Αρ. Φύλλου: 213
— 10.2018
naftikachronika.gr

6€
— TMSA 3: ένας χρήσιμος οδηγός
προς... ναυτιλλομένους

— TEENS: τo πρώτο ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό
ναυτικό λύκειο της χώρας

— Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας 2018: με το βλέμμα
στους ναυτικούς και στη ναυτική εκπαίδευση

— Εποχή μεγάλων προκλήσεων και ευκαιριών
για Αραβικό Κόλπο και ΝΑ Μεσόγειο

— Αποκλειστική συνέντευξη: η πρόεδρος των
Ινδονησίων εφοπλιστών ανοίγει τα χαρτιά της

— Τιμή στους πεσόντες ναυτικούς του ελληνικού
Εμπορικού Ναυτικού κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ

BVS
The Master’s Choice
With 6,000+ users and 20 years
of continuous development,
BVS is the most popular and
user-friendly onboard route
optimization and weather
display system there is.
It simply works.

www.stormgeo.com
info@stormgeo.com

Ιδιοκτησία- Έκδοση
Gratia Εκδοτική Ι.Κ.Ε.

Oil Products Tanker
στη νήσο Πουκέτ/Ταϊλάνδη
(Unsplash/Joshua Rawson-Harris)

Διευθυντής Σύνταξης
Ηλίας Μπίσιας
Αρχισυντάκτης
Δρ Παναγιώτης Καπετανάκης

Οκτώβριος 2018

Επιστημονικοί συνεργάτες
Πάνος Ζαχαριάδης
Υποναύαρχος (ε.α.) Μιχάλης Μαλέρμπας
Εμπορική Διεύθυνση
Χρήστος Καπάνταης

10

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

12

ΕΝ ΠΛΩ

Υπεύθυνη Διαφήμισης
Δήμητρα Τσάκου

20

Η ναυτιλία γιορτάζει και στρέφει το βλέμμα της
στους ναυτικούς και στη ναυτική εκπαίδευση

Υπεύθυνος Εταιρικής Επικοινωνίας και
Ειδικών Αφιερωμάτων
Χάρης Παππάς

24

Βοηθός Αρχισυντάκτη
Αγγελική Κολιομίχου

32

TEENS: τo πρώτο ιδιωτικό μη
κερδοσκοπικό ναυτικό λύκειο της χώρας

Οικονομικός Αναλυτής
Γιάννης Θεοδωρόπουλος

36

Νέα μελέτη για τη διαχείριση
πληρωμάτων στη ναυτιλία
Του Χάρη Παππά

Ειδικοί συνεργάτες
Καπτ. Γιώργος Γεωργούλης
Νίκος Βεργούνης

38

Συνδρομές (11 τεύχη)
Ιδιώτες: 60 €
Ναυτικοί & Φοιτητές: 50 €
Εταιρείες – Οργανισμοί: 70 €
Χώρες ΕΕ: 120 €
Χώρες εκτός ΕΕ: 140 €
Gratia Εκδοτική Ι.Κ.Ε.
Εκδοτικές Επιχειρήσεις
Λεωφ. Συγγρού 132, 117 45 Αθήνα
Τ: 210-92.22.501 / 92.48.006
F: 210-92.22.640
info@gratia.gr
www.naftikachronika.gr

ISSN

10

Kωδικός
Tαχυδρομείου

1106-7152
1449

94

Μια νέα εποχή χαράζει για τη θρυλική
HSH Nordbank
Συνέντευξη του Woon Aw Yong

96

Η αγορά κρουαζιέρας σε αναζήτηση
πληρωμάτων υψηλής κατάρτισης
Της Αγγελικής Κολιομίχου

102

ΝΕΟΤΕΥΚΤΑ

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ

Θα πρότεινα σε όλα τα νέα κορίτσια
που αγαπούν τη θάλασσα να επιλέξουν
το ναυτικό επάγγελμα
Συνέντευξη της Παρασκευής Ντάμπου,
Υποπλοιάρχου ΕΝ

LNG Carrier «Maran Gas Spetses»
104

Resolve Salvage and Fire Americas
Πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη σε βάρος
επιχείρηση ανέλκυσης ναυαγίου στην Αμερική

106

Κάποια συστήματα διαχείρισης θαλάσσιου
έρματος ενδέχεται να αποδειχθούν
«πονοκέφαλος» για τις διαχειρίστριες εταιρείες
Συνέντευξη του Andrew Marshall

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ

52

Σε εποχή μεγάλων προκλήσεων και ευκαιριών
έχουν εισέλθει Αραβικός Κόλπος και
νοτιοανατολική Μεσόγειος
Συνέντευξη της Μαριλένας Κοππά

108

Ισχυρό πλεονέκτημα των ναυπηγείων
Gibdock είναι η αφοσίωση στην ασφάλεια
και στην ποιότητα
Συνέντευξη του Richard Beards

56

Ιράν: τι μέλλει γενέσθαι μετά τις αμερικανικές
κυρώσεις;
Του Γιάννη Θεοδωρόπουλου

110

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

114

Μπροστά στη μεγάλη πρόκληση
του Sulphur Cap 2020 η παγκόσμια ναυτιλία
Συνέντευξη των Σταμάτη Φραδέλου
και Σταύρου Νιώτη

116

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ

120

Γιατί παραμένουν ανεκμετάλλευτα
τα άλλοτε περίτρανα νησιά του Αιγαίου;
Του Ηλία Μπίσια

122

Ένα «ασημένιο βέλος» αλλάζει τα δεδομένα
στον ελληνικό σιδηρόδρομο

124

ΕΝ ΠΤΗΣΕΙ

126

Τιμή στους πεσόντες ναυτικούς
του ελληνικού Εμπορικού Ναυτικού
κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
Του Παναγιώτη Καπετανάκη

60

Λιβύη: πολεμική οικονομία, μαύρος χρυσός
και «φιλί ζωής» από τους Κινέζους

64

Η ναυτιλιακή δυναμική της Ινδονησίας
έχει λαμπρή προοπτική
Συνέντευξη της Carmelita Hartoto

66

COMMODITIES

Εμπορευματικά αγαθά: από την παραγωγή
στη διακίνηση και στην κατανάλωση
74

Web strategy development by IT
Απόψεις που εκφράζονται στα ενυπόγραφα άρθρα
δεν εκφράζουν απαραίτητα τη γνώμη του περιοδικού.
Παρόλο που καταβλήθηκαν προσπάθειες για να βεβαιωθούμε ότι οι περιεχόμενες στο περιοδικό πληροφορίες είναι σωστές, το περιοδικό δεν είναι υπεύθυνο
για οποιαδήποτε ανακρίβεια έχει τυχόν παρεισφρήσει.
Κανένα κείμενο ή φωτογραφία δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των
Ναυτικών Χρονικών.

Δεξαμενόπλοια και αγορά υγρού φορτίου:
αναζητώντας ούριους ανέμους
και από μηχανής θεούς
Του Γιάννη Θεοδωρόπουλου

42

Διόρθωση κειμένων
Αλεξάνδρα Σφυρή
Φωτογραφίες
ΑΠΕ/ΜΠΕ/ΕΡΑ

92

Του Καπτ. Γ. Γεωργούλη

Creative Directors
Πάνος Παπαναγιώτου
Πανδώρα Γιαμαλίδου
Νew Media
Ηλίας Στεφανίδης

χο ρ η γός τ ε ύ χου ς

Φωτ. εξωφύλλου:

76

StormGeo
Το στοίχημα του ελληνικού γραφείου
της StormGeo
Συνέντευξη των Νίκου Μαζαράκη
και Χρήστου Ματσικούδη
ΑΦΙΕΡΩΜΑ

TMSA 3: ένας χρήσιμος οδηγός
προς… ναυτιλλομένους

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

1.647.500
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3%

είναι ο αριθμός των ναυτικών
που υπηρετούν την παγκόσμια
εμπορική ναυτιλία, σύμφωνα με
τα στοιχεία του ICS.

δεξαμενόπλοια οδηγήθηκαν
σε διαλυτήρια κατά τη διάρκεια
του πρώτου εξαμήνου του 2018.

είναι κατά μέσο όρο η ετήσια
μείωση που καταγράφεται στη
χωρητικότητα του γερμανικού
στόλου, από το 2013 έως και
σήμερα.

0,6%

€722 δις

30°C

είναι το ποσοστό αύξησης
της δύναμης του ελληνικού
εμπορικού στόλου που
κατεγράφη τον περασμένο
Ιούνιο σε σχέση με τον Ιούνιο
του 2017.

εκτιμάται πως ήταν η εμπορική
αξία του παγκόσμιου εμπορικού
στόλου στις αρχές του
περασμένου έτους, σύμφωνα
με στοιχεία της UNCTAD.

πάνω από τον συνήθη μέσο
όρο καταγράφηκαν φέτος οι
θερμοκρασίες στην Αρκτική,
προκαλώντας το μεγαλύτερο
λιώσιμο πάγων στα χρονικά.

$40 δις

2,3%

957.300

εκτιμάται πως ήταν τον
Σεπτέμβριο του 2018 η συνολική
αξία των παραγγελιών που
δόθηκαν στα παγκόσμια
ναυπηγεία για όλους τους τύπους
πλοίων.

αναμένεται να είναι ο ρυθμός
μεγέθυνσης του στόλου των
πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού
φορτίου για το 2019, σύμφωνα με
τις προβλέψεις της BIMCO.

είναι οι θέσεις εργασίας
που στηρίζει ο ναυτιλιακός
τομέας στο Ηνωμένο Βασίλειο
(στοιχεία 2017).
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Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι
στην Ακτή Μιαούλη

Περί αθέμιτου ανταγωνισμού
στα ναυπηγεία της Νότιας Κορέας
Προβληματισμό στην ευρωπαϊκή ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία φαίνεται πως
έχει προκαλέσει η σύσταση πενταετούς
προγράμματος αναζωογόνησης της ναυτιλιακής βιομηχανίας της Νότιας Κορέας
(Ministry of Trade, Industry and Energy
«The five-year plan for the Shipping
Industry Revival») σε μια προσπάθεια
αντιμετώπισης της εντεινόμενης ναυτιλιακής κρίσης της χώρας.
Σύμφωνα με έμπειρους παρατηρητές, η
κυβέρνηση της Νότιας Κορέας επιχειρεί
με αυτή την κίνηση να δώσει ένα τέλος
στην ύφεση που πλήττει τη ναυτιλιακή και
ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία της
χώρας, η οποία αντιμετωπίζει σημαντικά
προβλήματα από την κατάρρευση της
Hanjin Shipping Lines το 2016, δημιουργώντας όμως, όπως κύκλοι της ευρωπαϊκής βιομηχανίας υποστηρίζουν, συνθήκες
αθέμιτου ανταγωνισμού για τα ευρωπαϊκά
ναυπηγεία.
Πιο συγκεκριμένα, η κορεατική κυβέρνηση προχώρησε στη σύσταση της κρα-
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τικής εταιρείας Korea Ocean Business
Corporation (KOBC), τον Ιούλιο του 2018,
με στόχο την ενίσχυση των επενδύσεων
στον ναυπηγικό τομέα της χώρας, αλλά
και την εξασφάλιση «οικονομικά βιώσιμης» δανειοδότησης για τις μικρομεσαίες κορεατικές επιχειρήσεις του κλάδου.
Στόχος της KOBC, η οποία συστάθηκε με
αρχικό μετοχικό κεφάλαιο $4,5 δις, φαίνεται πως είναι η επίτευξη παραγγελιών 140
πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου
και 60 πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων για τα κορεατικά ναυπηγεία κατά
την περίοδο 2018-2020.
Η συγκεκριμένη είδηση ήχησε σαν
κεραυνός εν αιθρία στα «αυτιά» των
ευρωπαϊκών ναυπηγείων, δημιουργώντας
βάσιμους (;) φόβους για αθέμιτο ανταγωνισμό και αδιαφάνεια στον τρόπο
επιδοτήσεων. Επιπλέον, κύκλοι του ευρωπαϊκού εφοπλισμού επισημαίνουν ότι
τα μέτρα αυτά θα αυξήσουν υπέρμετρα
την προσφορά –στην ήδη κορεσμένη
αγορά– των πλοίων μεταφοράς χύδην
ξηρού φορτίου. Ταυτόχρονα, ο ευρωπαϊκός κατασκευαστικός κλάδος τονίζει ότι
με αυτόν τον τρόπο οι τεχνοκράτες στη

Σεούλ, έμμεσα και άμεσα, θα ενισχύσουν
τις αναθέσεις υπεργολαβιών υπέρ των
εγχώριων Κορεατών κατασκευαστών και
εφοδιαστών σε βάρος των αλλοδαπών
προμηθευτών.
Αντιλαμβανόμενοι την επικινδυνότητα του
εγχειρήματος για την ανταγωνιστικότητα
του κλάδου στην ΕΕ, οι εκπρόσωποι της
ευρωπαϊκής ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας γνωστοποίησαν τις θέσεις τους
άμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία
ερευνά το θέμα, ενώ ο επικεφαλής αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην
Κορέα φαίνεται πως έχει ήδη ζητήσει
εξηγήσεις από την κορεατική κυβέρνηση, καθώς τα νέα προστατευτικά μέτρα
αντίκεινται στους όρους της Συμφωνίας
Ελευθέρων Συναλλαγών ΕΕ-Νότιας Κορέας, και μάλιστα στα άρθρα 11.9-11.15 περί
επιδοτήσεων. Στο πλευρό των Ευρωπαίων
βρίσκονται πάντως και οι Ιάπωνες, αφού
και το Τόκιο ανησυχεί για τη συγκεκριμένη εξέλιξη και σκοπεύει να στραφεί εναντίον των ναυπηγείων που επιδοτούνται,
ασχέτως του αν και οι Ιάπωνες, σύμφωνα
με πολλούς αναλυτές, εφαρμόζουν παρόμοιες πρακτικές.

Τα «πώς» και τα «γιατί»
της διαμόρφωσης
των βάσεων της ναυτιλίας
Προβληματισμό προκάλεσαν στους γνώστες των θεμάτων ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης οι βάσεις της ναυτιλίας,
όπως αυτές ανακοινώθηκαν στα τέλη
Αυγούστου από τους αρμόδιους φορείς.
Οι συγκεκριμένες βάσεις αφορούν τους
εισακτέους με το σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων και αποτελούν αφετηρία
για προβληματισμό, τόσο για το Υπουργείο Ναυτιλίας όσο και για το Υπουργείο
Παιδείας, αλλά πολύ περισσότερο για
τους θεσμικούς εκπροσώπους της ναυτεργασίας και του εφοπλισμού.
Όπως πάντα, τα σκήπτρα της αριστείας κρατά η Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, η οποία, παρά
τη συρρίκνωση της ναυπηγικής δραστηριότητας της Ελλάδας, εξακολουθεί να γοητεύει ως επάγγελμα και ως δραστηριότητα τους νέους μας.
Στον αντίποδα, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, οι βάσεις έπεσαν, και αυτό
σημαίνει ότι αρκετοί σπουδαστές εισάγο-

νται με βαθμολογίες αρκετά κάτω από τη
βάση του 10/20.
Εξαιρετικά μεγάλη φαίνεται να είναι η συρρίκνωση στις Σχολές Πλοιάρχων, αλλά
και στις Σχολές Μηχανικών, λαμβάνοντας
υπόψη ότι είναι σχετικά μικρός ο αριθμός
των εισακτέων στις συγκεκριμένες σχολές.
Φέτος, πάντως, στο σύνολο, το Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εκτιμά πως ελαφρώς πάνω από 1.300 σπουδαστές θα γίνουν δεκτοί σε όλες τις ΑΕΝ
της χώρας. Ειδικότερα, οι βάσεις για τις
ΑΕΝ διαμορφώθηκαν ως εξής:
•
Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού:
Πλοίαρχοι 9.932 / Πτώση 617 μόρια
•
Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού:
Μηχανικοί 8.466 / Πτώση 423 μόρια
Σε ερώτησή μας προς έμπειρους στον
χώρο, η απάντηση ήταν ότι οι βάσεις για
τις ΑΕΝ μειώθηκαν λόγω της χαμηλής απόδοσης πολλών μαθητών στα μαθηματικά,
της αύξησης του αριθμού εισακτέων, όπως
ανακοινώθηκε από τον υπουργό Ναυτιλίας, καθώς και της δημιουργίας νέων ακαδημιών (δημοσίων και ιδιωτικών), που προσελκύουν το ενδιαφέρον αρκετών νέων
αλλά και, κυρίως, των γονέων τους, στην

ΕΝ ΠΛΩ

Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Βουλγαρία και
στη Ρουμανία.
Είναι μάλιστα εντυπωσιακό το ότι, τα
τελευταία δύο χρόνια, τουλάχιστον 300
σπουδαστές προτιμούν να εισαχθούν σε
κρατικές ή ιδιωτικές ΑΕΝ που παρέχουν
πτυχία αλλοδαπών εκπαιδευτικών συστημάτων και προετοιμάζουν αξιωματικούς
που αναγνωρίζονται αντίστοιχα από τη
Βρετανία, την Κύπρο και τη Βουλγαρία
(δίχως, όμως, το ελληνικό Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να τους
αναγνωρίζει ως Έλληνες αξιωματικούς).
Ενδιαφέρον επίσης προκαλεί η μεγάλη
αύξηση της βάσης εισαγωγής στο πρώην
Τμήμα Ναυπηγών του ΤΕΙ Αθηνών, που
πλέον μετονομάστηκε σε Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής. Ο λόγος είναι ότι αφενός
λόγω της κρίσης αρκετοί γονείς δεν έχουν
τη δυνατότητα να υποστηρίξουν σπουδές
στην ελληνική επαρχία, αφετέρου ο τίτλος του πανεπιστημίου είναι σαφώς πιο
γοητευτικός απ’ ό,τι ενός ΤΕΙ.
Εντυπωσιακή είναι και η αύξηση της βάσης
εισαγωγής στο Τμήμα Ναυτιλίας του Πανεπιστημίου Πειραιά, που, σε συνάρτηση με
την ελαφρά μείωση του αδελφού τμήματος
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αντανακλά την
κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα
που διαμορφώνεται στη χώρα.
Ως κατακλείδα, επιλέγουμε να παραθέσουμε το σχόλιο που μας απέστειλε ένας νέος
ναυτικός, που ολοκλήρωσε τις σπουδές του
σε ελληνική ΑΕΝ, ο υποπλοίαρχος Παύλος Μπασδέλης. Σχετικά με τη μείωση των
βάσεων εισαγωγής στις ΑΕΝ, ο υποπλοίαρ-
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χος θεωρεί ότι η πλειονότητα των νέων δεν
γνωρίζει τη «δύναμη» της ελληνικής ναυτιλίας και τις ευκαιρίες που προσφέρει. «Αν
κρίνω από εμένα και τους φίλους μου στο
λύκειο», σημειώνει ο κ. Μπασδέλης, «εκτός
από μια διαφήμιση με έναν γλάρο και έναν
ναυτικό με στολή, δεν ξέραμε τίποτε άλλο
από ναυτιλία». Για τον ίδιο ένα σημαντικό
ερώτημα έχει να κάνει με το τι «προσφέρουμε» στους νέους για να ακολουθήσουν
μια σοβαρή καριέρα στη ναυτιλία. «Η πλειονότητα των νέων που επιλέγει να εισαχθεί
σε κάποια ΑΕΝ (ένα ποσοστό της τάξεως
του 80%) έχει ως κριτήριο καθαρά οικονομικούς λόγους, επειδή έχει ακούσει από
κάποιον, κάπου, κάποτε σχετικά με τις απολαβές των ναυτικών», αναφέρει στο σχόλιό
του ο υποπλοίαρχος.
Κατά τη γνώμη του, όσοι αγαπούν τη ναυτιλία και ασχολούνται με τη ναυτική εκπαίδευση, αναγνωρίζοντας την προστιθέμενη
αξία της, οφείλουν να βρουν τον τρόπο
προσφοράς καλύτερης ενημέρωσης σχετικά με τη δύναμη της ελληνικής ναυτιλίας
και τις προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε αυτήν προς τους μαθητές των
τάξεων του λυκείου, «χωρίς η ενημέρωση
να περιορίζεται μόνο στις ΑΕΝ». Για τον
υποπλοίαρχο είναι σημαντικό «να μάθουν
οι νέοι τι είναι πραγματικά η ναυτιλία, γιατί
ειλικρινά δεν πιστεύω ότι σε αυτή τη χώρα
γνωρίζουν οι νέες γενιές τι ακριβώς εστί
ναυτιλία και εμπορικό πλοίο. Η ναυτιλία δεν
έχει ανάγκη από κόσμο. Αυτό είναι μεγάλο
ψέμα. Η ναυτιλία έχει ανάγκη από καλό/
σοβαρό και συνειδητοποιημένο δυναμικό».

Ευκαιρίες και προκλήσεις
για τη «μεταμνημονιακή»
Ελλάδα στα Βαλκάνια
Η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής στα τέλη
Αυγούστου εγείρει πολλά ερωτηματικά
για το τι μέλλει γενέσθαι εφεξής όσον
αφορά το οικονομικό μέλλον της χώρας.
Θα πετύχει η Ελλάδα μια βιώσιμη ανάπτυξη τα προσεχή χρόνια και, αν ναι, τι αντίκτυπο θα έχει αυτό στις γείτονες χώρες
της στα Βαλκάνια; Στα ερωτήματα αυτά
επιχείρησε να απαντήσει η Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
(EBRD) σε τοποθέτησή της την Τρίτη 28
Αυγούστου.
Συγκεκριμένα, η τράπεζα σημειώνει ότι, για
να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα,
θα πρέπει να ενδυναμωθούν οι συνεργασίες εμπορίου και επενδύσεων με τους γείτονές της, γεγονός που αναγνωρίζεται και
από την ελληνική κυβέρνηση. Παράλληλα,
ειδική μνεία γίνεται στην εξέχουσα γεωγραφική θέση της χώρας, καθώς, όπως επισημαίνεται, αποτελεί σταυροδρόμι μεταξύ
Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής, ενώ παράλληλα συνιστά παράθυρο στην Ευρώπη για τις
χώρες της Ανατολής. Είναι χαρακτηριστικό
ότι, τα τελευταία χρόνια, η χώρα έχει προσελκύσει πολλές κινεζικές επενδύσεις, στο
πλαίσιο του φιλόδοξου «Belt and Road
Initiative».
Με την ενδυνάμωση αυτή των οικονομικών της δεσμών με τα Βαλκάνια, η νέα
εποχή στην Ελλάδα (εκτός προγράμ-
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ματος) θα πραγματοποιηθεί πιο ομαλά,
καθώς θα έχει αναπτύξει δεσμούς με
χώρες υψηλών οικονομικών προδιαγραφών, αναφέρει η EBRD. Ενδεικτικά, σημειώνεται ότι, τα τελευταία χρόνια, η Βουλγαρία γνωρίζει ταχεία ανάπτυξη, με πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτό του 2017, οπότε
η ανάπτυξή της άγγιξε το 3,6%, ενώ και η
Ρουμανία, της οποίας η οικονομία θεωρείται από τις πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες
στην ΕΕ, κατέγραψε αύξηση του ΑΕΠ της
κατά 6,9%.
Πώς, ωστόσο, μπορούν να ενισχυθούν
αυτοί οι δεσμοί; Η τράπεζα σημειώνει
ότι ένα πρώτο βήμα είναι η βελτίωση των
υποδομών. Η ελληνική πλευρά μάλιστα
έχει δεσμευτεί, σε συνέργεια με τους
γείτονές της, να προωθήσει διασυνοριακά έργα του οδικού και σιδηροδρομικού
δικτύου. Ένα επίσης σημαντικό βήμα προς
αυτή την κατεύθυνση αποτελεί, σύμφωνα
με τον φορέα, η εξέταση πολλών σημαντικών ενεργειακών έργων, όπως ο αγωγός
TAP και ο πλωτός τερματικός σταθμός
LNG της Αλεξανδρούπολης.
Εξαιρετικά ελπιδοφόρο είναι και το γεγονός
ότι οι χώρες των δυτικών Βαλκανίων έχουν
σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία
χρόνια όσον αφορά την άρση των περιορισμών στο εμπόριο μέσω περιφερειακών
συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου. Τέλος, η
EBRD χαιρετίζει τις εκατέρωθεν αυτές
προσπάθειες για τη «βαλκανική ολοκλήρωση».

εργασίας και η ανάπτυξη σε πολλές χώρες
ανά τον κόσμο. Επιπροσθέτως, έκανε
έκκληση στις κυβερνήσεις, στους ηγέτες
και σε όλους τους αρμόδιους φορείς που
θεωρούν το διεθνές εμπόριο τροχό ανάπτυξης και σταθερότητας να καθίσουν
στο κοινό τραπέζι διαπραγματεύσεων.
Τέλος, ο κ. Azevedo παραδέχτηκε ότι
σαφώς έχουν γίνει κάποια βήματα προόδου, καθώς φορείς εκπροσώπησης και
επιχειρηματικοί κύκλοι καλούν τις κυβερνήσεις να σταματήσουν να θέτουν νέα
εμπόδια στην ανάπτυξη του διεθνούς
εμπορίου.

Οι οικονομικές διαστάσεις
των αλλεπάλληλων εμπορικών
διενέξεων στο στόχαστρο του ΠΟΕ

Αλλαγή ρότας: αναχώρηση
Κουρουμπλή και άφιξη Κουβέλη

Το παγκόσμιο εμπόριο επηρεάζεται άμεσα, ανεξάρτητα από το αν βρισκόμαστε
μπροστά σε έναν εμπορικό πόλεμο ή όχι,
σημείωσε πρόσφατα ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, κ. Roberto Azevedo.
Παράλληλα, ο κ. Azevedo, σε πρόσφατο άρθρο του στην ελβετική ιστοσελίδα
Swissinfo, επισημαίνει ότι τα τελευταία
στοιχεία του Οργανισμού δείχνουν έντονη κλιμάκωση των περιοριστικών μέτρων
γύρω από το διεθνές εμπόριο κατά τους
τελευταίους έξι μήνες.
Συγκεκριμένα αναφέρει ότι οι έντονες
διενέξεις σε θέματα διεθνούς εμπορικής
πολιτικής θα έχουν σαφώς έναν οικονομικό αντίκτυπο, καθώς απειλούνται θέσεις

Πραγματοποιήθηκε στις 30 Αυγούστου
στο κτίριο του αρχηγείου του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής η τελετή παράδοσης-παραλαβής του υπουργείου. Ο κ. Κουρουμπλής αναφέρθηκε αναλυτικά στα βήματα
με τα οποία άρχισε ο εκσυγχρονισμός
της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης, του
προγράμματος σπουδών των ΑΕΝ και ο
επανεξοπλισμός των τελευταίων, με την
ένταξη κονδυλίων από τα περιφερειακά
προγράμματα. Σημείωσε την επαναφορά
της σίτισης των σπουδαστών, την πρόσληψη δεκάδων μόνιμων και ωρομίσθιων
καθηγητών, καθώς και τη σύσταση του
Κέντρου Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας. Ο κ. Κου-
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ρουμπλής ζήτησε από τον νέο υπουργό
να συνεχίσει, σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, τη νομοθετική
πρωτοβουλία για τον εκσυγχρονισμό του
τέλους χρηματοδότησης του ΚΕΣΕΝ από
την ΕΕΕ, το οποίο παραμένει ίδιο από το
1979.
Ο τέως υπουργός σημείωσε ιδιαίτερα τη
συμβολή του εφοπλιστικού κόσμου στη
ναυτική εκπαίδευση, καθώς και τη στήριξη
που προσέφερε η κυβέρνηση στους εφοπλιστές, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα με την
Επίτροπο Ανταγωνισμού, στις Βρυξέλλες.
Ζήτησε να συνεχιστεί ο διάλογος με την
ΕΕΕ για την υπαγωγή περισσότερων πλοίων στην ελληνική σημαία, ώστε ο εφοπλισμός να στηρίξει με αποφασιστικό τρόπο
την ανάπτυξη της χώρας, ενώ τόνισε ιδιαίτερα τη συνεργασία του με την ΕΕΕ και
την πολύ σημαντική συμβολή της Ένωσης
στη ναυτική εκπαίδευση.
Ο παραλαμβάνων ΥΝΑΝΠ, κ. Φώτης
Κουβέλης, δήλωσε τα εξής: «Προσέρχομαι σήμερα για να αναλάβω τα καθήκοντα
του υπουργού σε αυτό το υπουργείο, με
πλήρη επίγνωση και με ανθρώπινη συνείδηση ότι αυτό το υπουργείο έχει μπροστά του τεράστιο πεδίο να δημιουργήσει
και να αναδείξει τα μεγέθη που καλείται
να υπηρετήσει, όπως είναι η ανάπτυξη της
νησιωτικής Ελλάδας και ταυτόχρονα η
χρήση-αξιοποίηση προσόντων της χώρας
και του ελληνικού λαού, αλλά και του Λιμενικού Σώματος».

Νέα εποχή χαράζει
για το ιστορικό Νεώριο Σύρου
Μετά από δεκαετίες αβεβαιότητας, έφτασε
η εποχή της επανεκκίνησης του ιστορικού
ναυπηγείου της Σύρου, το οποίο επαναλειτούργησε τον περασμένο Μάρτιο, έπειτα
από έναν χρόνο που είχε παραμείνει επίσημα κλειστό και τουλάχιστον μία πενταετία
υπολειτουργίας. Μάλιστα, το μέλλον διαγράφεται ευοίωνο, με την άφιξη σε λίγο καιρό
και της νέας δεξαμενής Aframax, ενώ σημαντικά είναι και τα σχέδια που καταστρώνονται για ανάπτυξη one stop shop για πληθώρα υπηρεσιών και προϊόντων σε συνεργασία
με κορυφαίους κατασκευαστικούς οίκους,
όπως η ΜΑΝ, αλλά και ανάπτυξης του R&D
τομέα, με τη σύμπραξη διεθνών ιδρυμάτων
και ελληνικών πανεπιστημίων.
Το σχέδιο της νέας διοίκησης του ναυπηγείου, που πλέον βρίσκεται υπό τον έλεγ-
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χο του ελληνοαμερικανικού ομίλου Onex
Technologies Group, και πιο συγκεκριμένα
της Onex Shipyards, με επικεφαλής τον
κ. Πάνο Ξενοκώστα, είναι να καταστεί το
Νεώριο πρότυπο ναυπηγείο, με το τρίπτυχο «ανταγωνιστικές τιμές, συνέπεια παράδοσης, αξεπέραστη ποιότητα». Στόχος
είναι εντός μίας πενταετίας το ιστορικό
ναυπηγείο της Ερμούπολης να προσελκύσει το 2% της διεθνούς αγοράς και το 7-10%
περίπου της ελληνικής πλοιοκτησίας.
Παράλληλα, από τη ΔΕΘ βγήκε η είδηση πως ο όμιλος κατέθεσε την πρότασή
του να περάσουν υπό τον έλεγχό του
και τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και Ελευσίνας. Πρόκειται για μια μεγάλη πρόκληση, όμως φιλοδοξία της Onex είναι να
φτιάξει στην Ελλάδα «τον μεγαλύτερο
ναυπηγικό φορέα στη νοτιοανατολική
Ευρώπη και στη Μεσόγειο», ο οποίος θα
εξυπηρετεί το 10-12% της διεθνούς αγοράς και το 30-35% της ελληνικής πλοιοκτησίας. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε
ο κ. Πάνος Ξενοκώστας στο περιθώριο
συναντήσεων στη ΔΕΘ με Αμερικανούς
και Έλληνες αξιωματούχους: « Ή τώρα ή
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ποτέ θα κερδίσουμε το στοίχημα της αναγέννησης του κλάδου. Εμείς λέμε τώρα».
Αξίζει να σημειωθεί πως η αναγέννηση
του κλάδου μονοπώλησε το ενδιαφέρον
κατά τη ΔΕΘ σε εγχώριο αλλά και σε διεθνές επίπεδο.
Ο κ. Πάνος Ξενοκώστας δήλωσε στα Ναυτικά Χρονικά, που επισκέφτηκαν τη φετινή
ΔΕΘ, πως «ο Έλληνας πλοιοκτήτης αναγνωρίζει τη σοβαρή δουλειά που γίνεται
στο Νεώριο και μας έχει συγκινήσει όλους
η πίστη και η εμπιστοσύνη του στα ελληνικά χέρια... Βλέπει πόσο ανταγωνιστικοί
είμαστε, βλέπει ότι τηρούμε τα χρονοδιαγράμματα στο έπακρο, ενώ η ποιότητα
παραμένει αξεπέραστα υψηλή».
Όμως, το Νεώριο έχει θέσει στόχο να
μπει και στον χώρο της αμιγούς ναυπηγικής δραστηριότητας, και κυρίως στον
χώρο των ειδικών κατασκευών αλλά και
των κρουαζιερόπλοιων. Πρόκειται για ένα
δύσκολο εγχείρημα, «γιατί απαιτεί και
άλλες συνέργειες καθώς και άλλο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, αλλά ο στόχος
είναι εφικτός», όπως τόνισαν στελέχη της
εταιρείας στα Ναυτικά Χρονικά, με δεδομένο το εξαιρετικό έμψυχο δυναμικό των
ελληνικών ναυπηγείων.
Τέλος, η Onex έχει θέσει στόχο να καταστήσει το Νεώριο σημείο αναφοράς και
κομμάτι του αστικού ιστού του ιστορικού
ναυτότοπου της Σύρου, που μετρά σχεδόν δύο αιώνες ζωής. « Έχουμε κάποιες
εκπλήξεις και θα τις δείξουμε όταν έρθει
η ώρα», δήλωσαν στα Ναυτικά Χρονικά
στελέχη της Onex.

Ποια είναι τα μεγαλύτερα
ναυτιλιακά κράτη σήμερα;
Ο νορβηγικός νηογνώμονας DNV GL και
η Menon Economics, στο πλαίσιο της ναυτιλιακής έκθεσης «SMM Hamburg 2018»,
παρουσίασαν μια έρευνα με τίτλο «Leading
Maritime Nations of the World» για το τρέχον έτος. Η έρευνα αφορά τα τριάντα μεγαλύτερα ναυτιλιακά κράτη στον κόσμο και
στηρίζεται για την εξαγωγή αποτελεσμάτων
σε τέσσερις παραμέτρους, όπως είναι η ναυτιλία (40%), η ναυτιλιακή τεχνολογία (20%), η
ναυτιλιακή χρηματοδότηση και νομοθεσία
(20%), τα λιμάνια και οι υπηρεσίες logistics
(20%) της κάθε χώρας.
Ενδιαφέροντα είναι τα αποτελέσματα
της έρευνας, καθώς, όπως προκύπτει, η
Κίνα αποτελεί το μεγαλύτερο ναυτιλιακό

κράτος για το 2018 σε παγκόσμια βάση.
Ακολουθούν οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία στη
δεύτερη και στην τρίτη θέση αντίστοιχα.
Την τέταρτη θέση καταλαμβάνει η Γερμανία, ενώ η Νορβηγία και η Νότια Κορέα
την πέμπτη και έκτη θέση αντίστοιχα.
Στην έβδομη θέση βρίσκεται η Ελλάδα,
ενώ τη δεκάδα συμπληρώνουν Ηνωμένο
Βασίλειο, Σιγκαπούρη και Γαλλία.
Παρά το γεγονός ότι η δύναμη του ελληνόκτητου στόλου είναι κυρίαρχη, χώρες
όπως η Κίνα, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα,
υπερέχουν σε ό,τι αφορά την τεχνολογία
και τους αυτοματισμούς στις υπηρεσίες logistics, ενώ οι ΗΠΑ και η Νορβηγία
κατέχουν σημαντική θέση όσον αφορά τη
ναυτιλιακή χρηματοδότηση.

Μειώνονται οι Φιλιππινέζοι
ναυτικοί παγκοσμίως
Σημαντική μείωση καταγράφηκε στον
αριθμό των απασχολούμενων ναυτικών
φιλιππινέζικης καταγωγής το 2017, σύμφωνα με στοιχεία της Philippine Overseas
Employment Agency. Συγκεκριμένα, κατά
τη διάρκεια του περασμένου έτους, εκτιμάται ότι 387.072 Φιλιππινέζοι ναυτικοί
απασχολήθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο,
όταν ο αριθμός αυτός το 2016 ανερχόταν
σε 442.820.
Η παραπάνω μείωση έχει προκαλέσει
την έντονη ανησυχία της United Filipino
Seafarers (UFS), κρούοντας τον κώδωνα του
κινδύνου για τη χώρα, καθώς η μείωση στον
αριθμό των Φιλιππινέζων ναυτικών αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.
Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της UFS, κ.
Nelson Ramirez, η μείωση των ναυτικών
φιλιππινέζικης καταγωγής αντανακλάται
στη γενικότερη οικονομική αστάθεια, η
οποία επηρεάζει με τη σειρά της τη ναυτιλία, αλλά και στην εξάπλωση των πρακτικών διαφθοράς που παρατηρούνται στη
Μανίλα, φέρνοντας ο ίδιος ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την περίπτωση του
«ambulance chasing».
To «ambulance chasing» είναι μια περίπτωση απάτης, κατά την οποία ένας
καταγγέλλων (π.χ. εργαζόμενος) ζητάει
αποζημίωση από τους εργοδότες με βάση
πλασματικές αξιώσεις τραυματισμού. Το
γεγονός αυτό εκτιμάται ότι αποθαρρύνει
τους πλοιοκτήτες αλλοδαπής καταγωγής
να συνεχίζουν να προσλαμβάνουν Φιλιππινέζους ναυτικούς.
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Η ναυτιλία γιορτάζει και στρέφει το βλέμμα της
στους ναυτικούς και στη ναυτική εκπαίδευση

«Η κληρονομιά μας: Μία καλύτερη ναυτιλία για ένα καλύτερο
μέλλον» ήταν το θέμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας
Ναυτιλίας του IMO, η οποία γιορτάστηκε σε μια λαμπρή
εκδήλωση που διοργάνωσαν ο κ. Λεωνίδας ΔημητριάδηςΕυγενίδης, πρεσβευτής του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού
στην Ελλάδα, και οι συνεργάτες του. Σημειώνεται, μάλιστα,
πως ο φετινός εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας
συνέπεσε και με τα εβδομηκοστά γενέθλια του IMO.
Επιμέλεια: Χάρης Παππάς

Στην εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε στο Ίδρυμα Ευγενίδου την Πέμπτη
27 Σεπτεμβρίου, παρευρέθηκαν, μεταξύ
άλλων, εκπρόσωποι της κυβέρνησης, των
πολιτικών κομμάτων και των σωμάτων
ασφαλείας, μέλη του ΔΣ της Ενώσεως
Ελλήνων Εφοπλιστών, εκπρόσωποι ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και καθηγητές των
ΑΕΝ της χώρας, στελέχη της ναυτιλιακής βιομηχανίας, εκπρόσωποι του Τύπου,
καθώς και μαθητές των Επαγγελματικών
Λυκείων του Πειραιά.
Κατά την εναρκτήρια ομιλία του, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
κ. Φώτης Κουβέλης, αναφέρθηκε στις
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σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ναυτιλία σήμερα, ενώ εστίασε
ιδιαίτερα στην ανάγκη διασφάλισης των
δικαιωμάτων των ναυτικών, καθώς και
στην περαιτέρω ενίσχυση της δημόσιας
ναυτικής εκπαίδευσης. Ο υπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά πως «δεν νοείται
ασφαλής ναυτιλία χωρίς την κατοχύρωση
των δικαιωμάτων των ναυτικών μας. Μόνο
όταν τα πληρώματα νιώθουν ότι ανταμείβεται η προσπάθειά τους, αποκτούν αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση. Η ασφάλεια
στη ναυτιλία ξεκινά από το επίπεδο των
παρεχόμενων γνώσεων στις Παραγωγικές
Σχολές του υπουργείου».

Ο νέος υπουργός δεν παρέλειψε να
αναφερθεί στην απελθούσα ηγεσία του
ΥΝΑΝΠ, παρουσιάζοντας τρία σημαντικά
επιτεύγματα:
•
20 προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών για τις ΑΕΝ της χώρας, με άλλες
12 προσλήψεις να αναμένονται εντός
του επόμενου διαστήματος. Με
αφορμή το συγκεκριμένο ζήτημα, ο
υπουργός αναφέρθηκε ακόμα στην
κατάθεση νομοθετικής τροπολογίας,
σύμφωνα με την οποία αυξάνονται
κατά 102 οι μόνιμες θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού στις ΑΕΝ.
•
Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, προκειμένου να εκσυγχρονιστούν ο εσωτερικός κανονισμός και ο κανονισμός
σπουδών των ΑΕΝ.
•
Η ψήφιση του Νόμου 4074 του έτους
2017, βάσει του οποίου τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας θα εκδίδονται πλέον
απευθείας από τους Νηογνώμονες
και όχι από τον Κλάδο Επιθεώρησης
Εμπορικών Πλοίων του ΥΝΑΝΠ.
Από τη μεριά του, ο κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, βουλευτής Λασιθίου, τέως πρόεδρος και τομεάρχης Ναυτιλίας της Νέας
Δημοκρατίας, εστίασε στην ανάγκη για
αναβάθμιση και διεθνοποίηση της ναυτι-
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κής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, καθώς και
στην επιτακτική ανάγκη κατοχύρωσης του
θεσμικού πλαισίου για την ίδρυση ιδιωτικών ναυτικών σχολών. Ο κ. Πλακιωτάκης
τόνισε χαρακτηριστικά πως «η Ελλάδα
οφείλει να εξελιχθεί σε ένα παγκόσμιο
κέντρο ναυτικής εκπαίδευσης. Είναι δεδομένο πως το μεγαλύτερο ναυτιλιακό κράτος στον κόσμο πρέπει να έχει την καλύτερη ναυτική εκπαίδευση».
Κατά την εκδήλωση, σύντομο χαιρετισμό
απηύθυνε και ο τέως υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, ο οποίος αναφέρθηκε
στη σημασία του έμψυχου δυναμικού στη
ναυτιλιακή βιομηχανία, ως τον κορυφαίο
παράγοντα της εξέλιξης. Επιπλέον, ο τέως
υπουργός επεσήμανε την ανάγκη στενής
συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων
μερών και εταίρων, τονίζοντας πως «είναι
ανάγκη να βρούμε έναν κοινό τόπο. Ένα
εθνικό σχέδιο σε μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων». Επιπλέον, ο τέως υπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη αύξησης των εισφορών προς το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί
η λειτουργία του ΚΕΣΕΝ στη Μηχανιώνα.
Ο κ. Βασίλειος Λογοθέτης, εκ μέρους του
Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος,
αναφέρθηκε εν συντομία στη σημαντική
προσφορά του IMO στην παγκόσμια ναυτιλία, ενώ πραγματοποίησε μια σύντομη
ανασκόπηση του νομοθετικού έργου του
Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.
Ο κ. Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης,
πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου και
πρεσβευτής του Διεθνούς Ναυτιλιακού
Οργανισμού στην Ελλάδα, εξέφρασε με
τη σειρά του την επιτακτική ανάγκη ανα-
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βάθμισης της ναυτικής εκπαίδευσης στην
Ελλάδα, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης,
επισημαίνοντας πως η αναβάθμιση του
εξοπλισμού στις ΑΕΝ, η αύξηση του
ποσοστού των τακτικών καθηγητών έναντι
των ωρομισθίων καθώς και η αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών βρίσκονται προς τη σωστή κατεύθυνση. Όπως
μάλιστα επεσήμανε, παραφράζοντας το
πολύ γνωστό απόφθεγμα του Οδυσσέα
Ελύτη, «στη ναυτιλία πρέπει να κάνουμε
άλμα πιο γρήγορο από τη φθορά».
Επιπλέον, ο πρεσβευτής του Διεθνούς
Ναυτιλιακού Οργανισμού στην Ελλάδα
ανέφερε πως είναι υψίστης σημασίας η
προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα
με κατάλληλες γνώσεις, καθώς οι πιστοποιήσεις δεν μπορούν πλέον να παρέχουν
τις απαραίτητες διασφαλίσεις σχετικά με
τις ικανότητες ναυσιπλοΐας των ναυτικών
στα υπερσύγχρονα πλοία. Ο κ. Ευγενίδης
προσέθεσε σχετικά πως «το word of
mouth αποτελεί αποδεδειγμένα το σημαντικότερο μέσο προσέλκυσης νέων στο
ναυτικό επάγγελμα».
Σύντομο χαιρετισμό εκ μέρους της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών απηύθυνε ο
δρ Ματθαίος Δ. Λως, ο οποίος αναφέρθηκε και στις προκλήσεις των καιρών, οι
οποίες είναι πολλές και συνεχείς, καθώς
και στην άμεση ανάγκη για την αναβάθμιση και την προώθηση του ναυτικού επαγγέλματος. Ο δρ Λως αναφέρθηκε επίσης
στο πολύτιμο έργο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, αναφέροντας πως «ο
IMO καλείται να ηγηθεί και να προασπίσει
τον ναυτιλιακό κλάδο με μακροπρόθεσμες λύσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
αποτελεί η πρόσφατη υιοθέτηση στρατη-
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γικής για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα εμπορικά
πλοία». Ο δρ Λως δεν παρέλειψε, όμως,
να τονίσει κάποιες αβλεψίες που έχουν
γίνει στο παρελθόν.
Ο δρ Γεώργιος Γράτσος, πρόεδρος της
HELMEPA, εστίασε στην ομιλία του στους
περιβαλλοντικούς κανονισμούς που αφορούν τη ναυτιλιακή βιομηχανία, και ιδιαίτερα στο 2020 Sulphur Cap, καθώς και στον
περιβαλλοντικό αντίκτυπο των πλοίων
έναντι των άλλων μέσων μεταφοράς. Ο
δρ Γράτσος ανέφερε χαρακτηριστικά πως
«το να πηγαίνουν τα βαπόρια πιο σιγά δεν
αποτελεί λύση για τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων. Το μόνο που ίσως
καταφέρει είναι να μεταφέρονται κάποια
εμπορεύματα με άλλα, γρηγορότερα, μέσα
μεταφοράς. Ο καλύτερος σχεδιασμός
των πλοίων είναι η πραγματική λύση».
Κλείνοντας την εκδήλωση, ο καθηγητής
Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Επαμεινώνδας Πανάς
παρουσίασε τη σημασία της συνεχούς
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των νέων
για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, τόσο για τους ίδιους όσο και
για τα κράτη, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά πως «η εκπαίδευση είναι το όχημα για
την ανάπτυξη των κρατών».
1. Ο κ. Φώτης Κουβέλης, υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
2. Ο κ. Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης,
πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου και
πρεσβευτής του Διεθνούς Ναυτιλιακού
Οργανισμού στην Ελλάδα.
3. Ο δρ Ματθαίος Δ. Λως απευθύνει σύντομο
χαιρετισμό εκ μέρους της Ενώσεως Ελλήνων
Εφοπλιστών.

