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ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΕΝ ΠΛΩ
Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι στην Ακτή Μιαούλη

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ
Του Καπτ. Γ. Γεωργούλη

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
Τι επιφυλάσσει το μέλλον για την αγορά  
των bulk carriers;
• Καπτ. Ανδρέας Γεωργίου, Managing Director 

της Gregale Dry Bulk Shipping
• Πάνος Ζαχαριάδης, Τεχνικός Διευθυντής  

της Atlantic Bulk Carriers Management Ltd.
• Άλεξ Πάργας, Commercial Manager της 

Victoria Shipbroking Inc. (Blue Planet Group)
• Γιάννης Συρίγος, CFO της Iolcos Hellenic 

Maritime Enterprises Co. Ltd.
• Εύα Τζίμα, Research Director της Intermodal 

Shipbrokers Co.

«Ευσεβείς πόθοι» της MEPC 73
Του Πάνου Ζαχαριάδη

«Καθαρότερη» ενέργεια, ο μεγάλος στόχος της ΕΕ
Του Γιάννη Θεοδωρόπουλου

ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΕΥΠΟΙΙΑ
Ένα εθνικό έργο στον τομέα της υγείας  
από το  Ίδρυμα Ωνάση

Πώς λειτουργούν οι Ναυτικές Ακαδημίες  
στη ναυτιλιακή δύναμη της Σκανδιναβίας
Αποστολή στη Νορβηγία των Ηλία Μπίσια  
και Χάρη Παππά

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ
Ειδήσεις από τις θάλασσες του κόσμου

Στρατηγικές επιδιώξεις και ναυτιλιακές 
φιλοδοξίες της Τιφλίδας
Αποστολή στη Γεωργία του Παναγιώτη Καπετανάκη

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

Οι διεθνείς ναυτιλιακές εκθέσεις για το 2019
Της Αγγελικής Κολιομίχου

ADVERTORIAL
SRH e-Navigation program

Η προσαρμοστικότητα είναι απαραίτητη για 
την ευημερία οποιασδήποτε επιχειρηματικής 
δραστηριότητας
Συνέντευξη του Θεοφάνη Θεοφάνους, Managing 
Director της Bernhard Schulte Shipmanagement 
(Greece)

ΝΕΟΤΕΥΚΤΑ
Sun Enterprises Ltd.: VLCC «LITA»

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Η ναυτιλιακή βιομηχανία στην εποχή  
της 4ης τεχνολογικής επανάστασης
• Derek Novak, Senior Vice President, 

Engineering and Technology,  ABS
• Βασίλης Δημουλάς, Technology & Innovation 

Manager for Greece, Cyprus & Malta, Bureau Veritas
• ClassNK
• Ιωάννης Χιωτόπουλος, Regional Manager 

South East Europe, Middle East & Africa DNV 
GL – Maritime

• Θεοδόσης Σταματέλλος, Marine & Offshore 
Regional Manager, South Europe, Lloyd's Register

• Σπυρίδων Α. Ζολώτας, Marine Greece  
& Black Sea Area Director, RINA

Οι επιπτώσεις της τεχνολογίας στη ναυτιλία:  
οι νέες τεχνολογίες γεννούν νέες προκλήσεις
Του John Wilson, Director Technical Services Asia, 
SCB Management Consulting Services, Ltd.
/ The American Club

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ

RESOLVE MARINE GROUP
Indian Navy contracted Resolve to lift INS 
“Betwa” Frigate

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΕΝ ΠΤΗΣΕΙ
Επικαιρότητα από τον χώρο των αερομεταφορών

Περιήγηση στα σπουδαιότερα  
ναυτικά μουσεία του κόσμου
Του Ηλία Στεφανίδη

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Το νέο ειδικό τεύχος των Ναυτικών Χρονικών: 
τιμή στις κυρίες της ελληνικής ναυτιλίας
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Η φωτογραφία του εξωφύλλου 
προέρχεται από την ιστοσελίδα 
pixabay (χρήστης skeeze).
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23,05 εκατ. τόνοι 
είναι η συνολική χωρητικότητα 

των πλοίων που έχουν 

παραγγελθεί στα ναυπηγεία όλου 

του κόσμου από τον Ιανουάριο 

έως τις αρχές Νοεμβρίου του 

2018.

€1,701 τρις
ήταν η αξία των προϊόντων που οι 

28 χώρες-μέλη της ΕΕ εισήγαγαν 

και εξήγαγαν διά θαλάσσης το 

2016 από και προς μη κράτη-μέλη 

της ΕΕ.

45 χλμ.
μήκος θα έχει το κανάλι που 

σχεδιάζεται να κατασκευαστεί 

στην Τουρκία και το οποίο θα 

συνδέει τη Μαύρη Θάλασσα  

με τη Θάλασσα του Μαρμαρά.