M/V CONCARAN
63,500dwt Bulk Carrier, Imabari Shipbuilding Co., Ltd., March 2018
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Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ
Με το βλέμμα του ναυτικού
Του Καπτ. Γ. Γεωργούλη

Το περιστατικό της πυρκαγιάς στο
ΕΓ/ΟΓ «Ελευθέριος Βενιζέλος»:
απόδειξη της ελληνικής
ναυτοσύνης
Ένα ακόμα περιστατικό στην ελληνική ακτοπλοΐα αντιμετωπίστηκε με μεγάλη επιτυχία
από τον πλοίαρχο και το πλήρωμα του
πλοίου, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο
εκπαίδευσης και τον επαγγελματισμό των
Ελλήνων αξιωματικών και των πληρωμάτων
των πλοίων. Ας ρίξουμε όμως μια ματιά στο
ιστορικό του περιστατικού βήμα προς βήμα,
προσπαθώντας να το αναλύσουμε από την
πλευρά της διαχείρισης κρίσης.
•
Το πλοίο αποπλέει από τον Πειραιά
στις 22.00, με 875 επιβάτες, 141 άτομα πλήρωμα, 80 φορτηγά και 152 ΙΧ
αυτοκίνητα κατανεμημένα στα γκαράζ του πλοίου.
•
Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, και ενώ είχε
διανύσει 36 μίλια, στην παράλλαξη
περίπου της νησίδας του Αγίου Γεωρ-
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•

•

•

γίου, υπήρξε ένδειξη πυρκαγιάς στο
πλοίο, σε ένα από τα πρωραία γκαράζ
του, η οποία γρήγορα επιβεβαιώθηκε
(στο πλοίο υπάρχουν αισθητήρες και
κάμερες, εκτός από τις περιπολίες
του πληρώματος). Οι συνθήκες πολύ
δύσκολες, πολλοί επιβάτες, νύχτα.
Όλοι οι επαγγελματίες ναυτικοί, στο
άκουσμα της είδησης, καταλάβαμε
ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα.
Τα γκαράζ του πλοίου απομονώθηκαν, όσο αυτό ήταν δυνατό, από το
οξυγόνο (κλείνοντας πυροστεγείς
πόρτες και fire dampers).
Αμέσως μετά τον εντοπισμό της
φωτιάς, τέθηκε σε λειτουργία το
μόνιμο σύστημα κατάσβεσης, μειώνοντας τη θερμοκρασία και δίνοντας
την ευκαιρία στην ομάδα άμεσης
επέμβασης να αποτρέψει περαιτέρω
εξάπλωση.
Πρώτη μέριμνα του πλοιάρχου υπήρξε η ασφάλεια των επιβατών και προς

•

•

αυτή την κατεύθυνση οι επιβάτες,
ήσυχα και με μεθοδικότητα, οδηγήθηκαν προς τους σταθμούς συγκέντρωσης στα ανώτερα καταστρώματα, όπου και παρέμειναν μέχρι την
αποβίβασή τους.
Αποφασίστηκε από τον πλοίαρχο,
μετά από εκτίμηση της κατάστασης και
εφόσον ο κίνδυνος δεν ήταν άμεσος, η
επιστροφή στο λιμάνι του Πειραιά, για
την ασφαλή αποβίβαση των επιβατών.
Το πλοίο κατέπλευσε στον Πειραιά και
οδηγήθηκε στην Ακτή Ξαβερίου, όπου
με εξωτερική κλίμακα αποβιβάστηκαν
ασφαλώς όλοι οι επιβάτες.
Μια λεπτομέρεια που δεν ακούστηκε
πολύ, όμως έπαιξε τον σημαντικότερο ρόλο στην επιτυχή έκβαση της
κρίσης, ήταν η στάση των αξιωματικών και του πληρώματος μηχανοστασίου, που παρέμειναν στις θέσεις
τους κρατώντας το πλοίο σε πλήρη
επιχειρησιακή ετοιμότητα, παρέχο-

•

ντας ενέργεια για τις αντλίες κατάσβεσης, παρά το γεγονός ότι ακριβώς πάνω από τα κεφάλια τους όλα
καίγονταν. Λες και ήταν αυτονόητο.
Αλλά έτσι αντιλαμβάνονται το καθήκον οι Έλληνες ναυτικοί.
Ενώ για τους επιβάτες η περιπέτεια
τελείωσε, για τους ναυτικούς θα λήξει
με την κατάσβεση και της τελευταίας
εστίας. Πρέπει λοιπόν να ανοίξουν οι
καταπέλτες, να απομακρυνθούν από
τα γκαράζ τα οχήματα και η Πυροσβεστική να συνεχίσει το έργο της
κατάσβεσης. Εδώ, μια λεπτομέρεια
είναι η υποχρέωση του πλοίου να
διαχωρίζει τους χώρους των γκαράζ
στη διάρκεια του ταξιδιού, για να
περιορίζεται ο όγκος νερού που θα
εισέλθει σε περίπτωση κατάκλισης.
Σε αυτή τη λεπτομέρεια οφείλεται
και η μεγάλη χρονική διάρκεια της
κατάσβεσης, διότι έπρεπε να απομακρύνονται τα φορτηγά, να ανοίγουν οι

πόρτες διαχωρισμού, να γίνεται κατάσβεση στον επόμενο χώρο, να απομακρύνονται ξανά τα φορτηγά και να
ανοίγουν οι επόμενες πόρτες, μέχρι
να φτάσουν οι ομάδες πυρόσβεσης
και στην τελευταία εστία.
Δίχως το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης,
επαγγελματισμού και το κορυφαίο αίσθημα ευθύνης των Ελλήνων ναυτικών, με
δεδομένες τις πολύ επικίνδυνες συνθήκες
υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό,
ίσως σήμερα να μιλούσαμε για τραγωδία,
όπως έχουμε βιώσει παρόμοιες στο πολύ
κοντινό παρελθόν.
Σε μια εποχή που αναζητούμε το μέγιστο
επίπεδο ασφάλειας στο πλοίο, με την εκπαίδευση δεξιοτήτων όπως αυτές της ηγεσίας,
της αντοχής, της εμπλοκής και της συμπεριφοράς (leadership, resilience, engagement,
behavior), το φωτεινό παράδειγμα της διαχείρισης κρίσης από τον πλοίαρχο και το πλήρωμα πρέπει να αποτελέσει μελέτη περίπτωσης για το σύνολο των ανωτέρω δεξιοτήτων.

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ
•

Ναυτιλιακά καύσιμα: η νέα
πρόκληση για τους ship operators
Είναι πλέον βέβαιο ότι η εφοδιαστική αλυσίδα των ναυτιλιακών καυσίμων, σε όλα
της τα στάδια και σε όλους τους εμπλεκόμενους παίκτες, αντιμετωπίζει νέες
προκλήσεις. Διάφορες λιμενικές αρχές
σταμάτησαν την παράνομη δράση σε ό,τι
αφορά τη νοθεία στα ναυτιλιακά καύσιμα
από ορισμένους προμηθευτές καυσίμων
και τους αφαίρεσαν τις άδειες εφοδιασμού καυσίμων σε πλοία.
Πολλοί προμηθευτές πετρελαίου, στην
προσπάθειά τους να προσφέρουν καύσιμα που πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές του ISO 8217, τα αναμειγνύουν με:
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Ελαφρά πετρελαιοειδή μείγματα γνωστά ως cutter stock, με στόχο να μειωθούν τα κατάλοιπα και να βελτιωθεί
το ιξώδες.
•
Σχιστολιθικό πετρέλαιο.
Το αποτέλεσμα των παραπάνω αναμείξεων ήταν αρκετά πλοία να παρουσιάσουν
σοβαρές βλάβες στις βαλβίδες έγχυσης
του πετρελαίου και των φίλτρων καυσίμου. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις,
η μηχανή των πλοίων σταμάτησε και τα
πλοία έμειναν χωρίς κίνηση, έρμαια της
θάλασσας, αρκετά από αυτά σε άμεσο
κίνδυνο.
Το πρόβλημα εντοπίστηκε αρχικά με καύσιμα που παραδόθηκαν στον κόλπο των
ΗΠΑ, ενώ σήμερα έχει επεκταθεί στον
Παναμά, στη Σιγκαπούρη, στο Χονγκ
Κονγκ και στην Κορέα.
Τα πλοία και τα πληρώματά τους εκτίθενται σε κινδύνους μη αποδεκτούς, με
το ενδεχόμενο περιβαλλοντικών καταστροφών, ενώ οι διαχειριστές των πλοίων
υφίστανται τεράστιες υλικές ζημιές και
μεγάλες απώλειες στα εισοδήματα από
την εκμετάλλευσή τους. Σε ό,τι αφορά τις
απαιτήσεις τρίτων, ανάλογα με το είδος
της ναύλωσης:
1. Για τη μεν ναύλωση κατά το ταξίδι ο
πλοιοκτήτης επιλέγει τον προμηθευτή και επομένως διατηρεί ακέραια
την ευθύνη για την αξιοπλοΐα του
πλοίου απέναντι στους ναυλωτές από
τυχόν καθυστερήσεις που θα προκύψουν, ακόμα και αν αποδειχθεί από
την ανάλυση των δειγμάτων των καυσίμων ότι ήταν ακατάλληλα. Τέλος, η
αποκατάσταση των ζημιών του πλοίου είναι υπόθεση του πλοιοκτήτη και
των ασφαλιστών.
2. Στην περίπτωση όμως της χρονοναύλωσης, όπου η απόφαση του
τόπου και του χρόνου εφοδιασμού
με καύσιμα είναι του ναυλωτή, παρά
τη σωστή διαδικασία δειγματοληψίας στο πλοίο, αν τελικά προκύψουν
ζημιές στα μηχανήματα του πλοίου
και καθυστερήσεις στη θαλάσσια
μεταφορά, το πλοίο θα είναι off hire,
μέχρι να αποδειχθεί στα εργαστήρια
η ακαταλληλότητα των καυσίμων, ενώ
παράλληλα ο πλοιοκτήτης θα αποκαταστήσει τις ζημιές των μηχανημάτων
σε συνεργασία με τους ασφαλιστές
του, δηλαδή θα επωμιστεί μια ευθύνη
που στο τέλος δεν είναι δική του.

Οι πλοιοκτήτες, οι οποίοι με τα πλοία τους
μεταφέρουν περίπου το 90% του παγκόσμιου εμπορίου, αντιμετωπίζουν αυξημένες πιέσεις από το θεσμικό πλαίσιο για τη
συμμόρφωση των πλοίων τους, σύμφωνα
με τις νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Η
απρόσκοπτη πρόσβαση σε καύσιμα συμμορφούμενα στις νέες απαιτήσεις και υψηλής ποιότητας, χωρίς να μειώνεται η ανταγωνιστικότητα του πλοίου στην αγορά των
ναύλων, είναι η βασική προτεραιότητα των
διαχειριστών. Η INTERTANKO, το όργανο
που εκπροσωπεί τους πλοιοκτήτες δεξαμενόπλοιων, δημοσίευσε σχετική επισκόπηση
και κάλεσε τις κυβερνήσεις και τις αρχές
λιμένων να πάρουν μέτρα, προκειμένου να
διασφαλίζεται η διάθεση καυσίμων υψηλής
ποιότητας. Έχουν καλέσει επίσης τα πλοία
τους να αναφέρουν όλα τα περιστατικά που
έχουν βιώσει σχετικά με τη χρήση ακατάλληλων καυσίμων, όπως και την επίδραση
αυτών των καυσίμων στα κύρια και βοηθητικά μηχανήματα του πλοίου.
Η υποεπιτροπή IMO για την Πρόληψη
και την Αντιμετώπιση της Ρύπανσης (PPR)
αναπτύσσει κατευθυντήριες γραμμές για
την εφαρμογή του ορίου για το θείο το
2020. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, η
υποεπιτροπή θα επανεξετάσει τις οδηγίες
για τις βέλτιστες πρακτικές που πρέπει να
ακολουθήσουν οι προμηθευτές καυσίμων,
καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές για τα
κράτη-μέλη και αρχές λιμένων, με στόχο την επιβεβαίωση συμμόρφωσης με το
θεσμικό πλαίσιο των προμηθευτών υπό τη
δικαιοδοσία τους. Αυτό θα εμπίπτει στο
παράρτημα VI της MARPOL και θα εξεταστεί στο MEPC 73 τον Οκτώβριο του 2018.

Περιορισμοί λόγω καιρικών
συνθηκών στα heavy lift ships
Η συνεχώς ανοδική τάση αύξησης του
βάρους και του μεγέθους των βαρέων
φορτίων (Heavy lifts) απαιτεί περισσότερο εξελιγμένες και ασφαλέστερες διαδικασίες φόρτωσης και ασφάλισης με ειδικά μέσα πρόσδεσης για τη μεταφορά των
συγκεκριμένων φορτίων σε όλο το εύρος
των θαλάσσιων διαδρομών με ασφαλή και
αποτελεσματικό τρόπο. Κανονικά, μεγάλα
και βαριά φορτία που στοιβάζονται σε
πλοία μεταφοράς βαρέων φορτίων ασφαλίζονται και δένονται σύμφωνα με τους
κανονισμούς που ορίζονται στο Παράρτημα 13 του Κώδικα CSS του ΙΜΟ.
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Ο υπολογισμός των δυνάμεων που ασκούνται σε κάθε είδους φορτίο είναι το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού της μάζας
του φορτίου επί τις επιταχύνσεις κυματισμού που προβλέπονται στο Παράρτημα 13. Αυτές οι επιταχύνσεις αντιπροσωπεύουν τις μέγιστες τιμές κυματισμού τις
οποίες το πλοίο θα υποστεί κατά τον διάπλου του Βόρειου Ατλαντικού στη χειμερινή περίοδο, οπότε παρατηρούνται οι πιο
υψηλές μετρήσεις κυματισμού όλων των
ωκεανών. Κατά συνέπεια, η στοιβασία του
φορτίου και η πρόσδεση, η συγκράτηση
και η ασφάλισή του γίνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε το πλοίο να πλεύσει με ασφάλεια
σε οποιαδήποτε θαλάσσια διαδρομή, όπου
θα συναντήσει τις χειρότερες συνθήκες
ανέμου, θάλασσας και κυματισμού.
Ο νηογνώμονας DNV GL για τη θαλάσσια μεταφορά σε τέτοιες ακραίες συνθήκες έχει εκδώσει το πρότυπο DNVGL ST
N001, επειδή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του το πλοίο μπορεί να βιώσει το
μεγαλύτερο ύψος κύματος, και πρέπει οι
διαδικασίες φόρτωσης και ασφάλισης να
επιτρέπουν στο πλοίο να αντιμετωπίσει
ασφαλώς αυτές τις ακραίες συνθήκες. Η
ασφαλής ναυσιπλοΐα και η ναυτοσύνη επιβάλλουν την αποφυγή τόσο ακραίων συνθηκών, αλλά ακόμα και σήμερα, με όλα τα
μέσα επικοινωνίας και πρόβλεψης καιρικών
συνθηκών, δεν είναι απίθανο το πλοίο να
χρειαστεί να αντιμετωπίσει τα χειρότερα.
Στην πραγματικότητα, για τη μεταφορά
βαρέων φορτίων επιλέγονται ηπιότερες
εποχές, όπως η άνοιξη, το καλοκαίρι και το
φθινόπωρο, κατά συνέπεια και το θεσμικό
πλαίσιο έχει προσαρμόσει το Παράρτημα
13 και επιτρέπει τον προσδιορισμό των
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επιταχύνσεων που επιδρούν στο φορτίο
και τα εργαλεία πρόσδεσης, συγκράτησης
και ασφάλισης για την πραγματική θαλάσσια διαδρομή και την εποχή του έτους.
Επιπλέον, το παράρτημα επιτρέπει τη μείωση των επιταχύνσεων σε μέγιστες τιμές
που μπορεί να αντέξει το φορτίο.
Στην πράξη, τα βαρέα φορτία παρουσιάζουν συνήθως τις μέγιστες αποδεκτές
επιταχύνσεις, οι οποίες είναι σημαντικά
χαμηλότερες από τους πίνακες επιταχύνσεων του Παραρτήματος 13. Αυτό
συνεπάγεται ότι πρέπει να υπάρχει περιορισμός στο μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος
κύματος, ώστε να μην παραβιάζονται οι
επιταχύνσεις του φορτίου κατά το ταξίδι.
Χρησιμοποιούνται προηγμένες τεχνικές
ανάλυσης για τον προσδιορισμό του περιορισμού στο ύψος κύματος που προκαλεί τις ανεκτές επιταχύνσεις του φορτίου.
Στη θάλασσα το σημαντικό ύψος κύματος
ορίζεται από τον μέσο όρο των τριών
υψηλότερων κυμάτων των θαλασσών και
τελικά το υψηλότερο κύμα στη θάλασσα
φτάνει σε τιμές περίπου διπλάσιες από το
σημαντικό ύψος κύματος.
Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ανακρίβειες στις προβλέψεις καιρού, οι θαλάσσιες
μεταφορές με τέτοια όρια ύψους κυμάτων ονομάζονται «θαλάσσιες μεταφορές
περιορισμένες από τις καιρικές συνθήκες».
Η πιθανότητα διεξαγωγής των θαλάσσιων μεταφορών με περιορισμένη καιρική
κατάσταση χωρίς τη διακοπή του ταξιδιού,
αναμένοντας καλύτερες καιρικές συνθήκες,
εκτιμάται βάσει στατιστικών στοιχείων των
εποχιακών κυμάτων των ωκεανών. Για να
εξασφαλιστεί ότι δεν θα σημειωθεί υπέρβαση των μέγιστων ανεκτών επιταχύνσε-

ων κατά τη διέλευση, τα πλοία μεταφοράς
βαρέων φορτίων είναι συνήθως εξοπλισμένα με αισθητήρες που μετρούν συνεχώς
τις επιταχύνσεις του φορτίου. Οι επιταχύνσεις παρακολουθούνται προσεκτικά από
τον αξιωματικό φυλακής στη γέφυρα. Εάν
οι μετρήσεις φτάσουν σε τιμές κοντά στις
μέγιστες ανεκτές επιταχύνσεις, θα αρχίσουν
να εφαρμόζονται αποτελεσματικά μέτρα
από τον αξιωματικό φυλακής γέφυρας, για
να μειωθούν οι τιμές που μετρήθηκαν. Η μείωση της ταχύτητας του πλοίου ή η αλλαγή
της πορείας είναι τα συνήθη μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να μειωθούν οι δυνάμεις που ασκούνται στο πλοίο από τα βίαια
κύματα, και σε μεγάλο ποσοστό τα μέτρα
αυτά είναι αποτελεσματικά.
Το ακόλουθο παράδειγμα περιγράφει
συνοπτικά ένα ταξίδι από το Wilhelmshaven της Γερμανίας στο Sfax στην Τυνησία. Το ταξίδι προγραμματίστηκε για τον
Φεβρουάριο και το πλοίο έπρεπε να διαπλεύσει τον Βισκαϊκό κόλπο, μία από τις
πιο επικίνδυνες θάλασσες, γνωστή στους
ναυτικούς για τα μεγάλα κύματά της, ειδικά τον χειμώνα, με ταχύτητα 18 κόμβων
και συνολική διάρκεια ταξιδιού έξι ημέρες.
Το πλοίο έφερε στο κατάστρωμα προσδεμένους και ασφαλισμένους δύο γερανούς ξηράς σε πλήρη έκταση.
Με βάση την ανεκτή επιτάχυνση 3,5 m/s²
για τους γερανούς σε πλήρη έκταση υπολογίστηκε ένα λειτουργικό όριο ύψους
κύματος 4 μ. Οι επιταχύνσεις, σύμφωνα με
τους πίνακες στο Παράρτημα 13, αφορούσαν σχεδόν διπλάσιες τιμές επιτάχυνσης
και οι γερανοί θα έπρεπε να αποσυναρμολογηθούν και να μεταφερθούν σε κομμάτια. Παρόλο που τα στατιστικά στοιχεία
κύματος για το ταξίδι έδειχναν ύψος κύματος 15 μ., το πλοίο ανέλαβε το ταξίδι με
τη διαδικασία του περιορισμού καιρικών
συνθηκών. Οι καιρικές συνθήκες κατά τη
διάρκεια του ταξιδιού ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές, επιτρέποντας στο πλοίο να πραγματοποιήσει το ταξίδι του χωρίς καμία διακοπή,
ενώ οι επιταχύνσεις που μετρήθηκαν ήταν
κάτω του ασφαλούς ορίου.
Το θεσμικό πλαίσιο για την ασφαλή φόρτωση, πρόσδεση, ασφάλιση και μεταφορά
των βαρέων φορτίων από τα ειδικά πλοία
έχει φέρει σε ισχύ κανόνες για τα ασφαλή
όρια επιταχύνσεων που μπορεί να επιδράσουν στο πλοίο χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο την ακεραιότητά του. Το απόλυτα δυναμικό πεδίο της θάλασσας και η αδυναμία
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ακριβούς πρόβλεψης του ύψους κύματος
στη διάρκεια ενός ταξιδιού δημιούργησαν
την ανάγκη συμμόρφωσης σε πιο δυναμικά
συστήματα, όπως αυτό του ταξιδιού περιορισμένου από καιρικές συνθήκες, όπου η
ναυτοσύνη από τη μία και η δυνατότητα
διακοπής του ταξιδιού προβλεπόμενης ως
δικαιολογημένης από τα ναυλοσύμφωνα
μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια του
πλοίου, βασισμένη στις πραγματικές συνθήκες και όχι στις χειρότερες, όπως προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο.

Η περίπτωση του «M/V Cheshire»
και η διαχείριση φορτίων
Τον Αύγουστο του 2017, το πλοίο μεταφοράς χύδην στερεών φορτίων «M/V
Cheshire», κατασκευής του 2012, για
ταξίδι από τη Νορβηγία στην Ταϊλάνδη
πήρε πλήρες φορτίο, το οποίο δηλώθηκε
από τον φορτωτή ως «Λίπασμα με βάση
το νιτρικό αμμώνιο (μη επικίνδυνο)», το
οποίο δεν υπόκειται σε αποσύνθεση, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του.
Τελικά, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, το
φορτίο υπέστη αποσύνθεση, που οδήγησε σε αύξηση της θερμοκρασίας στα
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κύτη και στη δημιουργία τοξικών αερίων.
Η αποσύνθεση προχώρησε σε όλο το
μήκος του πλοίου σε τέτοιο βαθμό, ώστε,
μετά από μερικές ημέρες, ο πλοίαρχος
αποφάσισε να απομακρύνει από το πλοίο
το πλήρωμα. Το πλοίο στη συνέχεια αφέθηκε έρμαιο στη θάλασσα, υπό την επιτήρηση των ισπανικών αρχών, μέχρι τελικά
τη διάσωσή του, όμως λόγω της εκτεταμένης ζημιάς που προκάλεσε η αποσύνθεση
του φορτίου το πλοίο κηρύχθηκε ως τεκμαρτή ολική απώλεια.
Το πλοίο οφείλει να διαχειριστεί το φορτίο σύμφωνα με τον διεθνή κώδικα των
στερεών φορτίων (International Maritime
Solid Bulk Cargoes Code – IMSBC CODE)
και πάντα με τη δήλωση της ονομασίας
του φορτίου από τον φορτωτή.
Σύμφωνα λοιπόν με την ονομασία του
φορτίου και την ταξινόμησή του στην
κατηγορία C, τα μέτρα που προβλέπονται
από τον κώδικα IMSBC CODE είναι τα
ακόλουθα:
1. Πρέπει να φορτώνεται μακριά και
διαχωρισμένο από κάθε πηγή θερμότητας.
2. Πρέπει να μην έρχεται σε επαφή
με διπύθμενα καυσίμων και να μην

υπάρχει άμεση επαφή με το μεταλλικό μπουλμέ (τοιχώματα) του μηχανοστασίου με χρήση ειδικών μονώσεων.
3. Πριν από τη φόρτωση, όλα τα ηλεκτρικά συστήματα εκτός των πιστοποιημένων ως ασφαλείας να απομονώνονται.
4. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι, αν
συμβεί αποσύνθεση, το φορτίο χάνει
έως και το μισό της μάζας του, και
αυτό θα επηρεάσει την ευστάθειά
του.
5. Κατά τη φόρτωση ο εφοδιασμός του
πλοίου με καύσιμα απαγορεύεται.
6. Το φορτίο δεν πρέπει να εξαερώνεται κατά το ταξίδι.
Προφανώς, οι παραπάνω οδηγίες τηρήθηκαν από το πλοίο, με μια επιφύλαξη στη
διαχείριση καυσίμων, λόγω της μεγάλης
διάρκειας του επικείμενου ταξιδιού (πλήρες καυσίμων).
Συνεπώς, η επόμενη λογική σκέψη οδηγεί
στην εσφαλμένη ονομασία του φορτίου
ως μη επικίνδυνου, δηλαδή της σπανιότητας του φαινομένου της αποσύνθεσης
από το φορτίο. Σύμφωνα με τον κώδικα
IMSBC, η μεταφορά φορτίων νιτρικού
αμμωνίου, τα οποία μπορεί να παρουσιάσουν αυτοθέρμανση και αποσύνθεση,
απαγορεύεται.
Το λίπασμα με βάση το νιτρικό αμμώνιο
(μη επικίνδυνο) ορίζεται σήμερα στον
κώδικα IMSBC ως φορτίο ομάδας C.
Αυτά είναι φορτία που δεν υγροποιούνται
(ομάδα Α), ούτε διαθέτουν χημικούς κινδύνους (ομάδα Β). Είναι σαφές από αυτό
το περιστατικό ότι αυτό το φορτίο δεν
θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως φορτίο
ομάδας C.
Με αφορμή την περίπτωση του «M/V
Cheshire», πρέπει στο πλοίο να παρέχεται εξοπλισμός με τον οποίο θα γίνονται
συνεχείς μετρήσεις στην ατμόσφαιρα των
δεξαμενών, αλλά και να αναπτύσσονται
διαδικασίες για την αποτροπή της αποσύνθεσης ακόμα και στην περίπτωση που
το φορτίο δηλώνεται ως ομάδας C.
Η μεγαλύτερη όμως προσπάθεια πρέπει
να καταβάλλεται από τους φορτωτές,
ώστε η ονομασία του φορτίου να ανταποκρίνεται απόλυτα στα χαρακτηριστικά
του και να μην αναγκάζονται τα πλοία,
όταν πρόκειται να φορτώσουν φορτίο
κατηγορίας C, να παίρνουν μέτρα που
αντιστοιχούν σε φορτίο κατηγορίας Α για
να καλύπτονται σε κάθε περίπτωση.
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Η ΔΎΝΑΜΗ
ΤΗΣ ΣΥΝΈΧΕΙΑΣ
To πρώτο ιδιωτικό
μη κερδοσκοπικό
ναυτικό λύκειο
της χώρας έχει
ευοίωνο μέλλον

Η ναυτική εκπαίδευση αλλά και η προσέλκυση νέων στο ναυτικό
επάγγελμα ανέκαθεν αποτελούσαν θέματα που απασχολούσαν
τους ναυτιλιακούς οίκους και τα ναυτιλιακά ιδρύματα της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο, η ίδρυση και η λειτουργία του πρώτου
ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού ναυτικού λυκείου της χώρας στον
ιστορικό ναυτότοπο της Χίου, από το Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος»
και τον Όμιλο Εταιρειών Τσάκου, αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Δημοσιογραφική αποστολή:
Ηλίας Μπίσιας και Χάρης Παππάς
Φωτ.: Ναυτικά Χρονικά
και Σταύρος Παπαγιαννάκης
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Ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος, ήδη από
τη δεκαετία του 1970, μέσα από τις σελίδες των Ναυτικών Χρονικών εφιστούσε την
προσοχή προς όλους τους φορείς για τον
κίνδυνο του αφελληνισμού της ναυτιλίας
μας. Πιστός στις αρχές και στις αξίες που
πρεσβεύει, το 2008 δημιούργησε στη Χίο
το Κοινωφελές Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος»,
με σκοπό τη διατήρηση της ναυτικής μας
παράδοσης, ενώ πριν από λίγες ημέρες
εγκαινίασε και το νέο όραμα του ιδρύματος και του ομίλου, το Λύκειο TEENS
(Tsakos Enhanced Education Nautical
School – Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια
Ναυτικών Σπουδών).
Η σημασία της ίδρυσης και της λειτουργίας του πρώτου ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού ναυτικού λυκείου της χώρας έχει
πολλαπλές διαστάσεις: αφενός η ναυτομάνα Χίος αποκτά ένα σύγχρονο φυτώριο
δευτεροβάθμιας ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης, που θα προετοιμάζει
επαρκώς τους αυριανούς αξιωματικούς
ΕΝ και τα στελέχη της ναυτιλίας· αφετέρου αποτελεί περίτρανη απόδειξη ότι ο
εφοπλισμός και τα ναυτιλιακά ιδρύματα,
ακολουθώντας το μεγάλο παράδειγμα

των εθνικών ευεργετών Ευγένιου Ευγενίδη
και Ιωάννου Δ. Πατέρα, εξακολουθούν να
προσφέρουν την πολύτιμη και πολυεπίπεδη αρωγή τους στον τόπο και στη νέα
γενιά, ειδικά σε περιόδους κρίσης.
Η παρουσία στα εγκαίνια του λυκείου, όχι
μόνο του καπετάν Παναγιώτη Ν. Τσάκου
και του προέδρου του ιδρύματος και επίτιμου γ.γ. του IMO, κ. Ευθύμιου Μητρόπουλου,
αλλά και του υιού του, προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της TEN Ltd. και προέδρου της INTERTANKO, δρος Νικολάου
Π. Τσάκου, καθώς και του εγγονού του, αποδεικνύουν πως η συνεισφορά στη γενέθλια
ναυτομάνα πατρίδα δεν έχει μόνο παρελθόν και παρόν, αλλά και ευοίωνο μέλλον.
Τα εγκαίνια του ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού λυκείου που ίδρυσε το Ίδρυμα «Μαρία
Τσάκος» πραγματοποιήθηκαν στις 14
Σεπτεμβρίου 2018, παρουσία του σεβασμιότατου μητροπολίτη Χίου, Ψαρών, Οινουσσών και Καρδαμύλων κ.κ. Μάρκου, του
πρέσβη της Ουρουγουάης στην Αθήνα, κ.
Enrique Loedel, του προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών, καθηγητή Αντωνίου Κουνάδη,
και λοιπών διακεκριμένων καλεσμένων.
Ο οραματιστής του πρώτου ιδιωτικού
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ναυτικού λυκείου στη χώρα, με την πρωτότυπη ονομασία TEENS, αψηφώντας τη
γενικότερη μεμψιμοιρία και τη δυσοίωνη
ατμόσφαιρα που επικρατεί στην ελληνική
κοινωνία, έθεσε πριν από ακριβώς έναν
χρόνο τη γενεσιουργό ιδέα του συγκεκριμένου λυκείου. Σε χρόνο ρεκόρ, το νέο
ναυτικό λύκειο υποδέχτηκε δεκαοκτώ
αγόρια και κορίτσια που επιθυμούν να
σταδιοδρομήσουν μετέπειτα στα ναυτικά
και ναυτιλιακά επαγγέλματα.
Στόχος είναι για την επόμενη σχολική
χρονιά η φιλοξενία μαθητών από όλη την
Ελλάδα. Το γεγονός αυτό αποτελεί μια
ακόμα εκπαιδευτική υπέρβαση αλλά και
ένα εθνικό στοίχημα αφού κατ’ αυτόν τον
τρόπο θα δίνεται η δυνατότητα μαθητείας
σε αυτό το λύκειο ευρωπαϊκών προδιαγραφών για νέους και νέες από όλη την
Ελλάδα.
Σημειώνεται πως οι αίθουσες διδασκαλίας του εκπαιδευτικού ιδρύματος αλλά και
τα εργαστήρια είναι συνυφασμένα με την
τεχνολογική και επιστημονική αρτιότητα,
χαρακτηρίζονται από υψηλή αισθητική και
ανταποκρίνονται στα υψηλότερα πρότυπα που θέτει τόσο το Υπουργείο Παιδεί-

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ
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ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων όσο και η
ίδια η αγορά εργασίας.
Επιπλέον, οι μαθητές της πρώτης λυκείου που
εισήχθησαν φέτος θα έχουν τη δυνατότητα
να παρακολουθήσουν όχι μόνο το πρόγραμμα σπουδών που προβλέπεται από τις κρατικές αρχές, αλλά και επιπλέον μαθήματα σε
ξένες γλώσσες (κινεζικά ή ισπανικά), όπως
και γνωστικά αντικείμενα που δίνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε οποιονδήποτε θέλει
να ασχοληθεί με τη ναυτιλία.
Αξίζει να αναφερθεί πως το εμβληματικό
ιστιοφόρο «Μάνια» του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος» θα λειτουργήσει ως
εκπαιδευτικό σκάφος για τους μαθητές που
φοιτούν στο TEENS, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εξασκούνται με ασφάλεια στη
ναυσιπλοΐα αλλά και στη ναυτική τέχνη.
Στο πλαίσιο της τελετής εγκαινίων, ο καπετάν Παναγιώτης Ν. Τσάκος, εξαίροντας
τη ναυτοσύνη των Ελλήνων, εξέφρασε, για
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πολλοστή φορά, την ανησυχία του για τον
κίνδυνο αφελληνισμού της ναυτιλίας μας
εξαιτίας της ανησυχητικά φθίνουσας πορείας των μεγεθών σε ό,τι αφορά το ναυτεργατικό δυναμικό της χώρας. Στη συνέχεια,
καλωσόρισε τις μαθήτριες και τους μαθητές
του λυκείου, προς τους οποίους και απηύθυνε συμβουλές σαν πατέρας. Μεταξύ άλλων,
τους τόνισε ότι επιθυμία του είναι το λύκειο
να αποτελέσει γι’ αυτούς, και τους επερχόμενους μαθητές και μαθήτριες, έναν πυρήνα
γνώσης, αριστείας και προόδου, που θα τους
εφοδιάσει με ήθος, αξίες και γνώσεις, ώστε
να αναδειχθούν άξια στελέχη της ναυτιλίας
μας, αλλά και χρήσιμα μέλη της ελληνικής
κοινωνίας. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε
σε όλους τους παρευρισκομένους η συνεχής αναφορά του Καπετάνιου προς τους
νέους μαθητές και τις μαθήτριες ως «παιδιά
μου», δείχνοντας την αγάπη με την οποία θα
περιβάλλονται σε όλη τους τη ζωή.
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Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Οραματιζόμαστε τη σχολική αυτή μονάδα σαν μια
κυψέλη μάθησης, γνώσης και αριστείας,
έναν φάρο που θα σας φωτίζει, προετοιμάζει και γαλουχεί από την τρυφερή σας
ηλικία, για να γίνετε μια μέρα οι ηγέτες
που τόσο έχει ανάγκη η ελληνική ναυτιλία». Κατά την ομιλία του, ο οραματιστής
του TEENS αναφέρθηκε στη φύση του
ναυτικού επαγγέλματος, αλλά και στις
συνθήκες της ζωής εν πλω, η οποία είναι
πλέον ευκολότερη από ποτέ. Συγκεκριμένα, ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος ανέφερε πως «στην εποχή μου κάναμε τέσσερα
χρόνια μπάρκο μονορούφι για να πάρουμε το δίπλωμα του ανθυποπλοιάρχου, ενώ
στα λιμάνια βλέπαμε τα υπερσύγχρονα
πλοία των Σκανδιναβών και γυναίκες ως
μέλη του πληρώματος και δεν είχαμε
μηχανή να τα φωτογραφίσουμε. Τόσο
εντύπωση μας έκαναν! Τώρα πια έχουμε

6

11

9

και εμείς στην εταιρεία μας γυναίκες-πλοιάρχους και μηχανικούς».
Ο Καπετάνιος δεν παρέλειψε να προτρέψει προς τη δημιουργία αντίστοιχων
εκπαιδευτικών φορέων σε τόπους όπου
οι νέοι θα μπορούσαν να ακολουθήσουν
τα επαγγέλματα της θάλασσας. Μάλιστα,
ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να εγκαινιάζουμε ένα πρότυπο ναυτικό λύκειο,
στελεχωμένο με εξαιρετικούς καθηγητές
και εφοδιασμένο με εποπτικά μέσα εξελιγμένης και πρωτοποριακής τεχνολογίας,
ένα λύκειο που ευχόμαστε να βρει μιμητές ανά το πανελλήνιο επ’ ωφελεία της
ναυτιλίας και της ναυτικής φυλής μας».
Επιπλέον, ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος
τόνισε ότι τόσο εκείνος όσο και τα στελέχη του ιδρύματος, οι καθηγητές και το
προσωπικό του λυκείου θα υποστηρίζουν
τους μαθητές και θα τους καθοδηγούν σε
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όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους, αλλά
και κατά τη μετέπειτα πορεία τους.
Στο καλωσόρισμά του ο πρόεδρος του
Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος» και επίτιμος
γ.γ. του ΙΜΟ, κ. Ευθύμιος Μητρόπουλος,
τόνισε ότι ειδικά σήμερα χρειάζονται οράματα, όνειρα και ελπίδα, ενώ αναφέρθηκε
στον Martin Luther King, ο οποίος σε μια
εξίσου δύσκολη εποχή δήλωνε δημόσια: «I
have a dream», τονίζοντας την αισιοδοξία
(και όχι την δυστοκία) που απαιτείται σε
κάθε δύσκολη εποχή.
Από την πλευρά του, ο δρ Νίκος Π. Τσάκος εξέφρασε τα συγχαρητήριά του προς
το ΔΣ του ιδρύματος, που κατάφερε να
υλοποιήσει ένα τόσο δύσκολο εγχείρημα μέσα σε μόλις εννέα μήνες, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία, ενώ τόνισε πως
«η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο
για εμάς και θα παραμείνει για πάντα στη
μνήμη μας».

1. (A-Δ) Ο κ. Αντώνης Κουνάδης, Πρόεδρος
της Ακαδημίας Αθηνών, ο κ. Παναγιώτης
Ν. Τσάκος, ο καπετάν Παναγιώτης Ν. Τσάκος,
ο κ. Nick Nash, Πρόεδρος του Nautical
Institute, o κ. Michael Oberhuber, μέλος
του Δ.Σ. του Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος»,
ο κ. Enrique Loedel, Πρέσβης στην Αθήνα
της Ουρουγουάης, και ο δρ Νίκος Π. Τσάκος.
2. TEENS: το πρώτο ιδιωτικό
μη κερδοσκοπικό ναυτικό λύκειο της χώρας.
4. Ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος,
Ιδρυτής του Ομίλου Τσάκου.
5. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος
«Μαρία Τσάκος», κ. Ευθύμιος Ηλ. Μητρόπουλος,
απονέμει αναμνηστικό δώρο στον Πρέσβη
της Ουρουγουάης, κ. Enrique Loedel.
6. (Α-Δ) Ο καπετάν Παναγιώτης Ν. Τσάκος,
ο κ. Enrique Loedel, Πρέσβης στην Αθήνα
της Ουρουγουάης, και ο δρ Νίκος Π. Τσάκος.
7. (Α-Δ) Ο κ. Αθανάσιος Καραπούλιος,
Διευθυντής του TEENS, η κ. Βενετία
Καλλιπολίτου, Αν. Γενική Διευθύντρια του
Ομίλου Τσάκου, και ο κ. Μιχάλης Μπελέγρης,
Διευθυντής του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Μαρία
Τσάκος».
8. Ο καπετάν Παναγιώτης Ν. Τσάκος και
ο εγγονός του κ. Παναγιώτης Ν. Τσάκος
απονέμουν αναμνηστικό δώρο στον καθ. Αντώνη
Κουνάδη, Πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών.
3, 9-11. Φωτογραφίες από τις αίθουσες
διδασκαλίας του TEENS.

ΕΡΕΥΝΑ

Νέα μελέτη για τη διαχείριση
πληρωμάτων στη ναυτιλία

Προκειμένου να αναπτύξουν τη βέλτιστη στρατηγική για τη
διαχείριση των πληρωμάτων στα πλοία τους, οι διαχειρίστριες
εταιρείες αναζητούν συνεχώς την ισορροπία ανάμεσα στην
ασφάλεια, στο κόστος και στην αποτελεσματικότητα των
ναυτικών. Σε αυτό το πλαίσιο, κάποια από τα σημαντικότερα
διλήμματα που έχει να αντιμετωπίσει ο σύγχρονος crew manager
είναι ο τρόπος με τον οποίο θα επιλέξει τους κατάλληλους
αξιωματικούς για κάθε πλοίο, αλλά και για πόσο καιρό θα πρέπει
να διατηρεί την ίδια ακριβώς σύνθεση του πληρώματος εν πλω.
Του Χάρη Παππά

Σύμφωνα με την έρευνα «Effective Crew
Project», που διεξάγεται στο Solent
University από τον Απρίλιο του 2017,
αναφορικά με τη διαχείριση ανθρωπίνων
πόρων στη ναυτιλία, στις σύγχρονες ναυτιλιακές εταιρείες συναντώνται δύο βασικά μοντέλα διαχείρισης των πληρωμάτων.
Ορισμένες ναυτιλιακές εταιρείες επιλέγουν να ακολουθούν μια πιο εστιασμένη και πάγια στρατηγική ναυτολόγησης.
Πιο συγκεκριμένα, δημιουργούν ομάδες
συνήθως τεσσάρων υψηλόβαθμων αξιωματικών γέφυρας και μηχανής, οι οποίες
ναυτολογούνται με την ίδια σύνθεση σε
σταθερή βάση σε συγκεκριμένα πλοία. Με
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αυτόν τον τρόπο, οι εταιρείες στοχεύουν
στο να επιτύχουν την καλύτερη δυνατή
συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ τους,
αλλά και την αρτιότερη οργάνωσή τους.
Άλλες πάλι εταιρείες, σύμφωνα με την ίδια
έρευνα, δεν ακολουθούν κάποια συγκεκριμένη στρατηγική, παρά μόνο ναυτολογούν τους διαθέσιμους αξιωματικούς σε
οποιοδήποτε πλοίο και με οποιαδήποτε
σύνθεση. Παρά τη σημαντικότητα του
θέματος, η διαθέσιμη βιβλιογραφία είναι
περιορισμένη.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι ερευνητές του
Solent University πρόκειται να παρουσιάσουν το 2020 τις κυριότερες επιπτώ-

σεις που προκύπτουν από την υιοθέτηση
των διαφόρων στρατηγικών διαχείρισης
πληρωμάτων από τις ναυτιλιακές εταιρείες. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στο
«Effective Crew Project», το οποίο πραγματοποιείται με τη χορηγία των Lloyd’s
Register Foundation και TK Foundation,
θα εξετάσουν και θα παρουσιάσουν τις
βέλτιστες πρακτικές που υιοθετούν άλλες
βιομηχανίες, με σκοπό να συγκρίνουν τα
αποτελέσματα αλλά και να αντλήσουν
συμπεράσματα σχετικά με τη βελτίωση
της ασφάλειας, του ευ ζην αλλά και της
αποδοτικότητας των ναυτικών εν πλω.
Αξίζει να αναφερθεί πως, σύμφωνα με
σχετική μελέτη που είχε πραγματοποιήσει η δρ Μαρία Προγουλάκη το 2008,
όσον αφορά τις ελληνικές διαχειρίστριες
εταιρείες, οι συχνές συνθέσεις πληρωμάτων περιελάμβαναν Έλληνες ανώτατους
αξιωματικούς και, σε κάποιες περιπτώσεις, λοστρόμους σε συνδυασμό με άλλες
δύο ή τρεις εθνικότητες, συνηθέστερα
Φιλιππινέζων και Ανατολικο-Ευρωπαίων.
Επιπλέον, η ναυτολόγηση συγκεκριμένων
συνθέσεων σε ίδια ή αδελφά πλοία ήταν
ήδη κοινή πρακτική για τις εταιρείες που
είχαν τη δυνατότητα να το πράξουν.
Το 2018 φαίνεται πως τα δεδομένα έχουν
πλέον αλλάξει. Η δρ Μαρία Προγουλάκη σημειώνει πως η πρακτική της μείξης
περισσότερων διαφορετικών εθνικοτήτων παρατηρείται πλέον και σε αρκετές
ελληνόκτητες εταιρείες. Μάλιστα, ο λόγος
που έχουν οδηγηθεί σε τέτοιες στρατηγικές σύνθεσης δεν είναι αποκλειστικά το
κόστος, όπως τη δεκαετία του 1980, αλλά
κυρίως ο περιορισμένος αριθμός διαθέσιμων ναυτικών στην εγχώρια και στην
παγκόσμια αγορά. Σε κάθε περίπτωση, οι
συνθέσεις γίνονται περισσότερο πολυπολιτισμικές, δημιουργώντας νέες προκλήσεις για τους crew managers. Ειδικά στα
πλοία που ακολουθούν τα πρότυπα του
OCIMF-TMSA 3 (Tanker Management
Self-Assessment Guide), υπογραμμίζεται η
ανάγκη για εκπαίδευση σε ζητήματα διαχείρισης πολιτισμικής ποικιλίας, αλλά και
για εντατική ενημέρωση σχετικά με την
εταιρική κουλτούρα ασφάλειας.

ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Θα πρότεινα σε όλα τα νέα κορίτσια που αγαπούν
τη θάλασσα να επιλέξουν το ναυτικό επάγγελμα

Όσο περνούν τα χρόνια,
η ναυτιλία αποκτά όλο και
περισσότερο άρωμα γυναίκας
και το άλλοτε αποκαλούμενο
«ασθενές» φύλο αφήνει πλέον
το δυναμικό αποτύπωμά
του στον απαιτητικό χώρο
της ποντοπόρου εμπορικής
ναυτιλίας. Η κ. Παρασκευή
Ντάμπου, στα 29 της χρόνια,
υπηρετεί ως υποπλοίαρχος στο
υπό ελληνική σημαία Suezmax
δεξαμενόπλοιο «Βιολάντω».
Η υποπλοίαρχος, που ξεκίνησε
την καριέρα της ως δόκιμος
με την Andriaki Shipping το
2008, δέχτηκε να μιλήσει
στα Ναυτικά Χρονικά για τις
προκλήσεις του ναυτικού
επαγγέλματος, τις χαρές και
τις δυσκολίες του, αλλά και
για το πόσο απαιτητικό είναι
για μια γυναίκα να ακολουθήσει
το ναυτικό επάγγελμα.
Συνέντευξη της
Παρασκευής Ντάμπου,
Υποπλοιάρχου ΕΝ,
Andriaki Shipping Co. Ltd.,
στον Παναγιώτη Καπετανάκη

Το ναυτικό επάγγελμα είναι το κατεξοχήν επάγγελμα όπου παρατηρείται
διεθνώς υποεκπροσώπηση των γυναικών. Σε ποιους λόγους οφείλεται αυτή
η πραγματικότητα και τι μπορεί να
γίνει σε διεθνές αλλά και εθνικό επίπεδο για τη μεγαλύτερη προβολή του
ναυτικού επαγγέλματος προς το γυναικείο φύλο;
Αυτή η υποεκπροσώπηση των γυναικών
οφείλεται στο γεγονός πως το ναυτικό
επάγγελμα, για πολλές δεκαετίες, είχε
πολύ μικρό αριθμό γυναικών στο δυναμικό του. Ιδιαίτερα σε θέσεις αξιωματικών οι γυναίκες ήταν από ελάχιστες έως
ανύπαρκτες. Το ξαφνικό ενδιαφέρον
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των γυναικών για το ναυτικό επάγγελμα
και –πλέον– η κάλυψη όλων των θέσεων από γυναίκες παρατηρούνται κυρίως
την τελευταία δεκαετία, οπότε απαιτείται
κάποιος χρόνος ώστε να το αποδεχτούν
όλοι. Ήδη τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να προβάλουν τις γυναίκες που ασχολούνται με το συγκεκριμένο
επάγγελμα, και αυτό δείχνει να έχει απήχηση στον κόσμο. Κάποτε δεν υπήρχε
καν ενημέρωση προς τις γυναίκες για το
αν και πώς μπορούν να επιλέξουν και να
εργαστούν στον ναυτιλιακό τομέα.
Συχνά ακούγεται η άποψη πως οι
γυναίκες που επιλέγουν να σταδιο-

δρομήσουν στις τάξεις του Εμπορικού
Ναυτικού εγκαταλείπουν σε σύντομο
χρονικό διάστημα το επάγγελμα. Κατά
τη γνώμη σας, είναι βάσιμη αυτή η
άποψη;
Δυστυχώς, έχει μια μικρή δόση αλήθειας.
Κατά τη γνώμη μου, ο μοναδικός λόγος
που συμβαίνει αυτό είναι διότι οι γυναίκες
κάποια στιγμή έρχονται αντιμέτωπες με
το δίλημμα της δημιουργίας οικογένειας.
Και πρέπει να σημειωθεί ότι στο επάγγελμά μας είναι σχεδόν απαγορευτικό για μια
γυναίκα να έχει οικογένεια και να ταξιδεύει
παράλληλα. Και, συνήθως, κερδίζει η επιθυμία για οικογένεια. Οι γυναίκες έχουν αποδείξει ότι δεν υστερούν σε κανέναν βαθμό
και ότι μπορούν να αντεπεξέλθουν σε όλες
τις απαιτήσεις που προκύπτουν στην εργασία τους. Είναι καθαρά θέμα επιλογής το αν
θα συνεχίσουν ή όχι στον χώρο.
Θεωρείτε ότι πλέον έχουμε φτάσει στο
σημείο να παρέχονται ίσες ευκαιρίες
στο στελεχιακό δυναμικό των ναυτιλιακών εταιρειών, ανεξαρτήτως φύλου,
ή χρειάζεται να γίνουν κι άλλα βήματα
προς αυτή την κατεύθυνση, και ποια
είναι αυτά;
Θεωρώ πως, στον μεγαλύτερο βαθμό, το
οχυρό για ίσες ευκαιρίες το έχουμε κατακτήσει. Πλέον οι γυναίκες που πραγματικά
αξίζουν και έχουν θέληση παίρνουν στον
χώρο μας αυτό που τους αξίζει. Έχουν

γίνει μεγάλα βήματα τα τελευταία χρόνια
για την επίτευξη ισότητας, και αυτό οφείλεται και σε κάποιες σπουδαίες γυναίκες
που πέρασαν στο παρελθόν από τον
χώρο, διέπρεψαν και άνοιξαν τον δρόμο
και για εμάς τις νεότερες. Αλλά οφείλεται
επίσης σε πολλούς ανθρώπους που με τις
γνώσεις τους και τις εμπειρίες τους στήριξαν το γυναικείο φύλο και προσπάθησαν να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες σε όλους
τους τομείς για γυναίκες και άντρες.
Θα προτρέπατε μια γυναίκα να ακολουθήσει το ναυτικό επάγγελμα και, αν
ναι, ποιες συμβουλές θα δίνατε σε μια
γυναίκα που σκέφτεται να εισέλθει σε
Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού;
Εγώ προσωπικά θα πρότεινα σε όλα τα
νέα κορίτσια που πραγματικά αγαπούν τη
θάλασσα και το ναυτικό επάγγελμα να το
επιλέξουν και να αγωνιστούν για να πετύχουν σε αυτό. Είναι βασικό ωστόσο, προηγουμένως, να έχουν ενημερωθεί σωστά,
να είναι έτοιμες για πολύ σκληρή δουλειά
και αρκετές θυσίες, γιατί είναι ένα δύσκολο
αλλά πολύ όμορφο ταξίδι, που πραγματικά
αξίζει τον κόπο. Το κυριότερο, να είναι προετοιμασμένες ότι πρόκειται για έναν καθαρά
ανδροκρατούμενο χώρο, όπου κάθε κοπέλα πρέπει να είναι σίγουρη για την επιλογή
της και να ξέρει τι ακριβώς θα συναντήσει.
Και πάντα να θυμούνται πως δεν υπάρχει
απολύτως τίποτα που δεν μπορεί να κάνει
μια γυναίκα, και μάλιστα με επιτυχία, με

Το ξαφνικό ενδιαφέρον
των γυναικών για το
ναυτικό επάγγελμα και
–πλέον– η κάλυψη όλων
των θέσεων από γυναίκες
παρατηρούνται κυρίως
την τελευταία δεκαετία.

βασική προϋπόθεση να το επιθυμεί και να
το αγαπάει.
Πόσο εύκολο πιστεύετε ότι είναι για
μια γυναίκα που επιλέγει να ακολουθήσει το ναυτικό επάγγελμα να συνδυάσει και τη δημιουργία οικογένειας;
Προσωπικά θεωρώ πως είναι ιδιαίτερα
δύσκολο για μια γυναίκα ναυτικό να συνδυάσει το επάγγελμά μας με την οικογένεια.
Είναι σχεδόν απαγορευτικό, απλώς η κάθε
γυναίκα πρέπει να αποφασίσει τι θέλει και
να επιλέξει. Είναι καθαρά προσωπική επιλογή και, όπως όλα τα πράγματα στη ζωή
απαιτούν θυσίες, το ίδιο συμβαίνει και με
το δικό μας επάγγελμα. Είναι πολλά τα
όμορφα πράγματα που σου προσφέρει και
η εξέλιξη που έχεις. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, είναι λογικό να απαιτεί και το ναυτικό
επάγγελμα αυτές τις θυσίες.

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

ΔΙΕΘΝΉ
ΎΔΑΤΑ
Ειδήσεις από τις θάλασσες
του κόσμου

Επιμέλεια:
Αγγελική Κολιομίχου

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΉ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ
Ο λόγος του βασιλιά: πιθανό
τέλος στην πολυθρύλητη δημόσια
εγγραφή της Saudi Aramco
Η δημόσια εγγραφή της Saudi Aramco
στις κεφαλαιαγορές, η οποία φημολογείται δύο χρόνια και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από το επενδυτικό κοινό
σε παγκόσμιο επίπεδο, φαίνεται πως θα
παραμείνει απλώς μια ιδέα και τίποτα
παραπάνω.
Δημοσίευμα των Νew York Times ανέφερε
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ότι σύμβουλοι και μέτοχοι της σαουδαραβικής πετρελαϊκής εταιρείας στρέφουν την
προσοχή τους στην εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Sabic, σαουδαραβικού κολοσσού χημικών με έδρα το
Ριάντ, με αποτέλεσμα η πολυσυζητημένη
IPO να περνάει σε δεύτερη μοίρα.
Από την άλλη, το CNN ανέφερε ότι ο
Σαουδαραβικός Θρόνος αποσκοπεί, με
την προσφορά κοινών μετοχών της Saudi
Aramco, στην προσέλκυση κεφαλαίων
ύψους $100 δις, προκειμένου η σαουδαραβική οικονομία να απεξαρτηθεί μερικώς
από τον «μαύρο χρυσό».
Το όραμα ωστόσο του 32χρονου πρίγκιπα του Βασιλείου, Mohammed bin Salman,
για την εμπλοκή του μεγαλύτερου εξαγωγέα πετρελαίου παγκοσμίως στις διεθνείς
αγορές φαίνεται πως θα αποτελέσει όνειρο
θερινής νυκτός μετά την παρέμβαση του
πατέρα του, όπως σημειώνει το Reuters.

Το Reuters αποκαλύπτει ότι η απόφαση
του βασιλιά για την ακύρωση της IPO είναι
τελεσίδικη, ενώ αξιωματούχοι του Θρόνου
φαίνεται να μη συμφωνούν με την «εμμονή» κάποιων ΜΜΕ, τονίζοντας ότι οι συζητήσεις για τη φύση και το timing της δημόσιας εγγραφής της Aramco καλά κρατούν.

εξαγορά της Maersk Oil από την Total, μία
ακόμα στρατηγική κίνηση από τον όμιλο
της Maersk, η οποία συνέβαλε στην οικονομική του ευελιξία, στρέφοντας περισσότερο το ενδιαφέρον του προς τους
τομείς των εμπορευματοκιβωτίων, των
λιμένων και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η Maersk σε νέα ανασυγκρότηση

Χαμόγελα αισιοδοξίας
για την Petrobras

Ο δανέζικος κολοσσός A.P. Moller-Maersk
ανακοίνωσε ότι θα προβεί στη δημιουργία
μιας εταιρείας spin-off, που θα απορροφήσει όλες τις δραστηριότητες της Maersk
Drilling. Στόχος είναι να αποτελέσει το
συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο μια πλήρως αυτόνομη εταιρεία.
Επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Maersk, η Maersk Drilling πρόκειται
να εισαχθεί στο χρηματιστήριο Nasdaq το
2019 ως αυτόνομη εταιρεία, γεγονός που
εκτιμάται ότι θα είναι ιδιαίτερα επωφελές
για τους μετόχους της εταιρείας.
Το spin-off της Maersk Drilling εκτιμάται
ότι θα αποφέρει στην A.P. Moller-Maersk
έσοδα ύψους $1,2 δις.
Η ανωτέρω απόφαση υποδεικνύει ότι
ο δανέζικος κολοσσός επιθυμεί να επικεντρωθεί πλέον μόνο στον τομέα των
μεταφορών και των logistics. Άλλωστε,
τον περασμένο Μάρτιο ολοκληρώθηκε η

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Βραζιλίας,
Petrobras, κατέγραψε καθαρά κέρδη ύψους
$2,8 δις το δεύτερο τρίμηνο του 2018, αύξηση κατά 45% συγκριτικά με το αντίστοιχο
τρίμηνο πέρυσι. Ο συγκεκριμένος αριθμός
αντιπροσωπεύει τα υψηλότερα κέρδη που
έχει καταγράψει η εταιρεία από το 2011.
Από τις αρχές του 2018 έως και τα τέλη
του περασμένου Ιουνίου, τα κέρδη της
Petrobras ανήλθαν σε $4,5 δις. Σύμφωνα
με ανακοίνωση της εταιρείας, τα υψηλά
κέρδη οφείλονται στις αυξημένες τιμές
του πετρελαίου, σε συνδυασμό με την
υποβάθμιση του ριάλ έναντι του αμερικανικού δολαρίου. Την ίδια περίοδο τα χρέη
της βραζιλιάνικης εταιρείας μειώθηκαν
κατά 13%, φτάνοντας τα $73,66 δις, στα
χαμηλότερα επίπεδα από το 2012.
Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου
του 2018, η παραγωγή πετρελαίου και

φυσικού αερίου της εταιρείας ανήλθε σε
2,7 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

«Πράσινες» πρακτικές από
ιαπωνικές ναυτιλιακές εταιρείες
Προς την έκδοση «πράσινων» ομολόγων
προχωρά η ιαπωνική ναυτιλιακή Mitsui
OSK Lines. Τα ομόλογα θα είναι πενταετούς διάρκειας και η έκδοσή τους θα
πραγματοποιηθεί μέσω δημόσιας προσφοράς στην εγχώρια αγορά της Ιαπωνίας.
Στόχος είναι η προσέλκυση κεφαλαίων για
τη χρηματοδότηση έργων φιλικών προς το
περιβάλλον, στο πλαίσιο του Group Environmental Vision 2030 της MOL. Τα έργα
αφορούν μεταξύ άλλων τη ναυπήγηση πλοίων, τα οποία θα καταναλώνουν ως καύσιμο
το LNG, πλοίων ανεφοδιασμού με LNG,
καθώς και την εγκατάσταση συστημάτων
scrubbers αλλά και συστημάτων διαχείρισης θαλάσσιου έρματος στα πλοία. Από την
έκδοση των «πράσινων» ομολόγων η MOL
εκτιμάται ότι θα λάβει $90 εκατ.
Να σημειωθεί ότι και η NYK έχει προχωρήσει σε αντίστοιχη κίνηση για την
έκδοση «πράσινων» ομολόγων αξίας $95
εκατ., η οποία εντάσσεται στο στρατηγικό πλάνο της εταιρείας με την ονομασία
«Staying Ahead 2022 with Digitalization
and Green».

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ
ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αυστηρά μέτρα για πειρατικές
επιθέσεις θέτει η Ινδία
Το Υπουργικό Συμβούλιο της Ινδίας ενέκρινε πρόσφατα ένα νομοσχέδιο σύμφωνα με το οποίο θα τιμωρούνται με θανατική καταδίκη ή με ποινή φυλάκισης όσοι
εμπλέκονται σε περιστατικά πειρατικών
επιθέσεων.
Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα τεθεί σε
εφαρμογή στο πλαίσιο της πολιτικής της
Ινδίας προς την προώθηση της ασφαλούς

ναυσιπλοΐας στη χώρα μετά την αύξηση
των πειρατικών και ληστρικών επιθέσεων
σε πλοία στα θαλάσσια ύδατα της χώρας.
Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης,
από το περασμένο έτος η Ινδία καταβάλλει εντατικές προσπάθειες προκειμένου
να ενισχύσει τις θαλάσσιες περιπολίες σε
εμπορικά σημεία-κλειδιά, ενώ η συνδρομή
του Πολεμικού Ναυτικού της χώρας είναι
καταλυτική για την προστασία των Ινδών
ναυτικών και των πλοίων από Σομαλούς
πειρατές.
Να σημειωθεί ότι, το περασμένο έτος,
Σομαλοί πειρατές κατέλαβαν bulk carrier
ινδικών συμφερόντων με ενδεκαμελές
πλήρωμα ενώ βρισκόταν εν πλω, με προορισμό την Υεμένη από το Ντουμπάι.

Ο Σαουδαραβικός Θρόνος
φλερτάρει με την ιδέα
δημιουργίας oil port στην Υεμένη
Η Σαουδική Αραβία φέρεται να επιθυμεί
την ανάπτυξη λιμένα στα νοτιοανατολικά
της Υεμένης, σε μια περιοχή όπου η κατάσταση είναι έκρυθμη, λόγω της ύπαρξης
στρατευμάτων τόσο της Σαουδικής Αρα-
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βίας όσο και των Ηνωμένων Αραβικών
Εμιράτων.
Όπως αποκαλύπτει το πρακτορείο Al
Jazeera, η σαουδαραβική ναυπηγοεπισκευαστική εταιρεία Huta Marine, σε επιστολή
της προς τον πρέσβη του Σαουδαραβικού
Βασιλείου στην Υεμένη, τον ευχαριστεί για
την εμπιστοσύνη και τη στήριξη αναφορικά
με τα φιλόδοξα σχέδια για την ανάπτυξη
του λιμένα στην περιοχή Al Mahrah.
Σημειώνεται ότι τα αναπτυξιακά σχέδια
του Θρόνου γύρω από την περιοχή Al
Mahrah, που συνορεύει με το Ομάν, δεν
σταματούν εδώ, καθώς η κατασκευή ενός
αγωγού διαμετακόμισης αργού, ο οποίος
θα εκτείνεται και στη Σαουδική Αραβία,
αποτελεί επίσης βασική επιδίωξη του
Ριάντ.

Ο «μαύρος χρυσός»
αναδεικνύεται σε κοινό σημείο
επαφής για Κουβέιτ και Ιράκ
Κουβέιτ και Ιράκ αναμένεται να προσλάβουν συμβούλους σύντομα, προκειμένου
να διερευνήσουν το ενδεχόμενο ανάπτυξης κοινών πεδίων εξόρυξης αργού

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ
ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ
τις ώρες ταξιδιού επιβατική σιδηροδρομική γραμμή είναι μεταξύ των πόλεων
Changchun και Kunming, με διάρκεια
68 ώρες, και η σύνδεση Σαγκάης-Υining,
διάρκειας 54 ωρών. Το μεγαλύτερο ωστόσο δρομολόγιο κατ’ αποκλειστικότητα
εμπορευματικών μεταφορών στον κόσμο
ξεκινάει από το Υiwu της Κίνας με προορισμό τη Μαδρίτη της Ισπανίας, σε μια
διαδρομή 13.000 χλμ. και διάρκειας τριών
εβδομάδων.
Τα κινεζικά τρένα, εγχώριας κατασκευής,
έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν
σήμερα μέγιστη ταχύτητα 400 χλμ. την
ώρα και σταθερή ταχύτητα 350 χλμ. την
ώρα, ενώ διαθέτουν εξελιγμένο σύστημα
παρακολούθησης από κεντρικούς σταθμούς ελέγχου, το οποίο επιβραδύνει το
τρένο αυτόματα σε συνθήκες έκτακτης
ανάγκης, συνεπώς θεωρητικά καθιστά το
συγκεκριμένο μέσο μεταφοράς πιο ασφαλές απ’ ό,τι στο παρελθόν.

πετρελαίου, όπως διεμήνυσε την Τετάρτη
22 Αυγούστου ο υπουργός Πετρελαίου
του Κουβέιτ, Bakhit al-Rashidi.
Συγκεκριμένα, ο υπουργός ανέφερε ότι οι
δύο χώρες πρέπει να έρθουν σε συμφωνία πριν από το τέλος του χρόνου σχετικά
με τα πλάνα για τα κοινά πετρελαϊκά πεδία,
καθώς επίσης και για την προμήθεια ιρακινού φυσικού αερίου προς το Κουβέιτ.
Παράλληλα τόνισε ότι σκοπός του project
είναι η παραγωγή «μαύρου χρυσού» από
τα διασυνοριακά πεδία, ενώ σημείωσε ότι
η εξόρυξή του θα πρέπει να πραγματοποιείται από μια εταιρεία-ομάδα και τόσο η
παραγωγή όσο και το κόστος εξόρυξης θα
μοιράζονται ισόποσα και στα δύο κράτη.
Τέλος, να τονιστεί ότι εκκρεμεί ακόμη η
τελική έγκριση και από τις δύο χώρες για
ένα άλλο project, σύμφωνα με το οποίο
πετροχημική μονάδα στα σύνορα του
Κουβέιτ με το Ιράκ θα τροφοδοτείται με
φυσικό αέριο από το δεύτερο, παρά το
γεγονός ότι υπάρχει σύμπλευση απόψεων.

Το Κατάρ οδεύει προς
«διαχωρισμό» από
τη Σαουδική Αραβία

Ο νέος ≪δρόμος του μεταξιού≫
στρέφεται (και) προς τα τρένα
Το σιδηροδρομικό δίκτυο μεταφοράς
εμπορευμάτων μεταξύ Κίνας και Ευρώπης,
το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για την
εφαρμογή του φιλόδοξου κινεζικού σχεδίου «Belt and Road Initiative», γνωρίζει
ημέρες δόξας.
Συγκεκριμένα, την Κυριακή 26 Αυγούστου
πραγματοποιήθηκε η άφιξη της αμαξοστοιχίας X8044 στο σιδηροδρομικό
κέντρο εμπορευματοκιβωτίων στο Wuhan
της κεντρικής Κίνας από το Αμβούργο,
σηματοδοτώντας τη σύνδεση νούμερο
10.000 από τον Μάρτιο του 2011, οπότε και
ξεκίνησε η λειτουργία του εν λόγω δικτύου.
Κατά τη διάρκεια των επτά αυτών χρόνων,
τρένα μεταφέρουν εξαρτήματα αυτοκινήτων, χημικά και άλλα κινεζικά εμπορεύματα με προορισμό την Ευρώπη, ενώ ευρωπαϊκά φορτία, όπως τρόφιμα, εξαρτήματα
μηχανών και προϊόντα ξυλείας, πραγματοποιούν το αντίστροφο ταξίδι.
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Σημειώνεται ότι, από τις 30 Ιουνίου του
2018, το σιδηροδρομικό δίκτυο μεταφοράς εμπορευμάτων συνδέει 48 κινεζικές
πόλεις με 42 ευρωπαϊκές.
Το 2018 σηματοδοτεί τον πέμπτο χρόνο
του «Belt and Road Initiative». Σε όλο
αυτό το διάστημα οι εμπορευματικές
ροές της Κίνας με τις χώρες που συμμετέχουν στο φιλόδοξο αυτό σχέδιο έχουν
ανέλθει στα $5,5 τρις.
Η Κίνα διαθέτει το μεγαλύτερο σύγχρονο
σιδηροδρομικό δίκτυο, το οποίο αναμένεται να αυξηθεί κατά… 48.000 χιλιόμετρα, από το 2018 έως το 2025. Αρκεί
να σημειωθεί ότι στο τέλος του 2017 οι
κινεζικές high speed γραμμές κάλυπταν το
66,3% των παγκόσμιων σιδηροδρομικών
γραμμών υψηλών ταχυτήτων.
Μερικά από τα χιλιομετρικά μακρύτερα ταξίδια τρένων στον κόσμο περνούν
μέσω της Κίνας. Χαρακτηριστικά, η διαδρομή του τρένου που ενώνει το Πεκίνο
με τη Μόσχα διαρκεί 144 ώρες, αν και η
διαδρομή Μόσχας-Βλαδιβοστόκ, με διάρκεια 178 ώρες, είναι ακόμα μεγαλύτερη.
Εντός της Κίνας, η πιο μακρινή ως προς

Εκπρόσωπος του Σαουδικού Βασιλείου φαίνεται ότι επιβεβαίωσε τις φήμες σύμφωνα
με τις οποίες η Σαουδική Αραβία σχεδιάζει
να δημιουργήσει ένα κανάλι το οποίο θα
διαχωρίσει τη χερσόνησο του Κατάρ από
την ηπειρωτική Σαουδική Αραβία, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο ένα νησί. Η
απόφαση ελήφθη καθώς, από τον Ιούνιο
του 2017, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και η Αίγυπτος έχουν διακόψει τις διπλωματικές και
εμπορικές τους σχέσεις με το Κατάρ.
Το project για τη δημιουργία του καναλιού, κόστους $747 εκατ., ονομάζεται
Salwa Canal. Το κανάλι εκτιμάται ότι θα
έχει πλάτος 200 μ. και βάθος 20 μ., ενώ θα
εκτείνεται κατά μήκος των συνόρων της
Σαουδικής Αραβίας με το Κατάρ.
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Gulf Business,
η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας
σχεδιάζει να δημιουργήσει εγκατάσταση πυρηνικών αποβλήτων σε ένα τμήμα
του καναλιού. Διεθνή μέσα ενημέρωσης
αναφέρουν ότι πέντε κατασκευαστικές
εταιρείες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο έργο. Εντός του
Σεπτεμβρίου αναμενόταν να ανακοινωθεί
ποιες εταιρείες θα αναλάβουν την κατασκευή του καναλιού.

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)

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ
ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΓΑΛΑΖΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αύξηση διακίνησης
εμπορευματοκιβωτίων
κατέγραψε το λιμάνι του Πειραιά
Η COSCO Shipping Ports Limited, η
μεγαλύτερη διαχειρίστρια εταιρεία λιμένων παγκοσμίως, ανακοίνωσε τη Δευτέρα
27 Αυγούστου τα εταιρικά της αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του έτους,
το οποίο ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου.
Όπως προκύπτει από τη σχετική ανακοίνωση του κινεζικού κολοσσού, τα έσοδά
του κατά το διάστημα αυτό «εκτοξεύτηκαν» κατά 79,7%, στα $495,5 εκατ., με τα
καθαρά κέρδη του να διαμορφώνονται στα
$157,5 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση της
τάξεως του 59,8% συγκριτικά με πέρυσι.
Παράλληλα, τα προσαρμοσμένα κέρδη
προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν στα $339,8 εκατ., αυξημένα κατά 61,1%.
Αναφέρεται ότι η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη των πρώτων έξι μηνών του έτους η
οποία ακολούθησε αυτή του 2017 αύξησε
σημαντικά την διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στους λιμένες που διαχειρίζεται
η COSCO στα 56,7 εκατ. TEUs (+26,5%).
Όσον αφορά το λιμάνι του Πειραιά, το
τελευταίο κατέγραψε αυξημένη διακίνηση
εμπορευματοκιβωτίων 18,4% στα 2,1 εκατ.
TEUs κατά το πρώτο μισό του έτους.

Νέα ιταλοκινεζική σύμπραξη στον
ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο
Τα ιταλικά ναυπηγεία Fincantieri και τα κινεζικά China State Shipbuilding Corporation
(CSSC) υπέγραψαν την Τρίτη 28 Αυγούστου μνημόνιο συνεργασίας για την επέκταση της ήδη υπάρχουσας συνεργασίας
τους σε όλους τους τομείς της ναυπηγοεπισκευής εμπορικών πλοίων.
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Τονίζεται ότι στο παρελθόν Fincantieri
και CSSC είχαν εργαστεί από κοινού για
την κατασκευή των πρώτων κρουαζιερόπλοιων επί κινεζικού εδάφους. Υπενθυμίζεται συγχρόνως ότι, τον Φεβρουάριο
του 2017, Fincantieri, CSSC και Carnival
Corporation συμφώνησαν για την κατασκευή δύο κρουαζιερόπλοιων, με τη δυνατότητα ναυπήγησης επιπλέον τεσσάρων
στα ναυπηγεία Waigaoqiao της Σαγκάης.
Η νέα συμφωνία αποβλέπει στην από κοινού δημιουργία projects έρευνας και ανάπτυξης ναυπηγοεπισκευαστικής φύσεως,
με τον κ. Giuseppe Bono, διευθύνοντα
σύμβουλο της Fincantieri, να σχολιάζει ότι
η συμφωνία σηματοδοτεί την προσπάθεια
διείσδυσης των ιταλικών ναυπηγείων στην
κινεζική αγορά.

Χαμόγελα φέρνουν
οι κεφαλαιαγορές στα
νοτιοκορεατικά ναυπηγεία
Παρά τις δύσκολες ημέρες που βιώνει ο
ναυπηγοεπισκευαστικός κλάδος της Ασίας, οι μετοχές των κυριότερων νοτιοκορεατικών ναυπηγείων παρουσίασαν κέρδη
τον Αύγουστο, ελέω και της αύξησης των
τιμών των πλοίων.
Συγκεκριμένα, η μετοχή της Hyundai
Heavy Industries Co., η οποία αποτελεί

την κορυφαία ναυπηγοεπισκευαστική
εταιρεία του κόσμου με βάση τις πωλήσεις, παρουσίασε κέρδη 9,86% τον περασμένο Αύγουστο, στα $104,46.
Από την άλλη, η μετοχή της Samsung Heavy
Industries Co. κέρδισε 10,2%, αυτή της
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering
Co. 11,2%, ενώ, τέλος, και όσοι επένδυσαν
στη Hyundai Mipo Dockyard Co. είδαν τα
κέρδη τους να αυξάνονται κατά 1,71%.
Παράλληλα, η συνολική κεφαλαιοποίηση
των τεσσάρων κυριότερων ναυπηγείων
της Νότιας Κορέας υπερέβη τα $1,4 δις
αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με στοιχεία του
Χρηματιστηρίου της Κορέας (KRX).
Αναλυτές και εμπειρογνώμονες τονίζουν
ότι η βελτιωμένη αυτή επίδοση των νοτιοκορεατικών ναυπηγείων στις κεφαλαιαγορές αποτελεί απόρροια της αύξησης των
τιμών των πλοίων. Συγκεκριμένα, ο οίκος
Clarksons σημειώνει ότι οι τιμές των πλοίων αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 2,5% μέσα
στον χρόνο, κάτι που μεταφράζεται σε
αύξηση της αξίας του νοτιοκορεατικού
νομίσματος κατά 8,2%.
Να σημειωθεί ότι, κατά τους επτά πρώτους μήνες του 2018, οι παραγγελίες νεότευκτων αυξήθηκαν κατά 5,9% σε όρους
συμβολαίων και κατά 12,9% σε όρους
τιμών συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Σε θετική τροχιά η διαχειρίστρια
εταιρεία τερματικών σταθμών
DP World
Η διαχειρίστρια εταιρεία τερματικών
σταθμών λιμένων, DP World, με έδρα στο
Ντουμπάι, κατέγραψε αύξηση της τάξεως
του 14,4% στα έσοδά της το πρώτο εξάμηνο του 2018, τα οποία έφτασαν τα $2,62
δις. Τα κέρδη της εταιρείας για την ίδια
περίοδο ανήλθαν σε $593 εκατ.
Η βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της DP World συγκριτικά με
πέρυσι οφείλεται, όπως ανακοίνωσε η ίδια,
στην αυξημένη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων από τους τερματικούς σταθμούς
που διαχειρίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ο πρόεδρος και CEO της DP World,
Sultan Ahmed Bin Sulayem, αναφορικά με
το μέλλον δήλωσε ότι επικρατεί αβεβαιότητα, καθώς τα μέτρα εμπορικού προστατευτισμού δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα, αλλά και συνεχείς προκλήσεις
στην αγορά.

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ
ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΠΙΒΑΤΗΓΌΣ
ΝΑΥΤΙΛΊΑ
Το πρώτο κρουαζιερόπλοιο
παγκοσμίως που καταναλώνει
ως καύσιμο LNG
Τελετή ονοματοδοσίας πραγματοποιήθηκε πρόσφατα για το νέο πλοίο της
AIDA Cruises, το οποίο έλαβε το όνομα
«AIDAnova».
Το νέο πλοίο της γερμανικής εταιρείας
κρουαζιέρας αποτελεί το πρώτο κρουαζιερόπλοιο παγκοσμίως που καταναλώνει
ως καύσιμο LNG, συμβάλλοντας με αυτόν
τον τρόπο στη μείωση των εκπομπών
αέριων ρύπων.
Το «AIDAnova» ναυπηγήθηκε από τα γερμανικά Meyer Werft στο Πάπενμπουργκ,
έχει χωρητικότητα 180.000 τόνους, μήκος
337 μ. και πλάτος 42 μ., ενώ έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει 6.000 επιβάτες.
Η γερμανική εταιρεία κρουαζιέρας, όπως
η ίδια ανακοίνωσε, αναμένεται να παραλάβει έως το 2023 και άλλα δύο κρουαζιερόπλοια νέας γενιάς από τη Meyer Werft.

Δύο RO-PAX μετασκευάζονται
σε πλοία κατανάλωσης LNG
Η MAN PrimeServ, θυγατρική της MAN
Energy Solutions, υπέγραψε συμφωνία με την
Baleària Eurolineas Maritimas S.A., προκειμένου να ανακατασκευάσει δύο πλοία κατηγορίας RO-PAX της τελευταίας, ώστε να καταναλώνουν ως καύσιμο και LNG. Αποτελεί την
πρώτη παγκοσμίως μετατροπή τέτοιου
τύπου σε πλοία κατηγορίας RO-PAX.
Πρόκειται για τα πλοία «Nápoles» και
«Sicilia», των οποίων οι κύριες μηχανές,
που είναι MAN 9L48/60A, θα μετατραπούν μετά τις εργασίες ανακατασκευής σε
μονάδες 9L51/60DF, οι οποίες θα μπορούν
να καίνε LNG.
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O Dr. Thomas Spindler, Head of Upgrades
& Retrofits, PrimeServ Four-Stroke της
MAN Energy Solutions, ανέφερε ότι, μέσα
από την αντίστοιχη ανακατασκευή που
είχε πραγματοποιηθεί στο containership
«Wes Amelie» της εταιρείας Wessels
Reederei τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι
μηχανές της MAN μπορούν επιτυχώς
να δεχτούν μετατροπές προκειμένου τα
πλοία να καταναλώνουν LNG, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο σε σημαντικές
μειώσεις εκπομπών αέριων ρύπων.

Αναφερόμενος στα εν λόγω ευρήματα
της έρευνας, ο κ. Marc Raymon, διευθύνων
σύμβουλος της Aqua Tools, σημείωσε ότι,
ενώ τα μεγαλύτερα και νεότερα επιβατηγά πλοία είναι εξοπλισμένα έτσι ώστε να
αποτραπεί η εξάπλωση της νόσου, είναι
μικρή η προσπάθεια που έχει καταβληθεί
από τα μικρότερα και πιο παλιά κρουαζιερόπλοια και ferries.

Η νόσος των λεγεωναρίων απειλή
για το επιβατικό κοινό στα πλοία

Ξεκινά η ναυπήγηση του νέου επιβατηγού
πλοίου της Viking Line στα κινεζικά ναυπηγεία Xiamen Shipbuilding Industry Co., Ltd.
Το νέο πλοίο της φινλανδικής Viking αποτελεί ένα από τα πιο eco-friendly πλοία του
κόσμου, καθώς θα ναυπηγηθεί με γνώμονα
τις διεθνείς περιβαλλοντικές απαιτήσεις,
καταναλώνοντας ως καύσιμο LNG.
Το όνομα που θα φέρει το νέο πλοίο δεν
έχει γνωστοποιηθεί ακόμη, ωστόσο θα
έχει μήκος 218 μ., χωρητικότητα 63.000
τόνους και τη δυνατότητα να μεταφέρει
2.800 επιβάτες.
Με την κατανάλωση LNG υπολογίζεται
ότι το πλοίο θα έχει μειωμένες εκπομπές
αέριων ρύπων κατά 10% συγκριτικά με τα
υπόλοιπα πλοία της εταιρείας, που καταναλώνουν πετρέλαιο.
Η Viking Line αναμένεται να παραλάβει το
νέο της πλοίο, το οποίο θα πραγματοποιεί
δρομολόγια στη γραμμή Τουρκού (Φινλανδία)-Στοκχόλμη (Σουηδία), προς τα τέλη
του 2020. Στη ναυπήγηση του πλοίου, στον
εσωτερικό του σχεδιασμό αλλά και στον
εφοδιασμό του με μηχανές, τεχνολογικά
συστήματα κ.ά. θα συμμετέχουν οι εταιρείες Wärtsilä, ABB Marine, Kone, Koncept
Stockholm, Deltamarin και Almaco.

Μετά από έρευνα γαλλικής εταιρείας προέκυψε ότι ένας μεγαλύτερος από τον συνηθισμένο αριθμός επιβατών μολύνθηκε από
τη νόσο των λεγεωναρίων κατά τη μετακίνησή τους με «μικρά» κρουαζιερόπλοια
και ferries το προηγούμενο έτος. H Aqua
Tools, εταιρεία παροχής επιστημονικών και
τεχνολογικών λύσεων σε εγκαταστάσεις
ύδρευσης, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου
αναφορικά με την ασφάλεια των επιβατών
σε κρουαζιερόπλοια και επιβατηγά πλοία.
Συγκεκριμένα, η έρευνα περιελάμβανε την
αξιολόγηση της συχνότητας και τη σοβαρότητα της εμφάνισης κρουσμάτων που
μολύνθηκαν από το βακτήριο Legionella
pneumophila σε δέκα ferries και έξι
κρουαζιερόπλοια όταν αυτά διέρχονταν
από και προς το λιμάνι της Messina στη
Σικελία. Από τα δείγματα νερού και αέρα
που ελέγχθηκαν για την ποιοτική και
ποσοτική ταυτοποίηση του βακτηρίου, οι
ερευνητές διαπίστωσαν ότι το Legionella
pneumophila SG1 εντοπίστηκε στο 70%
των δειγμάτων στα δέκα ferries και στο
33% αυτών στα έξι κρουαζιερόπλοια.

Ένα eco-friendly πλοίο
ναυπηγείται για τη Viking Line

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

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Σε εποχή μεγάλων προκλήσεων και ευκαιριών
έχουν εισέλθει Αραβικός Κόλπος και νοτιοανατολική Μεσόγειος
Η Τεχεράνη απειλεί με αντίποινα στο
εμπάργκο της Ουάσιγκτον, μεταξύ
των οποίων να κλείσει τα στενά του
Χορμούζ. Έχει η Ισλαμική Δημοκρατία
του Ιράν αυτό το δικαίωμα σύμφωνα
με το διεθνές δίκαιο; Σε περίπτωση
μιας τέτοιας απόφασης, ποιες θεωρείτε ότι θα είναι οι αντιδράσεις και οι
επιπτώσεις για τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή αλλά και για το διεθνές εμπόριο;

Η Μαριλένα Κοππά,
αναπληρώτρια καθηγήτρια Συγκριτικής
Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
και πρώην ευρωβουλευτής,
μιλάει στον Ηλία Μπίσια.

54

Οι παγκόσμιες γεωπολιτικές
εξελίξεις δεν μπορούν να
αφήσουν αδιάφορη τη
ναυτιλιακή κοινότητα, ούτε
τους Έλληνες πολίτες. Σε αυτό
το πλαίσιο, η Μαριλένα Κοππά,
αναπληρώτρια καθηγήτρια
Συγκριτικής Πολιτικής,
πρώην ευρωβουλευτής
και μέλος της Επιτροπής
Μεταφορών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, μιλάει για τα
θέματα που προκύπτουν στον
Αραβικό Κόλπο, όσο και στις
ευρωπαϊκές και ελληνικές
θάλασσες, ενώ παρουσιάζει
τις πιθανές επιπτώσεις τους
στη ναυτιλιακή αγορά.

Κατά τα τελευταία χρόνια υπήρξαν πολλές στιγμές που οι σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν
έφτασαν σε οριακό σημείο, με μεγάλη
ένταση στον Περσικό Κόλπο. Σήμερα
βρισκόμαστε ξανά μπροστά σε μια αντίστοιχη κατάσταση. Αυτό το καλοκαίρι το
Ιράν απείλησε να κλείσει τα στενά του
Χορμούζ, ως αντίποινα για τις αμερικανικές κυρώσεις εναντίον των ιρανικών
εξαγωγών πετρελαίου. Η αντίδραση της
Τεχεράνης ήταν άμεση, δεδομένου ότι
η διατήρηση των εξαγωγών πετρελαίου
αποτελεί κόκκινη γραμμή. Αν η απειλή
πραγματοποιηθεί, θα οδηγήσει σε δραματικό έλλειμμα πετρελαίου και δημιουργία
πανικού στις αγορές. Ως αποτέλεσμα, η
τιμή του βαρελιού μπορεί να ξεπεράσει
τα 100 δολάρια.
Είναι ενδιαφέρον ότι το Ιράν ποτέ δεν
χρησιμοποίησε το γεωγραφικό του πλεονέκτημα κατά τον 20ό αιώνα, αν και ελέγχει απόλυτα τα στενά και μπορεί να εμποδίσει την ελεύθερη διέλευση. Σύμφωνα με
τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της
Θάλασσας, τα στενά έχουν το καθεστώς
διεθνούς θαλάσσιας οδού και οι χώρες
που τα ελέγχουν δεν έχουν κανένα δικαίωμα να περιορίζουν τη διέλευση τάνκερ
και πλοίων άλλων χωρών. Ας σημειωθεί,
πάντως, ότι το Ιράν ήδη παραβιάζει το
Διεθνές Δίκαιο στο θέμα των χωρικών
υδάτων. Νόμος του 1993 αναγκάζει όλα
τα ξένα πλοία να δηλώνουν την ταυτότητά τους πριν από ασφαλή διέλευση μέσω
του δικού του τμήματος του Κόλπου.
Η πλειονότητα των αναλυτών θεωρεί ότι,
παρά τις έντονες δηλώσεις, η Τεχεράνη
δεν θα κλιμακώσει περαιτέρω την ένταση

με τις ΗΠΑ. Το Ιράν έχει ήδη σημειώσει
μια διπλωματική νίκη, σπάζοντας το μέτωπο των ΗΠΑ με την ΕΕ στο ζήτημα της
συμφωνίας για τα πυρηνικά. Το τελευταίο
πράγμα που φαίνεται ότι θέλει τώρα είναι
να δώσει αφορμή στην Αμερική να ξεκινήσει πόλεμο εναντίον του.
Για την πρόσφατη συμφωνία που
πέτυχε η κυβέρνηση για το ονοματολογικό της ΠΓΔΜ δηλώσατε ότι είναι
«μια πολύ καλή συμφωνία, που έχει
πετύχει περισσότερα από κάθε προηγούμενη». Ποιες είναι οι εξελίξεις που
σας καθιστούν αισιόδοξη και πώς μπορούν να ευνοηθούν ο λιμένας και το
εμπόριο της Θεσσαλονίκης στο άμεσο
μέλλον από τη βελτίωση των σχέσεων
μεταξύ Αθήνας και Σκοπίων;
Είναι σαφές ότι τα τελευταία χρόνια τα
Βαλκάνια έχουν ξαναγίνει μια ιδιότυπη
σκακιέρα για τις Μεγάλες Δυνάμεις. Η
ρωσική επιρροή, η τουρκική πολιτιστική
διείσδυση και, φυσικά, το μεγαλεπήβολο
κινεζικό σχέδιο υποδομών άλλαξαν τις
γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή.

κών και εν γένει των οικονομικών σχέσεων
των δύο χωρών.

Συμφέρον της χώρας μας είναι σταθερά
και ειρηνικά Βαλκάνια, ενταγμένα στους
ευρωατλαντικούς θεσμούς. Η επίλυση της
25ετούς και πλέον διαφοράς είναι ένα αναγκαίο βήμα στην κατεύθυνση αυτή. Έχω
επανειλημμένως πει ότι πρόκειται για μια
δίκαιη συμφωνία, χωρίς νικητές και ηττημένους, που πετυχαίνει κάτι που πριν ακόμα μερικούς μήνες φάνταζε ακατόρθωτο,
δηλαδή τη συνταγματική αναθεώρηση στη
γειτονική χώρα στη βάση του νέου ονόματος και η erga omnes χρήση. Η συμφωνία
συμβαδίζει απόλυτα με την εθνική γραμμή
που διατυπώθηκε από τον Κ. Καραμανλή
και την Ντόρα Μπακογιάννη –ως ΥΠΕΞ–
το 2008, δηλαδή μια σύνθετη ονομασία
με γεωγραφικό προσδιορισμό για όλες τις
χρήσεις. Ειδικά αυτό το τελευταίο στοιχείο,
το erga omnes, έναντι όλων, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Η συμφωνία θα επιτρέψει
την ολόπλευρη ανάπτυξη των σχέσεων των
δύο πλευρών, με τη χώρα μας να αποκτά
ξανά κεντρική θέση στα Βαλκάνια, μια και
από μέρος του προβλήματος γίνεται μέρος
της λύσης. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα
ευνοηθεί αδιαμφισβήτητα μέσω της ανεμπόδιστης πλέον ανάπτυξης των εμπορι-

Ελλάδα και Αλβανία φαίνεται πως
οδεύουν προς διευθέτηση των διμερών διαφορών τους, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και το ζήτημα οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής
Ζώνης στο βόρειο Ιόνιο. Πιστεύετε ότι
αυτή τη φορά θα εξευρεθεί η «χρυσή
τομή», μετά την αποτυχία της πρώτης
συμφωνίας του 2009, και θα βρεθεί
κοινός τόπος μεταξύ των δύο κρατών,
κυρίως σε ό,τι αφορά την οριοθέτηση
των θαλάσσιων ζωνών; Θεωρείτε ότι
μια τέτοια εξέλιξη προλειαίνει το έδαφος και για αντίστοιχη συμφωνία με
την Τουρκία στο Αιγαίο;
Είναι γεγονός ότι, όποια και να είναι η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας για
την ΑΟΖ, αυτή θα αποτελέσει πρόκριμα
για μια ενδεχόμενη μελλοντική συμφωνία
με την Τουρκία. Όλα έδειχναν ότι οι δύο
πλευρές θα έφταναν σε συμφωνία πριν
από το καλοκαίρι. Όμως, αυτή τη στιγμή η
συμφωνία δείχνει να έχει παγώσει, ίσως και
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οι ρωσικές εξαγωγές προς την Ευρώπη
έφτασαν σε επίπεδα-ρεκόρ τα τελευταία χρόνια. Ένας από τους λόγους είναι
και η τιμή του ρωσικού αερίου, που είναι
χαμηλότερη από όλων των ανταγωνιστών.
Βέβαια, έγιναν κάποια βήματα. Η ΕΕ επένδυσε κατά το τελευταίο διάστημα σε τερματικούς για εισαγωγή LNG στην Πολωνία και στη Λιθουανία, για να στραφεί σε
άλλους προμηθευτές. Αλλά ακόμη είμαστε
μακριά από τη στιγμή που η Ευρώπη δεν
θα χρειάζεται τη Ρωσία.

Η πλειονότητα των
αναλυτών θεωρεί ότι,
παρά τις έντονες δηλώσεις,
η Τεχεράνη δεν θα
κλιμακώσει περαιτέρω
την ένταση με τις ΗΠΑ.

λόγω της μεγάλης έντασης που προκλήθηκε στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό με
τη Συμφωνία των Πρεσπών. Σε κάθε περίπτωση, τα δύο μέρη δείχνουν ότι έχουν
τη βούληση να προχωρήσουν. Ας θυμίσω
επίσης ότι η συμφωνία του 2009, εξαιρετικά ευνοϊκή για την Ελλάδα, ακυρώθηκε από
το Συνταγματικό Δικαστήριο της Αλβανίας.
Ακόμα και αν αποκλείεται νομικά και πολιτικά να επαναληφθούν οι προβλέψεις της
συμφωνίας εκείνης, πολύ φοβούμαι ότι,
επειδή κάθε επόμενη θα είναι εκ των πραγμάτων λιγότερο ευνοϊκή για την Ελλάδα,
θα είναι ευάλωτη στη σφοδρή κριτική της
εκάστοτε αντιπολίτευσης.
Πώς βλέπετε να μετεξελίσσονται οι σχέσεις της Άγκυρας με την Ουάσιγκτον
και τη Μόσχα; Ποιον αντίκτυπο θα
έχει στην ΕΕ, και κυρίως στην Ελλάδα,
η αλλαγή της στάσης της Ουάσιγκτον
προς την Τουρκία, αλλά και η «φιλικότερη» διάθεση του Βλαντιμίρ Πούτιν προς
τον κάποτε «εχθρό», την Τουρκία;
Το τοπίο είναι ριζικά διαφορετικό από
παλιά. Οι σχέσεις των ΗΠΑ με την Τουρκία
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βρίσκονται στο ιστορικά χειρότερο σημείο
τους και, την ώρα που η τουρκική οικονομία
παραπαίει, η Αμερική τής δίνει ακόμα ένα
πλήγμα, με τον διπλασιασμό των δασμών
στα εισαγόμενα προϊόντα εκ Τουρκίας.
Αντίθετα, με τη Μόσχα δείχνει να υπάρχει κοινότητα συμφερόντων και στόχων.
Η σύγκλιση συμφερόντων ΗΠΑ-Τουρκίας,
που χαρακτήρισε τη μεταψυχροπολεμική
εποχή, δείχνει να φτάνει στο τέλος της.
Όσο ο Ερντογάν παραμένει στο τιμόνι της
Τουρκίας και κλιμακώνει την αυταρχική του
διακυβέρνηση, οι πιθανότητες για εκ νέου
προσέγγιση είναι μηδαμινές.
Η ενεργειακή εξάρτηση της Γερμανίας, όπως και άλλων κρατών της ΕΕ,
από τη Ρωσία θεωρείτε ότι θα οδηγήσει σε απρόσμενες αποφάσεις του
Βερολίνου αλλά και των Βρυξελλών
στο άμεσο μέλλον; Ποια εικάζετε ότι
θα είναι η στάση της ενοχλημένης
Βαρσοβίας και της εκνευρισμένης
Ουάσιγκτον ως προς τη συνέχιση
αυτής της μάλλον παρακινδυνευμένης εξάρτησης;
Η εξάρτηση πολλών ευρωπαϊκών χωρών
από το ρωσικό αέριο είναι ένα ακανθώδες
ζήτημα. Ειδικά η Γερμανία εισήγαγε πέρυσι
το μισό του φυσικού αερίου της από τη
Ρωσία, γεγονός που έδωσε την ευκαιρία
στον πρόεδρο Τραμπ να δηλώσει ότι η
Γερμανία είναι όμηρος της Ρωσίας. Αλλά
και οι περισσότερες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης εξαρτώνται απόλυτα στον
ενεργειακό τομέα από τη Ρωσία.
Αν και η ΕΕ έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι σκοπεύει να βάλει τέλος σε αυτή
την ενεργειακή εξάρτηση, στην πράξη

Πώς αντιδράτε στη νέα τάξη πραγμάτων, όπως εξελίσσονται στο Βασίλειο
της Σαουδικής Αραβίας; Θεωρείτε ότι
ο διάδοχος του Θρόνου, ειδικά μετά το
διπλωματικό επεισόδιο με τον Καναδά,
είναι λιγότερο φιλελεύθερος απ’ όσο
αρχικά προέβλεπαν οι διεθνείς αναλυτές; Πώς αντιλαμβάνεστε τη νέα τάξη
πραγμάτων στην Αραβική Χερσόνησο
μετά τα πρώτα δείγματα γραφής του
πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν;
Η σύγκρουση του Καναδά με τον νέο
Σαουδάραβα πρίγκιπα ήρθε να διαταράξει την εικόνα που ο 32χρονος ηγέτης
καλλιεργούσε για τον εαυτό του, εικόνα
ενός νέου μεταρρυθμιστή ηγέτη. Σε πρόσφατη διεθνή περιοδεία του είχε μιλήσει
για βαθιές οικονομικές μεταρρυθμίσεις
και παρουσίασε το όραμά του να γίνει το
Βασίλειό του «η επόμενη Ευρώπη».
Όλα ξεκίνησαν με ένα τουίτ του καναδικού Υπουργείου Παγκοσμίων Υποθέσεων,
με το οποίο ασκείτο κριτική στον Μπιν
Σαλμάν για τη σύλληψη και τη φυλάκιση
δύο ακτιβιστριών μπλόγκερ, και καλείτο ο πρίγκιπας να τις απελευθερώσει.
Η αντίδραση του πρίγκιπα ήταν άμεση:
χαρακτήρισε την παρέμβαση αυτή ως
επέμβαση στα εσωτερικά της χώρας, ενώ
προχώρησε σε άρση όλων των εμπορικών
σχέσεων με τον Καναδά.
Η σκληρή αυτή αντίδραση ήταν μάλλον
μια επίδειξη ισχύος αλλά και μήνυμα
προς άλλες χώρες της Δύσης με ακόμα
πιο σημαντικές οικονομικές σχέσεις με
τη Σαουδική Αραβία: καμία παρέμβαση
άλλης χώρας δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.
Σε αυτό το πλαίσιο δεν πιστεύω ότι πρέπει να προσδοκούμε μεγάλες αλλαγές
στην τάξη πραγμάτων στην Αραβική Χερσόνησο.

43, Iroon Polytechniou Ave.,185 35 Piraeus, Greece
Tel: +30 210 422 8085 / Fax: +30 210 422 8076
Ε-mail: tankerops@seaven.gr / dryops@seaven.gr
www.seaven.gr
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Ιράν: τι μέλλει γενέσθαι
μετά τις αμερικανικές κυρώσεις;

Με αφορμή την αποχώρηση
των ΗΠΑ από την πυρηνική
συμφωνία και την επανεπιβολή
κυρώσεων προς το Ιράν, τα
Ναυτικά Χρονικά επιχειρούν να
σκιαγραφήσουν το οικονομικό
γίγνεσθαι της αραβικής χώρας
και να θέσουν επί τάπητος
τις εξελίξεις στην ευρύτερη
περιοχή του Περσικού
Κόλπου.

Του Γιάννη Θεοδωρόπουλου

Στις 14 Ιουλίου 2015 οι διαβουλεύσεις
πέντε υπερδυνάμεων (ΗΠΑ, Γαλλία, Κίνα,
Ρωσία και Γερμανία) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ιράν για το πυρηνικό
πρόγραμμα της Τεχεράνης οδηγούν σε
«γάμο», επισφραγίζοντας μια συμφωνία
η οποία θεωρείται ιστορική από πολλούς. Υπάρχουν ωστόσο και οι χώρες
που εκφράζουν ανοιχτά την αντίθεσή
τους, όπως το Ισραήλ, με τον Νετανιάχου
να χαρακτηρίζει την εν λόγω συμφωνία
«μεγάλο λάθος ιστορικών διαστάσεων».
Τι περιελάμβανε η συμφωνία; Περιορισμό
παραγωγής πλουτωνίου, ενίσχυση των επιθεωρήσεων, άρση των κυρώσεων από πλευράς ΗΠΑ και ΕΕ ήταν μερικά μόνο από τα
κυριότερα σημεία του προγράμματος.
Σχεδόν τρία χρόνια μετά, και αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ προωθεί ένα
είδος εμπορικού προστατευτισμού με
σκοπό να μειώσει το εμπορικό έλλειμμα
των ΗΠΑ, προαναγγέλλει την έξοδο των
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ΗΠΑ από τη διεθνή συμφωνία για τα
πυρηνικά, βάζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο
και το Ιράν στο στόχαστρό του. Θεωρεί
μάλιστα ότι «το ιρανικό καθεστώς υποστηρίζει τρομοκρατικές ενέργειες μέσω
της διάθεσης πυραύλων». Παράλληλα,
σημειώνει ότι η συμφωνία δεν έπρεπε να
υπογραφεί ποτέ και διαμηνύει την επαναφορά κυρώσεων προς την Τεχεράνη.
Έκτοτε ξεκινάει ένα ντόμινο αποφάσεων
από κορυφαίες εταιρείες ανά τον κόσμο
για την παύση των δραστηριοτήτων τους
στο Ιράν, γεγονός που θα πλήξει το επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας.
Όσον αφορά τη ναυτιλιακή βιομηχανία,
την αρχή κάνει η MSC, καθώς, μόλις μία
εβδομάδα μετά την απόφαση Τραμπ, ανακοινώνει ότι θα σταματήσει να λαμβάνει
νέες κρατήσεις για το Ιράν, λόγω της απόφασης των ΗΠΑ να επιβάλουν εκ νέου
κυρώσεις στην Τεχεράνη. Παράλληλα,
στην επίσημη ανακοίνωσή της η MSC ανα-

φέρει ότι παύει να παρέχει πρόσβαση σε
υπηρεσίες από και προς το Ιράν και επιδιώκει να ολοκληρώσει αυτή την περίοδο
με την ελάχιστη δυνατή «αναστάτωση»
για τους πελάτες της.
Ακολουθεί, λίγες ημέρες μετά, η Maersk,
η οποία σημειώνει χαρακτηριστικά ότι
πλέον καθίσταται αδύνατη η συνέχιση
των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της
στην Τεχεράνη.
Εξαίρεση δεν θα μπορούσε να αποτελέσει ο γαλλικός όμιλος CMA, η τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων παγκοσμίως, ανακοινώνοντας
στις αρχές Ιουλίου ότι αποφασίζει την
εκεί παύση της παρουσίας του και την
αποχώρησή του από τη χώρα.
Πέραν ωστόσο των κορυφαίων ναυτιλιακών εταιρειών, η επανεπιβολή αμερικανικών κυρώσεων προς την Τεχεράνη επηρεάζει άμεσα τον ευρύτερο ναυτιλιακό
κλάδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ινδική
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Η επανεπιβολή
αμερικανικών κυρώσεων
προς την Τεχεράνη
επηρεάζει άμεσα τον
ευρύτερο ναυτιλιακό
κλάδο.