$2,7 εκατ.
εκτιμάται πως μπορεί να φτάσει 

το κόστος εγκατάστασης ενός 

scrubber τύπου «open loop» σε 

ένα νεότευκτο VLCC, σύμφωνα 

με πηγές νοτιοκορεατικών 

ναυπηγείων.  

537.000
είναι ο αριθμός των επιβατών 

που εκτιμάται πως μπορούν να 

φιλοξενηθούν στις καμπίνες των 

σχεδόν 315 κρουαζιερόπλοιων 

που πλέουν στις θάλασσες του 

κόσμου. 

18 εκατ.
βαρέλια πετρελαίου υπολογίζεται 

πως διακινούνται σε ετήσια 

βάση διαμέσου των Στενών του 

Ορμούζ, με κύριους προορισμούς 

την Κίνα, την Ιαπωνία, την Ινδία 

και τη Νότια Κορέα.

362 μ.
είναι το μήκος του bulk carrier 

«MS Ore Brasil», σχεδόν τέσσερις 

φορές το μήκος του Αγάλματος 

της Ελευθερίας στο λιμάνι της 

Νέας Υόρκης.

361 πλοία
ανήκουν στον στόλο της COSCO 

Shipping Lines Co. Ltd., τα οποία 

πραγματοποιούν προσεγγίσεις 

σε 267 λιμένες σε όλο τον κόσμο.

80 εκατ.
τόνοι εμπορευμάτων αναμένεται 

να διακινούνται ετησίως, έως το 

2029, από το Βορειοανατολικό 

Πέρασμα, από τους σχεδόν 8 

εκατ. τόνους που διακινήθηκαν 

το 2017.

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 
ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
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Safety Means
the World to Us

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

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

and our environment.
 

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

www.gaslogltd.com
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ΕΝ ΠΛΩ

Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι  
στην Ακτή Μιαούλη

Περί νέων στα ναυτικά 
επαγγέλματα: ενδιαφέρον 
υπάρχει, αφοσίωση υπάρχει;

Τα Ναυτικά Χρονικά ήταν ανέκαθεν υποστη-
ρικτές των νέων ναυτικών και των σπουδα-
στών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. 
Οι παλαιότεροι θα γνωρίζουν καλύτερα ότι 
ο ιδρυτής των Ναυτικών Χρονικών, Δημήτρης 
Κωττάκης, υπήρξε από τους αέναους υπο-
στηρικτές της ναυτικής εκπαίδευσης και της 
δημιουργίας Ακαδημιών στις μεγάλες ναυ-
τομάνες πατρίδες της ελληνικής επαρχίας.
Ο Κωττάκης ήθελε να κυκλοφορούν 
τεύχη των Ναυτικών Χρονικών σε όλα τα 
ναυτόσπιτα του Αιγαίου και του Ιονίου, 
προκειμένου να ενημερώνονται όχι μόνο 
οι οικογένειες, αλλά κυρίως οι νεότερες 
γενιές, για τα τεκταινόμενα στη ναυτιλία 
και για τις προοπτικές ανέλιξης στα πλοία 
του εμπορικού μας ναυτικού.

Αυτή τη σημαντική παράδοση και κληρο-
νομιά έχουν προσπαθήσει, τα τελευταία 
τρία χρόνια, να συνεχίσουν τα Ναυτικά 
Χρονικά. Στις δύο πρόσφατες εκδηλώσεις 
που διοργάνωσε η επιμορφωτική μας πρω-
τοβουλία Isalos.net, τόσο στην ΑΕΝ Μακε-
δονίας όσο και στο Ίδρυμα Ευγενίδου, η 
ανταπόκριση των σπουδαστών και των 
ναυτιλιακών εταιρειών ήταν συγκινητική.
Στη Μηχανιώνα, 430 νέοι σπουδαστές και 
σπουδάστριες και στην Αθήνα 530 σπου-
δαστές από τις ΑΕΝ Ασπροπύργου, Ηπεί-
ρου, Ιονίων Νήσων, Κύμης, Οινουσσών, 
Σύρου, Ύδρας, Χίου, αλλά και των νέων 
ιδιωτικών κολεγίων στον Πειραιά, παρακο-
λούθησαν τις εργασίες των δύο ημερίδων.
Η συμμετοχή αλλά και το ενδιαφέρον των 
νέων σπουδαστών πραγματικά μας συγκι-
νούν. Ωστόσο, ανέκαθεν υπήρχε μια μεμψι-
μοιρία, ίσως και αρνητισμός, από διάφορες 
πλευρές για το ενδιαφέρον των νεότερων 