κυβέρνηση εκφράζει την έντονη ανησυχία
της, καθώς βλέπει να διακινδυνεύονται τα
σχέδιά της για την ανάπτυξη του λιμένα
Chabahar, ο οποίος βρίσκεται στο Ιράν, και
πιο συγκεκριμένα στα νότια σύνορα με το
Πακιστάν. Υπενθυμίζεται ότι, το 2016, Ιράν
και Ινδία είχαν υπογράψει σύμβαση παραχώρησης για δέκα έτη, σύμφωνα με την
οποία η Ινδία αναλαμβάνει να εξοπλίσει
και να διαχειριστεί δύο προβλήτες του
λιμένα του Chabahar.
Παράλληλα, κορυφαίοι αερομεταφορείς
γυρίζουν και αυτοί την πλάτη τους στην
Τεχεράνη, δημιουργώντας και «διά αέρος
πλήγμα». Συγκεκριμένα, στα τέλη Αυγούστου, η British Airways, η Air France και η
KLM ενημέρωσαν το κοινό τους ότι από
τον Σεπτέμβριο διακόπτουν τις πτήσεις
τους προς το Ιράν, καθώς τα δρομολό-
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για προς την Τεχεράνη καθίστανται πλέον «εμπορικά μη βιώσιμα». Και η μακρά
λίστα των εταιρειών που αποχωρούν από
το Ιράν δεν σταματά εδώ, καθώς οι γερμανικές Deutsche Bahn, Deutsche Telekom,
η ασφαλιστική Allianz αλλά και οι γαλλικές
Total, PSA και Renault οδηγούνται στην
έξοδο από τη χώρα της Μέσης Ανατολής.
Ανεπηρέαστος δεν μένει και ο εξαγωγικός τομέας της χώρας, καθώς οι εξαγωγές αργού τον Αύγουστο υποχωρούν στα
χαμηλότερα επίπεδά τους από τον Απρίλιο του 2017, με την Ιαπωνία να εξετάζει
σοβαρά το ενδεχόμενο της παύσης των
εισαγωγών αργού από τον Οκτώβριο.
Πώς αντιδρά, ωστόσο, το Ιράν μπροστά
σε όλα αυτά; Έναν χρόνο μετά την επιβολή κυρώσεων από τη Σαουδική Αραβία,
το Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά

Εμιράτα προς το Κατάρ, η Ντόχα ευελπιστεί να ενισχύσει τις διμερείς εμπορικές
σχέσεις με το Ιράν, αυξάνοντας τις εμπορικές ροές αλλά και τις τακτικές γραμμές
μεταξύ των λιμένων Bushehr και Hamad. Η
Τεχεράνη τονίζει ότι μια τέτοια συμμαχία
με επίκεντρο τη liner ναυτιλία είναι θεμιτή
και ανοίγει τα φτερά της για να υποδεχτεί
το Κατάρ, το οποίο φαντάζει σαν από
μηχανής θεός για να επουλώσει μερικώς
τα τραύματα που προκάλεσε το μπαράζ
αυτό «επιχειρηματικών αποχωρήσεων»
μετά την ανακοίνωση Τραμπ. Παράλληλα,
ο αντιπρόεδρος του Ιράν διεμήνυσε το
Σάββατο 18 Αυγούστου ότι η χώρα δεν
βρίσκεται σε οικονομικό αδιέξοδο και θα
αντισταθεί σθεναρά έναντι των αμερικανικών πιέσεων.
Πάντως, οι υπόλοιπες δυνάμεις, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για τα πυρηνικά,
όπως η ΕΕ, η Ρωσία και η Κίνα, παρουσιάζονται έτοιμες να αψηφήσουν τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, και να
συνεχίσουν τις οικονομικές συναλλαγές με
την Τεχεράνη. Είναι χαρακτηριστικό ότι την
Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου η Ευρωπαία επίτροπος αρμόδια για την Εξωτερική Πολιτική και την πολιτική Ασφαλείας Φεντερίκα
Μογκερίνι, διεμήνυσε από τη Νέα Υόρκη
ότι η ΕΕ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο
της σύστασης «οχήματος ειδικού σκοπού»
(SPV), το οποίο θα διευκολύνει το εμπόριο
με το Ιράν και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία πριν από τον Νοέμβριο.
Μένει να δούμε τι μέλλει γενέσθαι για
την πολύπαθη οικονομική ζωή του Ιράν
από τον Νοέμβριο και μετά, οπότε και θα
εφαρμοστούν οι εμπορικές κυρώσεις από
πλευράς ΗΠΑ. Θα καταφέρει η Τεχεράνη
να σταθεί ξανά στα πόδια της;

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Λιβύη: πολεμική οικονομία, μαύρος χρυσός και «φιλί ζωής»
από τους Κινέζους

Έπειτα από τέσσερα χρόνια ύφεσης, η οικονομία της Λιβύης
ανέκαμψε σημαντικά το 2017, οδηγούμενη από μια ευπρόσδεκτη
άνοδο της παραγωγής πετρελαίου, η οποία άγγιξε κατά μέσο όρο
τα 820.000 βαρέλια ημερησίως, από τα 380.000 βαρέλια το 2016.
H Λιβύη είναι μια χώρα πλούσια σε κοιτάσματα πετρελαίου και
φυσικού αερίου, και το γεγονός ότι το αργό της πετρέλαιο είναι
χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο το καθιστά δημοφιλές μεταξύ
των χωρών που κινούνται προς την κατεύθυνση της μείωσης
εκπομπών ρύπων.

Του Γιάννη Θεοδωρόπουλου

62

Η Τρίπολη, αν και οικονομικά εξαθλιωμένη
από τις πολυετείς διαμάχες, αποτελεί το πιο
σημαντικό λιμάνι της Λιβύης, καθώς διαχειρίζεται τον μεγαλύτερο όγκο των εισαγωγών, που σχετίζεται κυρίως με τη βιομηχανία
του «μαύρου χρυσού», ενώ και το λιμάνι της
«καταταλαιπωρημένης» Βεγγάζης διαχειρίζεται ένα πολύ σημαντικό μέρος του διαθαλάσσιου εμπορίου της χώρας.
O αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της
Λιβύης, Ahmed M’etig, δήλωσε τη Δευτέρα 16 Απριλίου ότι η Λιβύη προτίθεται να
συμμετάσχει στο φιλόδοξο σχέδιο της
Κίνας «One Belt One Road Initiative»,
που στοχεύει στη δημιουργία εμπορικών
δικτύων και υποδομών που συνδέουν την
Ασία με την Ευρώπη και την Αφρική κατά
μήκος των εμπορικών οδών του αρχαίου
δρόμου του μεταξιού. Σκοπός της κυβέρνησης της Λιβύης, μέσω της συγκεκριμένης απόφασης, είναι η ανασυγκρότηση
και η ανάπτυξη της πληγωμένης εθνικής
της οικονομίας με τη συμμετοχή της στην

GO
MGO

In reference of the forthcoming regulations
for lower Sulphur emissions
we would like to present you our

brand new standardized
MGO Cooling Units.
Available in a wide range of MGO Flow
that covers all Vessels sizes

Cooling
Units

Advantages

# Easy, fast,one step installation.
# Long service in heavy duty marine conditions.
# All-in-One Unit, ready for connection on fuel line and
power supply.
# Design and construction approved by all leading Classification Societies.
# Minimal footprint due to sophisticated compact design.
# Suitable for existing vessels and new buildings.
# Already succesful installations of MGO Cooling Units
and stand-alone MGO Coolers.

...we work on quality
14, Alon Str.
185 40 Piraeus, Greece
Tel.: +30 210 4227 410
Fax: +30 210 4227 303
e-mail: info@farad.gr
www.farad.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
πρωτοβουλία της Κίνας. Πράγματι, την
Τετάρτη 11 Ιουλίου υπεγράφη στο Πεκίνο
μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης, Mohamed Sayala, και του

αίτερη» αυτή παραοικονομία συμμετέχουν
ιδιώτες, ομάδες και κοινότητες, οι οποίες εξακολουθούν να αγωνίζονται για τον
έλεγχο των διαδρομών λαθρεμπορίου, των
εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού

Κινέζου ομολόγου του, Wang Yi, σύμφωνα
με το οποίο η Λιβύη αποκτά ενεργό συμμετοχή στον κινεζικό νέο «Δρόμο του
Μεταξιού».
Μπορεί ωστόσο η χώρα της βόρειας
Αφρικής να ανταποκριθεί στο εγχείρημα; Με αφορμή λοιπόν τη συμμετοχή
της Λιβύης στο «One Belt One Road
Initiative», τα Ναυτικά Χρονικά προσπάθησαν να εισέλθουν στα άδυτα της χώρας
και να ερευνήσουν το τι μέλλει γενέσθαι στη χώρα όπου μεσουρανούσε για
42 χρόνια ο συνταγματάρχης Μουαμάρ
αλ-Καντάφι μέχρι και πριν από την Αραβική Άνοιξη, που εκδηλώθηκε τον Δεκέμβριο του 2010.
Είναι αλήθεια ότι η Λιβύη, παρά τη φαινομενική ανάκαμψη της οικονομίας της
τα τελευταία χρόνια, υποφέρει από μια
«πολεμική οικονομία», η οποία συνδέεται
με οικονομικές δραστηριότητες εξαρτημένες άμεσα ή έμμεσα τόσο με την απαλλαγή
όσο και με τη διαιώνιση της βίας και της
παραοικονομίας. Συγκεκριμένα, στην «ιδι-

αερίου, των υποδομών μεταφοράς και των
βασικών κόμβων εισαγωγών και εξαγωγών
της χώρας. Είναι χαρακτηριστικό ότι, την
Πέμπτη 14 Ιουνίου, πολιτοφυλακή με ηγέτη
τον Ibrahim Jadhran προχώρησε σε ένοπλη
επίθεση στους τερματικούς σταθμούς των
κύριων εξαγωγικών λιμένων αργού πετρελαίου της Λιβύης, Ras Lanuf και Es Sider, με
αποτέλεσμα η παραγωγή «μαύρου χρυσού» στη χώρα να μειωθεί κατά 400.000
βαρέλια ημερησίως, όπως επιβεβαίωσε η
Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της Λιβύης με
ανακοίνωσή της στις 19 Ιουνίου.
Η μορφή και οι λεπτομέρειες της «πολεμικής οικονομίας» ποικίλλουν στο εσωτερικό της Λιβύης. Μετά την πτώση Καντάφι,
δημιουργήθηκε ένα τεράστιο κενό διακυβέρνησης και ασφάλειας στην πολύπαθη
χώρα. Από το καλοκαίρι του 2014 η Λιβύη
βυθίζεται στον εμφύλιο πόλεμο, παρά το
γεγονός ότι τα προηγούμενα χρόνια πραγματοποιήθηκαν εκλογικές αναμετρήσεις
προς την κατεύθυνση της αποκατάστασης της δημοκρατίας. Έτσι, σήμερα στη
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χώρα διακρίνει κανείς δύο κυβερνήσεις:
τη λεγόμενη «Λιβυκή Αυγή», που ελέγχει την Τρίπολη και αποτελεί ουσιαστικά
ένα «μείγμα» ισλαμικών οργανώσεων, και
τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση με
έδρα το Τομπρούκ. Στα δυτικά και στα
νότια η απουσία θεσμικών φορέων σωμάτων ασφάλειας έχει ως αποτέλεσμα την
ανάπτυξη παράνομων αγορών. Παράλληλα, στην Τρίπολη, όπου οι αρχές έχουν
ως κύριο μέλημα την ασφάλεια της αρχιτεκτονικής της πρωτεύουσας, οι εγκληματικές ομάδες επιδιώκουν να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη τους μέσω φαινομένων
διαφθοράς των κρατικών λειτουργών. Από
την άλλη πλευρά, στα ανατολικά έχει διαμορφωθεί ένα είδος στρατιωτικής διακυβέρνησης, με αποτέλεσμα το λαθρεμπόριο καυσίμων και το λαθρεμπόριο ανθρώπινων ζωών να έχουν ελαττωθεί.
Το ΑΕΠ της Λιβύης εκτιμάται ότι έχει
αυξηθεί κατά 27% μέσα στο 2017, δίνοντας
μια ώθηση στο κατά κεφαλήν εισόδημα, το
οποίο αυξήθηκε κατά 63% σε σχέση με τα
επίπεδα του 2010. Από την άλλη, οι τιμές
των εμπορευμάτων πήραν την ανιούσα
κυρίως λόγω των περικοπών στην παραγωγή όλων των βασικών εμπορευμάτων,
της κερδοσκοπίας στις αναπτυσσόμενες
μαύρες αγορές και της ισχυρής υποτίμησης του λιβυκού δηναρίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι την Τετάρτη 18 Απριλίου 2018
ο πρόεδρος της National Oil Corporation
(NOC), Mustafa Sanalla, δήλωσε ότι το
λαθρεμπόριο καυσίμων κοστίζει στη Λιβύη
περίπου $750 εκατ. ετησίως, καθώς το
30-40% των καυσίμων που παράγονται ή
εισάγονται από τη Λιβύη υποκλέπτεται. Ο
κ. Sanalla τόνισε επίσης ότι η παράνομη
αυτή δραστηριότητα δεν αντανακλά μόνο
τα χαμένα έσοδα του κρατικού τομέα,
αλλά και την απώλεια του σεβασμού που
οφείλει να διέπει τα κράτη δικαίου.
Η εγκληματικότητα στην παραοικονομία
παρουσιάζει μια αυξανόμενη τάση, παρά
το γεγονός ότι το 2017 σημειώθηκαν
βήματα προόδου προς την κατεύθυνση
μιας πιο «λειτουργικής» οικονομίας.
Μένει λοιπόν να δούμε αν η οικονομία της
Λιβύης, η οποία κινείται μεταξύ φθοράς
και αφθαρσίας, θα καταφέρει να απαλλαγεί από τη διαφθορά και την έλλειψη
διαφάνειας, ώστε η βελτίωσή της να μην
παραμένει μόνο στους αριθμούς. Θα συμβάλει το «Οne Belt One Road Initiative»
σε αυτό; Ο χρόνος θα δείξει.

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ: ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Η ναυτιλιακή δυναμική της Ινδονησίας
έχει λαμπρή προοπτική

Ο «Χρυσός Αετός» της
νοτιοανατολικής Ασίας,
η χώρα που διαθέτει το
μεγαλύτερο αρχιπέλαγος
στον κόσμο, αναδεικνύεται
σε υπολογίσιμο παίκτη
στον παγκόσμιο ναυτιλιακό
χάρτη. Η πολιτική ηγεσία
της χώρας και οι θεσμικοί
φορείς εκπροσώπησης της
ναυτιλιακής της βιομηχανίας
έχουν θέσει στόχο να καταστεί
η χώρα ισχυρό ναυτιλιακό
κέντρο της ευρύτερης
περιοχής της νοτιοανατολικής
Ασίας. Τα Ναυτικά Χρονικά
βρέθηκαν στη Σιγκαπούρη
και συνομίλησαν με την
πρόεδρο της Εθνικής Ένωσης
Εφοπλιστών Ινδονησίας τόσο
για τις προοπτικές ανάπτυξης
της ναυτιλίας της χώρας
της όσο και για τις εξελίξεις
στην παγκόσμια ναυτιλιακή
βιομηχανία, την ψηφιοποίηση,
τον ναυτικό του μέλλοντος,
αλλά και για τους Έλληνες
κατασκευαστές.

Συνέντευξη της Carmelita Hartoto,
Chairwoman, Indonesian National
Shipowners’ Association (INSA)
& Vice-Chairman of Transportation,
Indonesian Chamber of Commerce
and Industry (KADIN),
στον Παναγιώτη Καπετανάκη
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Η κυβέρνηση της Ινδονησίας έχει θέσει
στόχο να καταστεί η χώρα κέντρο ναυτιλιακό και ναυπηγοεπισκευαστικό
στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού. Θεωρείτε ότι η Ινδονησία μπορεί να διαδραματίσει πιο σημαντικό
ρόλο στη ναυτιλιακή βιομηχανία της
νοτιοανατολικής Ασίας, όπως και στον
υπόλοιπο κόσμο;
Η πρόθεση της κυβέρνησης της Ινδονησίας, υπό την προεδρία του Τζόκο Ουιντόντο, να προωθήσει τη θάλασσα ως το
μέλλον της Ινδονησίας, μέσω της μετάβασης από μια οικονομία βασισμένη στη γη
σε μια οικονομία βασισμένη στη ναυτιλία,
αποτελεί λαμπρή ιδέα. Υποστηρίζεται από

το γεγονός πως το 70% της επικράτειας
της Ινδονησίας καλύπτεται από νερό. Η
Ινδονησία συνιστά μία από τις χώρες με
τα μεγαλύτερα αρχιπελάγη στον κόσμο
και έχει τη δυνατότητα να καταστεί κόμβος των διεθνών θαλάσσιων οδών. Ένας
από τους πιο σημαντικούς παράγοντες
για την ανάπτυξη της εν λόγω δυνατότητας της Ινδονησίας είναι τα επαρκή πλοία
ως κύρια υποδομή. Κατά τη διάρκεια των
τελευταίων ετών, η ναυτιλία της Ινδονησίας έχει αναπτυχθεί σημαντικά.
Το 2016 ο υπό ινδονησιακή σημαία στόλος αριθμούσε 24.000 μονάδες. Έχει
υπάρξει σημαντική αύξηση στον αριθμό
των πλοίων από τότε που τέθηκε σε ισχύ
το καμποτάζ το 2005, όταν ο συνολικός

αριθμός πλοίων υπό ινδονησιακή σημαία
έφτανε μόλις τις 6.014 μονάδες. Θεωρούμε ότι οι αριθμοί αυτοί θα αυξάνονται
περαιτέρω, ακολουθώντας τη μεγέθυνση
του εμπορίου. Με τόσο μεγάλο αριθμό
πλοίων, η ινδονησιακή ναυτιλία πέτυχε να
καλύψει τις εγχώριες ανάγκες σε όλους
τους λιμένες της χώρας, με τον όγκο των
διακινηθέντων εμπορευματικών αγαθών
να έχει αγγίξει τους 621 εκατ. τόνους για
το έτος 2016.
Θεωρούμε ότι η ναυτιλιακή δυναμική
της Ινδονησίας έχει λαμπρή προοπτική,
η οποία ενισχύεται από την ανάπτυξη
της εθνικής οικονομίας και ξεκινά μετά
την εποχή του καμποτάζ. Το Υπουργείο
Εμπορίου εγκαινίασε έναν νέο κανονισμό, σύμφωνα με τον οποίο εξαγόμενα
αγαθά όπως ο άνθρακας και το ακατέργαστο φοινικέλαιο πρέπει να διακινούνται
με πλοία που φέρουν την ινδονησιακή
σημαία και τα οποία βρίσκονται υπό τη
διαχείριση ινδονησιακών ναυτιλιακών
εταιρειών. Αυτός ο κανονισμός θα βοηθήσει στο να αποκτήσει η ινδονησιακή ναυτιλία πιο γρήγορα μεγαλύτερο ρόλο στην
περιοχή.
Ωστόσο, η ινδονησιακή ναυτιλία αντιμετωπίζει αρκετούς περιορισμούς, που πρέπει να αντιμετωπιστούν για να ενισχυθεί
η ανταγωνιστικότητά της. Η ναυτιλία της
Ινδονησίας πρέπει να έχει ίδια αντιμετώπιση και ίση μεταχείριση όπως και οι άλλες
ναυτιλίες και να λαμβάνει κίνητρα από την
κυβέρνησή της, όπως ακριβώς κάνουν και
άλλες κυβερνήσεις. Αυτά τα κίνητρα δεν
συμπεριλαμβάνουν μόνο ανταγωνιστικά
επιτόκια (επιτόκια ναυτιλιακής χρηματοδότησης περί το 10-12%), αλλά και ευνοϊκό
φορολογικό καθεστώς (εταιρικός φόρος
1,2%, τελικός).
Η ναυτιλιακή βιομηχανία βρίσκεται
στο έλεος της παγκοσμιοποίησης και
των προστατευτικών πολιτικών. Πώς
μπορεί η βιομηχανία να ανταποκριθεί
στις συνεχείς αλλαγές των κρατικών
πολιτικών, αλλά και στις αλλαγές που
συντελούνται στο παγκόσμιο εμπόριο;
Η ναυτιλιακή βιομηχανία, σε γενικές
γραμμές, το τελευταίο διάστημα δεν βρίσκεται στην καλύτερη των καταστάσεων.
Μερικοί μεγάλοι «παίκτες» αντιμετωπίζουν πτώχευση. Άλλοι επιβιώνουν μέσω
συγχωνεύσεων ή μέσω εξεύρεσης στρα-

τηγικών εταίρων. Επιπλέον, η ναυτιλία
«προέρχεται» από το εμπόριο. Και τώρα
βιώνουμε μια παγκοσμιοποιημένη εμπορική δραστηριότητα, η οποία περικλείει
και έντονα πολιτικά συμφέροντα. Όλες
οι πολιτικές που εφαρμόζονται από την
Κίνα και τις ΗΠΑ, για παράδειγμα, θα
επηρεάσουν συνολικά τη ναυτιλιακή βιομηχανία και, βεβαίως, θα επηρεάσουν
και την ινδονησιακή ναυτιλιακή βιομηχανία. Για να επιβιώσει σε αυτόν τον τύπο
περιβάλλοντος, η ναυτιλιακή βιομηχανία
πρέπει να βελτιώνει συνεχώς τις εσωτερικές της διαδικασίες, να αυξάνει την
αποδοτικότητά της και να βελτιστοποιεί
τη διάρθρωση του κόστους της. Ελπίζουμε το παγκόσμιο εμπόριο να αυξάνεται,
γεγονός που θα δώσει ανάλογη ώθηση
και στη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Η ινδονησιακή ναυτιλία
αντιμετωπίζει αρκετούς
περιορισμούς, που
πρέπει να ξεπεραστούν
για να ενισχυθεί η
ανταγωνιστικότητά της.

Η ναυτιλιακή βιομηχανία εισέρχεται
με ταχείς ρυθμούς στην εποχή της
ψηφιοποίησης. Ποιες είναι οι σκέψεις
σας με αφορμή αυτή την εξέλιξη και
ποιες θεωρείτε ότι θα είναι οι άμεσες
επιπτώσεις –ίσως και απειλές– από
την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στον
ναυτιλιακό κλάδο;
Η τεχνολογία έχει αλλάξει όλες τις πτυχές
της ζωής των ανθρώπων, φέρνει αλλαγές
στον τρόπο που οι άνθρωποι ασκούν
την επιχειρηματική τους δραστηριότητα,
συμπεριλαμβανομένων και των αλυσίδων
εφοδιασμού της Ινδονησίας, μέρος των
οποίων αποτελεί και η ναυτιλιακή βιομηχανία. Η ναυτιλιακή βιομηχανία πρέπει να
αγκαλιάσει τις εξελίξεις στην τεχνολογία
έτσι ώστε να λάβει ώθηση και να προχωρήσει στη νέα εποχή της.
Η ναυτιλιακή βιομηχανία της Ινδονησίας
έχει εφαρμόσει την τεχνολογία της πλη-

ροφορίας, με στόχο να καταστεί αποτελεσματική και πιο φιλική προς τον πελάτη.
Η τεχνολογία της πληροφορίας παρέχει
σε πραγματικό χρόνο τη θέση του πλοίου,
τη διαθεσιμότητα του φορτίου, τον υπολογισμό του κόστους, την ποιότητα της
μεταφοράς και την ασφάλεια. Ο πελάτης
έχει εύκολη πρόσβαση σε ηλεκτρονικές
κρατήσεις και ορισμένες άλλες ωφέλιμες
πληροφορίες για το φορτίο του από το
σημείο εκκίνησης έως το σημείο προορισμού. Αυτό το σύστημα πληροφοριών
για τις θαλάσσιες μεταφορές αναπτύσσεται, επίσης, με στόχο να διευκολύνει την
ανάπτυξη της τεχνολογίας και σε άλλους
τομείς.
Πιστεύετε ότι αυτές οι τεχνολογικές
εξελίξεις και όσες πρόκειται να βρουν
εφαρμογή στην εμπορική ναυτιλία
θα επηρεάσουν, και με ποιον τρόπο,
τη μελλοντική ζήτηση για ναυτικούς;
Ποιες δεξιότητες κρίνετε αναγκαίες
να διαθέτει ο ναυτικός του μέλλοντος;
Οι ναυτικοί διαδραματίζουν τον σημαντικότερο ρόλο στο σύστημα της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Ωστόσο, επιρροή
ασκούν και οι τεχνολογικές εξελίξεις.
Σήμερα, οι ναυτικοί πρέπει να διαθέτουν
όχι μόνο ικανότητες και δεξιότητες, αλλά
και να μπορούν να διαχειριστούν τις εξελίξεις στην τεχνολογία. Η πρόκληση του
να δημιουργηθούν ναυτικοί με συνείδηση
των τεχνολογικών εξελίξεων και απαιτήσεων αφορά όλα τα εμπλεκόμενα μέρη
στη ναυτιλιακή βιομηχανία: την κυβέρνηση, τη ρυθμιστική αρχή, το εκπαιδευτικό
ίδρυμα και τον χρήστη.
Και μια τελευταία ερώτηση, κυρία
πρόεδρε. Θεωρείτε ότι υφίσταται
πεδίο συνεργασίας μεταξύ της ναυτιλιακής κοινότητας της Ινδονησίας και
των Ελλήνων Κατασκευαστών Ναυτιλιακού Εξοπλισμού, της HEMEXPO;
Η Ελλάδα είναι γνωστή εδώ και πολύ καιρό για την παγκόσμια ηγετική της θέση
στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Η ναυτιλιακή
βιομηχανία της Ινδονησίας θα έχει να
κερδίσει πολλά μαθαίνοντας από την ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλιακής βιομηχανίας. Σαφώς, λοιπόν, και υπάρχει χώρος για
συνεργασία, η οποία θα αποβεί επωφελής
και για τα δύο μέρη.

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
ΑΥΣΤΡΑΛΊΑ

Ο καύσωνας ωθεί τις τιμές
θερμικού άνθρακα σε επίπεδαρεκόρ
Οι τιμές του αυστραλιανού θερμικού
άνθρακα έχουν ανέλθει στα υψηλότερα
επίπεδα των τελευταίων έξι ετών, καθώς
το κύμα καύσωνα που έπληξε όλο το
βόρειο ημισφαίριο πυροδότησε μια τεράστια αύξηση στη ζήτηση για άνθρακα που
χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Συγκεκριμένα, οι τιμές των φορτίων θερμικού άνθρακα που αποστέλλονται από
τον τερματικό σταθμό Νewcastle της
Αυστραλίας ανήλθαν στα $121,75 ανά
τόνο στις αρχές Αυγούστου, σπάζοντας
κατ’ αυτόν τον τρόπο το προηγούμενο
ρεκόρ, που συναντάται τον Φεβρουάριο
του 2012.
Μιλώντας στο Reuters, παραγωγοί και
προμηθευτές άνθρακα υποστήριξαν ότι
οι υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες που
επικρατούν σε Ασία και Ευρώπη έχουν
αυξήσει κατά πολύ την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος λόγω της αυξανόμενης
χρήσης κλιματισμού.
Σημειώνεται ότι στο Τόκιο το θερμόμετρο έδειξε 41 βαθμούς Κελσίου στο τέλος
Ιουλίου ενώ και πολλές περιοχές της
Κίνας επλήγησαν από το κύμα καύσωνα.
Στην Ευρώπη, οι θερμοκρασίες σε Ισπανία
και Πορτογαλία ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου κατά το ίδιο διάστημα, ενώ
ακόμα και η Σκανδιναβία ήρθε αντιμέτωπη με θερμοκρασίες υψηλότερες των 30
βαθμών Κελσίου.
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Οι θερμοκρασίες αυτές συνεχίστηκαν και
τον Αύγουστο, με την κατανάλωση άνθρακα σε περιοχές της βόρειας Ασίας και της
Ευρώπης, όπου παραδοσιακά κρίνεται
υψηλή, να σπάει κάθε ρεκόρ.
Τέλος, τονίζεται ότι μέχρι στιγμής φέτος
οι τιμές θερμικού άνθρακα έχουν υπερβεί
αυτές άλλων ορυκτών καυσίμων, όπως του
αργού πετρελαίου και του LNG, καθώς η
ζήτησή του διαρκώς αυξάνεται εν μέσω
στάσιμης παραγωγής.
ΙΝΔΊΑ

Οι εισαγωγές σε τροχιά ανόδου,
παρά τις υψηλές τιμές
Οι εισαγωγές άνθρακα από την Ινδία
παρουσιάστηκαν αυξημένες και τον
Αύγουστο, γεγονός που εγείρει ερωτηματικά, καθώς οι τιμές του έχουν ανέλθει
στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων
επτά ετών.
Συγκεκριμένα, οι συνολικές εισαγωγές τον
Αύγουστο άγγιξαν περί τους 17,7 εκατ.
τόνους, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το
Reuters, επικαλούμενο στοιχεία λιμένων
της Ινδίας.
Σε κάθε περίπτωση, οι εισαγωγές άνθρακα της Ινδίας παρουσιάζουν κατακόρυφη
αύξηση μέσα στο 2018, έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια, παρά την άνοδο των
τιμών, η οποία αποτελεί κυρίως απόρροια
των κινεζικών εισαγωγών, λόγω των περιορισμών στην παραγωγή από τα εγχώρια
ορυχεία αλλά και των αυξημένων αναγκών
για ηλεκτρικό ρεύμα.
ΡΩΣΙΑ

Προβλέπει διπλασιασμό
των εξαγωγών προς την Ασία
Ο υπουργός Ενέργειας της Ρωσίας, κ.
Alexander Novak, διεμήνυσε τη Δευτέρα 27 Αυγούστου ότι η Μόσχα «βλέπει»
διπλασιασμό των εξαγωγών άνθρακα
προς την ασιατική αγορά έως το 2025.
Είναι γεγονός ότι η Ρωσία αυξάνει συνεχώς την παραγωγή άνθρακα και υπολογίζεται ότι φέτος θα υπερβεί τους 420
εκατ. τόνους, ξεπερνώντας τα επίπεδα
παραγωγής επί εποχής Σοβιετικής Ένωσης. Παράλληλα, ο κ. Novak τόνισε ότι
η Μόσχα αναμένει ισχυρή ζήτηση για
άνθρακα κατά την επόμενη δεκαετία.
Τέλος, ο Ρώσος αξιωματούχος σημείωσε ότι φέτος οι εξαγωγές άνθρακα προς

την Ασία θα ανέλθουν περί τους 100 εκατ.
τόνους.

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
ΣΙΤΗΡΑ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΉ

Η συγκομιδή σιταριού
σε επίπεδα-ρεκόρ
Ιδιαίτερα ευοίωνο προβλέπεται το αμέσως επόμενο διάστημα για τους παραγωγούς σιταριού της Αργεντινής, καθώς
τόσο η υγρασία του εδάφους όσο και ο
κρύος καιρός, ο οποίος επιδρά θετικά στο
βλαστικό στάδιο του δημητριακού, καθιστούν άκρως ευνοϊκές τις συνθήκες για
τις σοδειές.
Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξαν αναλυτές και καλλιεργητές σιταριού της
Αργεντινής, οι οποίοι εκτιμούν ότι φέτος
οι σοδειές σιταριού της χώρας θα εκτοξευτούν εν μέσω συρρίκνωσης των
παγκόσμιων αποθεμάτων αλλά και ακραίων καιρικών φαινομένων που πλήττουν
την Ευρώπη, την Αυστραλία, τον Καναδά
και τη Μαύρη Θάλασσα, παραδοσιακές
εξαγωγικές «δυνάμεις» σιταριού.
Συγκεκριμένα, το Buenos Aires Grains
Exchange εκτιμά ότι η συγκομιδή σιταριού
από τη λατινοαμερικανική χώρα θα αγγίξει τους 19 εκατ. τόνους, σπάζοντας κατ’
αυτόν τον τρόπο το προηγούμενο ρεκόρ
των 17,5 εκατ. τόνων.
Από την άλλη πλευρά, το Rosario Grains
Exchange προβλέπει ότι η συγκομιδή
σιταριού της Αργεντινής μέχρι το τέλος
του έτους θα κινηθεί σε λίγο υψηλότερα
επίπεδα και συγκεκριμένα στους 20 εκατ.
τόνους, ενώ εκτιμά ότι οι εξαγωγές θα
ανέλθουν σε επίπεδα-ρεκόρ, στους 13,5
εκατ. τόνους.
Τέλος, επισημαίνεται ότι η συγκομιδή του
εν λόγω δημητριακού ξεκινά τον Νοέμβριο.
ΔΑΝΊΑ

Κατακόρυφη πτώση
για την παραγωγή
Μεγάλο κίνδυνο διατρέχουν οι σοδειές
σιτηρών της Δανίας από τον παρατεταμένο καύσωνα και την ξηρασία που έπληξαν
τη χώρα, καθώς και πολλές άλλες περιοχές της βόρειας Ευρώπης, καθ’ όλη τη

διάρκεια του καλοκαιριού. Οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε
μείωση έως και 40% την παραγωγή σιταριού, κριθαριού και βρόμης της χώρας.
Όπως αναφέρει το Danish Agriculture &
Food Council (DAFC), τα χαμηλά επίπεδα
παραγωγής των σιτηρών αναμένεται ότι
θα οδηγήσουν τους Δανούς γεωργούς σε
απώλεια εσόδων ύψους $995 εκατ.
Η κυβέρνηση της Δανίας, σε μια προσπάθεια να σταθεί δίπλα στον γεωργικό
τομέα της χώρας, έχει ανακοινώσει ότι θα
χορηγηθούν οικονομικά βοηθήματα.
Ο Δανός υπουργός Περιβάλλοντος, κ.
Jakob Ellemann-Jensen, ανέφερε ότι τα
μειωμένα επίπεδα συγκομιδής σιτηρών
της χώρας θα αυξήσουν σημαντικά τις
τιμές πώλησης. Σε πολλές περιπτώσεις
εκτιμάται ότι οι τιμές θα διπλασιαστούν,
αγγίζοντας έως τα $173/τόνο. Ωστόσο, οι
γεωργοί στη Δανία καθησυχάζονται εν
μέρει, καθώς η ζήτηση για τα προϊόντα
τους είναι ισχυρή.
Οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων της
Δανίας ανέρχονται σε αξία στα $24 δις
ετησίως, αντιπροσωπεύοντας το 25% των
συνολικών εξαγωγών της.
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ΚΊΝΑ

Αισθητά μειωμένες οι εισαγωγές
Οι εισαγωγές σιτηρών της Κίνας υποχώρησαν έντονα τον Ιούλιο, μετά και τις αλλεπάλληλες εκατέρωθεν εμπορικές κυρώσεις
με τις ΗΠΑ, εντείνοντας με αυτόν τον τρόπο την εμπορική σύγκρουση των δύο.
Όπως προκύπτει από στοιχεία των κινεζικών τελωνείων, ο ασιατικός γίγαντας εισήγαγε τον Ιούλιο 220.000 τόνους σόργου,
αριθμός μειωμένος κατά 62,5% (!), αν αναλογιστεί κανείς ότι το αντίστοιχο διάστημα
πέρυσι οι εισαγωγές του εν λόγω γεωργικού
αγαθού ανέρχονταν στους 588.364 τόνους.
Επισημαίνεται ότι τον περασμένο Ιούνιο οι εισαγωγές σόργου ανήλθαν στους
450.000 τόνους, όταν οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας είχαν μερικώς
αποκλιμακωθεί. Παράλληλα, τα εν λόγω
στοιχεία μαρτυρούν ότι η Κίνα, κατά το
ίδιο χρονικό διάστημα, εισήγαγε 330.000
τόνους καλαμποκιού (-63,7%), 140.000
(-43,03%) τόνους σιταριού και 600.000
(-16,2%) τόνους κριθαριού.
Από την άλλη πλευρά, τον ίδιο μήνα οι
εισαγωγές ζάχαρης κατέγραψαν ράλι,
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καθότι αυξήθηκαν κατά περισσότερο από
300%, στους 250.000 τόνους.

δραστηριότητα σιταριού της χώρας αναμένεται να αγγίξει το γεωργικό έτος 20182019 τους 44-45 εκατ. τόνους.

ΡΩΣΊΑ

Αποκαθίστανται οι μεταφορές
προς τη Βραζιλία

ΖΑΧΑΡΗ

Η Ρωσία ξεκίνησε να προμηθεύει τη Βραζιλία με σιτάρι για πρώτη φορά έπειτα από
οκτώ ολόκληρα χρόνια, όπως ανέφερε η
Ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Κτηνιατρικής και Φυτοϋγειονομικής Εποπτείας,
Rosselkhoznadzor.
Η ποσότητα του εξαγόμενου ρωσικού
σιταριού ανήλθε σε 26,2 χιλ. τόνους
στα τέλη Ιουλίου, η οποία παραδόθηκε
στη Βραζιλία, αφού πρώτα πέρασε από
όλους τους απαραίτητους ελέγχους και
τις εργαστηριακές δοκιμές, προκειμένου
να πιστοποιηθεί ότι συμμορφώνεται με
τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις που έχει
θέσει η Βραζιλία.
Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass, η Βραζιλία εισάγει περίπου
7 εκατ. τόνους σιταριού σε ετήσια βάση.
Τέλος, με βάση στοιχεία από το Υπουργείο Γεωργίας της Ρωσίας, η εξαγωγική

Παίρνει τα σκήπτρα
από τη Βραζιλία

ΙΝΔΊΑ

H Βραζιλία αναμένεται να υποχωρήσει
στη δεύτερη θέση μεταξύ των κορυφαίων
παραγωγών ζάχαρης, λόγω των χαμηλών
τιμών και της στροφής της λατινοαμερικανικής χώρας στην αιθανόλη. Σημειώνεται ότι η αιθανόλη παρουσιάζει αυξημένη
ζήτηση, γεγονός που συνεπάγεται υψηλότερα περιθώρια κέρδους.
Αυτά τα ευρήματα προέκυψαν από έκθεση
της βραζιλιάνικης συμβουλευτικής εταιρείας JOB Economia e Planejamento. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι τα υψηλότερα
κίνητρα για την παραγωγή αιθανόλης στη
Βραζιλία, σε συνδυασμό με τις εκτιμήσεις
για υψηλότερη παραγωγή ζάχαρης στην
Ινδία, θα καταστήσουν την τελευταία τον
κορυφαίο παραγωγό ζάχαρης στον κόσμο.
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Εκτιμάται ότι η Ινδία θα παραγάγει 35,5
εκατ. τόνους ζάχαρης κατά την παραγωγική περίοδο 2018-2019, η οποία ξεκινά τον
Οκτώβριο, σύμφωνα με την Indian Sugar
Mills Association.
Από την άλλη, οι εκτιμήσεις της JOB για
τη Βραζιλία κάνουν λόγο για παραγωγή
ζάχαρης περί τους 29,7 εκατ. τόνους κατά
το ίδιο χρονικό διάστημα, ενώ η παραγωγή αιθανόλης αναμένεται να αγγίξει τα 31,2
δις λίτρα στις κεντρικές και νότιες περιοχές της μεγαλύτερης σε πληθυσμό χώρας
της Λατινικής Αμερικής.
ΚΑΦΕΣ
ΙΝΔΊΑ

Οι πλημμύρες απειλούν
την παραγωγή
Η παραγωγή καφέ της Ινδίας αναμένεται
να μειωθεί την παραγωγική περίοδο 20182019 κατά τουλάχιστον 20% συγκριτικά
με έναν χρόνο πριν, καθώς οι πλημμύρες
που πλήττουν τη χώρα καταστρέφουν τις
σοδειές και καθυστερούν τις εξαγωγές.
Συγκεκριμένα, οι χειρότερες πλημμύρες των
τελευταίων ετών στην Ινδία οδήγησαν στον
θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων στις νότιες επαρχίες Kerala και Karnataka, οι οποίες
είναι υπεύθυνες για πάνω από το 90% της
συνολικής παραγωγής καφέ της χώρας.
Επισημαίνεται ότι η χώρα της νότιας Ασίας αποτελεί τον έκτο κορυφαίο παραγωγό καφέ παγκοσμίως, σύμφωνα με τα
στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου και
Βιομηχανίας της Ινδίας.
Τέλος, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα
ίδια στοιχεία, η Ινδία, κατά την περίοδο
2017-2018, παρήγαγε 316.000 τόνους καφέ.
ΧΑΛΥΒΑΣ

Ελαφρά αύξηση κατέγραψε η
παγκόσμια παραγωγή (64 χώρες)
H παγκόσμια παραγωγή χάλυβα, η οποία
περιλαμβάνει ουσιαστικά την παραγωγή
64 χωρών, αυξήθηκε τον Ιούλιο κατά 5,8%,
στους 154,6 τόνους, συγκριτικά με τον
Ιούλιο του 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία
της Διεθνούς Ένωσης Χάλυβα.
Στην Κίνα η παραγωγή ακατέργαστου
χάλυβα αυξήθηκε κατά 7,2% σε ετήσια
βάση, στους 81,2 εκατ. τόνους, ενώ αυτή
της Ιαπωνίας μειώθηκε κατά 2% συγκριτικά
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Γράφημα 1 | Παγκόσμια παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα

Γράφημα 2 | Αναλογία χρήσης χάλυβα προς την παγκόσμια παραγόμενη ποσότητα
Πηγή γραφημάτων: Παγκόσμια Ένωση Χάλυβα (World Steel Association)

με έναν χρόνο πριν, στους 8,4 εκατ. τόνους.
Παράλληλα, η Νότια Κορέα παρήγαγε τον
περασμένο Ιούλιο 6,2 εκατ. τόνους χάλυβα,
καταγράφοντας ισχνή αύξηση 0,1% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2017.
Τόσο η παγκόσμια παραγωγή χάλυβα όσο
και αυτή της Κίνας, για τα χρονικά διαστήματα Φεβρουαρίου-Δεκεμβρίου 2017 και
Ιανουαρίου-Ιουλίου 2018, παρουσιάζονται
στο γράφημα 1.
Από την άλλη πλευρά, η παραγωγή χάλυβα της Τουρκίας διαμορφώθηκε τον Ιούλιο στους 3,3 εκατ. τόνους, μειωμένη κατά
2,3% ετησίως, ενώ η Ουκρανία κατέγραψε αυξημένη παραγωγή 11,4% συγκριτικά

με τον Ιούλιο του 2017, στους 1,8 εκατ.
τόνους. Όσον αφορά την αμερικανική
παραγωγή χάλυβα, εμφανίστηκε ελαφρώς
αυξημένη τον Ιούλιο κατά 4,5%, στους 7,3
εκατ. τόνους, ενώ και η Βραζιλία παρουσίασε αύξηση 6,7% σε ετήσια βάση, στους
3 εκατ. τόνους.
Τέλος, από τα στοιχεία της Ένωσης προκύπτει ότι η αναλογία της χρήσης χάλυβα
προς την παγκόσμια παραγόμενη ποσότητα (64 χώρες) αυξήθηκε τον Ιούλιο
κατά 3,8% σε σχέση με τον περσινό Ιούλιο και 1,4% σε σχέση με τον Ιούνιο του
2018, στο 77,5%, όπως προκύπτει και από
το γράφημα 2.
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Προσβλέπει σε σημαντική αύξηση
των εξαγωγών προς την Κίνα
Η Βενεζουέλα αναμένεται να αυξήσει τις
εξαγωγές πετρελαίου προς την Κίνα στα
1 εκατ. βαρέλια ημερησίως, όπως διεμήνυσε ο πρόεδρος Μαδούρο στο πλαίσιο
επίσκεψής του στο Πεκίνο την προηγούμενη εβδομάδα.
Όντας ήδη ένας από τους βασικούς εμπορικούς εταίρους της Βενεζουέλας, ο ασιατικός γίγαντας θα προβεί σε επενδύσεις
ύψους $5 δις, οι οποίες θα τονώσουν την
παραγωγή και θα διπλασιάσουν σχεδόν
τις εξαγωγές προς την Κίνα, σύμφωνα με
τον πρόεδρο Μαδούρο.
Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι το Πεκίνο «χαλάρωσε» τους όρους αποπληρωμής του εξωτερικού χρέους της χώρας
της Λατινικής Αμερικής το 2016, όταν
πρωτοξεκίνησε η οικονομική κρίση στη
χώρα, δείχνοντας έμπρακτα για ακόμα μία
φορά τη στήριξή της στη Βενεζουέλα.
Η Βενεζουέλα βρίσκεται μπροστά στη
μεγαλύτερη οικονομική και ανθρωπιστική
κρίση της σύγχρονης ιστορίας της, με τον
πληθωρισμό να εκτιμάται ότι θα «εκτοξευτεί» κατά 1.000.000% καθ’ όλη τη διάρκεια
του 2018 και μεγάλη μερίδα των πολιτών
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της να ψάχνει τρόπους «διαφυγής» από
τη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό η κυβέρνηση
στρέφεται σε συμμαχίες προκειμένου να
σώσει ό,τι σώζεται, με την Κίνα να απαντά
θετικά στο κάλεσμα αυτό.
Τέλος, σημειώνεται ότι τον περασμένο
Αύγουστο η παραγωγή αργού από τη
χώρα «κατρακύλησε» σε χαμηλά 30 χρόνων, στα 1,4 εκατ. βαρέλια ημερησίως, όταν
δέκα χρόνια πριν η παραγωγή είχε ανέλθει στα 3,2 εκατ. βαρέλια ημερησίως.
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΚΊΝΑ

Στροφή προς τις αναδυόμενες
αγορές
Η Κίνα φαίνεται πως καλοβλέπει την προοπτική της νοτιοαφρικανικής αγοράς για την
πώληση του πλεονάζοντός της παραγόμενου diesel. Συγκεκριμένα, η κρατική κινεζική πετρελαϊκή εταιρεία Sinopec απέστειλε
τη Δευτέρα 20 Αυγούστου τους πρώτους
30.000 τόνους diesel από διυλιστήριο της
Σαγκάης προς τη χώρα της Νότιας Αφρικής.
Σύμφωνα με το Reuters, η αποστολή
τέτοιων φορτίων είναι αρκετά σπάνια τα
τελευταία πέντε χρόνια και είναι ενδεικτικό ότι το φορτίο που στάλθηκε στις 20
Αυγούστου αποτελεί το πρώτο τα τελευταία δύο χρόνια.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι σημαντικότεροι Κινέζοι πετρελαϊκοί «παίκτες»
επεκτείνουν τις πωλήσεις τους προς τις
αναδυόμενες αγορές, πέραν της νοτιοανατολικής Ασίας, καθότι τα περιθώρια
κέρδους έχουν αποδυναμωθεί εν μέσω
τεράστιου ανταγωνισμού.
Από την άλλη, το αντίπαλον δέος της
Sinopec, η CNPC, επίσης απέστειλε το
πρώτο της φορτίο βενζίνης προς την Αμερική τον Απρίλιο. Σημειώνεται ότι ο ασιατικός γίγαντας έσπασε κάθε ρεκόρ τον Μάιο
όσον αφορά τις εξαγωγές diesel, καθώς
αυτές ανήλθαν στους 2,4 εκατ. τόνους.
Αναλυτές και εμπειρογνώμονες υποστηρίζουν ότι η αυξανόμενη παραγωγή των
κινεζικών διυλιστηρίων σε καμία περίπτωση δεν απορροφάται από την εγχώρια
κατανάλωση, ενώ αναμένεται η λειτουργία
δύο ακόμα νέων μονάδων.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι αποστολές καυσίμων προς τις αναδυόμενες αγορές εφεξής θα πραγματοποιούνται αρκετά συχνά,
με τη Sinopec να αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα.
ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
(LNG)
ΗΠΑ

Αυξημένες οι εξαγωγές
Αύξηση σημείωσαν οι εξαγωγές LNG από
τις ΗΠΑ για την εβδομάδα που έκλεισε
στις 15 Αυγούστου.
Έξι φορτία, συνολικής χωρητικότητας 21,8
δις κυβικών ποδών, εκτιμάται ότι αναχώρησαν την εβδομάδα αυτή από δύο
τερματικούς σταθμούς LNG των ΗΠΑ.
Συγκεκριμένα, τα τέσσερα φορτία αναχώρησαν από τον τερματικό σταθμό Sabine
Pass στη Λουιζιάνα, ενώ τα δύο φορτία
από το Cove Point στο Μέριλαντ.
Επίσης, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας
13-19 Αυγούστου, δύο δεξαμενόπλοια,
συνολικής χωρητικότητας 7,3 δις κυβικών
ποδών, εφοδιάστηκαν μόνο από τον τερματικό σταθμό Sabine Pass.
Κατά το ίδιο διάστημα τα επίπεδα τροφοδοσίας φυσικού αερίου από τους τερματικούς σταθμούς Sabine Pass και Cove
Point ανήλθαν σε 3,5 δις κυβικά πόδια/
ημέρα κατά μέσο όρο, σε σύγκριση με τα
3,3 δις κυβικά πόδια/ημέρα την εβδομάδα
6-12 Αυγούστου, σύμφωνα με έρευνα της
EIA (Energy Information Administration).

Committed to safe, secure,
environmentally sound, efficient,
qualitative and sustainable shipping
Over 30 years of experience in LPGs and Oil / Chemical Tankers management
CMM is focusing to:
• Promote individual and team excellence
• Have in place a sustainable talent pipeline across the job levels in the organization
• Have a competent and capable workforce through a structured and holistic development process
• Promote education and awareness amongst the youth towards becoming the next leaders
• Provide with healthy working environment
• Environmental protection and compliance

PUBLI

Το στοίχημα του ελληνικού γραφείου
της StormGeo

και γραφείου. Έτσι, ο έλεγχος και η ανάλυση των δεδομένων που λαμβάνονται από
το πλοίο είναι μία από τις μεγαλύτερες
προκλήσεις για τις ναυτιλιακές εταιρείες σήμερα. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
θα έχουν αυτές που θα μπορέσουν να
αξιοποιήσουν ταχύτερα τις σύγχρονες
τεχνολογίες (ΙοΤ, Cloud, AI, Data Analytics
κ.λπ.). Η StormGeo διαθέτει την τεχνογνωσία, τους ανθρώπους και τα εργαλεία
και έχει ως πρωταρχικό στόχο να βοηθήσει τις εταιρείες να εξελιχθούν προς αυτή
την κατεύθυνση.

Η ναυτιλιακή βιομηχανία
έχει εισέλθει σε μια εποχή
ραγδαίων τεχνολογικών
εξελίξεων και πλέον το
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
των ναυτιλιακών εταιρειών θα
εξαρτάται από την ικανότητά
τους να αξιοποιήσουν στο
έπακρο τις δυνατότητες
της τεχνολογίας. Σε αυτό
το πλαίσιο, τα Ναυτικά
Χρονικά συνομίλησαν με τους
επικεφαλής του ελληνικού
γραφείου της StormGeo,
αναφορικά με ζητήματα
μεγάλης σπουδαιότητας για
τη ναυτιλία, όπως η ναυτική
μετεωρολογία και η κλιματική
αλλαγή.
Ο Νίκος Μαζαράκης, Country
Manager, και ο Χρήστος
Ματσικούδης, Sales Manager στη
StormGeo, μιλούν στον Παναγιώτη
Καπετανάκη.
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Η StormGeo συμπλήρωσε ήδη είκοσι χρόνια ζωής, έχοντας αναδειχθεί σε
παγκόσμιο πάροχο επαγγελματικής
πληροφόρησης στον τομέα της μετεωρολογίας. Πού αποδίδετε αυτή την επιτυχή διαδρομή της StormGeo και ποιοι
είναι οι στόχοι σας για το άμεσο μέλλον;
Πολύ πρόσφατα η εταιρεία ανακοίνωσε την εξαγορά της νορβηγικής Nautisk,
πρωτοπόρου εταιρείας στην τεχνολογία χαρτών και πλοήγησης. Τα τελευταία
χρόνια, μέσω μιας σειράς στοχευμένων
εξαγορών εξειδικευμένων εταιρειών, όπως
η Applied Weather Technology (τεχνολογία ναυτικής μετεωρολογίας), η Seaware
(τεχνολογία ευστάθειας πλοίων) και
άλλες στο άμεσο μέλλον που έρχονται,
η StormGeo συνεχίζει την καθετοποίησή
της στη ναυτιλιακή αγορά, προκειμένου να
είναι σε θέση να ανταποκριθεί πρώτη και
καλύτερα από τους ανταγωνιστές της στις
συνεχώς αυξανόμενες τεχνολογικές απαιτήσεις του κλάδου.
Ιστορικά το πλοίο ήταν τεχνολογικά
πάντοτε πιο πίσω από το γραφείο. Με την
επέκταση των υπηρεσιών broadband των
πλοίων, αίρεται σταδιακά το εμπόδιο της
ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ γέφυρας

Ποιοι είναι οι λόγοι που κατέστησαν
αναγκαίο το άνοιγμα στην ελληνική
αγορά και την ίδρυση γραφείου της
StormGeo στην Ελλάδα;
Η ελληνική ναυτιλιακή αγορά είναι η
μεγαλύτερη παγκοσμίως. Για να καλυφθεί,
χρειάζονται άνθρωποι που να μπορούν να
σταθούν δίπλα στον Έλληνα πλοιοκτήτη
και ναυτικό. Η γλώσσα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Κλειδί είναι η ικανότητα του
να «παντρέψει» κάποιος τις βέλτιστες
πρακτικές και καινοτομίες του εξωτερικού
με τις παραδοσιακές αξίες της ελληνικής
αγοράς. Η ταχύτητα απόκρισης 24/7/365
είναι επίσης πολύ σημαντική. Έτσι, από
τον Σεπτέμβριο του 2017 λειτουργεί το
ελληνικό γραφείο της StormGeo, με κύριο
στόχο την κάλυψη και τη διεύρυνση του
πελατολογίου Ελλάδος και Κύπρου. Το
γραφείο οργανώνει σε μηνιαία βάση τακτικά σεμινάρια στα εργαλεία της εταιρείας.
Παράλληλα, παρέχει υποστήριξη σχετικά
με τις έκτακτες καιρικές καταστάσεις και
άλλα επιχειρησιακά θέματα. Με αυτόν τον
τρόπο είμαστε ίσως η μόνη εταιρεία που
μπορεί να εξασφαλίσει τη μέγιστη απόδοση των λύσεων για τους πελάτες μας. Ήδη
τα αποτελέσματα είναι ορατά, με ανάπτυξη άνω του 35% στον πρώτο μόλις χρόνο
λειτουργίας του.

Ένας από τους κλάδους στους οποίους
δραστηριοποιείστε είναι και αυτός της
ναυτικής μετεωρολογίας. Πόσο σημαντικό είναι για έναν ναυτικό να διαθέτει επαρκείς γνώσεις μετεωρολογίας;
Ο καιρός στη θάλασσα έχει καταλυτική επίδραση τόσο στην ασφάλεια όσο και στην
απόδοση των πλοίων. Έτσι, είναι εξαιρετικά
σημαντικό και απολύτως απαραίτητο ένας
ναυτικός, είτε στο πλοίο είτε στο γραφείο,
να διαθέτει γνώσεις ναυτικής μετεωρολογίας. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι
σε θέση να διαβάζει και να κατανοεί τους
μετεωρολογικούς χάρτες (facsimiles) που
εκδίδονται από τις επίσημες μετεωρολογικές υπηρεσίες και να συνδυάζει αυτές τις
πολύτιμες πληροφορίες με τις πλέον σύγχρονες εφαρμογές καιρικής πλοήγησης. Επίσης, ο ναυτικός που ταξιδεύει στη θάλασσα
και γνωρίζει τα παραπάνω είναι σε θέση να
αξιολογήσει τις προτεινόμενες πορείες από
τις διάφορες εταιρείες καιρού και, σε περίπτωση διαφωνίας, να υποστηρίξει καλύτερα
τη θέση του. Από την άλλη μεριά, για όσους
ναυτικούς εργάζονται στο γραφείο και διαχειρίζονται πλοία είτε από εμπορικής είτε
από τεχνικής σκοπιάς, γνωρίζοντας ναυτική
μετεωρολογία, μπορούν αφενός να κατανοήσουν καλύτερα τους όρους ενός ναυλοσυμφώνου, αναφορικά με την περιγραφή
του «καλού καιρού», και αφετέρου να υπολογίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την τεχνική απόδοση ενός πλοίου, αξιοποιώντας την
επίδραση του καιρού και των ρευμάτων.
Η StormGeo αποτελεί μία από τις
κορυφαίες εταιρείες στον χώρο του
weather routing, με δύο από τις καλύτερες εφαρμογές καιρού και διαχείρισης του στόλου: το Bon Voyage
System (BVS) και το Fleet Decision
Support System (FDSS). Ποια είναι τα
πλεονεκτήματα των εν λόγω εφαρμογών και πόσο βοηθούν στην ασφάλεια
και στην οικονομία εν πλω;
Το BVS είναι μια σύγχρονη εφαρμογή
πλοήγησης, εγκατεστημένη σε πάνω από
6.000 πλοία παγκοσμίως, η οποία παρέχει
δύο πράγματα στη γέφυρα: α) την αίσθηση
ασφάλειας, ιδιαίτερα σε έκτακτες καταστάσεις, λόγω του δυναμικού τρόπου απεικόνισης και της αξιοπιστίας των προγνώσεων
καιρού που διαθέτει· β) την αίσθηση εμπιστοσύνης με τη δυνατότητα να χαράξει

κάποιος και να τεκμηριώσει τη βέλτιστη
πορεία πλεύσης με προφανή οικονομικά
και οικολογικά οφέλη. Το πάντρεμα του
BVS με τις λύσεις της Nautisk αποσκοπεί
στη δημιουργία μιας μοναδικής all-in-one
πλατφόρμας για την ευκολότερη, ασφαλέστερη, οικονομικότερη και οικολογικότερη
πλοήγηση μέσα από μια πληθώρα επιλογών.
Το FDSS είναι ένα ολοκληρωμένο εργαλείο
για το γραφείο. Διευκολύνει Commercial
και Technical Performance Monitoring και
καλύπτει πλήρως τη διαχείριση των ρύπων
όπως αυτή προβλέπεται από τους σύγχρονους κανονισμούς MRV και IMO DCS. Με
τη χρήση αυτού του εργαλείου, η πλοιοκτήτρια εταιρεία γίνεται πολύ πιο ανταγωνιστική, αφού εξασφαλίζονται η προβλεψιμότητα και η αξιοπιστία της απόδοσης των
πλοίων, χαρακτηριστικά που αναζητούν
πλοιοκτήτες και ναυλωτές.
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται
μια εντεινόμενη αστάθεια στο παγκόσμιο κλίμα, αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, επηρεάζοντας συχνά τις
θαλάσσιες μεταφορές, διαμέσου των
οποίων διακινείται σχεδόν το 90% των
παγκόσμιων εμπορευματικών αγαθών.
Θεωρείτε εφικτή την αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής και πώς προβλέπετε ότι θα διαμορφωθεί το παγκόσμιο κλίμα στα χρόνια που έρχονται;

Η κλιματική αλλαγή είναι πλέον γεγονός. O
κλάδος της ναυτιλίας και γενικά των μεταφορών δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστος.
Ειδικά οι θαλάσσιες μεταφορές γίνονται
μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, όπου, εκτός από τον άνεμο, ένα
πλοίο έρχεται αντιμέτωπο με τα κύματα και
τα ρεύματα. Η αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής είναι πάντως εφικτή. Η δραστική
μείωση των εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων θα επιφέρει αργή μεν αλλά σταδιακή μείωση των επιπτώσεων που ήδη βιώνουμε. Η
ταχεία αποδέσμευση της παραγωγής ενέργειας από την καύση υδρογονανθράκων και
η στροφή προς ανανεώσιμες πηγές θεωρούνται πλέον μονόδρομος. Ο έλεγχος των
εκπομπών των πλοίων μέσω κανονισμών
είναι πλέον γεγονός.
Σύμφωνα με το διακυβερνητικό πάνελ
για την κλιματική αλλαγή, που είναι υπό
την αιγίδα του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (IPCC), τα διάφορα
σενάρια των κλιματικών προσομοιώσεων
δίνουν έως το 2100 αύξηση της μέσης
παγκόσμιας θερμοκρασίας από 1,8 έως
3,5 βαθμούς Κελσίου. Αξιοσημείωτο
είναι επίσης ότι, ακόμα και αν επιτευχθεί
σταθερότητα στις εκπομπές των θερμοκηπιακών αερίων στα επίπεδα του 2000,
η παγκόσμια θερμοκρασία θα συνεχίσει
να ανεβαίνει, λόγω της αργής απόκρισης
των ωκεανών.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

TMSA 3: ένας χρήσιμος οδηγός
προς… ναυτιλλομένους
Η αγορά δεξαμενόπλοιων αντιμέτωπη
με τη μεγάλη πρόκληση της αξιολόγησης

Επιμέλεια αφιερώματος:
Χάρης Παππάς, Αγγελική Κολιομίχου

Η φύση και οι ιδιαιτερότητες του υγρού
φορτίου, καθώς και ο περιβαλλοντικός
κίνδυνος, οδηγούν σε ολοένα αυξανόμενες
απαιτήσεις στη διαχείριση των δεξαμενόπλοιων.
Αναμφίβολα, οι επιθεωρήσεις των tankers
είναι πλέον –περισσότερο από ποτέ– τακτικές,
απαιτητικές και συχνά… ιδιόμορφες. Μέσα σε
αυτό το πλαίσιο η νέα καθημερινότητα, που
επιβάλλει το TMSA 3, προκαλεί συζητήσεις
αλλά και προβληματισμούς ανάμεσα στα μέλη
της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Στις ακόλουθες
σελίδες παρουσιάζονται οι απόψεις έξι έμπειρων
στελεχών της ελληνικής ναυτιλίας σχετικά
με τις νέες απαιτήσεις των ναυλωτών.

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ TMSA 3

Στην εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν
οι Isalos.net, SNAME NTUA και
SNAME TEI-Greek Student Section
την περασμένη άνοιξη, στο Ίδρυμα
Αικατερίνης Λασκαρίδη, έμπειρα στελέχη
από την αγορά των δεξαμενόπλοιων
αναφέρθηκαν στις νέες προκλήσεις
που προκύπτουν από το TMSA 3,
παρουσιάζοντας σε σπουδαστές
Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού,
καθώς και σε φοιτητές και αποφοίτους
ναυτιλιακών τμημάτων ΑΕΙ, ΤΕΙ και του
ΕΜΠ, τους λόγους που οδήγησαν στη
δημιουργία του προγράμματος Βέλτιστης
Διαχειριστικής Πρακτικής TMSA, καθώς
και την εξέλιξή του στον χρόνο.
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Ευάγγελος Σφακιωτάκης
Τεχνικός Διευθυντής της TMS Tankers Ltd.

Ευάγγελος Σφακιωτάκης: To TMSA
συγκεντρώνει τις πολλές, και καμιά φορά
πολύ σκληρές, απαιτήσεις των ναυλωτών.
Δηλαδή αυτών που προσφέρουν τα χρήματα και αποτελούν την κινητήριο δύναμη
της ναυτιλίας. Τις βασικές απαιτήσεις, όπως
του νηογνώμονα, τις οποίες λαμβάνουμε

υπόψη κατά τη διάρκεια της κατασκευής
ενός πλοίου, τις θεωρούμε πλέον εντελώς
βασικές. Οπότε, ό,τι εργασία κάνουμε στη
φάση της κατασκευής του πλοίου, παρόλο
που είναι εξαιρετικά σημαντική, φαντάζει
πολύ μικρή σε σχέση με τις απαιτήσεις
που μας έχουν τεθεί από τους ναυλωτές.
Για τη συμμόρφωση του δεξαμενόπλοιου
με αυτές, γίνονται οι αντίστοιχες επιθεωρήσεις. Ο πρώτος έλεγχος πραγματοποιείται πάνω στα πλοία, σε αυτό που
λέμε «vetting». Για τους μη γνωρίζοντες,
το «vetting» είναι η διαδικασία κατά την
οποία ανεβαίνουν στο πλοίο εκπρόσωποι
πετρελαϊκών εταιρειών με μεγάλη εμπειρία και ελέγχουν το πλοίο σπιθαμή προς
σπιθαμή. Δεν το ελέγχουν μόνο για την
κατάσταση στην οποία βρίσκεται, αλλά
και για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί.
Το πλοίο είναι ένας ζωντανός οργανισμός,
είναι μια ομάδα ανθρώπων, και αυτόν
καλείται να ελέγξει και να αξιολογήσει
ένας «vetting inspector».
Για να μην υπάρχουν διαφορές από τον

έναν επιθεωρητή στον άλλο, υπάρχουν και
συγκεκριμένα «checklists», ας τις πούμε
ερωτήσεις, οι οποίες είναι κοινές. Ο προσωπικός βέβαια παράγοντας πάντα παίζει
ρόλο σε αυτό, όπως και σε οτιδήποτε στη
ζωή. Θα ήμασταν ευτυχείς εάν τελείωνε
η δουλειά μας εκεί. Γιατί, συν τω χρόνω,
έχουμε την εμπειρία ώστε τα πλοία μας
να είναι όλο και καλύτερα, και έτσι θα
ήμασταν όλοι ευχαριστημένοι. Πέραν
του πλοίου, επιθεωρείται και η διαχειρίστρια εταιρεία. Είναι το TMSA (Tanker
Management Self-Assessment), που υποχρεώνει τις εταιρείες να αξιολογήσουμε μόνοι μας τον εαυτό μας. Εθελοντικά,
υποτίθεται.
Σε αυτό το σχήμα συμμετέχουν παγκοσμίως περί τις 720-750 διαχειρίστριες
εταιρείες δεξαμενόπλοιων, εκ των οποίων περίπου 130-140 είναι ελληνικές. Είναι
μεγάλο ποσοστό. Έχουμε τη συσσωρευμένη και μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση
των tankers παγκοσμίως. Αυτό λοιπόν
που πρέπει να ξέρει ο φοιτητής των Ναυπηγών σε σχέση με τα προαναφερθέντα
είναι ότι οι βασικές γνώσεις που μαθαίνει
τώρα, δηλαδή πώς είναι φτιαγμένο ένα
πλοίο, πώς θα φτιαχτεί ένα πλοίο γερό,
είναι μόλις το πρώτο σκαλοπάτι. Από εκεί
και πέρα, στο πλαίσιο των απαιτήσεων του
TMSA και εν γένει των πετρελαϊκών εταιρειών, θα πρέπει εμείς, οι ήδη υπάρχοντες
που εργαζόμαστε στις ναυτιλιακές εταιρείες, να σας εκπαιδεύσουμε, αλλά ταυτόχρονα να πάρουμε και από εσάς τη γνώση,
όταν με το καλό βγείτε στην εργασία, ως
νέα στελέχη στις ναυτιλιακές εταιρείες,
ούτως ώστε με το φρέσκο μάτι σας και
τις καινούργιες ιδέες να μπορέσουμε να
βελτιώσουμε την κατάσταση των πλοίων.

Γιατί βασιζόμαστε στις
διαδικασίες; Στην ουσία,
για να ελαχιστοποιήσουμε
την πιθανότητα
ανθρώπινου λάθους.
ΕΒΕΛΊΝΑ ΠΕΤΑΛΩΤΉ

Εβελίνα Πεταλωτή
Deputy DPA και Management System
Coordinator της Tsakos Columbia
Shipmanagement (“TCM”) S.A.

Εβελίνα Πεταλωτή: Η ναυτιλία έχει αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Βασικό στοιχείο της αλλαγής είναι οι συνεχώς
αυξανόμενες απαιτήσεις. Αυτό δημιουργεί ένα αυξανόμενο φορτίο, τόσο στη
στεριά όσο και στη θάλασσα. Ο ρυθμός
αυτός των αλλαγών επιτείνει επίσης ένα
πιθανό χάσμα, που κατά παράδοση προσπαθούμε καθημερινά να περιορίσουμε:
την απόσταση μεταξύ πλοίου και στεριάς. Αυτές οι συνθήκες αποτυπώνονται
και στη συνεχή εξέλιξη των διαδικασιών.
Γιατί βασιζόμαστε στις διαδικασίες; Στην
ουσία, για να ελαχιστοποιήσουμε την
πιθανότητα ανθρώπινου λάθους. Δημιουργούμε τις διαδικασίες προκειμένου
να καθοδηγήσουμε τα στελέχη μας, τόσο
στη θάλασσα όσο και στη στεριά, ότι τα
πράγματα θα πρέπει να γίνονται με έναν
ορθά σχεδιασμένο τρόπο, προκειμένου
να περιορίσουμε την πιθανότητα να αστοχήσουν στην καθημερινότητά τους, εξασφαλίζοντας όχι μόνο την ασφάλεια του
πλοίου αλλά, κυρίως, και την προσωπική
τους ασφάλεια.
Με τις απαιτήσεις όλο να αυξάνονται, να
μεταλλάσσονται, συχνά όχι σε καθολική
συμφωνία και σύμπνοια αυτών που τις
ορίζουν, χρειάζεται διαρκώς να κάνουμε
αλλαγές προκειμένου να ανταποκριθούμε
σε συχνά διαφορετικές απαιτήσεις ναυλωτών μας, και όχι μόνο. Η ουσιαστικότερη
δυσκολία όμως είναι στη θάλασσα και όχι
στο φορτίο της στεριάς. Αυτοί οι οποίοι
τελικά θα κληθούν να υλοποιήσουν αυτές
τις συνεχείς αλλαγές είναι οι άνθρωποί
μας πάνω στα βαπόρια. Οι ναυτικοί μας

καλούνται καθημερινά να διαχειριστούν
μια ταχύτητα και μια πολυπλοκότητα
διαρκώς αυξανόμενων απαιτήσεων, που
είναι εξ ορισμού εξαιρετικά δύσκολο να
παρακολουθήσουν. Αν εμείς δυσκολευόμαστε στα γραφεία, πόσω μάλλον αυτοί.
Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόσφατη αλλαγή
του TMSA εντάσσεται στο σκεπτικό ότι
πρέπει να βελτιωνόμαστε. Διαρκώς. Και
ως εκ τούτου, αναμφισβήτητα, ανεβαίνει
ο πήχης. Διαρκώς. Αυτό απαιτεί σκληρή
δουλειά και για εσάς, που θα μπείτε τώρα
στη δουλειά, πολύ διάβασμα. Η προσοχή
πλέον είναι στη λεπτομέρεια και όχι στο
«περίπου». Όποιος είναι στο «περίπου»
δεν θα επιβιώσει. Είτε λέγεται vetting είτε
TMSA, η λεπτομέρεια, η συνέπεια και
η αξιοπιστία είναι αυτό που ορθά ένας
καλός συνάδελφος, ο κύριος Καρτσιμαδάκης, που βρίσκεται εδώ κοντά μας απόψε, ονοματίζει «our ticket to trade». Εάν
δεν είσαι συνεπής και αξιόπιστος σε αυτό
το οποίο θα υποστηρίξεις, στην αυτοαξιολόγησή σου, αν τα λόγια δεν συνάδουν
με τις πράξεις σου, στο τέλος τίθεται εν
αμφιβόλω η αξιοπιστία σου. Δίχως αξιοπιστία, η βιωσιμότητα της εταιρείας θα
καταστεί επίσης αμφίβολη.
Επιπροσθέτως, για να αντεπεξέλθουμε
σε αυτές τις συνθήκες, έχουμε ανάγκη
την τεχνολογία. Δίχως χρήση εξελιγμένης
τεχνολογίας, δεν μπορείς πλέον να καλύψεις τις υψηλές απαιτήσεις διακεκριμένων
πελατών, πόσω μάλλον σε ένα εξαιρετικά
ανταγωνιστικό και δύσκολο περιβάλλον.
Η τεχνολογία συμβάλλει στη διαφάνεια.
Μας επιτρέπει να έχουμε την πληροφορία όταν τη χρειαζόμαστε. Τόσο για να
λάβουμε ορθές αποφάσεις όσο και για να
καθοδηγήσουμε, να προβλέψουμε και να
περιορίσουμε την πιθανότητα επερχόμενων λαθών ή κινδύνων.
Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι να μπορέσεις να ενσωματώσεις όλες αυτές τις
καθημερινές αλλαγές και μια τεχνολογία
που διαρκώς εξελίσσεται πάνω στο βαπόρι. Να χτίσεις, να εκπαιδεύσεις επαρκώς
τον κόσμο σου, την κουλτούρα του, ώστε
να μπορεί να αντεπεξέλθει. Όχι μόνο
τους αξιωματικούς, αλλά και τα κατώτερα πληρώματα, τα οποία διαφέρουν σε
κατάρτιση, κουλτούρα και αντίληψη τόσο
από τους αξιωματικούς μας όσο και από
αυτούς που έχουν σχεδιάσει όλα αυτά τα
συστήματα και που συχνά προέρχονται
από τον θεωρητικό και ακαδημαϊκό χώρο.

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ TMSA 3

Καπτ. Δημήτρης Καλαντίδης
Maritime Safety Manager της
Consolidated Marine Management Inc.

Αυτό είναι το μεγαλύτερο στοίχημα. Όλες
οι στατιστικές καταδεικνύουν ότι, όσο
περισσότερο επενδύεις σε τεχνολογία και
διαδικασίες, περιορίζεται η πιθανότητα
ενός ατυχήματος.
Αλλά κάποια στιγμή, όσα μέσα και να παρέχεις, φτάνεις σε ένα τέλμα. Υπάρχει ένας
παράγοντας που μπορεί να σου επιτρέψει
να ξεπεράσεις αυτό το τέλμα και να πετύχεις το βέλτιστο αποτέλεσμα. Και αυτός ο
παράγοντας είναι μόνο ένας: ο ανθρώπινος.
Ο αξιωματικός, ο ναυτικός πάνω στο βαπόρι. Αυτός θα κληθεί την ώρα της κρίσης, υπό
συνθήκες φόρτισης και στρες, να λάβει την
ορθή απόφαση και να την υλοποιήσει άρτια.
Το αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από το πόσο
καλά έχουμε εκπαιδεύσει τον συγκεκριμένο
άνθρωπο, τη συγκεκριμένη στιγμή, ώστε να
έχει την απαραίτητη γνώση, ψυχραιμία και
κατάρτιση ώστε να αντεπεξέλθει. Αυτό θα
κρίνει το αποτέλεσμα.
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Καπτ. Δημήτρης Καλαντίδης: Μπήκα στη
θάλασσα το 1980. Έχω περάσει από όλα τα
στάδια σε σχέση με τη συχνότητα και την
ποιότητα των επιθεωρήσεων, από τότε που
οι επιθεωρήσεις ήταν ελάχιστες και χωρίς
πολλές απαιτήσεις. Σταδιακά ο αριθμός των
επιθεωρήσεων αυξήθηκε παράλληλα με τις
απαιτήσεις τους και σήμερα έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο, όπου έχουν γίνει πολύ
συχνές και μέγιστα απαιτητικές.
Φυσικά και στην πρώτη γραμμή είναι το
πλοίο. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε πως το
πλοίο δεν πάει μόνο του. Το πηγαίνουν οι
άνθρωποι. Οπότε ο άνθρωπος και η φροντίδα γι’ αυτόν είναι ό,τι πιο σημαντικό.
Είναι πολύ δύσκολο οι άνθρωποι να προσαρμοστούν σε όλους αυτούς τους απαιτητικούς κανονισμούς. Ας σκεφτούμε
ότι ένα πλοίο στο λιμάνι μπορεί να έχει
ένα «vetting inspection», ένα «port state
control inspection», ένα «flag inspection»
ή ένα «terminal inspection».
Ο φόρτος είναι τεράστιος. Υπάρχει το
ψυχολογικό στρες των ανθρώπων, γιατί
είναι μακριά από το σπίτι τους, αλλά και
μεγάλη δυσκολία να κατανοήσουν αυτό
το απαιτητικό περιβάλλον και στο τέλος
της ημέρας να μπορέσουν να προσαρμοστούν σε αυτό.
Τι λέμε, λοιπόν, εμείς; Βασικά, ότι τα πάντα
ξεκινούν από τις αρχές που λαμβάνει ο
καθένας μας κατά την εποχή της εκπαίδευσής του, τόσο στο σχολείο όσο και
μετέπειτα, στις σχολές και στα πανεπιστήμια. Εκεί είναι που πρέπει να ισχυροποιηθεί το κομμάτι αυτό της εκπαίδευσης,
της κατάρτισης. Να κατανοήσουν όλοι οι

επαγγελματίες της θάλασσας, από το ξεκίνημα της επαγγελματικής τους πορείας, τι
είναι και τι πρεσβεύει το TMSA.
Το TMSA ξεκίνησε επειδή οι oil majors
ήθελαν να έχουν σαφή άποψη για το ποιοι
είναι οι σωστοί «managers», δηλαδή οι διαχειρίστριες εταιρείες, σε σχέση με τους
managers που ενδεχομένως δεν δείχνουν
μεγάλη συνέπεια στα θέματα ασφαλείας,
και το θεσμοθέτησαν, θέτοντας αυστηρά
κριτήρια αναφορικά με την προστασία του
προσωπικού, του περιβάλλοντος και του
πλοίου, για να διασφαλίσουν ότι τα φορτία
τους θα μεταφέρονται με ασφάλεια.
Θα τονίσω ξανά, λοιπόν, πως όλα ξεκινούν
από την εκπαίδευση και πως η εκπαίδευση προκειμένου να γίνει κάποιος επαγγελματίας στον χώρο της ναυτιλίας θέλει
πολλή δουλειά. Απαιτείται πια, από την
εποχή της ακαδημίας κιόλας, να έχουμε
πολύ καλά καταρτισμένους αυριανούς
επαγγελματίες, με βαθιά γνώση του αντικειμένου. Χρειάζεται οι εταιρείες να επενδύσουν σε αυτό, και σήμερα αρκετές από
αυτές το κάνουν.
Για παράδειγμα, εγκαθιστώντας προσομοιωτές γέφυρας «bridge simulators»,
δημιουργώντας tailor made courses στα
δικά τους training centers, δεν έχουν πια
την ανάγκη για out-source courses, δηλαδή από εξωτερικά κέντρα, με γνώμονα να
προσφέρουν ποιοτική εκπαίδευση, ενώ
παράλληλα συνδυάζουν και γνωστοποιούν τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τη
φιλοσοφία της εταιρείας. Με αυτόν τον
τρόπο επιτυγχάνουν οι άνθρωποι να αφομοιώνουν και να λειτουργούν σύμφωνα με
τη φιλοσοφία της εταιρείας και, παραμένοντας σε αυτήν, δημιουργούνται ικανά
στελέχη που μπορούν να αντεπεξέλθουν
στις δυσκολίες και στις απαιτήσεις της
εποχής.
Είναι σημαντικό να μπορείς να εκπαιδεύσεις και να κρατήσεις τους δικούς σου
ανθρώπους, από την αρχή της καριέρας
τους, στη φάση του δοκίμου, μέχρι την
εξέλιξή τους σε καπετάνιους ή μηχανικούς, και σε όλη αυτή την απαιτητική
πορεία να τους έχεις εμφυσήσει τη φιλοσοφία του safety culture. Μόνο τότε θα
έχεις καταφέρει να εντάξεις τους ανθρώπους σου στο περιβάλλον της ναυτιλίας
του μέλλοντος που δημιουργείται σήμερα
και μόνο έτσι, θεωρώ, ότι θα μπορέσουμε
να πετύχουμε κάτι καλύτερο για το μέλλον όλων μας.
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Καπτ. Παναγιώτης Γιγής
Training Centre της Angelicoussis Group
– Maran Tankers Management Inc.
και μέλος ΔΣ ΠΕΠΕΝ

Καπτ. Παναγιώτης Γιγής: Προέρχομαι
από τον χώρο των δεξαμενόπλοιων. Όταν
πήγα δόκιμος το πρώτο ταξίδι στα δεξαμενόπλοια, μου άρεσε σαν τύπος πλοίου
και συνέχισα σε αυτά. Τρεις παραδοσιακές εταιρείες έχω αλλάξει μέχρι σήμερα,
για να φτάσω στον βαθμό του αρχιπλοιάρχου. Τα τελευταία είκοσι χρόνια, χωρίς
διακοπή, βρίσκομαι στον Όμιλο Αγγελικούση, όπου τα τελευταία πέντε χρόνια
είμαι στο «Delphic training center» της
εταιρείας ως «Instructor». Εκεί, μαζί με
άλλους συναδέλφους αρχιπλοιάρχους,
εκπαιδεύουμε το προσωπικό και μετά
πηγαίνουμε επάνω στα πλοία, για να
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ελέγξουμε εάν αυτά τα οποία τους λέμε
τηρούνται, εάν τα έχουν κατανοήσει, εάν
συμμορφώνονται και εάν μπορούν να
εκτελέσουν ασφαλή ναυσιπλοΐα.
Πάνω απ’ όλα, μας ενδιαφέρει η ασφαλής
ναυσιπλοΐα, μιας και οι τεχνικές έχουν
αλλάξει με την πάροδο του χρόνου και
τα πλοία έχουν γίνει «paperless». Δηλαδή αφήνουμε πίσω μας την παραδοσιακή
ναυτιλία με τους χάρτινους χάρτες και
περνάμε στην εποχή των ηλεκτρονικών
χαρτών (ECDIS). Άρα, όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει ο ναυτικός να γνωρίζει αρκετά καλά τη νέα τεχνολογία με
τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Με
το «training center» της εταιρείας που
υπάρχει, εδώ και δέκα χρόνια, παρέχουμε όλα τα σεμινάρια που υπάρχουν, θεωρητικά, πρακτικά και όλα τα υποχρεωτικά,
όπως και κάποια επιπλέον τα φτιάχνουμε
ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας.
Καλύπτουμε μόνο τους ναυτικούς του
ομίλου. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να
δεχτούμε επιπλέον ναυτικούς, έχοντας
ξεπεράσει τα 150 πλοία στον όμιλο και
σχεδόν όλα με ελληνική σημαία. Έχει
ξεκινήσει ήδη ένα καινούργιο «training
center» του ομίλου στα νέα κτίρια, με
μηχανήματα νέας τεχνολογίας.
Όταν κάποιος αξιωματικός είναι νεοεισερχόμενος στην εταιρεία και καινούργιος
στον βαθμό, θα πρέπει να εξεταστεί στην

αποφυγή συγκρούσεως στη θάλασσα,
στην παρουσία του και στη συμπεριφορά
εντός της γέφυρας, στο cargo operation,
στο mooring operation, είτε στην ξηρά
είτε στο πλοίο, με τη λεγόμενη εκπαίδευση επί πλοίου, μιας και είναι ζητούμενο
στο TMSA 3. Σε όλα τα σεμινάρια που
κάνουμε, οι ναυτικοί αξιολογούνται και
βαθμολογούνται. Από εκεί και πέρα, εάν
δούμε ότι χρειάζεται κάτι επιπλέον, θα
του το διδάξουμε, ώστε ο ναυτικός, είτε
είναι στον βαθμό του ανθυποπλοιάρχου
είτε ακόμη και στον καταλυτικό βαθμό
του πλοιάρχου, να λάβει ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να μπορέσει να αντεπεξέλθει
στο πλοίο, διότι οι συνθήκες είναι πάρα
πολύ δύσκολες και, όπως καταλαβαίνετε,
χρειάζεται γνώση και εμπειρία.
Είναι σημαντικό να εξειδικευτείς σε
κάποιον συγκεκριμένο τύπο πλοίου. Πρέπει από δόκιμος να ξεκινήσεις, να δεις
πώς λειτουργούν π.χ. τα δεξαμενόπλοια
και πώς ολοκληρώνουν ένα κυκλικό ταξίδι. Σας αναφέρω ότι εγώ προσωπικά δεν
γνωρίζω τι σημαίνει φορτηγό, κρουαζιερόπλοιο, ψυγείο κ.ά., μιας και δεν έχω
ποτέ εργαστεί σε τέτοιου είδους πλοία.
Όλη μου η υπηρεσία είναι στα δεξαμενόπλοια μέχρι και το 2013, που ήμουν
πλοίαρχος.
Επιτρέψτε μου επίσης να σας πω ότι από
το 1996 μέχρι και σήμερα ο Όμιλος έχει
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παραλάβει πάνω από 100 πλοία όλων των
τύπων, όπως δεξαμενόπλοια, φορτηγά και
υγραεριοφόρα, τα περισσότερα από τα
ναυπηγεία της Νότιας Κορέας. Να γνωρίζετε ότι το αντικείμενο είναι πάρα πολύ
μεγάλο και για τους μηχανολόγους και για
τους ναυπηγούς, αρκεί να έχετε όρεξη να
δουλέψετε, να εστιάσετε κάπου συγκεκριμένα, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά και να κρατήσουμε την
ελληνική εμπορική ναυτιλία στην πρώτη
θέση, όπου και της αξίζει να βρίσκεται.

Διονύσης Πέππας
HSQE & Vetting Manager
της Pantheon Tankers Management Ltd.

Υπάρχουν διαφορές στις
κουλτούρες των oil majors;
Διονύσης Πέππας: Πράγματι, και θα το
επιβεβαιώσουν και οι συνάδελφοι που είναι
κοντά μας απόψε, παρόλο που το γενικό
background είναι κοινό, υπάρχουν και επιμέρους απαιτήσεις. Ξέρουμε, για παράδειγμα, πως η Exxon Mobil έχει θέσει δικές της
απαιτήσεις, που λέγονται «Mesqac». Τις
ξέρουμε και τις περιμένουμε. Υπάρχουν
όμως και απαιτήσεις οι οποίες δεν είναι
γραμμένες. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια
έντονη κινητικότητα στον χώρο σε σχέση με τις απαιτήσεις της BP. Απορρίπτουν
κάποια πλοία, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς
το γιατί. Πρέπει, τότε, να έρθουμε σε άμεση επικοινωνία μαζί τους, για να καθησυχάσουμε τις ανησυχίες τους. Η Total, που
είναι Γάλλοι, και οι Γάλλοι έχουν παράδοση στο engineering, είναι πάρα πολύ καλοί
μηχανικοί. Έχουν σημαντικές τεχνικές
απαιτήσεις, λεπτομερώς καταγεγραμμένες.
Η Shell έχει μια διαφορετική κουλτούρα.
Την ξέρουμε και την αντιμετωπίζουμε. Η
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BP, παρόλο που και αυτοί είναι Εγγλέζοι,
είναι λίγο διαφορετικοί. Θέλουν και αυτοί
τον τρόπο τους. Η Chevron ανήκει σε
Αμερικανούς, οι οποίοι και πάλι είναι λίγο
διαφορετικοί. Είδαμε την περίφημη απαίτηση για τα risk assessments. Με την εμπειρία
μπορούμε και τους αντιμετωπίζουμε. Πάμε
και τους βλέπουμε τακτικά. Έχουμε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας. Αυτοί έρχονται
και μας επιθεωρούν.

Μια καινούργια ναυτιλιακή
εταιρεία, χωρίς εμπειρία, πρέπει
να δανειστεί στελέχη από άλλες
εταιρείες για να μπορέσει να
αποκτήσει την απαιτούμενη
γνώση;
Διονύσης Πέππας: Η καινούργια εταιρεία δεξαμενόπλοιων έχει αρκετές
δυσκολίες, και το έχουμε αντιμετωπίσει
αυτό, και βέβαια είναι βασικό να πάρεις
έμπειρα στελέχη από την αγορά. Η προσπάθεια αυτή πρέπει να βασίζεται σε ένα
λεπτομερές σχέδιο διαχείρισης της αλλαγής, που είναι πολύ καλό να το έχει συζητήσει μια καινούργια εταιρεία με βασικούς
ναυλωτές.
Ευάγγελος Σφακιωτάκης: Τις απαιτήσεις του TMSA και τις εκάστοτε απαιτήσεις των ναυλωτών τις έχει διαμορφώσει
μια μικρή ομάδα ανθρώπων, που είναι
κοινώς παραδεκτό πως περιλαμβάνει
μέλη τα οποία είναι αξιόλογα και έχουν
εμπειρία, γνώσεις και όραμα. Γιατί πρέπει
να έχεις όραμα προκειμένου να βάζεις
κάποιους στόχους και να ζητάς από τους
operators, από τις εταιρείες, να φτάσουν
σε αυτόν τον στόχο. Ο OCIMF είναι ο
υπεύθυνος οργανισμός των πετρελαϊκών
εταιρειών που ασχολούνται με τα θέματα
διαχείρισης και ασφάλειας πλοίων. Και οι
εκπρόσωποι των εταιρειών σε αυτόν τον
οργανισμό είναι που θέτουν τους κανόνες.
Όμως, υπάρχει και προσωπικός παράγοντας. Για παράδειγμα, αναφέρθηκε πολλές φορές η περίπτωση της Chevron. Οι
απαιτήσεις της Chevron βασίζονται στο
όραμα ενός και μόνο ανθρώπου, ο οποίος
έχει πολύ προχωρημένες απόψεις, πολύ
περισσότερο από τις υπόλοιπες εταιρείες. Στο πλαίσιο του OCIMF, δεν υιοθετήθηκαν στο 100% οι δικές του απαιτήσεις,
αλλά εντός της Chevron είναι κυρίαρχος.
Έτσι, όταν έρθει η Chevron να μας κάνει

Τις απαιτήσεις του TMSA
και τις εκάστοτε απαιτήσεις
των ναυλωτών τις έχει
διαμορφώσει μια μικρή
ομάδα ανθρώπων, που
είναι κοινώς παραδεκτό
πως περιλαμβάνει μέλη
τα οποία είναι αξιόλογα
και έχουν εμπειρία.
ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ ΣΦΑΚΙΩΤΆΚΗΣ

μια επιθεώρηση, συγκαλυμμένα, βέβαια, θα
μας ζητήσει και τις δικές του απαιτήσεις.
Υπάρχουν όμως και ιδιαιτερότητες που
προκύπτουν στις απαιτήσεις των εταιρειών
εξαιτίας κάποιων συμβάντων. Η Total, για
παράδειγμα, έχει ιδιαίτερη ευαισθησία στο
hull structure, στη δομή του πλοίου. Σε αυτό
που οι ναυπηγοί, οι μηχανικοί είναι ειδήμονες. Γιατί; Γιατί πριν από αρκετά χρόνια, είναι
η αλήθεια, είχε γίνει ένα δυσάρεστο ατύχημα. Ήταν το «Erika», ένα δεξαμενόπλοιο
ναυλωμένο στην Total, το οποίο έσπασε
στη μέση. Και πού συνέβη αυτό; Στα ανοιχτά
της Ισπανίας. Νηογνώμονας ήταν ο γαλλικός
(Bureau Veritas). Αυτό αμέσως δημιούργησε
έναν συναγερμό. Γιατί; Δεν ήταν μόνο το
ατύχημα αυτό καθαυτό, που μοιραία ήταν
δυσάρεστο, ή η περιβαλλοντική καταστροφή, αλλά περισσότερο ήταν η φήμη. Έχασε
φήμη η Total. Έτσι, λοιπόν, ελήφθη η απόφαση από τούδε και στο εξής να δίνουν
ιδιαίτερη σημασία στον δομικό έλεγχο του
πλοίου. Αντίστοιχα, η Exxon, πολύ παλιότερα, με το «Exxon Valdez», βίωσε ένα πολύ
«εντυπωσιακό» ατύχημα. Όταν γίνονται
εντυπωσιακά συμβάντα, όχι απαραίτητα και
τα πιο σοβαρά, αυτά προκαλούν το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. Και τότε, όπως
και στην περίπτωση αυτή, καθορίζονται καινούργιες απαιτήσεις, οι οποίες διαμορφώνουν το status το οποίο καλούμαστε εμείς
να διαχειριστούμε στις εταιρείες μας.

Το νέο σύστημα αυτοεξέτασης
και πιστοποίησης εστιάζει στον
ανθρώπινο παράγοντα. Σε αυτή
τη νέα τάξη πραγμάτων που
διαμορφώνεται, πώς πρέπει να
εξελιχθεί το κάθε στέλεχος;

Τι θα μπορούσαμε να δανειστούμε
από άλλες βιομηχανίες, όπως την
αεροπορική, και πώς βλέπετε να
διαμορφώνονται τα πράγματα
μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια;
Εβελίνα Πεταλωτή: Κατ’ αρχάς, ορθά
τίθεται το θέμα της εξέλιξης. Δίχως εξέλιξη, η ελληνική ναυτιλία δεν θα ήταν εκεί
που είναι σήμερα. Άρα κάτι κάναμε σωστά.
Και κυρίως όχι εμείς, αλλά οι προγενέστερες γενιές ημών. Αν η ελληνική ναυτιλία
έφτασε ως εδώ που έφτασε, πέραν της
σκληρής δουλειάς και της διορατικότητας των ανθρώπων της, ήταν γιατί υπήρξε –και εξακολουθεί να είναι– εξαιρετικά
ευπροσάρμοστη. Ευέλικτη, δυναμική και
γρήγορη στις ταχύτητές της. Ανεξαρτήτως
σχήματος και μεγέθους. Αυτό είναι και το
συστατικό που θα οδηγήσει και τις υπάρχουσες εταιρείες μπροστά.
Πολλές από τις νέες απαιτήσεις αποτελούν παλαιές πρακτικές πολλών δεκαετιών. Αυτό που έχει αλλάξει είναι η ανάγκη
τεκμηρίωσης. Για παράδειγμα, το TMSA
3 έχει πάρα πολλές εκλεπτυσμένες και
δυσνόητες έννοιες. Για εμάς τους «γραμματιζούμενους» των πανεπιστημίων ίσως
να είναι πιο εύκολο να τις κατανοήσουμε.
Αλλά πολλές εξ αυτών δεν είναι κάτι νέο.
Απλώς ονοματίστηκαν διαφορετικά. Παραδείγματος χάρη, το TMSA 3 αναφέρεται
σε «mentorship». Δηλαδή να καθοδηγείς
τους νέους ανθρώπους έτσι ώστε να τους
εξελίσσεις, τόσο στη στεριά όσο και στη
θάλασσα. Η ελληνική ναυτιλία δεν θα είχε
φτάσει στο σημείο που είμαστε σήμερα
εάν αυτή η πρακτική δεν υλοποιούνταν ήδη
εδώ και πολλές δεκαετίες. Έτσι φτάσαμε
έως εδώ. Όλοι οι Έλληνες εφοπλιστές από
κάποιον έμαθαν και δίπλα σε κάποιον προχώρησαν. Το ίδιο και ο καθένας από εμάς
που είμαστε εδώ απόψε.
Το TMSA 3 μιλάει επίσης για integration
των onboard officers στο γραφείο. Δηλαδή
να ενσωματώνουμε σε shore operations
αξιωματικούς των πλοίων μας προκειμένου να λάβουν ηγετικές θέσεις. Και πάλι
οι παραδοσιακές ελληνικές ναυτιλιακές
εταιρείες δημιουργήθηκαν και εξελίχθηκαν κατ’ αυτόν τον τρόπο. Οι άνθρωποι
οι οποίοι ήταν στα βαπόρια και οι οποίοι
είχαν την εμπειρία και διακρίθηκαν ήταν
και αυτοί που μετεξέλιξαν την εταιρεία
μεταγενέστερα από τη στεριά. Αυτοί αποτέλεσαν και το κλειδί της επιτυχίας.

Πηγή: GasLog Ltd

Αναφορικά με την αεροπορική βιομηχανία, η αεροπορία είναι πάντα ένα βήμα
μπροστά από τη ναυτιλία, παρά κάποια
διαφορετικά χαρακτηριστικά της. Προτείνω ανεπιφύλακτα σε όποιον θέλει να
ασχοληθεί με τη ναυτιλία να δει την ταινία με τίτλο «Sully». Η ταινία αφορά την
αληθινή περίπτωση μιας πτήσης της US
Airways το 2009. Το αεροπλάνο, κατά
την απογείωσή του από το LaGuardia
της Νέας Υόρκης, αντιμετώπισε μια ταυτόχρονη απώλεια μηχανικής ισχύος λόγω
του ότι συγκρούστηκε με ένα σμήνος
πουλιών. Ο πιλότος πήρε την απόφαση
να προσνηώσει το σκάφος στον ποταμό
Hudson, στο κέντρο της Νέας Υόρκης,
μήνα Ιανουάριο. Το προσνήωσε επιτυχώς
και όλοι οι επιβάτες σώθηκαν.
Κατόπιν οι αρχές ξεκίνησαν μια μακρά
ένορκη διοικητική εξέταση με την υπόνοια ότι ο πιλότος είχε πάρει την λάθος
απόφαση και θα μπορούσε να είχε αποφύγει την επικίνδυνη προσνήωση στο
ποτάμι. Οι ειδικοί προσομοίωσαν το όλο
περιστατικό και τελικά αποδεικνύεται ότι
πράγματι υπήρξε μια χρονοκαθυστέρηση
35 δευτερολέπτων προκειμένου ο πιλότος
να εκτιμήσει την κατάσταση προτού προχωρήσει στην υλοποίηση της διαχείρισης

Aφήνουμε πίσω μας την
παραδοσιακή ναυτιλία
με τους χάρτινους χάρτες
και περνάμε στην εποχή
των ηλεκτρονικών χαρτών
(ECDIS).
ΚΑΠΤ. ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΓΙΓΉΣ

της έκτακτης ανάγκης. Αυτή η καθυστέρηση θα μπορούσε να ήταν καταστροφική.
Ο πιλότος όμως έλαβε την ορθή απόφαση, την οποία, χάρη στην κατάρτιση, την
εμπειρία και την ψυχραιμία του, υλοποίησε στην εντέλεια. Το αποτέλεσμα ήταν να
σωθούν 155 ανθρώπινες ζωές.
Το παράδειγμα είναι απτό και ισχύει και
στις δύο αγορές, ναυτιλία και αεροπορία. Το
στοίχημα όλων μας είναι να εκπαιδεύουμε
σύσσωμο το ανθρώπινο δυναμικό μας όχι
μόνο για την καθημερινή ρουτίνα αλλά, κυρίως, για την ώρα κρίσης. Να τους εξασφαλίσουμε την κατάλληλη κατάρτιση, την ανα-
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γκαία ψυχολογία (αυτό που σήμερα ονοματίζουμε resilience) και τις ηγετικές δεξιότητες προκειμένου να αντεπεξέλθουν στην
όποια αντιξοότητα. Και αυτοί, με τη σειρά
τους, να εκπαιδεύσουν και να εμφυσήσουν
στο πλήρωμά τους αυτές τις δεξιότητες.
Συνεπώς, ασχέτως του περιβλήματος,
ασχέτως του πώς θα ονοματίζουμε τις
πρακτικές μας στο εκάστοτε TMSA, η πρακτική υφίσταται. Η διαφορά πλέον έγκειται
στη δόμηση, στην ανάλυση και στην τεκμηρίωση. Παλιά το κάναμε εμπειρικά. Τώρα
πρέπει να το τεκμηριώνουμε εις βάθος.
Καπτ. Δημήτρης Καλαντίδης: H βιομηχανία των αερομεταφορών είναι πολύ
μπροστά, αλλά είναι μη συγκρίσιμη με τη
ναυτιλία. Σκεφτείτε ότι έχουν να εκπαιδεύσουν δύο ανθρώπους: έναν πιλότο και
έναν συγκυβερνήτη. Ένα πλοίο, αντίθετα,
έχει πλήρωμα είκοσι τριών ατόμων, τα
οποία διαθέτουν και εντελώς διαφορετικό
εκπαιδευτικό background. Και σκεφτείτε
ότι το λάθος ενός και μόνο ατόμου, έστω
και από το κατώτερο πλήρωμα, μπορεί να
αποβεί μοιραίο, επηρεάζοντας τις ζωές
όλων. Σαφώς, η αεροπορική βιομηχανία
είναι μπροστά, αλλά η ναυτιλία έχει πολλές ιδιαιτερότητες και δεν μπορούμε να
κάνουμε εύκολα συγκρίσεις. Θεωρώ πως
στη ναυτιλία αρμόζει άλλη προσέγγιση και
το όλο θέμα απαιτεί τεράστια προσοχή.