γενεών για τα ναυτικά επαγγέλματα και σε 
πολλές περιπτώσεις μια αυστηρή και απα-
ξιωτική κριτική για τους σπουδαστές που 
τελικά αποφοιτούν από τις ΑΕΝ της χώρας 
και δεν σταδιοδρομούν στα πλοία. Μήπως 
θα έπρεπε, όμως, όλοι όσοι στον χώρο της 
κρατικής εκπαίδευσης, της διανόησης αλλά 
και της δημοσιογραφίας υποστηρίζουμε 
ότι ενδιαφερόμαστε για τη νέα γενιά ναυ-
τελλήνων και για τους Έλληνες ναυτικούς 
να προβούμε σε μια αυτοκριτική ως προς 
τους τρόπους που το ίδιο το σύστημα αλλά 
και εμείς έχουμε επιλέξει να επικοινωνούμε 
και κυρίως να διατηρούμε ανοιχτούς τους 
διαύλους επικοινωνίας με τη νέα γενιά; Ο 
εφοπλισμός, μέσω των συνεισφορών στο 
ΚΝΕ, αλλά και τα ιδρύματα (μέσω των 
τεράστιων δωρεών τους) ήδη έχουν προ-
σφέρει πάρα πολλά.
Συνομιλητής μας, ο οποίος γνωρίζει καλά 
και σε βάθος τα θέματα ναυτικής εκπαί-

δευσης, μας προέτρεψε να πάμε πίσω τέσ-
σερις δεκαετίες, τότε που δημόσια αλλά 
και ιδιωτική εκπαίδευση προσέφεραν ακό-
μη στη ναυτιλία λαμπρούς αξιωματικούς, 
υπερήφανους για τη σχολή τους αλλά και 
για τη στολή τους. Μέχρι τότε δεν υπήρχε 
ούτε μεμψιμοιρία ούτε αρνητισμός από 
κανέναν: «Τη συνέχεια τη γνωρίζουμε. 
Απαξίωση ιδιωτικής εκπαίδευσης μέχρι 
πλήρους καταργήσεώς της, μονοπώλιο 
κρατικών σχολών μέχρι πλήρους παρακ-
μής τους, εν μέσω εμφυλίου πολέμου 
μεταξύ λιμενικών και πολιτικών υπαλλή-
λων. Σε μια τέτοια θλιβερή κατάσταση, 
ποιος πρέπει άραγε να κάνει αυτοκριτι-
κή;» μας ανέφερε με αυστηρότητα αλλά 
και ρεαλισμό.
Σαφώς, πολλά από αυτά τα νέα παιδιά 
σήμερα εισέρχονται στις Ακαδημίες με 
λίγες γνώσεις σχετικά με τη ναυτιλία και 
κυρίως για τις απαιτήσεις του ναυτικού 

επαγγέλματος. Πολλοί μάλιστα είναι αυτοί 
που εισέρχονται είτε για τις καλές απο-
λαβές είτε για να βρουν εύκολα και γρή-
γορα μια θέση σε κάποιο από τα ναυτι-
λιακά γραφεία του λεκανοπεδίου Αττικής. 
Το γεγονός όμως ότι εμφανίστηκαν στην 
Αθήνα άνω των 400 νέων πρωτοετών 
σπουδαστών με στολές (οι οποίες πλη-
ρώθηκαν όχι από το Δημόσιο αλλά από 
το υστέρημα του καθενός) και παρέμειναν 
με σοβαρότητα και ευπρέπεια καθ’ όλη τη 
διάρκεια των εκδηλώσεων αποδεικνύει ότι 
πολλοί από αυτούς τους νέους δεν είναι 
«περαστικοί» από τις σχολές. Και είναι 
αισιόδοξη για όλους μας η υπερηφάνεια 
που αισθάνονται αυτοί οι νέοι φορώντας 
τη στολή του δόκιμου αξιωματικού.
Σε μια συγκινητική του τοποθέτηση ο 
πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου και 
πρεσβευτής του Διεθνούς Ναυτιλιακού 
Οργανισμού (IMO) στην Ελλάδα, δρ Λεω-

1-5. Στιγμιότυπα από την ημερίδα «Επιλέγω Ναυτιλία» στην Αθήνα, η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο  
24 Νοεμβρίου 2018 στο  Ίδρυμα Ευγενίδου.
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νίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης, παρότρυνε 
τους νέους και τις νέες που παρακολού-
θησαν την ημερίδα της Αθήνας «να αγα-
πήσουν τη θάλασσα», διότι, όπως ανέφε-
ρε, η αγάπη γι’ αυτήν αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για να ανελιχθεί κάποιος στα 
ναυτικά επαγγέλματα αλλά και στη ναυτι-
λία γενικότερα. 
Οι νέοι διαφαίνεται ότι έρχονται πίσω 
στη θάλασσα. Ο εφοπλισμός μας τους 
αγκαλιάζει (είναι οφθαλμοφανές από τη 
συμμετοχή τους σε όλες τις εκδηλώσεις 
για τη ναυτική εκπαίδευση) και τα ιδρύ-
ματα της ναυτιλίας στέκονται δυναμικοί 
υποστηρικτές. Για πρώτη φορά ας είμαστε 
(κάπως) αισιόδοξοι.