Βλέπουμε ότι οι oil majors
συνεργάζονται μέσα στο πλαίσιο
του OCIMF. Οι πλοιοκτήτες
των δεξαμενόπλοιων πώς
συνεργάζονται μεταξύ τους,
πώς διαμορφώνεται το πλαίσιο
συνεργασίας τους και ποιος είναι
ο ρόλος που επιτελεί το Vetting
Committee της INTERTANKO;
Καπτ. Δημήτρης Καλαντίδης: Η INTERTANKO έχει κάνει καλή δουλειά. Γιατί,
εκτός από το Vetting Committee, έχει και
πολλά άλλα Committees, έκαστο υπεύθυνο για έναν ξεχωριστό τομέα. Στόχος είναι
να επισημανθούν τα θέματα που απασχολούν τη ναυτιλία και να γνωστοποιηθούν
στους oil majors, έτσι ώστε να εξευρεθούν
οι κατάλληλες λύσεις. Γιατί, καλώς ή κακώς,
υπάρχουν πολλά προβλήματα, τα οποία
επηρεάζουν άμεσα τόσο τους ναυτικούς
όσο και τους πλοιοκτήτες. Ό,τι και να γίνει,
όποιος νέος κανονισμός και να θεσπιστεί,
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Παρόλο που το γενικό
background είναι κοινό,
υπάρχουν και επιμέρους
απαιτήσεις. Τις ξέρουμε και
τις περιμένουμε. Υπάρχουν
όμως και απαιτήσεις οι
οποίες δεν είναι γραμμένες.
ΔΙΟΝΎΣΗΣ ΠΈΠΠΑΣ

αυτός θα βαρύνει πάντα τον πλοιοκτήτη και
τον ναυτικό. Οι oil majors απολαμβάνουν
μεν τα πλεονεκτήματα των κανονισμών,
αλλά στο τέλος της ημέρας δεν βάζουν και
πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη. Απαιτούν
να έχουν ασφαλή πλοία, να έχουν εκπαιδευμένο προσωπικό, αλλά, όταν φτάσουμε
στο κομμάτι της ναύλωσης, τα χρήματα που
δίνουν δεν είναι ικανά για να μπορέσουν να
υποστηρίξουν όλα αυτά που ζητούν.
Σε αυτό το πλαίσιο, η INTERTANKO κάνει
πολύ καλή δουλειά, βγάζοντας τα θέματα
στην επιφάνεια και πραγματοποιώντας
συναντήσεις με τους oil majors, γιατί τελικά
αυτοί είναι που κινούν όλα τα νήματα. Εάν
στις συναλλαγές σου δεν συμπεριλαμβάνονται οι oil majors, αυτομάτως ο τομέας των
δραστηριοτήτων σου περιορίζεται.
Όπως είναι ευρύτερα γνωστό, οι oil majors
συνεργάζονται μέσω του OCIMF, όπως
σωστά είπατε, και λειτουργούν πάνω σε
τρεις άξονες: την ασφάλεια του προσωπικού, την ασφάλεια του περιβάλλοντος και
την προστασία της φήμης τους.

Ποιες εταιρείες νομίζετε ότι θα
μπορέσουν να επιβιώσουν στα
επόμενα δέκα με είκοσι χρόνια;
Καπτ. Παναγιώτης Γιγής: Δεν είναι μόνο
οι πολύ μεγάλες εταιρείες, στις οποίες δουλεύουμε. Υπάρχουν και μικρότερες εταιρείες, που κάνουν σημαντικό έργο, και πιστεύω
πως συσσωρευτικά έχουν πολύ μεγάλη
μεταφορική ικανότητα. Συνδέουν διάφορα
νησιά ή διάφορες πόλεις-λιμάνια μεταξύ
τους. Διακινούν το πετρέλαιο και το μεταφέρουν σε μέρη τα οποία δεν μπορούν να
προσεγγίσουν τα μεγαλύτερα δεξαμενόπλοια. Άρα, όπως γίνεται αντιληπτό, χρειάζονται και οι μικρές εταιρείες στον χώρο,
όπως βεβαίως και οι μεγαλύτερες.
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Πολλές μεγάλες εταιρείες που παραμένουν και δραστηριοποιούνται στον χώρο
των δεξαμενόπλοιων είναι παραδοσιακές.
Το σημαντικό είναι ότι ικανά στελέχη στην
ξηρά και επί των πλοίων έχουν καταξιωθεί
στον χώρο και συνεχίζουν το δύσκολο
έργο τους με επιτυχία. Τι σημαίνει επιτυχία; Να μην υπάρχουν ατυχήματα και να
μεταφέρονται τα αγαθά με τα πλοία από
το ένα λιμάνι στο άλλο με ασφάλεια για τον
άνθρωπο και το περιβάλλον. Δεν είναι μόνο
το πόσα χρήματα θα κερδίσει μια εταιρεία,
αλλά και η φήμη της σε παγκόσμια εμβέλεια. Διότι, εάν συμβεί κάποιο ατύχημα,
τότε εταιρείες-κολοσσοί μπορεί από τη μία
στιγμή στην άλλη να καταρρεύσουν.
Άρα αυτό που πρέπει να κάνουμε στις
μεγάλες εταιρείες όπου δουλεύουμε είναι
να ανεβαίνουμε στα πλοία και να περνάμε την εμπειρία μας στους νεότερους.
Μόνο έτσι θα μπορέσει να έχει συνέχεια
η ελληνική εμπορική ναυτιλία. Να σημειώσουμε ότι η ελληνική ναυτιλία είναι το
νούμερο ένα αυτή τη στιγμή, και ειδικά τα
ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλοια
αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% του
ευρωπαϊκού στόλου και σχεδόν το 18-19%
του παγκόσμιου στόλου.
Εάν, λοιπόν, θέλουμε να συνεχίσουμε να
είμαστε σε αυτή τη θέση, θα πρέπει όλες οι
μεγάλες εταιρείες να χρησιμοποιούν Έλληνες αξιωματικούς. Συνεπώς, για να έχουμε
συνέχεια, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η
εκπαίδευση που θα λαμβάνουν οι δόκιμοι στις σχολές τους θα είναι επαρκής και
αποτελεσματική, χρησιμοποιώντας όλες
τις νέες τεχνολογίες, διότι έχουν να αντιμετωπίσουν μεγάλες ευθύνες στο πλοίο.
Επίσης, να σημειώσω πως οι δόκιμοι
κάνουν το πρώτο τους εκπαιδευτικό ταξίδι,
κάνουν το δεύτερο και μετά ο χρόνος που
περνά για να αποκτήσουν το δίπλωμα είναι
αρκετά μεγάλος, σχεδόν δυόμισι χρόνια.
Θεωρώ ότι, μετά από αυτή τη μεγάλη αποχή από τα πλοία, ουσιαστικά παραμένουν
δόκιμοι, και ας είναι κάτοχοι διπλώματος.
Ίσως αυτή είναι μια πραγματικότητα που
θα πρέπει να κοιτάξουμε και μια πρόταση προσωπική είναι να αλλάξει ο χρόνος
πραγματοποίησης του δεύτερου εκπαιδευτικού ταξιδιού και να γίνεται στο πέμπτο
ή στο έβδομο εξάμηνο. Στόχος πρέπει να
είναι οι δόκιμοι να γίνονται, όσο αυτό είναι
εφικτό, πιο εξοικειωμένοι με τη δουλειά
πάνω στο βαπόρι, χωρίς να περνά πολύς
χρόνος μακριά από το επάγγελμα.
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ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟ ΚΟΙΝΌ

Κατά τη γνώμη σας, τα ρομποτικά
αυτοματοποιημένα πλοία
πρόκειται να κατακτήσουν τις
διεθνείς ναυτιλιακές αγορές;
Ευάγγελος Σφακιωτάκης: Τα ρομποτικά αυτοματοποιημένα πλοία ξεκάθαρα θα έρθουν κάποια στιγμή, αλλά δεν
ξέρουμε πότε ακριβώς. Ωστόσο, επ’
ουδενί δεν θα είναι πλοία παγκόσμιων
πλόων. Στην παρούσα φάση ένα ρομπότ
δεν μπορεί να διαχειριστεί κρίσεις. Ένα
αυτόματο πλοίο δεν μπορεί να διαχειριστεί μια έντονη κακοκαιρία, ένα oil spill,
μια διαρροή. Στην υποτιθέμενη ερώτηση
εάν είναι δύσκολο να προγραμματιστεί, η
απάντηση είναι ενδεχομένως όχι. Γιατί, ως
άνθρωποι της τεχνολογίας, γνωρίζετε ότι
υπάρχουν τα αντίστοιχα εργαλεία. Όμως,
είναι ελάχιστη η πιθανότητα να έχεις
καλά προγραμματισμένο ένα πλοίο ή ένα
οποιοδήποτε τεχνολογικό δημιούργημα,
ούτως ώστε να ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει. Γι’ αυτόν τον
λόγο και μόνο, είναι πολύ σημαντικό να
συνεχίσουμε τη δουλειά που κάνουμε
εμείς, αλλά και όσοι ασχολούνται με το
κομμάτι των νέων τεχνολογιών και τους
αυτοματισμούς, με στόχο τη βελτίωση
της διαχείρισης των συμβατικών, ας τα
ονομάσω έτσι, πλοίων.

Kαπτ. Γεώργιος Βλάχος
Training Consultant,
Cosmos Nautical Training Centre

Καπτ. Γεώργιος Βλάχος: Κατά την άποψή
μου, οι άνθρωποι των γραφείων, και ειδικά
εκείνοι που, μετά από προϋπηρεσία στα
πλοία, μετατίθενται σε ναυτιλιακά γραφεία,

πρέπει να χρησιμοποιούν αυτή τη γνώση και την εμπειρία δημιουργικά. Επίσης,
αυτή η ιδιότητα θα πρέπει να λειτουργεί
και ως ένας μοχλός ευγενικής πίεσης για
την καλύτερη δυνατή βελτίωση του προσωπικού μέσα στα πλοία. Διότι όσο πιο
ενημερωμένοι και εκπαιδευμένοι είναι και
όσο καλύτερα ζουν οι άνθρωποι μέσα στα
πλοία, τόσο ασφαλέστερα είναι αυτά.
Να μου επιτρέψετε να σημειώσω πως εδώ
προσπαθούμε να επιλύσουμε μια εξίσωση.
Από τη μία υπάρχει το πλήρωμα και από
την άλλη οι απαιτήσεις, και προσπαθούμε,
μειώνοντας το πλήρωμα, για να ελαχιστοποιήσουμε το λειτουργικό κόστος, να αντεπεξέλθουμε στις υπέρμετρες απαιτήσεις
του διεθνούς ανταγωνισμού, των διαρκώς
αυξανόμενων νομοθεσιών και κανονισμών,
αλλά και των συνεχών επιθεωρήσεων τόσο
των διάφορων ναυλωτριών εταιρειών όσο
και των λιμένων, σημαιών, κ.λπ.
Η διαρκής εκπαίδευση και μετεκπαίδευση
τόσο των αξιωματικών όσο και των πληρωμάτων είναι επιβεβλημένη.
Εννοείται, βέβαια, πως η απαίτηση για
άψογη συντήρηση του πλοίου είναι αδιαπραγμάτευτη.
Κατά τη γνώμη μου, αυτή η εξίσωση δεν
μπορεί να επιλυθεί επιτυχώς. Όχι απλώς
δεν θα βελτιωθούν τα πράγματα, αλλά
θα οδηγήσουμε τα πλοία σε μεγαλύτερα
ατυχήματα από αυτά που έχουν γίνει έως
τώρα. Και, εάν προχωρήσουμε και στην
αυτοματοποίηση των πλοίων, τότε αυτή
η εξέλιξη ίσως να μας οδηγήσει στο να
βιώσουμε μεγάλες καταστροφές και απώλειες, τόσο σε ανθρώπινες ζωές όσο και
περιβαλλοντικές αλλά και περιουσιών.
Εύχομαι να είμαι υπερβολικά απαισιόδοξος και να βελτιωθεί, ή ακόμα και να αντιστραφεί, αυτή η κατάσταση.

μερινά. Σήμερα μιλάμε για big data, για
εξελιγμένη ψηφιοποίηση, τηλεμετρία και
τεχνητή νοημοσύνη. Για αυτόνομα πλοία.
Η τεχνολογία φέρνει τον ναυτικό κοντά
στην οικογένειά του. Δυστυχώς, όμως, η
τεχνολογία δεν είναι πανάκεια. Είναι και
απτός κίνδυνος. Όσο μεγαλύτερος ο βαθμός εξάρτησης, τόσο μεγαλύτερος και ο
κίνδυνος. Η αυτονομία ως αποφόρτιση
του πληρώματος από έναν όγκο δουλειάς
μέσω αυτοματοποιημένων λύσεων είναι
μια ουσιαστική εξέλιξη. Ένα βήμα μπροστά. Αλλά την αυτονομία, όπως θα τη χτίσεις, άλλο τόσο πρέπει να μπορείς και να
την ελέγχεις. Ανά πάσα στιγμή.
Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί το
breach of security που αντιμετώπισε η

Η διαρκής εκπαίδευση
και μετεκπαίδευση τόσο
των αξιωματικών όσο και
των πληρωμάτων είναι
επιβεβλημένη.
ΚΑΠΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΆΧΟΣ

Maersk τον Ιούνιο του 2017. Η Maersk
ήταν –και είναι– κατά παράδοση μπροστάρης σε θέματα τεχνολογίας. Ένας ιός
χτύπησε τα γραφεία τους, με αποτέλε-
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STATUTORY COMPLIANCE FOR TANKERS

DIRECT DAMAGE STABILITY
& CargoMax
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TM

Τι έχει αλλάξει ως προς τα θέματα
ασφαλείας/security πλοίων και
εταιρειών;
Εβελίνα Πεταλωτή: Η ασφάλεια αφορά πλέον τόσο τη θάλασσα όσο και τη
στεριά. Οι διαδικασίες για θέματα ασφαλείας στη θάλασσα ήταν εξαιρετικά ανεπτυγμένες από το παρελθόν, ως συνέπεια
ναυτικών ατυχημάτων των τελευταίων
ετών. Αυτό το οποίο κυρίως επήλθε επιπροσθέτως είναι το θέμα του security
στην τεχνολογία, δεδομένου ότι πλέον η
εξάρτησή μας από αυτήν αυξάνεται καθη-

USER DRIVEN | ENDORSED WORLDWIDE: Herbert-ABS
CargoMaxTM systems with the Direct Damage Stability
option, meet the new IMO MARPOL, IBC, BC, GC & IGC
requirements for mandatory verification of loading
computers onboard new and existing tankers.

www.herbert-abs.com

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ TMSA 3
Όταν μια εταιρεία στείλει τον αντιπρόσωπό της σε κάποιο μέρος του κόσμου, με
ποια πτήση θα τον στείλει; Πώς αυτός θα
φτάσει στον προορισμό του; Πόσο ασφαλής θα είναι; Στη χώρα όπου θα φτάσει
θα υπάρχει ασφάλεια; Το TMSA 3 απαντά
σε όλα αυτά τα ζητήματα, γιατί to care for
people είναι πρωτίστης σημασίας, τόσο
στη στεριά όσο και στη θάλασσα.

Για ποιο λόγο ένα πλοίο
υπόκειται σε τόσες διαφορετικές
επιθεωρήσεις;

Φωτογραφικό στιγμιότυπο από την εκδήλωση για το TMSA 3, που συνδιοργάνωσαν οι Isalos.net,
SNAME NTUA και SNAME TEI-Greek Student Section την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018, στο Ίδρυμα
Αικατερίνης Λασκαρίδη.

σμα να χάσουν όλες τις εσωτερικές και
εξωτερικές επικοινωνίες με τον στόλο.
Τους πήρε δέκα μέρες και τιτάνιες προσπάθειες για να στήσουν εκ νέου όλη την
υποδομή τους και να επανέλθουν σε μια
κάποια κανονικότητα, με ένα εξωπραγματικό κόστος για την εταιρεία. Μετά από
αυτό το συμβάν, ένα μέτρο που πήραμε
ήταν η εξάλειψη της χρήσης όλων των
USB sticks, τόσο πάνω στα βαπόρια όσο
και στη στεριά. Όταν ελήφθη η απόφαση,
μόνο που δεν εξεγερθήκαμε, και συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου σε αυτή
την αντίδραση. Ήταν μια τεράστια αλλαγή στην κουλτούρα μας. Αλλά, σταδιακά,
αποδεχτήκαμε το γεγονός ότι η εξάρτησή
μας από την τεχνολογία εγκυμονεί ποικίλους κινδύνους, οι οποίοι μπορούν να
προκληθούν είτε εκουσίως είτε ακουσίως.
Και είμαστε όλοι υπόλογοι για έναν κίνδυνο που μπορεί να έχει καταστροφικές
συνέπειες.
Και εδώ εισέρχεται η νέα θεματολογία
του cyber security. Ένα θέμα είναι το τι
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συστήματα θα στηθούν και ποιες διαδικασίες θα διαμορφωθούν, ώστε να αποτραπεί ένας ενδεχόμενος κίνδυνος, αλλά και
το πώς θα εξασφαλίσουμε ότι τα πλοία,
με τα συνεχώς εξελισσόμενα συστήματά
τους, θα είναι διαρκώς ασφαλή ως προς
την πλοήγησή τους. Εξίσου σημαντικό
είναι επίσης το πώς θα εκπαιδεύσουμε
τον κόσμο μας να εξοικειωθεί, να πειθαρχήσει, να αφομοιώσει και να υλοποιήσει
αυτές τις αλλαγές. Αυτό είναι ίσως και το
πιο δύσκολο στοίχημα. Για όλους μας.
Καπτ. Δημήτρης Καλαντίδης: Το TMSA
3 επικεντρώνεται στον ανθρώπινο παράγοντα, στο care for people, δηλαδή τη
φυσική ασφάλεια των ανθρώπων της
θάλασσας. Πρέπει να τους προφυλάξουμε από τις πειρατείες, από τις κλοπές, απ’
όλους τους κινδύνους που απειλούν τα
πλοία. Επιπλέον, όμως, αντιμετωπίζει και
την ασφάλεια των ανθρώπων των γραφείων· μια νέα διάσταση, που τίθεται πλέον
καθημερινά και έχει να κάνει με το εξής:

Ευάγγελος Σφακιωτάκης: Οι διαφόρων
ειδών επιθεωρήσεις διενεργούνται κατά
τέτοιον τρόπο, ώστε ο κάθε οργανισμός
και φορέας να διασφαλίσει τα συμφέροντά του. Για παράδειγμα, στην περίπτωση
του Port State θα έρθουν οι αντιπρόσωποι με σκοπό να εξασφαλίσουν ότι το
καράβι που έχει έρθει στο λιμάνι είναι
ασφαλές για το ίδιο το λιμάνι. Βέβαια, θα
μας ζητήσουν και διάφορα άλλα στοιχεία,
ώστε να ελέγξουν και τις συνθήκες διαβίωσης των ναυτικών κ.ά., όμως η επιθεώρηση επικεντρώνεται κυρίως σε αυτό που
πρωτίστως τους ενδιαφέρει, στη μείωση
του ρίσκου για το λιμάνι όταν το συγκεκριμένο πλοίο καλεί σε αυτό.
Σε ό,τι αφορά την κλάση, αυτή επικεντρώνεται στο κατασκευαστικό κομμάτι του
πλοίου. Δηλαδή εξετάζει τη φυσική κατάσταση του πλοίου. Εάν είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση, ως προς τον μηχανολογικό και τον ηλεκτρολογικό του εξοπλισμό, είτε προφανώς και το σκάφος, το
σκαρί. Γίνονται έλεγχοι για το κατά πόσο
όλα είναι εντάξει, εάν υπάρχουν προβλήματα φθοράς του μετάλλου ή κόπωσης.
Όλα αυτά, λοιπόν, θα μας τα πει η κλάση.
Η περιοδικότητα των επιθεωρήσεων της
κλάσης είναι ανά πενταετία, ενώ έχουμε και ετήσιες επιθεωρήσεις, οι οποίες,
όπως καταλαβαίνετε, είναι πιο «ελαφριές».
Έχουμε δύο επιθεωρήσεις που είναι πιο
«απαιτητικές», στα δυόμισι περίπου και
στα πέντε χρόνια, όπου γίνεται μια ενδελεχής επιθεώρηση του πλοίου και η επανέκδοση των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας.
Καπτ. Δημήτρης Καλαντίδης: Επιτρέψτε
μου να αναφερθώ στα vetting inspections, τα
οποία έχουν καθιερωθεί από τους oil majors
και βασίζονται σε ένα ερωτηματολόγιο με
περίπου 600 ερωτήσεις για να αξιολογήσουν

την ικανότητα των ανθρώπων να διαχειριστούν το πλοίο με ασφάλεια. Για κάθε ερώτηση οι oil majors έχουν ορίσει ένα ρίσκο (risk
rating). Στην περίπτωση που το risk rating είναι πολύ υψηλό, τότε
ενδέχεται το πλοίο να γίνει reject, να μη ναυλωθεί με τον συγκεκριμένο oil major.Δεν έχει σημασία πόσες παρατηρήσεις θα πάρει ένα
πλοίο. Σημασία έχει πόσο μεγάλο είναι το ρίσκο. Και το ρίσκο οι oil
majors το αντιλαμβάνονται ως: ασφάλεια του πληρώματος, ασφάλεια του περιβάλλοντος και τη φήμη τους, γιατί, όπως είπαμε, αυτοί
είναι οι τρεις άξονές τους. Πάνω σε αυτούς τους τρεις άξονες έχουν
ορίσει το ρίσκο σχετικά με κάθε ερώτηση.
Πώς, τώρα, συνδέονται; Οι oil majors, όπως ξέρουν πολύ καλά
οι συνάδελφοι, έχουν βάσεις δεδομένων, όπου συλλέγουν όλη
την πληροφορία που υπάρχει για κάθε πλοίο μεμονωμένα, από
τα vetting inspections τα δικά τους και των άλλων πετρελαϊκών, απ’ όλα τα port state control inspections από τις αρχές
των λιμένων, από τα terminals, από τα flags. Με δεδομένο πως
όλα αυτά τα στοιχεία είναι συγκεντρωμένα στη βάση δεδομένων τους, με το πάτημα ενός κουμπιού οι oil majors ξέρουν
το performance του κάθε πλοίου και του κάθε manager, αυτού
που διαχειρίζεται το πλοίο. Οπότε ένα όχι καλό performance,
όχι μόνο στο vetting, αλλά και σε port state και σε terminal,
επηρεάζει άμεσα τη ναύλωση ενός πλοίου.

Σπουδάζω στο ΤΕΙ Ναυπηγικής, Ναυπηγών
Μηχανικών. Εμείς, όταν βγαίνουμε από τη σχολή
μας, δεν γνωρίζουμε πράγματα για το TMSA ή για
άλλες αντίστοιχες επιθεωρήσεις και κανονισμούς.
Πρόκειται για αντικείμενα που μαθαίνουμε όταν
ξεκινήσουμε να δουλεύουμε σε ναυτιλιακή εταιρεία
ή μόνο αν ξεκινήσουμε να ταξιδεύουμε σε βαπόρι;
C
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Καπτ. Παναγιώτης Γιγής: Δυστυχώς δεν διδάσκονται συγκεκριμένα ζητήματα πριν κάποιος μπει στα βαπόρια ή/και σε γραφείο. Σίγουρα γίνονται κάποια σεμινάρια στους νεοεισερχομένους στην εταιρεία, αλλά τόσο εξειδικευμένα όσο το TMSA 3
και γενικώς για τις επιθεωρήσεις πλοίων και άλλα συναφή, όχι
δεν τα διδάσκουμε. Όταν θα πας πρώτη φορά στο πλοίο, θα
θέλουμε πάνω απ’ όλα να προσέχεις για την ασφάλειά σου.
Αυτά που θα σου διδάξουμε είναι για την ασφάλεια τη δική
σου και του πλοίου ή στις διάφορες δουλειές που θα συμμετέχεις, για τα σωστικά του πλοίου, για την ασφάλεια του πλοίου, κ.λπ. Μένοντας ένα εξάμηνο μέσα στο πλοίο, ανάλογα με
την ειδικότητα, στο μηχανοστάσιο, μια που προέρχεσαι από
τα ΤΕΙ Ναυπηγικής, αρχικώς μαθαίνεις τις δουλειές του μηχανοστασίου με όσο μεγαλύτερη ασφάλεια γίνεται. Από εκεί και
πέρα, κάποια μπορείς να τα μάθεις από μόνος σου διαβάζοντας τα εγχειρίδια και, γενικώς, να εμπλουτίζεις τις γνώσεις σου.
Πρέπει να καταλάβουμε ότι μέσα στα βαπόρια μπαίνουμε για
να μάθουμε και όχι για να πούμε αυτά που γνωρίζουμε. Έχεις
πραγματικά να μάθεις πάρα πολλά εάν προσεγγίσεις και παραμείνεις δίπλα σε έναν αξιωματικό με μεγαλύτερο βαθμό μέσα
στο πλοίο όπως ο πλοίαρχος ή ο Α΄ μηχανικός. Να γνωρίζεις
ότι οι άλλοι αξιωματικοί δεν ξέρουν τις δικές σου απορίες/
ελλείψεις που έχεις. Μπορείς να μάθεις πάρα πολλά πράγματα
και στη θεωρία και στην πράξη, με συγκεκριμένες ερωτήσεις
και εστιάζοντας στο τι ακριβώς θέλεις.
K

Your reliable
valve supplier

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ TANKERS

Δεξαμενόπλοια και αγορά υγρού φορτίου:
αναζητώντας ούριους ανέμους και από μηχανής θεούς

Η αγορά των δεξαμενόπλοιων
μάχεται απέναντι σε θεούς
και δαίμονες από το 2017
και μετά, ωστόσο η
προσπάθεια αυτή φαίνεται
να πέφτει στο κενό, ιδιαίτερα
καθώς τα ναύλα έχουν
υποχωρήσει σε ιστορικά
χαμηλά επίπεδα, όπως
αναφέρει η BIMCO
στην τελευταία της έκθεση.
Του Γιάννη Θεοδωρόπουλου
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Σύμφωνα με την BIMCO, από τις αρχές
του έτους έως σήμερα τα κατά μέσο όρο
κέρδη για τα VLCC, τα Suezmax και τα
Aframax έχουν διαμορφωθεί στα $6.797,
$11.337 και $10.438 ημερησίως αντίστοιχα.
Όσον αφορά τα oil product tankers τύπου
LR2, LR1, MR και handysize, τα κατά μέσο
όρο κέρδη έχουν υποχωρήσει στα $8.961,
$6.965, $8.741 και $5.239 αντίστοιχα.
Παράλληλα τονίζεται ότι η αγορά των
χρονοναυλώσεων ταλαιπωρείται από πολλά σκαμπανεβάσματα για παραπάνω από
έναν χρόνο, ενώ και η ρευστότητα της εν
λόγω αγοράς κρίνεται περιορισμένη.
Σημειώνεται ότι, μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου, τα ναύλα για χρονοναυλώσεις VLCC τριών και πέντε χρόνων μειώθηκαν στα $27.500
από τα $29.500 ημερησίως και στα $24.000

από τα $25.500 ημερησίως αντίστοιχα.
Ωστόσο, παρά τα ευρήματα της BIMCO, η
Moore Stephens αναφέρει στην τελευταία
τριμηνιαία της έκθεση με θέμα «Shipping
Confidence» ότι το 53% των συμμετεχόντων στην έρευνα (ναυλωτές, πράκτορες και
διαχειριστές) αναμένουν υψηλότερα επίπεδα ναύλων στην αγορά υγρού φορτίου για
τους επόμενους εννέα μήνες.
H αύξηση των εισαγωγών αργού από την
Κίνα κατά 5,8% το πρώτο εξάμηνο του
έτους αύξησε μεν τη ζήτηση για δεξαμενόπλοια, ωστόσο όχι αρκετά ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση στην αγορά. Η BIMCO
ταυτόχρονα σημειώνει ότι αποφεύχθηκε
την τελευταία στιγμή μια επιβολή κυρώσεων στις εξαγωγές 10 εκατ. τόνων αμερικανικού αργού προς την Κίνα, εξέλιξη που θα
επιβάρυνε επιπλέον την καταταλαιπωρημένη αγορά των tankers.
Ωστόσο, θετικές εμφανίζονται οι προβλέψεις της Cosco Shipping Energy Transportation (CSET) για την αγορά, καθώς εκτιμά ότι
η επερχόμενη εφαρμογή του sulphur cap θα
αυξήσει σημαντικά το λειτουργικό κόστος
στα μεγαλύτερα σε ηλικία πλοία, οδηγώντας
τα εκτός αγοράς, γεγονός που θα συμβάλει
στην ανανέωση του στόλου των δεξαμενόπλοιων παγκοσμίως. Σε αυτό το πλαίσιο, η
BIMCO εκτιμά ότι πετρελαιοφόρα συνολικής χωρητικότητας 19 εκατ. dwt θα οδηγηθούν στη διάλυση.
Κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2018,
πετρελαιοφόρα συνολικής χωρητικότητας 13,1 εκατ. dwt οδηγήθηκαν στη διάλυση, αριθμός ο οποίος δεν μεταβλήθηκε
συγκριτικά με τους προηγούμενους σαράντα μήνες. Είναι ωστόσο χαρακτηριστικό

μήνες, σημειώνει την επιτακτική ανάγκη να
επιταχυνθούν οι ανακυκλώσεις παλαιότερων δεξαμενόπλοιων, ελέω και των αυστηρότερων περιβαλλοντικών κανονισμών για
τις αέριες εκπομπές θείου.
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Παραγγελίες νεότευκτων δεξαμενόπλοιων

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Μια νέα εποχή χαράζει για τη θρυλική HSH Nordbank

Ένα από τα πλέον σημαντικά ζητήματα που η παγκόσμια
ναυτιλιακή βιομηχανία καλείται να αντιμετωπίσει είναι αυτό της
χρηματοδότησης. Η σφοδρή κρίση που έπληξε τον ναυτιλιακό
κλάδο την τελευταία δεκαετία υποχρέωσε παραδοσιακούς
χρηματοδότες, όπως είναι οι τράπεζες, να περιορίσουν την
έκθεσή τους στη ναυτιλία. Ωστόσο, επικρατεί συγκρατημένη
αισιοδοξία, παρά τον εν εξελίξει παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο,
πως τα χειρότερα έχουν περάσει για τη ναυτιλία. Τα Ναυτικά
Χρονικά βρέθηκαν την περασμένη άνοιξη στη Σιγκαπούρη,
στο πλαίσιο της έκθεσης APM, όπου συνομίλησαν για θέματα
ναυτιλιακής χρηματοδότησης με τον κ. Woon Aw Yong, ως
εκπρόσωπο του θρυλικού τραπεζικού brand HSH Nordbank.
Συνέντευξη του Woon Aw Yong, Shipping Clients International, Senior Vice
President, HSH Nordbank AG, Singapore Branch, στον Παναγιώτη Καπετανάκη

Τα τελευταία χρόνια της σφοδρής
κρίσης, πολλές μεγάλες τράπεζες
αποφάσισαν τον περιορισμό ή ακόμα
και τον μηδενισμό της έκθεσής τους
στον ναυτιλιακό κλάδο. Ωστόσο, το
τελευταίο διάστημα, παράγοντες της
παγκόσμιας τραπεζικής αγοράς θεωρούν ότι τα χειρότερα έχουν πλέον
περάσει και ότι το μέλλον διαγράφεται πιο αισιόδοξο για τη ναυτιλία. Πώς
βλέπετε να διαμορφώνεται το μερίδιο
των τραπεζών στο διεθνές ναυτιλιακό
χαρτοφυλάκιο;
Είμαστε πεπεισμένοι πως η ζήτηση για
μεταφορική ικανότητα θα εξακολουθεί να
αυξάνεται, επειδή συνεχίζει να αυξάνεται
και το παγκόσμιο εμπόριο. Θεωρούμε ότι
μεσο- αλλά και μακροπρόθεσμα η ναυτιλία θα παραμείνει μια βιομηχανία που θα
χαρακτηρίζεται από κερδοφορία. Ωστόσο, έχουμε πάρει αρκετά διδάγματα από
το παρελθόν. Είμαστε συντηρητικοί και
προσεκτικοί.
Συχνά, από παράγοντες της τραπεζικής αγοράς ακούγεται η άποψη ότι όσο
περισσότερα χρήματα έχει μια εταιρεία, τόσο ευκολότερη είναι η πρόσβα-
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σή της σε δανειοδοτήσεις. Θεωρείτε
ότι οι τράπεζες αισθάνονται πιο ασφαλείς να δανείζουν χρήματα σε μεγάλες
ναυτιλιακές εταιρείες; Με άλλα λόγια,
θεωρείτε ότι είναι το «μέγεθος» που
πραγματικά μετρά σήμερα στη ναυτιλιακή βιομηχανία;
Δεν είναι μόνο το μέγεθος. Εξετάζουμε
εταιρείες και πλοιοκτήτες που διαθέτουν
ένα άνω του μέσου όρου ιστορικό κατά
τη διάρκεια της κρίσης. Προτιμούμε μια
εταιρική δομή. Εξετάζουμε πολύ προσεκτικά το κατά πόσο υπάρχει διαθέσιμη
κεφαλαιουχική βάση καθώς και μια καλή
και σταθερή πρόσβαση στις ναυλαγορές.
Καθώς οι παραγγελίες για νέες ναυπηγήσεις εκτιμάται πως θα αυξηθούν, ακολουθώντας την ανάκαμψη
των ναυτιλιακών αγορών, αναμένεται
παράλληλα και μια ενίσχυση της ναυτιλιακής χρηματοδότησης στις χώρες
της Άπω Ανατολής. Συμμερίζεστε
αυτή την άποψη;
Ναι. Αναμένεται να επανέλθει σε ρυθμούς
ανάπτυξης η ναυτιλιακή χρηματοδότηση
στην περιοχή της Άπω Ανατολής.

Τα ομόσπονδα κρατίδια του Σλέσβιχ-Χόλσταϊν και του Αμβούργου
προχώρησαν, πριν από λίγους μήνες,
σε σύναψη συμφωνίας για πώληση
του 94,9% του μεριδίου τους στη
Nordbank στην κοινοπραξία ιδιωτικών εταιρειών με επικεφαλής την
J.C. Flowers & Co. και την Cerberus
Capital Management. Τι επιφυλάσσει
το μέλλον γι’ αυτή τη θρυλική για τον
χώρο της ναυτιλίας τράπεζα;
Πρόκειται για την αρχή μιας νέας εποχής
για την τράπεζά μας. Οι μελλοντικοί ιδιοκτήτες της τράπεζας συγκαταλέγονται
μεταξύ των πιο έμπειρων οικονομικών
επενδυτών παγκοσμίως στον τραπεζικό
τομέα, ιδιαίτερα στη Γερμανία και στην
ηπειρωτική Ευρώπη. Αυτό θα μας ανοίξει
νέες ευκαιρίες για να καταστούμε ανταγωνιστικοί στην αγορά. Τώρα, πλέον, είναι
ένα θέμα συνεχούς ανάπτυξης της HSH
Nordbank ως μιας εστιασμένης και ευέλικτης τράπεζας από τη βόρεια Γερμανία για
μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις σε εθνικό
επίπεδο. Επιπροσθέτως, θα ενισχύσουμε
προσεκτικά τις διεθνείς μας δραστηριότητες σε επιλεγμένες επιχειρηματικές
μονάδες.

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.

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Η αγορά κρουαζιέρας σε αναζήτηση
πληρωμάτων υψηλής κατάρτισης

Η αγορά κρουαζιέρας γνωρίζει ιδιαίτερη άνθηση τα τελευταία
χρόνια, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον ισχυρής ζήτησης
για καλώς καταρτισμένο έμψυχο δυναμικό. Γίνεται αντιληπτό,
επομένως, πως ο ρόλος των πληρωμάτων είναι ιδιαίτερα
σημαντικός, και μάλιστα σε μια βιομηχανία της οποίας βάση
είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους επιβάτες.
Τα Ναυτικά Χρονικά φιλοξενούν τις απόψεις εκπροσώπων της
αγοράς κρουαζιέρας και αναλυτών με βαθιά γνώση της αγοράς,
οι οποίοι αναφέρονται στις ευκαιρίες, στις προκλήσεις και στις
νέες τάσεις που αφορούν τη στελέχωση των κρουαζιερόπλοιων.

Επιμέλεια:
Αγγελική Κολιομίχου
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Οι εταιρείες κρουαζιέρας, σε παγκόσμιο
επίπεδο, εκτιμάται ότι θα μεταφέρουν
πάνω από 26 εκατ. επιβάτες εντός του
2018, ενώ ο συγκεκριμένος αριθμός αναμένεται να έχει ξεπεράσει τα 27 εκατ.
το 2020, σύμφωνα με την Cruise Market
Watch.
Σε πρόσφατη έκθεση που εξέδωσε η
Cruise Industry News αναφέρεται ότι οι
εταιρείες, ως απόρροια της αυξημένης
ζήτησης για κρουαζιέρα, θα αναζητήσουν
επιπρόσθετο εργατικό δυναμικό, είτε για
καθήκοντα κατώτερων πληρωμάτων είτε
αξιωματικών. Συγκεκριμένα υπολογίζεται ότι θα δημιουργούνται 80.000 θέσεις
εργασίας ανά έτος στην παγκόσμια αγορά
κρουαζιέρας για τα επόμενα δέκα χρόνια.
Επίσης από την έκθεση της Cruise
Industry News προκύπτει ότι το ενδιαφέρον των εταιρειών κρουαζιέρας για νέο
εργατικό δυναμικό θα αποτελέσει μεγάλη
ευκαιρία για τις χώρες που «τροφοδοτούν» τα πλοία με κατώτερο πλήρωμα,
όπως είναι οι Φιλιππίνες, η Ινδονησία, η
Ινδία και τα νησιά της Καραϊβικής, καθώς
και για εκείνες τις χώρες απ’ όπου παραδοσιακά προέρχονται αξιωματικοί, όπως
η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Κάτω
Χώρες, η Γερμανία, η Νορβηγία, η Σουηδία και η Κροατία. Επίσης, χώρες όπως
η Μιανμάρ, η Ταϊλάνδη, το Βιετνάμ και η
Κίνα αποτελούν νέες πηγές «τροφοδοσίας» κατώτερων πληρωμάτων.
Ωστόσο, η πρόκληση είναι μεγάλη τόσο
για τις εταιρείες όσο και για τα πληρώματα, καθώς θα πρέπει στον ίδιο χώρο (στο
πλοίο) να συνυπάρχουν άτομα διαφορετικών εθνικοτήτων και πολιτισμών.
Είναι αναγκαίο τα πληρώματα που επανδρώνουν τα κρουαζιερόπλοια να πληρούν
υψηλά πρότυπα, καθώς οι κρουαζιέρες
αφορούν όχι μόνο τη μεταφορά, αλλά και
την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των
πελατών.
Οι αξιωματικοί πρέπει συνεχώς να εξοικειώνονται με τις νέες τεχνολογίες, τη
συμμόρφωση με περιβαλλοντικούς κανονισμούς, ενώ είναι υπεύθυνοι για ένα πλοίο

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
που κοστίζει δισεκατομμύρια και στο
οποίο βρίσκονται χιλιάδες επιβαίνοντες.
Αναφορικά με τα κατώτερα πληρώματα,
είναι απαραίτητη η γνώση ξένων γλωσσών,
η συνεχής εκπαίδευση και η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους πελάτες.
Μία ακόμα σημαντική εξέλιξη στην παγκόσμια αγορά κρουαζιέρας αποτελεί το ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την
προσέλκυση γυναικών. Εργατικά σωματεία υποστηρίζουν ότι υπάρχει χώρος για
περισσότερες γυναίκες μέσα σε ένα πλοίο,
ακόμα και σε πιο δυναμικές θέσεις, όπως
είναι η γέφυρα και το μηχανοστάσιο.

Μιχάλης Λάμπρος
Γενικός Διευθυντής,
Majestic International Cruises Inc.

Ο κ. Μιχάλης Λάμπρος, γενικός διευθυντής της Majestic International Cruises
Inc., μιλώντας στα Ναυτικά Χρονικά, επισημαίνει: «Είναι γνωστό ότι ο τομέας της
κρουαζιέρας σε διεθνές επίπεδο παρουσιάζει αύξηση κάθε χρόνο, και σε αριθμό
επιβατών κρουαζιέρας (7-8%), αλλά και
σε αριθμό πλοίων, καθότι προστίθενται
συνεχώς νέες μονάδες κυρίως κρουαζιερόπλοιων τρίτης γενιάς, με δυναμικότητες
σε χωρητικότητα που ξεπερνούν ακόμα
και τις έξι χιλιάδες κλίνες το καθένα.
»Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της
Seatrade Cruise, μέχρι το έτος 2025 θα
προστεθούν στη σημερινή δύναμη των
κρουαζιερόπλοιων πάνω από 250.000
νέες κλίνες σε ένα σύνολο πλοίων της
τάξεως των εκατό, με κατασκευαστικό
κόστος $48 δις. Αυτό σημαίνει σταδιακή
αύξηση των επιβατών κρουαζιέρας, πάντα
σε διεθνές επίπεδο, από 26 εκατομμύρια
τη φετινή χρονιά στα 30 εκατομμύρια το
έτος 2022, 35 το 2026 και 40 το 2030.
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»Όμως, για να λειτουργήσουν σωστά όλα
τα πλοία, χρειάζονται και τα κατάλληλα
πληρώματα σε όλες τις ειδικότητες, και
ήδη έχει δημιουργηθεί προβληματισμός
στις εταιρείες για το πώς θα εξευρεθούν
αυτά τα πληρώματα και τι προδιαγραφές
πρέπει να πληρούν. Τα πληρώματα που
επανδρώνουν τα ναυπηγούμενα κρουαζιερόπλοια πρέπει να είναι ικανά να προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, ιδιαίτερα στους ξενοδοχειακούς τομείς, χωρίς να
παραβλέπουμε τη σωστή στελέχωση των
πληρωμάτων καταστρώματος και μηχανής.
»Δυστυχώς, η χώρα μας, που ξεκίνησε
τις κρουαζιέρες τη δεκαετία του 1960 και
έφτασε να διατηρεί 25 κρουαζιερόπλοια,
όλα με ελληνική σημαία, με εν ενεργεία
τότε εβδομήντα πέντε χιλιάδες ναυτικούς
όλων των ειδικοτήτων, κατάντησε σήμερα
να διαθέτει μόνο δεκαπέντε χιλιάδες ναυτικούς, εκ των οποίων οι πέντε χιλιάδες
είναι μονίμως άνεργοι. Φυσικά, σήμερα
δεν υπάρχει ούτε ένα κρουαζιερόπλοιο
με ελληνική σημαία.
»Στον αντίποδα, χώρες όπως οι Φιλιππίνες, η Ινδία, η Ινδονησία και η Ουκρανία
δημιούργησαν όλα αυτά τα χρόνια άξια
στελέχη κυρίως κατώτερων πληρωμάτων,
τα οποία επανδρώνουν τα κρουαζιερόπλοια. Θα σας φέρω ένα συγκεκριμένο
παράδειγμα. Τη δεκαετία του 1960-1970, οι
Φιλιππίνες διέθεταν μόνο 25.000-30.000
ναυτικούς. Σήμερα διαθέτουν περίπου
τετρακόσιες χιλιάδες και έναν μεγάλο
αριθμό στελεχών που εργάζονται στις
περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες. Οι
Φιλιππίνες διαθέτουν οργανωμένες σχολές, κυρίως ξενοδοχειακών ειδικοτήτων,
απ’ όπου αντλούν στελέχη καταξιωμένα,
με άριστη ξενοδοχειακή κατάρτιση, τα
οποία μιλούν ξένες γλώσσες και επανδρώνουν τα περισσότερα κρουαζιερόπλοια
που κυκλοφορούν σήμερα. Το ίδιο ισχύει
και για την Ινδία, την Ινδονησία, το Πακιστάν και την Ουκρανία.
»Στη χώρα μας, οι εισαγόμενοι κατ’ έτος
στις ΑΕΝ είναι κατ’ ανώτερο αριθμό
1.200-1.300, αλλά στην πορεία των σπουδών ο ένας στους τρεις εγκαταλείπει. Σε
ό,τι αφορά τις ειδικότητες των αξιωματικών, δηλαδή καταστρώματος, μηχανής
και λογιστών, τα πράγματα είναι ακόμα
πιο δύσκολα, διότι ήδη υπάρχει έλλειψη
σε αυτές τις ειδικότητες, ιδίως στα κρουαζιερόπλοια. Οι αξιωματικοί των κρουαζιερόπλοιων πρέπει να είναι άριστα καταρ-

Τα πληρώματα
που επανδρώνουν
τα ναυπηγούμενα
κρουαζιερόπλοια
πρέπει να είναι ικανά
να προσφέρουν υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες.

τισμένοι, να μιλούν ξένες γλώσσες και
να ενημερώνονται συνεχώς για τις νέες
τεχνολογίες, ιδιαίτερα για την εφαρμογή
των περιβαλλοντικών κανονισμών, στοιχείο απολύτως απαραίτητο για την ομαλή
λειτουργία ενός κρουαζιερόπλοιου.
»Δυστυχώς, η χώρα μας υστερεί και στον
τομέα των αξιωματικών, κατέχοντας την
έβδομη θέση, με 4.713 αξιωματικούς όλων
των ειδικοτήτων. Η Μάλτα διατηρεί την
πρώτη θέση, με 63.142 αξιωματικούς με
αναγνωρισμένα πιστοποιητικά.
»Από τη ραγδαία αύξηση των κρουαζιερόπλοιων τα επόμενα χρόνια θα υπάρξει
σίγουρα σταδιακή έλλειψη αξιωματικών
καταστρώματος και μηχανής, που οπωσδήποτε θα δυσκολέψει την ομαλή και
απρόσκοπτη λειτουργία των πλοίων εάν
δεν λάβουν χώρα θετικές εξελίξεις, που
θα οδηγήσουν στην αύξηση των διαθέσιμων ναυτικών των εν λόγω ειδικοτήτων.
»Σε ό,τι αφορά την προσέλκυση γυναικών
ως αξιωματικών με προορισμό τα κρουαζιερόπλοια, τα ποσοστά είναι σχεδόν μηδενικά.
Παρά το ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει
μια θετική τάση και προσέλκυση γυναικών
στο ναυτικό επάγγελμα, είμαστε ακόμη σε
νηπιακή κατάσταση, κάτι που, κατά τη γνώμη
μου, δύσκολα θα ξεπεραστεί.
»Το πλήρωμα κάθε κρουαζιερόπλοιου
αποτελεί τον καθρέφτη της επιτυχίας, γι’
αυτό και όλες οι εταιρείες που λειτουργούν σήμερα σε διεθνές επίπεδο φροντίζουν εγκαίρως να εξασφαλίσουν τα πληρώματα των πλοίων τους από εγνωσμένης
αξίας πράκτορες πληρωμάτων από τις
χώρες που αναφέραμε πιο πάνω, από τις
οποίες δυστυχώς απουσιάζει η χώρα μας
σε μεγάλο ποσοστό».
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ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Καπτ. Βασίλης Γκάζικας
Director of Marine Operations,
Celestyal Cruises

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις ο καπτ. Βασίλης Γκάζικας, Director of Marine Operations της Celestyal Cruises, τονίζει τα
εξής: «Η κρουαζιέρα αποτελεί έναν δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο, με θετική
προοπτική, αλλά ταυτόχρονα ολοένα και
πιο απαιτητικό, καθώς συνδυάζει τεχνογνωσία τόσο στη ναυτιλία όσο και στη
λειτουργία ξενοδοχείου.
»Στην Ελλάδα αυτή την τεχνογνωσία τη
συνεχίζει ουσιαστικά η Celestyal Cruises,
καθώς η άρση του καμποτάζ οδήγησε στη
σταδιακή αποχώρηση των ελληνόκτητων
κρουαζιερόπλοιων και συνακόλουθα στη
δραστική μείωση των ελληνικών ανώτερων και κατώτερων πληρωμάτων.
»Όσον αφορά τα κατώτερα πληρώματα, διεθνώς οι εταιρείες κρουαζιέρας
επιλέγουν τα πληρώματά τους αδιακρίτως εθνικότητας, και αυτό σημαίνει ότι
υπάρχει δυνατότητα απασχόλησης μεγάλου αριθμού ελληνικών πληρωμάτων. Οι
περισσότερες εταιρείες εκπαιδεύουν τα
πληρώματα στα δικά τους πρότυπα και
με αυτόν τον τρόπο δημιουργούν μια
“δεξαμενή” εξειδικευμένων πληρωμάτων
με προοπτική εξέλιξης, αν και οι αρχικές
αποδοχές φαντάζουν χαμηλές και ευνοούν περισσότερο πληρώματα από χώρες
όπου το κόστος ζωής είναι χαμηλό. Η εξέλιξη όμως, με πολύ καλές αποδοχές, έρχεται σύντομα. Εκτός από τα απαιτούμενα
πιστοποιητικά της STCW, η καλή γνώση
των αγγλικών είναι απαραίτητη, ενώ η γνώση μίας ή περισσότερων ξένων γλωσσών,
η χρήση Η/Υ, η σωστή και πειθαρχημένη
εμφάνιση και συμπεριφορά, η προϋπηρεσία καθώς και η εκπαίδευση στα τουριστικά επαγγέλματα θεωρούνται πλεονεκτήματα».
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Ο κ. Γκάζικας προσθέτει επίσης: «Η συνεχής ναυπήγηση πλοίων δημιούργησε
ζήτηση για μεγάλο αριθμό αξιωματικών.
Κάποιες εταιρείες προσλαμβάνουν αξιωματικούς χωρίς κριτήριο εθνικότητας,
ενώ άλλες προτιμούν αξιωματικούς καταστρώματος και μηχανοστασίου από την
ίδια εθνικότητα. Συνήθως προτιμώνται οι
Ευρωπαίοι αξιωματικοί όλων των εθνικοτήτων.
»Η πολυπλοκότητα των σύγχρονων
συστημάτων σε γέφυρα και μηχανοστάσιο, οι νέοι κανονισμοί και οι αυξημένες
απαιτήσεις αναγκάζουν τις εταιρείες να
επενδύσουν σε ίδια κέντρα εκπαίδευσης
για την επιμόρφωση των αξιωματικών. Οι
περισσότερες μεγάλες εταιρείες προσλαμβάνουν πλέον μόνο αξιωματικούς
καταστρώματος και μηχανής Γ΄ τάξεως, οι
οποίοι εξελίσσονται στην ανώτατη ιεραρχία μέσα από το σύστημα της εταιρείας.
Προτιμώνται αξιωματικοί προερχόμενοι
από χώρες οι οποίες διαθέτουν αναβαθμισμένη ναυτική εκπαίδευση ή εξειδικευμένη εκπαίδευση για επιβατηγά πλοία.
»Αντίθετα, στη χώρα μας η ναυτική εκπαίδευση διέρχεται περίοδο υποβάθμισης,
ενώ έχει γενική κατεύθυνση προς την
ποντοπόρο ναυτιλία. Αυτή τη στιγμή απασχολείται περιορισμένος αριθμός αξιωματικών γέφυρας και μηχανοστασίου στα
κρουαζιερόπλοια σε σύγκριση με άλλους
Ευρωπαίους αξιωματικούς».

Δρ Μαρία Προγουλάκη
Σύμβουλος και Εκπρόσωπος σε Ελλάδα
και Κύπρο, Green-Jakobsen A/S

Από την πλευρά της, η δρ Μαρία Προγουλάκη, σύμβουλος και εκπρόσωπος σε
Ελλάδα και Κύπρο της Green-Jakobsen
A/S, παρουσιάζοντας τις απόψεις της στα

Οι εταιρείες κρουαζιέρας
επιλέγουν τα πληρώματά
τους αδιακρίτως
εθνικότητας, και αυτό
σημαίνει ότι υπάρχει
δυνατότητα απασχόλησης
μεγάλου αριθμού
ελληνικών πληρωμάτων.
Ναυτικά Χρονικά, σημειώνει τα εξής: «Οι
προκλήσεις, ειδικά στον κλάδο της κρουαζιεροπλοΐας και στην αναζήτηση ικανών
πληρωμάτων, είναι ενδογενείς και επηρεάζουν ήδη την ελκυστικότητά του ως εργοδότη. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία μελετών
του SIRC δείχνουν ότι το απασχολούμενο
προσωπικό εν πλω βρίσκεται ως επί το
πλείστον στον ξενοδοχειακό και στον
τομέα της διασκέδασης, και μόλις το 20%
αφορά θέσεις καθαρά ναυτικής απασχόλησης. Από αυτό το ποσοστό, οι αξιωματικοί είναι αριθμητικά σημαντικά λιγότεροι. Οπότε οι θέσεις για αξιωματικούς
καριέρας είναι στην ουσία περιορισμένες,
ενώ αρκετές εταιρείες της κρουαζιέρας
δεν καταφέρνουν να διατηρήσουν τους
ναυτικούς λόγω εκτεταμένης χρήσης συμβολαίων ναυτολόγησης μικρής διάρκειας
και ευκαιριακής απασχόλησης.
»Η απορρόφηση των γυναικών είναι
μεγαλύτερη απ’ ό,τι σε άλλους κλάδους
της ναυτιλίας, εντούτοις παραμένει χαμηλή και περιορισμένη σε θέσεις ξενοδοχειακού προσωπικού. Ο βαθμός πολυπολιτισμικότητας είναι κρίσιμος, αφού
μόνο το πλήρωμα μπορεί να αποτελείται
από σαράντα διαφορετικές εθνικότητες,
καθιστώντας την επικοινωνία μεταξύ
τους, αλλά και με τους επιβάτες, απαιτητική για λόγους ασφαλείας και ικανοποίησης του πελάτη.
»Τέλος, οι εξαντλητικές συνθήκες και ώρες
εργασίας του προσωπικού έχουν γίνει
συχνά αντικείμενο δημόσιας αντιπαράθεσης και μελέτης, πλήττοντας την εικόνα του
κλάδου μεταξύ των υποψήφιων ναυτικών.
»Η ελκυστικότητα, επομένως, της απασχόλησης στην κρουαζιέρα χρήζει στρατηγικού προγραμματισμού των ανθρωπίνων πόρων και όχι “εποχιακής”-ευκαιριακής χρήσης».

ΝΕΟΤΕΥΚΤΑ

Maran Gas: «Maran Gas Spetses»
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ΤΟ ΝΕΌΤΕΥΚΤΟ LNG CARRIER
ΤΗΣ MARAN GAS
ΌΝΟΜΑ ΠΛΟΊΟΥ

Maran Gas Spetses
ΤΎΠΟΣ ΠΛΟΊΟΥ

LNG carrier
ΝΑΥΠΗΓΕΊΟ

Daewoo Shipbuilding & Marine
Engineering (DSME)
ΈΤΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΉΣ

2018
ΣΗΜΑΊΑ

Ελληνική

ΝΗΟΓΝΏΜΟΝΑΣ

ABS
ΙMO Νo

9767950
ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΡΌΩΣΗΣ

MAN B&W 5G70ME-C9.5-GI x 2 sets
(Derated)
DWT (ΘΕΡΙΝΌ)

99.994,9 T/173.400 CBM
GRT

113.665

Η Maran Gas παρέλαβε τον
Ιούλιο του 2018 το πρώτο
πλοίο μεταφοράς LNG τύπου
ME-GI.
Το πλοίο έχει ναυπηγηθεί από
την Daewoo Shipbuilding &
Marine Engineering (DSME)
στη Νότια Κορέα και αποτελεί
το πρώτο από τα δέκα
πλοία που θα παραδοθούν
στη Maran Gas από τα ίδια
ναυπηγεία μέσα στα επόμενα
δύο χρόνια.
Η χωρητικότητα φορτίου
του πλοίου ανέρχεται σε
173.400 κ.μ., ενώ το πλοίο
είναι εφοδιασμένο με
μηχανές διπλού καυσίμου
χαμηλών στροφών τύπου
MAN 5G-70 ME-GI για
πρόωση και με ένα σύστημα
παροχής αερίου καυσίμου,
το οποίο αποτελείται
από δύο συμπιεστές
υψηλών πιέσεων, οι οποίοι
ενσωματώνονται σε ένα
σύστημα επανυγροποίησης,
που αποδίδει ενεργό ρυθμό
εξάτμισης 0,035% ημερησίως.
Ο σχεδιασμός του πλοίου
ενσωματώνει τις νεότερες
τάσεις της βιομηχανίας
σχετικά με την αποδοτικότητα
πρόωσης, τη λειτουργική
ευελιξία, καθώς και μοναδικά
πρότυπα ασφαλείας.
Το πλοίο φέρει ελληνική
σημαία και είναι στελεχωμένο
με Έλληνες αξιωματικούς.

ADVERTORIAL

Πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη σε βάρος
επιχείρηση ανέλκυσης ναυαγίου στην Αμερική

Έπειτα από αρκετούς μήνες
σχεδιασμού και επιτόπιων
προετοιμασιών, η εταιρεία
Resolve Salvage and
Fire Americas (Resolve)
ολοκλήρωσε με επιτυχία
την ανέλκυση της βυθισμένης
φορτηγίδας derrick barge
DB1, πραγματοποιώντας
τη μεγαλύτερη σε βάρος
ανέλκυση ναυαγίου που
επιτεύχθηκε ποτέ στην
Αμερική.
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Από την αρχή, η μεμιάς ανέλκυση ολόκληρου του DB1 αποτελούσε τη φιλικότερη
προς το περιβάλλον μέθοδο απομάκρυνσης σε σύγκριση με άλλες προτάσεις που
αφορούσαν τον διαχωρισμό του πλοίου
σε τεμάχια. Ωστόσο, η εφαρμογή αυτού
του σχεδίου ήταν εξαιρετικά δύσκολη
και απαιτούνταν ο εξειδικευμένος εξοπλισμός και η τεχνογνωσία της Resolve
Salvage and Fire Americas για την
ασφαλή ολοκλήρωσή του.
Η διαστάσεων 350 x 100 ft φορτηγίδα DB1
βυθίστηκε 30 μίλια ανοιχτά του Κόλπου
του Μεξικού στις 22 Οκτωβρίου 2017, όταν
οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες την έφεραν σε επαφή με την υπεράκτια πλατφόρμα όπου επιχειρούσε. Πολλαπλά διαμερίσματα της φορτηγίδας διαρρήχθηκαν και

η φορτηγίδα derrick barge DB1 επικάθισε
στον πυθμένα της θάλασσας και πάνω στη
δομή στήριξης της πλατφόρμας.
Για τη διαδικασία απομάκρυνσης, διάφορα μέσα κινητοποιήθηκαν από τις βάσεις
διάσωσης της Resolve Salvage and Fire
Americas σε όλο τον κόσμο, όπως από τη
Σιγκαπούρη, το Ft Lauderdale και το Mobile.
Μεταξύ των μέσων που χρησιμοποιήθηκαν για την εν λόγω επιχείρηση συμπεριλαμβανόταν και το κατοχυρωμένο με
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ανυψωτικό σύστημα της Resolve Salvage and Fire Americas
«heave-compensated chain puller lift system», ο χειρισμός του οποίου έγινε από
τη φορτηγίδα (derrick barge) CONQUEST
MB1 1.400 τόνων της Resolve, καθώς και τη
φορτηγίδα γερανού (crane barge) RMG 302.

Η Resolve Salvage and Fire Americas
κινητοποίησε μια ομάδα σαράντα ατόμων,
με εμπειρογνώμονες διάσωσης και δύτες,
για να υποστηρίξει την επιχείρηση 24 ώρες
το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, ενώ
χρησιμοποίησε και πολυάριθμα πλοία υποστήριξης και πόρους από την περιοχή.
Έπειτα από εκτεταμένες προετοιμασίες,
συμπεριλαμβανομένης και της τοποθέτησης βαρέων εξαρτημάτων κάτω από
το DB1, ο ανυψωτήρας συνδέθηκε και
το DB1 ανελκύστηκε σταθερά προς την
επιφάνεια της θάλασσας μεταξύ της φορτηγίδας ΜΒ1 και RMG 302 με ανυψωτική
δύναμη 6.000 τόνων, κάτι που αποτελεί ρεκόρ για τον κλάδο. Εν συνεχεία, η
Resolve χρησιμοποίησε το BOABARGE
29, μια ημιβυθιζόμενη φορτηγίδα, προς
την περιοχή ανέλκυσης για να παραλάβει
το DB1.
Κατά την άφιξή του, το BOABARGE 29
βυθίστηκε και το DB1 τοποθετήθηκε επί
του BOABARGE 29, με απόλυτη ακρίβεια
εκατοστού. Κατόπιν, η υποβρύχια φορτη-

γίδα επανήλθε στην επιφάνεια μαζί με το
DB1 επί αυτής και έπειτα ρυμουλκήθηκε
στο Brownsville του Τέξας για αποσυναρμολόγηση και ανακύκλωση.
«Η ανέλκυση του DB1 ήταν μια μεγάλη
πρόκληση από πλευράς μηχανικής και επιχειρήσεων, και είμαι εξαιρετικά υπερήφανος για όλη την ομάδα του έργου», δήλωσε
ο κ. Andy Butts, Resolve’s Salvage Master.
«Ειδική αναγνώριση πρέπει όμως και
στους βασικούς συνεργάτες που μας
υποστήριξαν, όπως η Conquest Offshore,
η BOA Barges, η Offshore Towing, η
Offshore Marine Contractors, η Smith
Maritime, η Tradewinds Towing και η
Oceaneering. Ευχαριστούμε, επίσης, τους
ιδιοκτήτες των υπεράκτιων έργων Turnkey
Offshore Project Solutions, QBE Insurance
και London Offshore Consultants για την
επιλογή της Resolve Salvage and Fire
Americas και για τη διευκόλυνση που
παρείχαν για μια ομαλή επιχείρηση».
Να σημειωθεί ότι η Resolve Marine Group,
με έδρα στις ΗΠΑ και με εμπειρία άνω των

Η ανέλκυση του DB1 ήταν
μια μεγάλη πρόκληση από
πλευράς μηχανικής και
επιχειρήσεων.

35 ετών, εξειδικεύεται στην παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο,
στην απομάκρυνση ναυαγιών κ.ά. Μέσω
της ενσωμάτωσης της Resolve Engineering
Group, ο όμιλος της Resolve έχει αναπτύξει περαιτέρω τις κύριες δραστηριότητές
του στο κομμάτι των ναυαγιαιρεσιών και
της αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου
ανάγκης. Η Resolve Salvage and Fire
Americas διαθέτει γραφεία και αποθήκες
σε Σιγκαπούρη, Κίνα, Ινδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γιβραλτάρ, Ρότερνταμ, Νότια Αφρική,
καθώς και στις ΗΠΑ (Φλόριντα, Αλαμπάμα,
Λουιζιάνα κ.α.).
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ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΈΡΜΑΤΟΣ

Κάποια συστήματα διαχείρισης θαλάσσιου έρματος ενδέχεται
να αποδειχθούν «πονοκέφαλος» για τις διαχειρίστριες εταιρείες

O Andrew Marshall
παρουσιάζει στα Ναυτικά
Χρονικά τους παράγοντες που
οδήγησαν στη δημιουργία
της Ballast Water Equipment
Manufacturers Association
(BEMA), ενώ αναφέρεται και
στον ανταγωνισμό από τους
Κινέζους κατασκευαστές
ναυτιλιακού εξοπλισμού.
Επιπλέον, εξηγεί τους
λόγους για τους οποίους οι
πλοιοκτήτες θα πρέπει να
«μελετήσουν» καλά προτού
επιλέξουν το κατάλληλο
σύστημα διαχείρισης
θαλάσσιου έρματος για
τα πλοία τους.

Πρόσφατα εκλεχθήκατε γραμματέας της BEMA, της Ένωσης των κατασκευαστών συστημάτων διαχείρισης
θαλάσσιου έρματος. Ποιος είναι ο σκοπός της νεοϊδρυθείσας Ένωσης;

Συνέντευξη του Andrew Marshall,
CEO, Coldharbour Marine,
στον Χάρη Παππά.

H Ballast Water Equipment Manufacturers
Association (BEMA) είναι μια καλοδεχούμενη εξέλιξη και πραγματικά πιστεύω
πως θα προσφέρει στη βιομηχανία. Οι
κατασκευαστές συστημάτων διαχείρισης
θαλάσσιου έρματος χρειάζονται μια ενιαία φωνή, κυρίως διότι πλέον υπάρχουν
πολλές κατασκευάστριες εταιρείες, με
εντελώς διαφορετικές τεχνολογικές προσεγγίσεις. Επιπλέον, έχει δημιουργηθεί
η ανάγκη παροχής πληροφοριών στους
πλοιοκτήτες σχετικά με την ανάπτυξη,
την εγκατάσταση αλλά και τη χρήση των
συγκεκριμένων συστημάτων.
Συχνά ακούμε «τρελά» πράγματα από
τους ρυθμιστές (regulators), καθώς πιθανότατα νομίζουν πως μπορούν να ζητήσουν ό,τι αλλαγές επιθυμούν και πως οι
κατασκευαστές και οι πλοιοκτήτες απλώς
θα συμμορφωθούν. Φυσικά, αυτό δεν
είναι η πραγματικότητα.
Η διαδικασία ανάπτυξης τεχνολογιών, όπως
τα συστήματα BWMT, είναι κοστοβόρα και
δύσκολη, ενώ απαιτεί χρόνο. Επιπλέον, οι
πλοιοκτήτες πρέπει να είναι βέβαιοι πως
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τα συστήματα που αγοράζουν θα λειτουργούν, ανεξαρτήτως των συνθηκών. Νομίζω
πως υπάρχουν αρκετές παρεξηγήσεις στη
βιομηχανία για το συγκεκριμένο ζήτημα και
πως, με τον κατάλληλο φορέα εκπροσώπησης, οι παρεξηγήσεις αυτές θα λυθούν.
Αυτή είναι η ιδέα.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν
ήδη αναγνωρισμένες Ενώσεις που
εκπροσωπούν τους κατασκευαστές
ναυτιλιακού εξοπλισμού, τόσο στην
Ευρώπη όσο και διεθνώς, ποιος είναι
ο λόγος ίδρυσης της BEMA; Θεωρείτε
πως οι συγκεκριμένες Ενώσεις απέτυχαν να εκπροσωπήσουν τους κατασκευαστές συστημάτων διαχείρισης
θαλάσσιου έρματος;
Η λέξη «απέτυχαν» ίσως είναι σκληρή,
αλλά ναι, νομίζω πως απέτυχαν να εκπροσωπήσουν τους κατασκευαστές συστημάτων BWMT. Φυσικά, δεν πιστεύω ότι απέτυχαν επειδή το επιδίωξαν, αλλά επειδή η
συγκεκριμένη βιομηχανία είναι περίπλοκη.
Υπάρχουν τόσο πολλές διαφορετικές
τεχνολογίες και μέθοδοι εφαρμογής των
συστημάτων διαχείρισης θαλάσσιου έρματος, που κάνουν ιδιαίτερα δύσκολη την
εκπροσώπηση από γενικότερες και ευρύτερες Ενώσεις. Στη συγκεκριμένη βιομη-

χανία, δεν υπάρχει μια λύση που να ανταποκρίνεται σε όλους τους τύπους πλοίων
και υπό όλες τις συνθήκες. Κάποιες τεχνολογίες δουλεύουν καλύτερα από κάποιες
άλλες, υπό συγκεκριμένες συνθήκες.
Δεν νομίζω πως η BEMA πρόκειται ποτέ
να συμβουλεύσει έναν πλοιοκτήτη για το
ποιος κατασκευαστής είναι καταλληλότερος για το πλοίο του. Ίσως όμως είναι σε
θέση να παρέχει ξεκάθαρες πληροφορίες
για τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς της κάθε τεχνολογίας.
Για να είμαι ειλικρινής, υπήρξαν αρκετές
προσπάθειες στο παρελθόν για τη σύσταση της συγκεκριμένης Ένωσης και όλες
απέτυχαν. Νομίζω πως αυτό συνέβη λόγω
της συμπεριφοράς των κατασκευαστών.
Στο παρελθόν ήταν συχνό φαινόμενο
ένας κατασκευαστής να επιτίθεται σε έναν
άλλον για να επιτύχει εμπορικό πλεονέκτημα. Δεν νομίζω πως αυτό συμβαίνει πια.
Πόσο δύσκολο είναι για τους Ευρωπαίους κατασκευαστές να εισέλθουν
σε κινεζικά ναυπηγεία; Πώς θα χαρακτηρίζατε τον ανταγωνισμό από τους
Ασιάτες κατασκευαστές συστημάτων
διαχείρισης θαλάσσιου έρματος;
Αδιαμφισβήτητα υπάρχει σημαντικό ζήτημα όσον αφορά τον ανταγωνισμό, κυρίως
από την Κίνα, την Κορέα και την Ιαπωνία,
καθώς τα περισσότερα εμπορικά πλοία
κατασκευάζονται σε αυτές τις χώρες. Τα
ασιατικά ναυπηγεία συχνά επιλέγουν Ασιάτες κατασκευαστές συστημάτων διαχείρισης θαλάσσιου έρματος, κάνοντας την
είσοδο στη συγκεκριμένη γεωγραφική
αγορά ιδιαίτερα δύσκολη για μια εταιρεία
ευρωπαϊκών συμφερόντων.
Αυτό που νομίζω πως απαιτείται είναι η
αντίσταση των πλοιοκτητών στα συμφέροντα των ναυπηγείων. Φυσικά, θα πρέπει
πρώτα να εξετάσουν όλες τις παραμέτρους, όπως ο τύπος και το μέγεθος του
πλοίου, η περιοχή όπου το πλοίο θα δραστηριοποιείται εμπορικά, η επιχειρηματική
στρατηγική που θα επιλέξουν κ.ά. Αφού
όμως εξετάσουν όλα αυτά τα στοιχεία, οι
πλοιοκτήτες θα είναι σε θέση να επιλέξουν
το κατάλληλο σύστημα και να ζητήσουν
από το ναυπηγείο να το εγκαταστήσει.
Φυσικά, το ναυπηγείο ενδέχεται να δημιουργήσει εμπόδια, ιδιαίτερα όσον αφορά τις τιμές. Όταν όμως κανείς εξετάσει
όλες τις παραμέτρους, τελικά αναρωτιέται

αν είναι όντως τα ασιατικά συστήματα
BWMT τόσο οικονομικά όσο υποτίθεται
πως είναι. Πολύ συχνά, η διαφορά στην
τιμή που παρουσιάζουν τα ναυπηγεία
στους πλοιοκτήτες δεν είναι η πραγματική
διαφορά κόστους των συστημάτων. Αυτό
έγκειται στο γεγονός ότι τα ναυπηγεία
πετυχαίνουν σημαντικές εκπτώσεις από
τους τοπικούς κατασκευαστές, στηριζόμενα στη μεγάλη ζητούμενη ποσότητα.
Δημιουργούν με αυτόν τον τρόπο οικονομίες κλίμακος, εντείνοντας σημαντικά
τον ανταγωνισμό για μια ευρωπαϊκή κατασκευάστρια εταιρεία.
Η αλήθεια είναι πως η εγκατάσταση
ενός ευέλικτου συστήματος διαχείρισης θαλάσσιου έρματος υψηλής ποιότητας κοστίζει περισσότερο. Ένα τέτοιο
σύστημα όμως θα εξασφαλίσει άριστη
λειτουργία για τα επόμενα δέκα χρόνια,
κάτι το οποίο ένα οικονομικότερο σύστημα ενδέχεται να μην μπορεί να εξασφαλίσει. Αναφέρω σε αυτό το σημείο πως
ένα BWTS έχει τη μοναδική ικανότητα να
επηρεάζει τη λειτουργία ενός πλοίου (και
κατά συνέπεια τα κόστη του) κάθε φορά
που το πλοίο επισκέπτεται ένα λιμάνι. Ένα
υψηλής ποιότητας σύστημα είναι λιγότερο πιθανό να κοστίζει επιπλέον χρήματα
κατά το ballasting ή το de-ballasting. Γι’
αυτή την ευελιξία θα πρέπει να πληρώσει
κανείς λίγο παραπάνω.
Πώς βλέπετε να αντιδρούν οι Ευρωπαίοι πλοιοκτήτες στις πρόσφατες
εξελίξεις στη διεθνή σύμβαση για τον
έλεγχο και τη διαχείριση του έρματος
και των ιζημάτων του πλοίου;
Κάποιοι πλοιοκτήτες προσπαθούν να
λάβουν τις αποφάσεις τους όσο το δυνατόν νωρίτερα, ιδιαίτερα εδώ στην Ελλάδα.
Προσπαθούν να δράσουν έγκαιρα, για να
εκμεταλλευτούν τις πολύ χαμηλές τιμές
των συστημάτων. Η αλήθεια είναι πως οι
τιμές στα συστήματα διαχείρισης θαλάσσιου έρματος είναι στα χαμηλότερα επίπεδα
που πρόκειται ποτέ να βρεθούν. Όσο πλησιάζουμε το 2020, οι τιμές θα ανεβαίνουν.
Φυσικά, εξακολουθεί να υπάρχει κάποιου
είδους σύγχυση, ιδιαίτερα όσον αφορά
τις τεχνικές λεπτομέρειες. Οι decisionmakers δεν φαίνεται να αντιλαμβάνονται
την ακριβή σημασία του «πιστοποιητικού
έγκρισης τύπου» ή των εγγυήσεων. Οι
περισσότεροι επιδιώκουν να παίρνουν

Tο πιστοποιητικό
έγκρισης τύπου
από την αμερικανική
ακτοφυλακή δεν παρέχει
την εγγύηση που όλοι
νομίζουν.

ασφαλείς αποφάσεις. Ιδιαίτερα σε ένα
μεγάλο πλοίο το κόστος εγκατάστασης
ενός συστήματος κυμαίνεται από 1 έως 2,5
εκατ. δολάρια. Γι’ αυτόν τον λόγο κανείς
δεν θέλει να κάνει μια «κακή» επιλογή.
Προς το παρόν, όλοι επιθυμούν ένα σύστημα διαχείρισης θαλάσσιου έρματος το
οποίο να διαθέτει πιστοποιητικό έγκρισης
τύπου από την αμερικανική ακτοφυλακή
(USCG). Υπάρχουν ήδη κάποιες εταιρείες
οι οποίες έχουν λάβει την πιστοποίηση και
αρκετές ακόμα οι οποίες βρίσκονται στη
διαδικασία απόκτησης. Η Coldharbour
βρίσκεται στη δεύτερη κατηγορία.
Παρά ταύτα, το πιστοποιητικό έγκρισης
τύπου από την αμερικανική ακτοφυλακή
δεν παρέχει την εγγύηση που όλοι νομίζουν:
και πάλι οι πλοιοκτήτες θα πρέπει να εξετάσουν καλά τις επιλογές τους και η USCG το
αναφέρει ξεκάθαρα αυτό. Πιο συγκεκριμένα, κατά τα τέλη του Νοεμβρίου του 2017,
πριν ακριβώς από τη Marintec, η αμερικανική ακτοφυλακή εξέδωσε ένα δελτίο Τύπου,
το οποίο αναφέρει πως η πιστοποίηση
της USCG δεν εγγυάται πως το σύστημα
διαχείρισης θαλάσσιου έρματος θα είναι
σε θέση να δουλέψει ανά πάσα στιγμή, σε
οποιοδήποτε πλοίο και υπό οποιεσδήποτε
συνθήκες. Με άλλα λόγια, και πάλι θα πρέπει
κανείς να επιλέξει το κατάλληλο σύστημα
για τα πλοία του.
Στην πραγματικότητα, μπορεί κανείς να
ισχυριστεί ότι η «λανθασμένη» επιλογή
ενός συστήματος BWMT έχει τη δυνατότητα να σου «χαλάει» τη μέρα κάθε φορά
που απαιτείται ballasting ή de-ballasting. Μη
με παρεξηγείτε, υπάρχουν αρκετές εξαιρετικές τεχνολογίες στην αγορά, από συγκεκριμένους κατασκευαστές, οι οποίες όμως
έχουν ένα sweet spot, αποδίδουν δηλαδή
καλύτερα σε πλοία που έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δεν μπορούν να καλύπτουν αποτελεσματικά τα πάντα.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Ισχυρό πλεονέκτημα των ναυπηγείων Gibdock
είναι η αφοσίωση στην ασφάλεια και στην ποιότητα

Το μέλλον της ευρωπαϊκής
ναυπηγικής βιομηχανίας
βρίσκεται στη δυνατότητά
της να παρέχει υπηρεσίες
ποιότητας, με όρους
ασφάλειας και προστασίας του
περιβάλλοντος. Αυτό είναι το
συγκριτικό πλεονέκτημα των
ευρωπαϊκών ναυπηγείων και
αυτό που έχει διαμορφώσει
τη μέχρι τώρα καλή φήμη των
ναυπηγείων Gibdock, όπως
τονίζει στη συνέντευξή του
προς τα Ναυτικά Χρονικά ο
διευθυντής των ναυπηγείων,
κ. Richard Beards.

Ποιο θεωρείτε ότι είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα των ναυπηγείων
Gibdock;

O Richard Beards,
Managing Director των Gibdock,
συνομιλεί με τον Παναγιώτη
Καπετανάκη.
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Κατά τη γνώμη μου, τα ναυπηγεία Gibdock
διαθέτουν τα ίδια πλεονεκτήματα που
έχει και το ίδιο το Γιβραλτάρ. Πρώτα απ’
όλα είναι η στρατηγική τοποθεσία τους,
που επιτρέπει την εξυπηρέτηση όλων των
τύπων πλοίων. Στα ναυπηγεία Gibdock
μπορούν να εξυπηρετηθούν πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, με δεδομένη και την εγγύτητα του Γιβραλτάρ
σε μεγάλα λιμάνια διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων, όπως το Αλγκεθίρας, και
μάλιστα χωρίς να χρειάζεται να κάνουν
μεγάλες παρακάμψεις από τις ρότες

τους, είτε έρχονται από την Αίγυπτο με
προορισμό τον Καναδά, από τη Βραζιλία
πίσω στην Ευρώπη, είτε από τους λιμένες
της δυτικής Αφρικής προς την Ευρώπη.
Πέραν της στρατηγικής τους θέσης, ένα
άλλο ισχυρό πλεονέκτημα των ναυπηγείων είναι η αφοσίωσή τους στην ασφάλεια
καθώς και στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, με όρους σεβασμού του
περιβάλλοντος, όπως και η παράδοση των
πλοίων μέσα στα καθορισμένα χρονοδιαγράμματα και σε ανταγωνιστικές τιμές, το
αποκαλούμενο και «value for money». Και
εδώ έγκειται και η καλή φήμη που έχουμε αποκτήσει στην αγορά, με αποτέλεσμα
σχεδόν το 70% των πελατών μας να μας
επιλέγει σταθερά ως συνεργάτη.

Πόσο εύκολο θεωρείται για ένα ευρωπαϊκό ναυπηγείο να αντιμετωπίσει τον εντεινόμενο ανταγωνισμό, ιδίως από τις ναυπηγικές μονάδες των ασιατικών χωρών;

Σε συνέχεια του προηγούμενου ερωτήματος, πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το μέλλον για τα ναυπηγεία
Gibdock;

Συχνά ακούμε σχόλια περί παροχής ακριβών υπηρεσιών από τα ευρωπαϊκά ναυπηγεία. Αλλά το ερώτημα είναι με ποια ναυπηγεία γίνεται η σύγκριση. Δεν μπορείς να
περιμένεις από ευρωπαϊκά ναυπηγεία, όσα
βρίσκονται ακόμη σε λειτουργία, να παρέχουν υπηρεσίες στις ίδιες τιμές με τις υπηρεσίες που προσφέρουν, για παράδειγμα,

Πρόκειται για ένα ερώτημα που μας
απασχολεί και στο πλαίσιο των «Ποσειδωνίων» υπήρξε αντικείμενο συζήτησης
με αρκετούς ανθρώπους της αγοράς,
με αφορμή μάλιστα και την είσοδο της
COSCO στη ναυπηγική αγορά της Ελλάδας. Σε ό,τι αφορά τα Gibdock, όπως
γνωρίζετε, πολύ κοντά τους βρίσκεται

τα τουρκικά ή τα κινεζικά ναυπηγεία. Και
αυτό συμβαίνει γιατί τα κόστη λειτουργίας αυτών των ναυπηγείων είναι κατά πολύ
χαμηλότερα από τα δικά μας, λόγω φτηνότερου και άφθονου εργατικού δυναμικού ή
λόγω προσφοράς πρώτης ύλης σε χαμηλότερες τιμές, γεγονός που επιτρέπει σε αυτά
τα ναυπηγεία να προσφέρουν εν τέλει πιο
ανταγωνιστικές τιμές. Στην πραγματικότητα, εκεί που προσπαθούμε να ανταγωνιστούμε είναι στην παροχή υπηρεσιών με
βάση την ποιότητα, την ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος, την καλή φήμη.
Από την άλλη, είναι σημαντικό να γνωρίζεις
σε ποια αγορά απευθύνεσαι, ποιες είναι οι
ανάγκες των πελατών σου και ποιες εργασίες μπορείς να προσφέρεις, έτσι ώστε να
διατηρείς ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

το λιμάνι του Αλγκεθίρας, το οποίο προσεγγίζουν πολύ μεγάλα πλοία μεταφοράς
εμπορευματοκιβωτίων για να ξεφορτώσουν τα εμπορευματοκιβώτια, τα οποία
εν συνεχεία μεταφέρονται στους άλλους
λιμένες της Μεσογείου με πλοία feeder.
Εμείς, λοιπόν, στοχεύουμε στην εξυπηρέτηση αυτού του τύπου πλοίων και στο
στόχαστρό μας δεν μπαίνουν, για παράδειγμα, τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που κάνουν το ταξίδι από την
Κίνα προς το Αλγκεθίρας και τα οποία θα
επιλέξουν να εξυπηρετηθούν στα κινεζικά ναυπηγεία. Δεν είναι αυτή η δική μας
αγορά. Επίσης, η στόχευσή μας είναι και οι
ναυπηγήσεις άλλου τύπου πλοίων, ειδικού
σχεδιασμού. Μπορώ να σας πω ότι το 50%
των εργασιών μας θα αφορά σε offshore

κατασκευές, ενώ το υπόλοιπο 50% θα
αφορά σε πορθμεία, πλοία μεταφοράς
εμπορευματοκιβωτίων, κρουαζιερόπλοια,
δεξαμενόπλοια, βυθοκόρους, φορτηγίδες.
Σε κάθε περίπτωση, επιδιώκουμε να προσφέρουμε ευρεία γκάμα υπηρεσιών, ώστε
να καλύπτουμε τις ανάγκες της αγοράς μας.
Η ναυτιλία οδεύει προς ένα πιο «πράσινο» μέλλον και η εφαρμογή νέων
κανονισμών, όπως τα συστήματα
επεξεργασίας θαλάσσιου έρματος ή η
μείωση της περιεκτικότητας των καυ-

σίμων πλοίων σε θείο, επηρεάζει και τη
ναυπηγική βιομηχανία. Πώς αντιμετωπίζουν αυτές τις εξελίξεις τα Gibdock;
Σε ό,τι αφορά τα scrubbers, τα Gibdock
έχουν ήδη αναλάβει αρκετές εργασίες
τοποθέτησής τους και έχουν αποδείξει
στην αγορά πως είναι σε θέση να προσφέρουν αξιόπιστες υπηρεσίες, ακολουθώντας τις επιταγές των νέων κανονισμών.
Το ίδιο συμβαίνει και με την τοποθέτηση
συστημάτων επεξεργασίας θαλάσσιου
έρματος. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, τα
ναυπηγεία Gibdock είναι σε θέση να εκτελέσουν με όρους ποιότητας και αξιοπιστίας οποιαδήποτε εργασία επιθυμεί ο πελάτης, η οποία απορρέει από τις απαιτήσεις
των νέων περιβαλλοντικών κανονισμών.

Επενδύσεις δισεκατομμυρίων
στον Κόλπο του Τέξας
Τερματικό σταθμό για την εξυπηρέτηση
δεξαμενόπλοιων κατηγορίας VLCC σχεδιάζει να κατασκευάσει η Trafigura στον
Κόλπο του Τέξας. Τα σχέδια της εταιρείας για την κατασκευή του συγκεκριμένου
τερματικού σταθμού οφείλονται στην
απότομη άνοδο της παραγωγής πετρελαίου των ΗΠΑ σε συνδυασμό με τις αυξημένες πετρελαϊκές εξαγωγές της χώρας.
Όπως ανακοίνωσε η Trafigura, ο νέος τερματικός σταθμός θα έχει τη δυνατότητα να
εφοδιάζει απευθείας με πετρέλαιο μεγάλης
χωρητικότητας δεξαμενόπλοια (VLCCs),
και όχι μόνο, μέσω ενός συστήματος SPM
(single-point mooring buoy system).

Νέος τερματικός σταθμός στο
Μπανγκλαντές, με τις ευλογίες
της Mitsubishi

Γιατί αυξήθηκε η τιμή του αργού;

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Επιμέλεια:
Γιάννης Θεοδωρόπουλος
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Tην Τετάρτη 22 Αυγούστου η τιμή του
πετρελαίου έφτασε σε υψηλά δύο εβδομάδων, υπερβαίνοντας τα $74/βαρέλι, μετά
τη δημοσιοποίηση έκθεσης του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου, σύμφωνα με
την οποία τα αποθέματα αργού των ΗΠΑ
έχουν υποχωρήσει.
Συγκεκριμένα, το Ινστιτούτο αναφέρει ότι τα
αποθέματα αργού μειώθηκαν την εβδομάδα 13-19 Αυγούστου κατά 5,2 εκατ. βαρέλια,
όταν αναλυτές και εμπειρογνώμονες ανέμεναν μείωση των αποθεμάτων κατά λιγότερο
από τρεις φορές του αριθμού αυτού.
Παράλληλα, σύμφωνα με το Reuters, το
αποδυναμωμένο δολάριο της εβδομάδας
20-26 Αυγούστου παρέχει στήριξη στην
αγορά του πετρελαίου. Από την άλλη πλευρά, το ενδεχόμενο μείωσης των εξαγωγών
αργού από το Ιράν, τον τρίτο μεγαλύτερο
παραγωγό μεταξύ των μελών του OPEC, σε
απάντηση των νέων αμερικανικών κυρώσεων, οδήγησε στην αύξηση της τιμής.
Επιπροσθέτως, το CNBC αναφέρει ότι
ευρωπαϊκοί πετρελαϊκοί κολοσσοί έχουν
αρχίσει να μειώνουν τις αγορές τους από
το Ιράν, με τη Wall Street Journal να τονίζει
ότι οι τιμές αργού υποστηρίζονται και από
τις διαπραγματεύσεις (σε πρώιμο στάδιο)
μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

H ιαπωνική Mitsubishi Corp προέβη στα
μέσα Αυγούστου στην απόκτηση του 25%
του τερματικού σταθμού Summit LNG, ο
οποίος θα τεθεί σε λειτουργία στη θαλάσσια περιοχή της πόλης Cox’s Bazar του
Μπανγκλαντές.
Παράλληλα, με την κίνηση αυτή, ο ιαπωνικός κολοσσός προσβλέπει στο να αναδειχθεί η χώρα της ινδικής χερσονήσου
σε σημαντικό θαλάσσιο κόμβο για τον
ανεφοδιασμό πλοίων με LNG, όπως προκύπτει από τη σχετική ανακοίνωση.
Επισημαίνεται ότι οι εργασίες για την κατασκευή του τερματικού σταθμού έχουν ήδη
ξεκινήσει, με την έναρξη των λειτουργιών
του να εκτιμάται για τον Μάρτιο του 2019
και τη Mitsubishi Corp να τονίζει ότι ο
όγκος των εισαγωγών LNG από τον συγκεκριμένο τερματικό θα ανέρχεται ετησίως
σε 3,5 εκατ. τόνους.
Summit και Mitsubishi έχουν, επιπροσθέτως,
προχωρήσει στην επίτευξη συμφωνιών για
την από κοινού ανάπτυξη σχεδίων με επίκεντρο το υγροποιημένο φυσικό αέριο στο
Μπανγκλαντές, όπως αναφέρει το Reuters.
Tέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η οικονομική ανάπτυξη του Μπανγκλαντές ανήλθε
στο 7,28% για το 2017, ενώ ο πληθυσμός
του αναμένεται να υπερβεί τους 185 εκατ.
κατοίκους έως το 2030, γεγονός που ενδεχομένως να αυξήσει την εγχώρια ζήτηση
για LNG για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας τα επόμενα χρόνια.

2020 AND BEYOND
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Η Αίγυπτος εγκαινιάζει
το μεγαλύτερο αιολικό
πάρκο στη Μέση Ανατολή
Το Υπουργείο Ηλεκτρισμού της Αιγύπτου
ανακοίνωσε στις αρχές Αυγούστου ότι
οι προετοιμασίες για την εγκαινίαση του
μεγαλύτερου αιολικού πάρκου στη Μέση
Ανατολή έχουν ολοκληρωθεί.
Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός για την
κατασκευή του φιλόδοξου αυτού έργου
ανήλθε στα $670 εκατ. και η εγκατάσταση
λαμβάνει χώρα στην περιοχή Jabal al-Zeit,
στα ανατολικά της Αιγύπτου.
Παράλληλα, τονίζεται ότι ο εν λόγω αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας αποτελείται από τρία κτίρια,
στα οποία περιλαμβάνεται και το control
room, σχεδιασμένο σύμφωνα με τις
τελευταίες διεθνείς τεχνολογικές προδιαγραφές, με σκοπό να παρέχει δυνατότητες απομακρυσμένου ελέγχου καθώς επίσης και απευθείας σύνδεσης με το εθνικό
δίκτυο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Επιπροσθέτως, η εγκατάσταση, η οποία
αποτελείται από 290 ανεμογεννήτριες,
χωροθετείται σε μια έκταση 100 τ.χλμ. και
θα έχει τη δυνατότητα να παράγει συνολικά 580 megawatts ηλεκτρικού ρεύματος.
Επισημαίνεται επίσης ότι το πάρκο είναι
εξοπλισμένο με ένα υψηλού επιπέδου καινοτόμο σύστημα, το οποίο αυτόματα διακόπτει τη λειτουργία των ανεμογεννητριών όταν περνούν από εκεί αποδημητικά
πουλιά, τεχνολογία που χρησιμοποιείται
για πρώτη φορά παγκοσμίως σε έναν αιολικό σταθμό.
Τέλος, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η
τοποθεσία του πάρκου ενδείκνυται για
επενδύσεις στην αιολική ενέργεια, καθώς
η ταχύτητα του ανέμου κυμαίνεται μεταξύ
12 και 33 μέτρων/δευτερόλεπτο, ενώ και
η επιφάνεια του εδάφους είναι επίπεδη,
χωρίς ανωμαλίες.

Έντονη δυσαρέσκεια του Ιράν
προς τον OPEC
Το Ιράν διεμήνυσε προς τον OPEC,
την Κυριακή 19 Αυγούστου, ότι καμία
χώρα-μέλος του Οργανισμού δεν θα πρέπει να καλύπτει το μερίδιο αγοράς άλλου
μέλους όσον αφορά τις εξαγωγές.
Αφορμή για τη «δυσαρέσκεια» της Τεχε-
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ράνης υπήρξε η πρόθεση της Σαουδικής
Αραβίας να εξάγει περισσότερο αργό
πετρέλαιο, προκειμένου να γεφυρώσει το
χάσμα προσφοράς που θα δημιουργηθεί
στην αγορά μετά την εφαρμογή των αμερικανικών κυρώσεων.
Σε συνάντηση που είχε με τον γενικό γραμματέα του OPEC, Mohammad
Barkindo, υψηλόβαθμος αξιωματούχος
του Ιράν εξέφρασε την πεποίθησή του
ότι ο Οργανισμός θα πρέπει να συνεχίσει
απτόητος το έργο του, αποστασιοποιημένος από την εκάστοτε πολιτική κάθε
χώρας-μέλους, όπως αναφέρει το Reuters.
Σημειώνεται ότι τον περασμένο Μάιο,
με απόφαση του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, οι ΗΠΑ αποχώρησαν από
το πρόγραμμα του Ιράν για τα πυρηνικά, επιβάλλοντας παράλληλα εμπορικές
κυρώσεις στην Τεχεράνη. Η Ουάσιγκτον
παροτρύνει, συγχρόνως, τους εμπορικούς της συμμάχους να διακόψουν τις
εισαγωγές αργού από το Ιράν και αναμένεται να προβεί σε νέο κύκλο κυρώσεων
στις πωλήσεις πετρελαίου του Ιράν από
τον Νοέμβριο.
Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ
κάλεσε πρόσφατα τα μέλη του OPEC να
αυξήσουν την παραγωγή αργού πετρελαίου, ούτως ώστε να περιοριστεί η καλπάζουσα αύξηση των τιμών, με τις Ρωσία
και Σαουδική Αραβία να αποδέχονται το
συγκεκριμένο κάλεσμα και να αυξάνουν
την παραγωγή.

Ο Σαουδαραβικός Θρόνος
οδηγείται στη μείωση της
παραγωγής αργού πετρελαίου
Οι τιμές αργού πετρελαίου αυξήθηκαν την
Τρίτη 14 Αυγούστου, μετά την ανακοίνωση
του Σαουδαραβικού Θρόνου ότι μείωσε
την παραγωγή τον Ιούλιο, εν μέσω ανησυχιών για την παγκόσμια προσφορά που
προκύπτει από τις αμερικανικές κυρώσεις
προς το Ιράν.
Συγκεκριμένα, η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε στα μέλη του OPEC ότι μείωσε
την παραγωγή αργού καθ’ όλη τη διάρκεια
του Ιουλίου κατά 200.000 βαρέλια ημερησίως, στους 10,29 εκατ. τόνους.
Από την πλευρά του, ο Οργανισμός είχε
εκτιμήσει αρχικά ότι η παραγωγή αργού
της Σαουδικής Αραβίας θα κινηθεί στους

10,39 εκατ. τόνους τον περασμένο Ιούλιο.
Αναλυτές τονίζουν ότι το ηγετικό μέλος
του OPEC προχώρησε στην κίνηση αυτή
προκειμένου να αποφευχθεί μια συρρίκνωση των τιμών, η οποία είχε παρατηρηθεί και στο παρελθόν ελέω υπερπροσφοράς αργού.
Στον αντίποδα, χώρες εκτός OPEC, όπως
οι ΗΠΑ, αυξάνουν διαρκώς την παραγωγή,
με αποτέλεσμα η ζήτηση για αργό πετρέλαιο από τις χώρες-μέλη του Οργανισμού
να περιορίζεται αισθητά. Ειδικότερα, οι
ΗΠΑ αναμένεται να αυξήσουν την παραγωγή τον Σεπτέμβριο κατά 93.000 βαρέλια/ημέρα, στους 7,52 εκατ. τόνους ημερησίως, όπως δημοσιοποίησε η αμερικανική
κυβέρνηση τη Δευτέρα 13 Αυγούστου.
Χαρακτηριστικό είναι επίσης το γεγονός
ότι η παγκόσμια ζήτηση για αργό αυξάνεται με μικρότερους ρυθμούς απ’ ό,τι η
προσφορά, με τον OPEC να προβλέπει
ότι η παγκόσμια ζήτηση θα αυξηθεί κατά
1,43 εκατ. τόνους/ημέρα.

Ρεκόρ διαμετακόμισης
αμερικανικού φυσικού αερίου
Οι εξαγωγές φυσικού αερίου των ΗΠΑ
προς το Μεξικό μέσω αγωγών έφτασαν
στα υψηλότερα επίπεδά τους τον περασμένο Ιούλιο, μετά την έναρξη της λειτουργίας επτά σημαντικών μεξικανικών
αγωγών, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη 22 Αυγούστου η Energy Information
Administration (EIA).
Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα στοιχεία, οι
αμερικανικές εξαγωγές φυσικού αερίου
μέσω των συγκεκριμένων αγωγών ανήλθαν για πρώτη φορά στα 5 δις κυβικά
πόδια ημερησίως κατά τον μήνα Ιούλιο.
Παράλληλα, τα διεθνή ειδησεογραφικά
πρακτορεία αναφέρουν ότι έως το τέλος
του 2018 επιπλέον τέσσερις από τους
έξι αγωγούς, οι οποίοι εντάσσονται στο
ευρύτερο στρατηγικό πλάνο επέκτασης
των ενεργειακών υποδομών στο Μεξικό,
θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους.
Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι τα
τρία τέταρτα των αμερικανικών εξαγωγών
μέσω αγωγών με προορισμό το Μεξικό πραγματοποιούνται μέσω του νότιου
Τέξας, καθώς κατά τους πρώτους πέντε
μήνες του 2018 οι εξαγωγές αυτές άγγιξαν
τα 3,3 δις κυβικά πόδια/ημέρα.
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Μπροστά στη μεγάλη πρόκληση
του Sulphur Cap 2020 η παγκόσμια ναυτιλία

Τα Ναυτικά Χρονικά,
επιχειρώντας μια ψύχραιμη
αποτύπωση των εξελίξεων
σχετικά με την κατάλληλη και
έγκαιρη αντιμετώπιση των
προκλήσεων εφαρμογής του
Sulphur Cap, συνομίλησαν
με τον κ. Σταμάτη Φραδέλο
και τον κ. Σταύρο Νιώτη, δύο
υψηλόβαθμα στελέχη του
Αμερικανικού Νηογνώμονα
(ABS).

Ο κ. Σταμάτης Φραδέλος, Manager
Advisory Services – Global Engineering
& Technology, και ο κ. Σταύρος
Νιώτης, Principal Engineer – Global
Gas Solutions, ABS, συζητούν
με τον Παναγιώτη Καπετανάκη.
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Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που
έχει να αντιμετωπίσει η παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία, με χρονικό ορίζοντα την
1η Ιανουαρίου του 2020, είναι η πλήρης
συμμόρφωση με τον νέο κανονισμό του
ΙΜΟ που αφορά τη μείωση του ποσοστού
θείου στα καύσιμα, από το σημερινό 3,5%
στο 0,5%.
Σχετικά με τις κύριες προκλήσεις από την
εφαρμογή αυτού του νέου κανονισμού, ο
κ. Φραδέλος ανέφερε ότι η ουσιαστική
αλλαγή έγκειται «στην ανάγκη από τους
περίπου 200 εκατ. τόνους τον χρόνο βαρέος πετρελαίου (heavy fuel oil), που τώρα
χρησιμοποιούνται, να πάμε από 1/1/2020
σε καύσιμα με περιεκτικότητα σε θείο
χαμηλότερη του 0,5%». Πρόκειται για μια
μεγάλη πρόκληση, την οποία καλούνται να
διαχειριστούν πρωτίστως τα διυλιστήρια
που ασχολούνται με ναυτιλιακά καύσιμα,
«γιατί θα πρέπει να παράγουν ένα προϊόν
διαφορετικό και σε μεγάλη ποσότητα, και
αυτό, απ’ ό,τι φαίνεται, θα έχει επίπτωση
και στις τιμές των καυσίμων, τουλάχιστον
βραχυπρόθεσμα». Η εκτίμηση του κ. Φραδέλου είναι ότι, λόγω της περίσσειας του
βαρέος πετρελαίου που θα σημειωθεί το
2020, η τιμή πώλησής του θα μειωθεί, έως
ότου, με το πέρασμα του χρόνου, επέλθει
εκ νέου ισορροπία στις τιμές.
Για τον κ. Φραδέλο, αυτή η νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται επηρεάζει και
τους πλοιοκτήτες, οι οποίοι στρέφονται σε
διάφορες λύσεις προς συμμόρφωση με το
Sulphur Cap 2020. Κατά τον ίδιο, ένα μεγάλο ποσοστό θα προετοιμαστεί για τη χρήση ελαφριών ή των νέων καυσίμων με περιεκτικότητα σε θείο χαμηλότερη του 0,5%.
Ωστόσο, μια σημαντική μερίδα στρέφεται
προς την εγκατάσταση scrubbers κυρίως
στα νεόκτιστα πλοία, άλλοι στρέφονται
προς το LNG, ενώ υπάρχουν και projects
που αφορούν χρήση LPG ως ναυτιλιακού
καυσίμου. «Ναυλωτές αλλά και operators»,
σημειώνει ο κ. Φραδέλος, «αναζητούν την
κατάλληλη επιλογή, καθώς δεν υπάρχει μια
ενιαία λύση που να καλύπτει όλα τα πλοία,

και η κάθε λύση εξαρτάται από την ηλικία
του πλοίου, το λειτουργικό προφίλ, ακόμα
και τη θαλάσσια περιοχή όπου δραστηριοποιείται».
Την ίδια άποψη εξέφρασε και ο κ. Νιώτης, σημειώνοντας ότι σαφώς σημαντικό
μερίδιο της αγοράς θα αποκτήσουν τα
scrubbers, ιδίως κατά τα πρώτα χρόνια
εφαρμογής του κανονισμού, ακολουθούμενα από τα εναλλακτικά καύσιμα, όπως
το LNG. Για τον κ. Νιώτη, η εφαρμογή του
νέου κανονισμού συνιστά «game changer»,
σημειώνοντας ότι υπάρχουν πολλοί παίκτες στην αγορά που «θέλουν να συμμορφωθούν με τα οριζόμενα στο Sulphur Cap,
αλλά υπάρχουν και εκείνοι που εναντιώνονται σε αυτές τις απότομες αλλαγές».
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο ζήτημα
των «blended fuels». Ωστόσο, για τους
συνομιλητές μας, αυτά τα καύσιμα ενέχουν
προκλήσεις κατά τη χρήση τους, με δεδομένο ότι πρόκειται για καύσιμα που προς
το παρόν δεν έχουν κατηγοριοποιηθεί στο
ISO8217 και υπάρχουν ως προς αυτά ζητήματα stability και compatibility.
Στο ερώτημα, τέλος, σχετικά με το ενδεχόμενο αναβολής του κανονισμού, και οι
δύο συνομιλητές μας υποστήριξαν την
άποψη ότι τέτοιο ενδεχόμενο δεν υφίσταται. Ωστόσο, ο ΙΜΟ έχει αναγνωρίσει
ορισμένες εύλογες ανησυχίες μερίδας
πλοιοκτητών, και έτσι ο Οργανισμός, κυρίως, μέσω του Sub-Committee on Pollution
Prevention and Response (PPR), εργάζεται με στόχο να ετοιμαστούν ορισμένες
οδηγίες προς τους προμηθευτές καυσίμων (bunkers suppliers), τους πλοιοκτήτες
(owners/operators), τα κράτη-μέλη (Flag
States) αλλά και τις ελεγκτικές αρχές (Port
State Controls), που θα αφορούν το ζήτημα της συνεπούς εφαρμογής (consistent
implementation). «Θα υπάρχουν μεταξύ
άλλων οδηγίες για το πώς ένα πλοίο που
δεν θα βρίσκει συμβατά καύσιμα θα πρέπει
να το αναφέρει και το πώς τα κράτη-μέλη
θα ενημερώνουν τον IMO», ανέφεραν οι
συνομιλητές μας.

Pneumatic Pressure Transmitters
Measuring range: DPT series :0-250”WC & 0-850"WC
Process connection: 1/4” or 1/2” NPT Female
Accuracy: <+0.5% of range
Max static Pressure :150 Bar
Max operating Temperature: 120oC
Internal protection: IP65
Mounting: on level or vertical bracket for max 2” dia. Pipe.
Body material: AISI 316 or Cadmium plated carbon steel available
Diaphragm and wetted parts Material: AISI 316

Level and pressure transmitters
Stainless steel construction
Absolute and gauge versions available
Accuracy: <±0.25% FS BFSL
Power supply: 9-30Vdc
Reverse polarity, EMI and ESD protected
Output signal: two wire 4-20mA
CE compliant
ATEX Intrinsically safe Approval (option)
Corrosion resistant construction
OEM models

Water Ingress Detectors
High Reliability
Power Supply: 24Vdc, 110-220Vac
Side-mounting, Top-mounting, Bottom-mounting
Wide range of available materials (ABS, PTFE, AISI 316,304)
Wide ranges of Process connection options (Flange, thread)
Max Operating temperature up to 200°C
Max Operating Pressure up to 60 Bar
Not effected by Electrical interference
Custom Designed sensors according to your application

SELECTRON
Selectron building
79 Kolleti str.
18537 Piraeus, GREECE
Tel.: (+30) 210 4599995

S.A.
Scan the image beside
with your smartphone
to visit our website.
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ

Επιμέλεια:
Νίκος Βεργούνης
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Πρότυπο κέντρο υψηλής
τεχνολογίας αναπτύσσει
η Wärtsilä
Η Wärtsilä προχωρά στην ανάπτυξη και στην
κατασκευή του Smart Technology Hub, ενός
υπερσύγχρονου κέντρου έρευνας, ανάπτυξης προϊόντων και παραγωγής στην πόλη-λιμάνι Vaasa της Φινλανδίας. Όπως τονίζεται
στη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, έως
το 2020 όλες οι λειτουργίες, καθώς επίσης
και το προσωπικό της Wärtsilä, θα μεταφερθούν από την πόλη Runsor στη Vaasa.
Παράλληλα, σημειώνεται ότι η συνολική
επένδυση θα ανέλθει στα 200 εκατ. ευρώ,

συμπεριλαμβανομένων όλων των γραφείων, των εγκαταστάσεων και των υποδομών logistics.
Αναφερόμενος στο εν λόγω project, o
κ. Jaakko Eskola, πρόεδρος και CEO της
Wärtsilä, επεσήμανε ότι η εταιρεία ξεκίνησε ως εργοστάσιο ξυλείας το 1834 από
το χωριό Värtsilä, ενώ σήμερα αποτελεί
τον κορυφαίο προμηθευτή ολοκληρωμένων συστημάτων στον ευρύτερο ναυτιλιακό κλάδο και στην παγκόσμια αγορά
ενέργειας. Τέλος, τόνισε χαρακτηριστικά
ότι «το Smart Technology Hub αποτελεί
παράδειγμα της συνεχούς ανανέωσης του
DNA της Wärtsilä».

Your Global Partner

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

www.marichem-marigases.com

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ
Η Ecochlor προσφέρει την
πρώτη εγγύηση συμμόρφωσης
συστήματος BWT
Η εταιρεία Ecochlor ανακοίνωσε την
πρώτη εγγύηση συμμόρφωσης συστήματος επεξεργασίας θαλάσσιου έρματος (BWTS). Η «Εγγύηση Συμμόρφωσης
EcoCareTM» αποδεικνύει τη δέσμευση
της Ecochlor να υποστηρίζει σθεναρά τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Η συγκεκριμένη εγγύηση όχι μόνο μετριάζει το
ρίσκο, αλλά επιπλέον θα παρέχει στους
πελάτες τη διαβεβαίωση ότι επενδύουν
στο καλύτερο σύστημα που είναι διαθέσιμο σήμερα, αλλά και στο μέλλον.

Η EcoCareTM είναι μια πολύπλευρη εγγύηση, που εξασφαλίζει τη συμμόρφωση
με τα πρότυπα του ΙΜΟ, της USCG και
των επιμέρους αμερικανικών πολιτειών.
Επιπλέον, η εγγύηση επικεντρώνεται στην
αποτελεσματικότητα του συστήματος που
αφορά την επεξεργασία θαλάσσιου έρματος για την αντιμετώπιση της μόλυνσης
από χωροκατακτητικά είδη. Τέλος, ασφαλίζει έναντι χρηματικών κυρώσεων μέχρι
$1.000.000 (με συγκεκριμένους όρους και
προϋποθέσεις), που σχετίζονται με πιθανά πρόστιμα, λιμενικές χρεώσεις, καθυστερήσεις και αποζημιώσεις για off-hire,
αν το θαλάσσιο έρμα που έχει υποστεί
σωστή επεξεργασία χρησιμοποιώντας το
BWTS της Ecochlor αποτύχει σε κάποια
δοκιμή για χωροκατακτητικά είδη.
Ο κ. John Morganti, αντιπρόεδρος του
τμήματος Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της
Ecochlor, δήλωσε: «Η Ecochlor είναι αφοσιωμένη στην εξυπηρέτηση των πελατών,
πέρα από τις συνήθεις προσδοκίες της
βιομηχανίας επεξεργασίας θαλάσσιου
έρματος. Η εγγύηση EcoCareTM περιλαμβάνεται στην αγορά ενός Ecochlor
BWTS χωρίς επιπλέον κόστος. Η εγγύηση
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εκφράζει την αφοσίωση και τη δέσμευσή
μας να παρέχουμε τα υψηλότερα πρότυπα, υποστηρίζοντας τις λειτουργίες των
πελατών μας».

Περιστρεφόμενα κυλινδρικά
ιστία τοποθετήθηκαν σε πλοίο
της Maersk Tankers
Η εταιρεία Norsepower Oy Ltd., σε
συνεργασία με τη Maersk Tankers, το
Energy Technologies Institute (ETI) και
τη Shell Shipping & Maritime, ανακοίνωσαν την εγκατάσταση δύο Norsepower
Rotor Sails στο πλοίο «Maersk Pelican»,
ένα Long Range 2 (LR2) product tanker
της Maersk Tankers.
Τα Rotor Sails είναι μεγάλα, κυλινδρικά
ιστία, τα οποία περιστρέφονται δημιουργώντας μια διαφορά πίεσης, η οποία ωθεί
το πλοίο προς τα εμπρός, σύμφωνα με το
φαινόμενο Magnus. Τα περιστρεφόμενα
κυλινδρικά ιστία θα παρέχουν βοηθητική
πρόωση, η οποία θα βασίζεται στην αιολική ενέργεια, με αποτέλεσμα να βελτιστοποιείται η απόδοση του καυσίμου, μέσω
της μείωσης της κατανάλωσης και των
σχετικών εκπομπών κατά ένα αναμενόμενο ποσοστό της τάξεως του 7-10% στις
συνήθεις θαλάσσιες διαδρομές.
Τα εν λόγω ιστία, τα οποία αποτελούν τα
μεγαλύτερα στον κόσμο, με ύψος 30 μ.
και διάμετρο 5 μ., έχουν ήδη περάσει από
αυστηρές δοκιμές στην ξηρά, όπου εξε-

τάστηκαν ως προς την απόδοση και τις
μηχανικές τους ιδιότητες, και αποτελούν
τα πρώτα Rotor Sails τα οποία παίρνουν
έγκριση από νηογνώμονα, με σκοπό να
χρησιμοποιηθούν σε product tanker. Στη
συνέχεια πρόκειται να πραγματοποιηθούν
εκτεταμένες μετρήσεις και να γίνει αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εν
λόγω ιστίων, προκειμένου να εξεταστεί η
μακροπρόθεσμη οικονομική και τεχνική
βιωσιμότητα της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες από
την ομάδα επιδόσεων πλοίων του Lloyd’s
Register (LR) θα συλλέξουν και θα αναλύσουν τα δεδομένα επιδόσεων κατά τη
διάρκεια της δοκιμαστικής φάσης, για
να εξασφαλίσουν μια αμερόληπτη αξιολόγηση προτού δημοσιευτούν σχετικές
τεχνικές και επιχειρησιακές πληροφορίες,
καθώς και μελέτες επιδόσεων.

Αιθάνιο: το νέο ναυτιλιακό
καύσιμο που κερδίζει συνεχώς
έδαφος
Διευρύνοντας συνεχώς τις προοπτικές σε
ό,τι αφορά τα «καθαρότερα» καύσιμα, ο
νηογνώμονας ABS συμμετείχε στην πρώτη επιτυχημένη μετατροπή ενός πετρελαιοκινητήρα χαμηλών ταχυτήτων σε κινητήρα που καταναλώνει καύσιμο αιθάνιο.
Η εταιρεία Navigator Gas, σε συνεργασία
με τον ναυλωτή Borealis, την εταιρεία κατασκευής κινητήρων MAN Energy Solutions,
τον προμηθευτή συστημάτων φορτίου και
συστημάτων τροφοδοσίας αερίου TGE
και τον ABS, ολοκλήρωσε με επιτυχία τη
μετατροπή της κύριας μηχανής του πλοίου «Navigator Aurora», ώστε να καταναλώνει, αντί για καύσιμο LNG, καύσιμο
αιθάνιο. Το χωρητικότητας 35.000 cbm
πλοίο μεταφοράς αιθυλενίου/υγραερίου,
το οποίο παραδόθηκε τον Αύγουστο του
2016, διαθέτει πλέον μια κύρια μηχανή
διπλού καυσίμου τύπου 6S50ME-C-GIE, η
οποία χρησιμοποιεί βαρύ μαζούτ (HFO)
και αιθάνιο ως καύσιμα.
Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία της
μετατροπής, η οποία διήρκεσε δεκαπέντε ημέρες, στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν δοκιμές για την απόδοση και τις
εκπομπές του κινητήρα, οι οποίες ήταν
επιτυχείς και απέδειξαν ότι οι επιδόσεις
ισχύος και οι εκπομπές ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις του νηογνώμονα και του
κανονιστικού πλαισίου.

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
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Γιατί παραμένουν
ανεκμετάλλευτα
τα άλλοτε περίτρανα
νησιά του Αιγαίου;

Η περιήγηση οποιουδήποτε
ταξιδιώτη, γνώστη της αρχαίας
ελληνικής ιστορίας ή μη, στις
άγονες κοιτίδες πολιτισμού του
Αιγαίου γεννά στον ίδιο πολλά
ερωτηματικά για το παρόν και
το μέλλον των λησμονημένων,
αλλά κάποτε περίτρανων,
μητροπόλεων του Αιγαίου.

Του Ηλία Μπίσια
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Η Σαμοθράκη σήμερα, με τους 2.500
κατοίκους, αντιμετωπίζει μια πρωτόγνωρη
κατάσταση για τον σύγχρονο κοινωνικό
ιστό της Ελλάδας. Απομονωμένοι τόσο
από την περιφέρεια στην οποία το νησί
ανήκει διοικητικά όσο και από τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, οι κάτοικοί της στην
κυριολεξία «παλεύουν» με τη μανία της
φύσης, την αδιαφορία της Αθήνας αλλά
και, προπαντός, τις δυστοκίες που χαρακτηρίζουν τις μικροκοινωνίες της σύγχρονης Ελλάδας. Κτηνοτρόφοι, κατά κύριο
λόγο, με μικρή παρουσία στον τουρισμό,
φαίνεται πως αδυνατούν να αντιληφθούν
τις δυνατότητες που τους παρέχουν ο
μοναδικός φυσικός πλούτος και η ιστορική κληρονομιά ενός νησιού που είναι
γνωστό σε όλη την Ευρώπη, και όχι μόνο.
Οι δυνατότητες για ανάπτυξη σαφώς
περιορίζονται από τη μάλλον ισχνή
ακτοπλοϊκή σύνδεση με την ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς και από την πλημμελή
επιμόρφωση των κατοίκων για τη συνετή εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του
νησιού, τόσο γεωργικά όσο και αλιευτικά
και τουριστικά, αλλά και για την αειφόρο
ανάπτυξή του.
Κατά την πρώτη διημερίδα του Samothraki
Open Forum με θέμα «Αειφορία, Ανάπτυ-

ξη και Τουρισμός», η οποία διοργανώθηκε στις 7-8 Σεπτεμβρίου 2018 από την
εταιρεία ΙΑΣΙΩΝ και υπό την αιγίδα του
Δήμου Σαμοθράκης, συζητήθηκαν, τόσο
από τοπικούς παράγοντες όσο και από
επισκέπτες με γνώσεις ειδικά στον χώρο
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στο
destination marketing, τρόποι για βιώσιμη
αξιοποίηση των μοναδικών αγαθών που
διαθέτει το νησί.
Αναφορικά με τη γεωργία, και σύμφωνα
με τα συμπεράσματα του Forum, με τις
δυνατότητες για πρωτογενή παραγωγή να
παραμένουν περιορισμένες –κυρίως λόγω
ανθρωπίνου δυναμικού– η έμφαση πρέπει να δοθεί στον στρατηγικό σχεδιασμό
ενός βιώσιμου πλάνου, με έμφαση στην
ποιότητα.
Για την ανάδειξη του τουρισμού, σαφώς
ο δήμος καθώς και οι επιχειρηματίες του
νησιού θα πρέπει να στοχεύσουν στην
προσέλκυση τουριστών από κράτη όπως
η Γαλλία και η Γερμανία, οι οποίες αποτελούν χώρες-λάτρεις του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, αλλά ο άμεσος στόχος
πρέπει να είναι οι γειτονικές χώρες. Άλλωστε, η εύκολη προσβασιμότητα από την
ανατολική Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την
ανατολική Θράκη αποτελεί εχέγγυο για
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την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, η οποία αυτή τη στιγμή περιορίζεται
σε μόλις δύο μήνες.
Η Θράκη είναι σαφώς ένας μοναδικός
τόπος, που προσφέρει εκπληκτικές δυνατότητες, ενώ την ίδια στιγμή αντανακλά
τις παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας.
Ο ατομικισμός, η εσωστρέφεια, η έλλειψη
ρεαλιστικών οραμάτων και η μη κατανόηση της μοναδικότητας του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που μπορεί να
προσφέρει, τόσο στην τοπική τουριστική
όσο και στην κτηνοτροφική βιομηχανία,
αποτελούν λίγες μόνο από τις παθογένειες που στέκονται εμπόδιο στην ανάπτυξη
του τόπου.
Είναι σε κάθε περίπτωση οξύμωρο –αν
όχι ανεπίτρεπτο– οι Αθηναίοι που επισκέπτονται την άγονη γραμμή να κουνούν το δάκτυλο και να προτείνουν
λύσεις για τη βιωσιμότητα του νησιού
ως άλλοι φωτεινοί παντογνώστες. Είναι
όμως άμεση ανάγκη για τις νεότερες
γενιές, σε μια περιφερειακή Ελλάδα που
αναπτύχθηκε κατά κύριο λόγο από τις
ασυντόνιστες επιδοτήσεις και από τις
θέσεις εργασίας στον δημόσιο τομέα,
να ενημερώνονται αλλά και να αντιλαμβάνονται τη νέα παγκόσμια τάξη πραγ-
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μάτων, αλλά και την απόλυτη ανάγκη για
εκσυγχρονισμό, ομαδικότητα, μακροχρόνιο στρατηγικό σχεδιασμό και χρήση νέων τεχνολογιών.
Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στην
περιφερειακή Ελλάδα, και ειδικά στη
δύστροπη άγονη γραμμή, δεν μπορεί να
επιβιώσει εάν οι κάτοικοι δεν αντιληφθούν
ότι τους ράθυμους χειμώνες οφείλουν και
οι ίδιοι να σχεδιάζουν στρατηγικά και να
μη βρίσκονται σε ύπνωση.
Πρωτοβουλίες όπως το Samothraki Open
Forum, το οποίο έφερε κοντά την τοπική
και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, καθώς
και τους πολίτες και τους επιχειρηματίες
του νησιού, αποτελούν ένα καλό έναυσμα
για προβληματισμό και παρακίνηση για
νέες δράσεις.
Είναι παρήγορο το ότι ο κ. Παναγιώτης
Καμπούρογλου, ιδρυτής και εντεταλμένος
σύμβουλος της διοργανώτριας εταιρείας
του Forum, ΙΑΣΙΩΝ, δεν είναι κάτοικος
Σαμοθράκης, αλλά εδώ και δεκαπέντε
χρόνια παραμένει λάτρης του νησιού και
στυλοβάτης των προσπαθειών για την
ανάδειξη της μοναδικής ομορφιάς και των
δυνατοτήτων του.
Τελικά, το μέλλον του τόπου μπορεί να
είναι (και) στα χέρια μας.

Πρωτοβουλίες όπως το
Samothraki Open Forum,
το οποίο έφερε κοντά την
τοπική και περιφερειακή
αυτοδιοίκηση, καθώς και
τους πολίτες και τους
επιχειρηματίες του νησιού,
αποτελούν ένα καλό
έναυσμα για προβληματισμό
και παρακίνηση για νέες
δράσεις.
1. Στιγμιότυπο από την επίσκεψη
στον αρχαιολογικό χώρο του Ιερού
των Μεγάλων Θεών.
2. O κ. Παναγιώτης Καμπούρογλου,
ιδρυτής και εντεταλμένος σύμβουλος
της διοργανώτριας εταιρείας του φόρουμ,
ΙΑΣΙΩΝ.
3. Στιγμιότυπο από τις εγγραφές της πρώτης
διημερίδας του Samothraki Open Forum με
θέμα «Αειφορία, Ανάπτυξη και Τουρισμός».
4. Η Σαμοθράκη διαθέτει μοναδικό φυσικό
πλούτο και ιστορική κληρονομιά.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Ένα «ασημένιο βέλος»
αλλάζει τα δεδομένα
στον ελληνικό
σιδηρόδρομο
«Ασημένιο Βέλος» αποκαλείται
το νέο απόκτημα της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, που από το
νέο έτος θα μειώσει τον
χρόνο του ταξιδιού ΑθήναΘεσσαλονίκη σε 3 ώρες και
20 λεπτά, διαμορφώνοντας
ένα ελπιδοφόρο «αύριο» για
τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Τα
Ναυτικά Χρονικά βρέθηκαν στη
Θεσσαλονίκη και επιβιβάστηκαν
στο «Ασημένιο Βέλος», που
αναπτύσσει ταχύτητες έως και
250 χλμ./ώρα.
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Στις 09.05 το πρωί του Σαββάτου 8 Σεπτεμβρίου 2018 ξεκίνησε το παρθενικό του δρομολόγιο, από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, το «Ασημένιο Βέλος»
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Το πρώτο δοκιμαστικό
δρομολόγιο ήταν από Θεσσαλονίκη προς
Κατερίνη, αγγίζοντας σε ορισμένα σημεία
της διαδρομής ταχύτητα 213 χλμ./ώρα.
Το «Ασημένιο Βέλος» ή, κατά την επίσημη ονομασία του, Frecciargento ETR 485
(οικογένεια Pendolino) αναμένεται να συνδέει σε λίγους μήνες τη Θεσσαλονίκη με
την Αθήνα σε πρώτη φάση σε 4 ώρες και εν
συνεχεία, εντός του 2019, σε μόλις 3 ώρες
και 20 λεπτά, ανατρέποντας τα δεδομένα
στη διακίνηση επιβατών μεταξύ των δύο
μεγαλύτερων πόλεων της χώρας. Σε συνδυασμό με τη μείωση της χρονοαπόστασης,
την ακρίβεια των δρομολογίων, τις νέες
υπηρεσίες της και μια προσιτή τιμολογιακή
πολιτική, στόχος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ είναι το
τρένο να καταστεί ευθέως ανταγωνιστικό
τόσο του αεροπλάνου όσο και του ΚΤΕΛ.
Σε ό,τι αφορά τον χρόνο εκτέλεσης του
ταξιδιού σε 3 ώρες και 20 λεπτά, αυτός
θα καταστεί εφικτός εντός του 2019, όπως
δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, καθηγητής Φίλιππος Τσαλίδης, μόλις ολοκληρωθούν τα απαραίτητα
συστήματα ασφαλείας ETCS (European
Train Control System), η σηματοδότηση
εντός και εκτός συρμού, η τηλεδιοίκηση

(απομένει το τμήμα Λιανοκλάδι-Δομοκός,
μήκους 52 χλμ.), καθώς και η περίφραξη
του συνόλου της σιδηροδρομικής γραμμής.
Το «Ασημένιο Βέλος» είναι ένας αθόρυβος
συρμός, που κατασκευάστηκε πριν από
είκοσι ένα χρόνια από τις Fiat Ferroviaria/
Alstom. Τα βαγόνια του προσφέρουν άνεση
και υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών (κλιματισμό,Wi-Fi, δυνατότητα φόρτισης
ηλεκτρικών συσκευών, τραπεζάκια ανά κάθισμα, οθόνες LCD για την παρακολούθηση
μηνυμάτων και ψυχαγωγικού προγράμματος,
μπαρ κ.ά.). Το εξ Ιταλίας ερχόμενο νέο απόκτημα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ μπορεί να μεταφέρει
489 επιβάτες: 146 στην πρώτη θέση, 343 στη
δεύτερη θέση, ενώ δύο ειδικές θέσεις προορίζονται για αναπηρικά καροτσάκια και 23
θέσεις στο εστιατόριο.
Σε δηλώσεις του, ο διευθύνων σύμβουλος
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ σημείωσε ότι το νέο απόκτημα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ είναι ένα ασφαλές
τρένο, που σηματοδοτεί μια νέα εποχή για
τις σιδηροδρομικές μεταφορές της χώρας.
Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Νικόλαος Μαυραγάνης, τόνισε πως διαμορφώνεται ένα
νέο «αύριο» για τις επιβατικές αλλά και
εμπορευματικές μεταφορές στην Ελλάδα.
Επόμενος, πλέον, μεγάλος στόχος είναι η
σύνδεση των λιμένων της χώρας και των
logistics centers με το εκσυγχρονισμένο
σιδηροδρομικό δίκτυο.

ΕΝ ΠΤΗΣΕΙ
Επικαιρότητα από τον χώρο των αερομεταφορών
βάση, αντιπροσωπεύοντας το μεγαλύτερο
αεροδρόμιο του κόσμου, καθώς και έναν
διεθνή κόμβο αερομεταφορών.
Επιπλέον, βρίσκονται υπό κατασκευή
οδικές και σιδηροδρομικές αρτηρίες, οι
οποίες θα συνδέονται με το αεροδρόμιο,
προκειμένου να καθίσταται ευκολότερη
η μεταφορά των επιβατών από και προς
αυτό.

Καλημέρα, Σικάγο: απευθείας
πτήσεις από την Αθήνα για το 2019
Η American Airlines, στο πλαίσιο της
επέκτασης του ευρωπαϊκού δικτύου της,
ανταποκρινόμενη επίσης στην ισχυρή
δυναμική της αγοράς μας, ανακοίνωσε
την απευθείας σύνδεση Αθήνα-Σικάγο, με
ισχύ από την ερχόμενη θερινή περίοδο (3
Μαΐου-2 Οκτωβρίου 2019).
Οι καθημερινές πτήσεις θα εκτελούνται με
το υπερσύγχρονο Boeing 787 Dreamliner
και αναμένεται να προσφέρουν περίπου
70.000 νέες αεροπορικές θέσεις. Αυτή θα
είναι η δεύτερη σύνδεση/δρομολόγιο της
εταιρείας με την Ελλάδα/Αθήνα, μετά και
το δρομολόγιο Φιλαδέλφεια-Αθήνα.
Σημειώνεται ότι η αγορά της Βόρειας
Αμερικής καταγράφει σταθερά ανοδική
πορεία, με τους επιβάτες για αναψυχή ή
επαγγελματικό ταξίδι στο +40% μέχρι και
τον Ιούλιο του 2018.

Στο Πεκίνο το μεγαλύτερο
αεροδρόμιο του κόσμου

Επιμέλεια:
Αγγελική Κολιομίχου
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Ένα αεροδρόμιο με κόστος κατασκευής
που αγγίζει τα σχεδόν $10 δις στην πρωτεύουσα της Κίνας αναμένεται να αλλάξει
ριζικά τον χάρτη της παγκόσμιας αεροπορικής βιομηχανίας.
Οι εργασίες κατασκευής του συγκεκριμένου αεροδρομίου έχουν ξεκινήσει
στο Πεκίνο από το 2014 και, σύμφωνα με
διεθνή μέσα ενημέρωσης, αναμένεται να
ολοκληρωθούν εντός του 2019.
Το νέο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας
της Κίνας εκτιμάται ότι θα εξυπηρετεί
περίπου 100 εκατ. επιβάτες σε ετήσια

Αυξημένη πληρότητα πτήσεων
για την Aegean Airlines
Η Aegean Airlines ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου
του 2018, όπου καταγράφεται αύξηση 1%
στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών, που
ανήλθε σε 455,7 εκατ. ευρώ, και βελτίωση
του καθαρού αποτελέσματος μετά από
φόρους, το οποίο διαμορφώθηκε σε ζημίες ύψους 13,8 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρών
ζημιών ύψους 20 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017.
Το πρώτο εξάμηνο του έτους, ο Όμιλος
μετέφερε 5,9 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση της επιβατικής κίνησης
κατά 7%, με αύξηση της χωρητικότητας

κατά 3% σε χιλιομετρικές θέσεις και 4%
σε διαθέσιμες θέσεις. Στο δίκτυο εσωτερικού ταξίδεψαν 2,7 εκατ. επιβάτες, 5%
περισσότεροι σε σχέση με το 2017. Στο
δίκτυο εξωτερικού η επιβατική κίνηση
αυξήθηκε κατά 8%, σε 3,3 εκατ. επιβάτες.
H μέση πληρότητα πτήσεων αυξήθηκε σε
81,7% από 79,2%, απόρροια της αποτελεσματικής εμπορικής πολιτικής και διαχείρισης του δικτύου. Η αύξηση της κίνησης
εξωτερικού προς/από την Αθήνα ανήλθε
σε 13%, ενώ εντάχθηκαν και έντεκα νέοι
προορισμοί εξωτερικού στο δίκτυο της
πρωτεύουσας.
Οι καθαρές λειτουργικές ροές το πρώτο
εξάμηνο του 2018 ενισχύθηκαν σε 163,2
εκατ. ευρώ, από 127,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017, με αποτέλεσμα
τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα να
διαμορφωθούν σε 395,8 εκατ. ευρώ.
Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, διευθύνων σύμβουλος, της Aegean Airlines, ανέφερε σχετικά: «Μετά από μια ιδιαίτερα θετική πορεία
που σημειώθηκε το 2017, πετύχαμε περαιτέρω ενίσχυση της επιβατικής κίνησης και
της μέσης πληρότητας πτήσεων, παρά τη
σημαντική αύξηση της χωρητικότητας από
ανταγωνιστικές εταιρείες. Ακολουθούμε για
δεύτερη χρονιά λελογισμένο ρυθμό ανάπτυξης και συνεχίζουμε να εστιάζουμε στη
βελτίωση των υπηρεσιών και του προϊόντος
μας, καθώς και στη βέλτιστη διαχείριση του
αναπτυσσόμενου δικτύου μας».

Στο νερό το μεγαλύτερο
αμφίβιο αεροσκάφος
Το μεγαλύτερο αμφίβιο αεροσκάφος
παγκοσμίως, το κινεζικό AG600, μετά την
επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών εδάφους, προχωρά σε μια νέα περίοδο δοκιμών, αυτή τη φορά στην επιφάνεια του
νερού.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της China
Aviation Industry General Aircraft,
το AG600, με την κωδική ονομασία
«Kunlong», ολοκλήρωσε επιτυχώς την
Κυριακή 26 Αυγούστου δοκιμαστική πτήση από το αεροδρόμιο της πόλης Zhuhai
στη νότια Κίνα προς αεροδρόμιο της
πόλης Jingmen, που βρίσκεται στην επαρχία Hubei στην κεντρική Κίνα, σηματοδοτώντας έναν κύκλο δοκιμών στο νερό.
Σημειώνεται ότι η Jingmen προσφέρεται
για τέτοιου είδους δοκιμαστικές πτήσεις
λόγω των ιδανικών υδάτινων συνθηκών.

Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα το γεγονός
ότι στο παρελθόν και το πρώτο αμφίβιο
αεροσκάφος Seagull 300 επέλεξε την
Jingmen για κάτι αντίστοιχο.
Το AG600, που θεωρείται το μεγαλύτερο αμφίβιο αεροσκάφος στον κόσμο και
το οποίο είναι εξοπλισμένο με τέσσερις
στροβιλοκινητήρες κινεζικής κατασκευής,
έχει τη δυνατότητα να συλλέγει 12 τόνους
νερού σε 20 δευτερόλεπτα και να μεταφέρει έως 370 τόνους νερού με ένα μόνο
γέμισμα. Αποστολή του; Η κατάσβεση
δασικών πυρκαγιών και οι θαλάσσιες επιχειρήσεις διάσωσης.

Το σκηνικό γύρω από το διά αέρος
εμπόριο
H WorldACD δημοσιοποίησε την Τρίτη
31 Ιουλίου τα ευρήματά της για την πορεία
των διά αέρος μεταφορών φορτιών κατά
τον περασμένο Ιούνιο.
Συγκεκριμένα, έπειτα από δύο χρόνια, ο
όγκος των φορτίων που μεταφέρθηκαν
μέσω αέρος τον Ιούνιο παρέμεινε σχετικά σταθερός, καθώς αυξήθηκε μόλις κατά
0,4% σε σχέση με πέρυσι. Από την άλλη,
κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, ο όγκος
αυξήθηκε κατά 3,7% συγκριτικά με το
αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.
Ωστόσο, όπως επισημαίνει η WorldACD,
οι προοπτικές για το δεύτερο εξάμηνο
του έτους δεν είναι σαφείς, καθότι από
τη μία οι μεγάλες εταιρείες μεταφορών
εμφανίζονται αισιόδοξες, από την άλλη
είναι πολλοί αυτοί που ανησυχούν για
τον αρνητικό αντίκτυπο που είναι δυνατόν να επιφέρουν οι εμπορικές κυρώσεις
Τραμπ στις παγκόσμιες εμπορικές ροές.
Προφανώς και τα αποτελέσματα του
Ιουνίου δεν αποτελούν ασφαλές δείγμα
για το τι μέλλει γενέσθαι για το υπόλοιπο
του χρόνου.
Αναλύοντας γεωγραφικά το τοπίο για
τις εμπορικές ροές διά αέρος, προκύ-

πτει από τη WorldACD ότι σε Αφρική,
Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Νότια Ασία ο
όγκος των φορτίων συρρικνώθηκε επίσης,
συγκριτικά με έναν χρόνο πριν.
Παράλληλα, οι εξαγωγές φορτίων από
αέρος από την Κίνα προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν σημαντικά τον Ιούνιο (-5,9%), ακολουθώντας κατά κάποιον τρόπο την πορεία
όλου του πρώτου εξαμήνου του 2018
(-2,9%), αντανακλώντας προφανώς την
επιδείνωση στις σχέσεις των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου. Μειωμένες
εμφανίστηκαν επίσης οι διά αέρος εμπορικές ροές από την Κίνα προς την Ευρώπη, ενώ από τις ΗΠΑ προς την Ευρώπη το
σκηνικό διαφοροποιείται, καθώς σημειώθηκε αύξηση της τάξεως του 3,7% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Τουρκία: η οικονομία καταρρέει,
η Turkish Airlines «απογειώνεται»
Ανεπηρέαστη από τη δεινή οικονομική
κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η
Τουρκία φαίνεται πως είναι η Turkish Airlines.
Συγκεκριμένα, ο τουρκικός εθνικός αερομεταφορέας έσπασε κάθε ρεκόρ επιβατικής κίνησης σε ημερήσια βάση το Σάββατο 18 Αυγούστου, όπως αποκάλυψε με
tweet του ο διευθύνων σύμβουλος της
εταιρείας. Ο Bilal Eksi ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το περασμένο Σάββατο 253.000
επιβάτες πέταξαν μέσω 1.547 πτήσεων της
Τurkish Airlines προς τους αγαπημένους
τους προορισμούς, με το 75% αυτών των
πτήσεων να αναχωρούν εγκαίρως».
Τέλος, σημείωσε ότι καταβάλλεται κάθε
δυνατή προσπάθεια προκειμένου το επιβατικό κοινό να απολαμβάνει στο μέγιστο τις υπηρεσίες της εταιρείας, ιδιαίτερα
σε περίοδο αυξημένης κίνησης, ενώ δεν
παρέλειψε να ευχαριστήσει τους επιβάτες
που επιλέγουν την Τurkish Airlines για τις
μετακινήσεις τους.

ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΝΑΥΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΝ

1939-2018: 79 χρόνια από την έκρηξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
Τιμή στους πεσόντες ναυτικούς του ελληνικού Εμπορικού Ναυτικού

1

Για τους πεσόντες αλλά
και αγνοούμενους Έλληνες
ναυτικούς, οι οποίοι βρέθηκαν
στην πρώτη γραμμή του
πολέμου και δέχτηκαν το
βάπτισμα του πυρός στον
αγώνα για την ελευθερία,
μόνο τιμή πρέπει. Όλοι
όσοι τιμούμε τις ηρωικές
ναυτομάνες πατρίδες μας και
αναγνωρίζουμε τον ρόλο της
Εμπορικής Ναυτιλίας και των
ανθρώπων που την υπηρετούν
θα πρέπει να αναλάβουμε
πρωτοβουλία για την ανέγερση
μνημείου Πεσόντων Ναυτικών
κατά τη διάρκεια του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου.
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Το ξέσπασμα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου θα σημάνει καταστροφή για το ελληνικό εμπορικό πλοίο. «Είκοσι χιλιάδας
ναυτεργατών και εξακόσια περίπου πλοία
μεγάλα και μικρά παρέταξεν εις την μάχην
το Εμπορικόν μας Ναυτικόν. Εις τριακόσια
είκοσι ανήρχοντο τα ωκεανοπόρα φορτηγά και 10 χιλιάδας τα εν ενεργεία πληρώματά των» (Ναυτικά Χρονικά, 21 Ιουνίου 1945).
Η λήξη του πολέμου θα βρει τα δύο τρίτα
του ελληνόκτητου στόλου να έχουν χαθεί
από βομβαρδισμούς, τορπίλες και νάρκες.
Αλλά το πιο οδυνηρό ήταν πως σχεδόν
2.000 Έλληνες ναυτικοί είχαν χάσει τη ζωή
τους, ενώ περίπου 2.500 είχαν μείνει ανάπηροι και πολλοί είχαν παραφρονήσει.
Όσοι σεβόμαστε τον ρόλο της Εμπορικής Ναυτιλίας και των ανθρώπων που την
υπηρετούν, και βεβαίως η ίδια η ελληνική
πολιτεία, θα πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλία για την ανέγερση ενός μνημείου Πεσόντων Ναυτικών του ΕΝ κατά τη
διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Το
μνημείο θα ήταν δέον να ανεγερθεί σε
περίοπτη θέση στον Πειραιά, στην καρδιά
της ελληνικής ναυτιλίας. Αυτός είναι ένας
απτός τρόπος, σχεδόν 80 χρόνια από το
ξέσπασμα του πολέμου, για να τιμηθούν η
μνήμη και το μεγαλείο της ηρωικής προσφοράς του Έλληνα ναυτικού του ΕΝ.
Προς αυτή την κατεύθυνση είχε αρχίσει

2

να κινείται το 2013 το τότε Υπουργείο
Ναυτιλίας και Αιγαίου, υπό την ηγεσία
του Κωνσταντίνου Μουσουρούλη και εν
συνεχεία υπό τον Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη.
Συγκεκριμένα, είχε αναληφθεί η πρωτοβουλία συγκρότησης δύο επιτροπών, αποτελούμενων από αξιωματικούς στελέχη
του ΛΣ και εκπροσώπους της ναυτιλιακής
κοινότητας, οι οποίες θα εξέταζαν πτυχές του ζητήματος ανέγερσης μνημείου
Πεσόντων Ναυτικών κατά τη διάρκεια
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Έργο της πρώτης (επιστημονικής) επιτροπής, που συγκροτήθηκε με απόφαση του
τότε αρχηγού ΛΣ αντιναυάρχου ΛΣ Δημ.
Π. Μπαντιά, ήταν ο εντοπισμός και η διασταύρωση των ονομάτων των πεσόντων
ναυτικών απ’ όλες τις διαθέσιμες πηγές,
όπως βιβλία, ιστορικές μελέτες, καθώς και
από το αρχείο του Ασφαλιστικού Οργανισμού κατά Κινδύνων Πολέμου (ΑΟΚΠ),
το οποίο βρίσκεται πλέον στην κατοχή
των Γενικών Αρχείων του Κράτους, ενώ
μέχρι πρότινος ήταν στην κατοχή του
ΥΝΑΝΠ. Ο ΑΟΚΠ είχε συσταθεί το 1939
με τον ΑΝ 2116, με σκοπό την «ασφάλισιν
των πληρωμάτων των ελληνικών εμπορικών πλοίων κατά κινδύνων πολέμου», και
τελούσε υπό την εποπτεία του τότε Υφυπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Ναυτικά
Χρονικά, 15 Μαΐου 1947). Έχει ενδιαφέ-
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1. Φωτογραφικό στιγμιότυπο από την Ακτή
Ποσειδώνος, ενώ στο βάθος διακρίνεται η
Ακτή Τζελέπη (1941).
2. Πανοραμική φωτογραφία του λιμένα του
Πειραιά κατά την περίοδο του μεσοπολέμου
(προ του 1928), στην οποία εικονίζεται το
σημείο συμβολής της Ακτής Ποσειδώνος με
την Ακτή Μιαούλη.
3. Αγκυροβολημένο πλοίο στην τότε αποβάθρα
εκφόρτωσης άνθρακα και δομικών υλικών, με
τις χαρακτηριστικές αποθήκες άνθρακα, στην
Ηετιώνεια Ακτή, δίπλα στο κτήριο του ΥΝΑΝΠ
στη σημερινή Ακτή Βασιλειάδη. (Σεπτέμβριος
1944).
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4. Άποψη του λιμένα της Ζέας (Πασαλιμάνι)
την εποχή του πολέμου.
5. Γερμανοί στρατιώτες επιβαίνουν σε σκάφος
που πλέει μπροστά από μισοβυθισμένα από
τον βομβαρδισμό της 6-7 Απριλίου 1941 πλοία,
γερανούς κ.λπ. Στο βάθος δεξιά διακρίνεται το
κτήριο του Χατζηκυριάκειου Ορφανοτροφείου
πάνω από την Ακτή Ξαβερίου.
6. Μέλη του πληρώματος του Α/Π
«Ανδριώτης», το οποίο τορπιλίστηκε στον
Ατλαντικό στα τέλη Αυγούστου του 1940
από γερμανικό υποβρύχιο. (Ναυτικά Χρονικά,
21 Ιουνίου 1945)

* Οι φωτογραφίες 1, 2, 3, 4 & 5 αποτελούν
ευγενική χορηγία του κ. Χρήστου Βαγιωνάκη.
5

ρον ότι η εν λόγω επιτροπή κατέληξε σε
συγκεκριμένο πόρισμα, παρά τις εγγενείς
δυσκολίες του όλου ερευνητικού εγχειρήματος. Ωστόσο, καλό θα ήταν η προσπάθεια που κατεβλήθη να αξιοποιηθεί και να
συνεχιστεί με νεότερη έρευνα από γνώστες των εργαλείων και των μεθόδων της
ιστορικής έρευνας, με στόχο τη συμπλήρωση και τη διόρθωση στοιχείων που
αφορούν τους πεσόντες ναυτικούς.
Λίγους μήνες αργότερα, με νεότερη απόφαση του αρχηγού ΛΣ αντιναυάρχου ΛΣ
Δημ. Π. Μπαντιά συγκροτήθηκε «Ομάδα
Εργασίας – Επιτροπή Έργου για την ανέγερση μνημείου Πεσόντων Ναυτικών κατά
τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου».
Έργο της επιτροπής ήταν ο καθορισμός
των ειδικότερων απαιτήσεων για την ανέγερση του μνημείου, όπως η χωροθέτησή
του, ο σχεδιασμός και η φιλοτέχνησή του,
καθώς και η εξεύρεση χρηματοδότησης
για την κάλυψη του κόστους.
Παρά τον ειλικρινή ζήλο, όμως, που επέδειξαν τα μέλη των επιτροπών και το ζωηρό ενδιαφέρον του αρχηγείου του ΛΣ-ΕΛ.
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ΑΚΤ., η όλη προσπάθεια δεν ευοδώθηκε
και με την πάροδο του χρόνου ατόνησε.
Ωστόσο, το ζήτημα της ανέγερσης ενός
μνημείου σε ανάμνηση της θυσίας εκατοντάδων Ελλήνων ναυτικών κατά τη διάρκεια
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου δεν πρέπει
να ξεχαστεί, ιδίως μάλιστα ενόψει και της
συμπλήρωσης 80 ετών τον Σεπτέμβριο του
2019 από την έναρξη του πολέμου.
Η ελληνική πολιτεία, και βεβαίως η ηγεσία του ΥΝΑΝΠ, η οποία γνωρίζουμε
πως επιδεικνύει μεγάλη ευαισθησία σε
αυτά τα θέματα, θα ήταν σκόπιμο να
ανακινήσει εκ νέου το ζήτημα της ανέγερσης ενός μνημείου στον Πειραιά για
τους πεσόντες ναυτικούς. Μια πρόταση
θα ήταν να επανασυσταθεί η επιστημονική επιτροπή με εξειδικευμένα στελέχη
του υπουργείου, καθώς τα Ναυτικά Χρονικά γνωρίζουν πως το ΥΝΑΝΠ διαθέτει πολλά, αξιόλογα και έμπειρα στελέχη
στη διαχείριση, στη μελέτη και στην αξιοποίηση αρχειακών τεκμηρίων, ιστορικών
πηγών και πληροφοριακού υλικού. Επίσης, θα μπορούσε να υποβληθεί από το

ΥΝΑΝΠ σχετικό αίτημα προς τα ΓΑΚ για
διευκόλυνση της έρευνας επί του αρχείου του ΑΟΚΠ. Μία ακόμα πρόταση που
θα μπορούσε να εξετάσει το ΥΝΑΝΠ
είναι να επεκταθεί η έρευνα από την
επιστημονική ομάδα και σε άλλες πρωτογενείς πηγές, όπως: (α) αρχεία Νηολογίων-Ναυτολογίων ελληνικών και Προξενικών Λιμενικών Αρχών, (β) αρχεία Δημοτολογίων/Ληξιαρχεία Δήμων, (γ) αρχεία
ασφαλισμένων ναυτικών στο ΝΑΤ, (δ)
αρχεία σε σχετικές με ναυτικές απώλειες
κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο βάσεις
δεδομένων στο εξωτερικό.
Τα Ναυτικά Χρονικά, έχοντας πρωτοεκδοθεί το 1931, έχουν βιώσει και περιγράψει
μέσα από τις σελίδες τους την καταστροφή του πολέμου και το βαρύ τίμημα που
πλήρωσε ο Έλληνας ναυτικός του Εμπορικού Ναυτικού. Γι’ αυτόν τον λόγο πιστεύουν πως πρέπει να αποδοθεί με τη δυνατή ακρίβεια η τιμή που πρέπει σε όλους
τους « Έλληνες μάρτυρες του κύματος»,
που αγωνίστηκαν για την πατρίδα και την
ελευθερία.
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