Η ναυτιλιακή κοινότητα μπροστά 
σε μεγάλες προκλήσεις και 
αποφάσεις 

Την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018 διοργανώ-
θηκε στο ξενοδοχείο Hilton το 8ο Annual 
Capital Link Operational Excellence in 
Shipping Forum, στο οποίο έδωσαν το 
«παρών» ορισμένες από τις πλέον εξέ-
χουσες προσωπικότητες της ελληνικής 
αλλά και της διεθνούς ναυτιλίας, εκθέτο-
ντας τις σκέψεις και τους προβληματι-
σμούς τους πάνω σε μια σειρά από κρίσι-
μα ζητήματα για το σήμερα και το αύριο 
της ποντοπόρου ναυτιλίας.

«SLOW STEAMING», ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  
ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ 2020
Οι νέοι περιβαλλοντικοί κανονισμοί με 

ισχύ από 1/1/2020 αποτελούν μόνιμο 
αντικείμενο συζήτησης για τα μέλη της 
παγκόσμιας ναυτιλιακής κοινότητας. Στο 
πλαίσιο αυτό, τέσσερις σημαίνοντες Έλλη-
νες πλοιοκτήτες, με τους τρεις εξ αυτών 
να κατέχουν και υψηλά θεσμικά αξιώματα 
στον χώρο της ναυτιλίας, παρουσίασαν τις 
απόψεις τους σχετικά με τις προκλήσεις 
που καλείται να αντιμετωπίσει η ευρύτερη 
ναυτιλιακή βιομηχανία στο εγγύς μέλλον. 
Στην τοποθέτησή του ο κ. Γεώργιος 
Προκοπίου (πρόεδρος και ιδρυτής – 
Dynacom Tankers, Sea Traders – Dynagas) 
τόνισε ότι η όλη συζήτηση περί μείωσης 
των εκπομπών ρύπων μέσω της χρήσης 
scrubbers ή καυσίμων χαμηλής περιε-
κτικότητας σε θείο έχει τεθεί σε λάθος 
βάση, σημειώνοντας με έμφαση ότι η 
«μεταφορά της ρύπανσης από τον αέρα 
στη θάλασσα δεν αποτελεί λύση». Για τον 
κ. Προκοπίου, πέραν των δύο πρώτων 
δυνατοτήτων, οι πλοιοκτήτες θα πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα επιλογής και μιας 
τρίτης λύσης, αυτής που ακούει στο όνο-
μα «slow steaming», που από την πρώτη 
ημέρα εφαρμογής της θα επέτρεπε τη 
μείωση των εκπομπών CO2, NOx, SOx 
καθώς και μικροσωματιδίων κατά 60%. 
Ο κ. Προκοπίου προσέθεσε, επίσης, πως 
στην περίπτωση που ένας πλοιοκτήτης 
επιλέγει τα πλοία του να πλεύσουν με 
μεγαλύτερες ταχύτητες, τότε θα μπορού-
σε να εξεταστεί η επιβολή ενός τέλους, το 
οποίο θα κατατίθετο σε ένα ειδικό ταμείο 
υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος. 
Επιπροσθέτως, ο κ. Προκοπίου αναφέρ-

θηκε και στην ανάγκη την ευθύνη για την 
εφαρμογή των νέων περιβαλλοντικών 
κανονισμών να επωμιστούν τόσο οι κατα-
σκευαστές μηχανών όσο και τα ναυπηγεία, 
ενώ δήλωσε υπερήφανος για τη συμβολή 
της ναυτιλίας στην ανθρωπότητα. 
Από τη δική του πλευρά, και ο δρ Νίκος 
Τσάκος (πρόεδρος της INTERTANKO, 
πρόεδρος και CEO της Tsakos Energy 
Navigation) εξέφρασε τη σύμφωνη γνώ-
μη του σε όσα υποστήριξε περί «slow 
steaming» ο κ. Προκοπίου. Επιπλέον, ο κ. 
Τσάκος τόνισε πως το Sulphur Cap 2020 
αποτελεί θέμα που θα πρέπει να απα-

ΕΝ ΠΛΩ

6. Ο δρ Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης, πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου και πρεσβευτής 
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού στην Ελλάδα, απευθύνει χαιρετισμό προς τους 
σπουδαστές που συμμετέχουν στην εκδήλωση «Επιλέγω Ναυτιλία», η οποία διοργανώθηκε  
το Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018 στο αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ευγενίδου.

7, 8. Στιγμιότυπα από την ημερίδα «Επιλέγω 
Ναυτιλία» στη Θεσσαλονίκη, η οποία 
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή  
2 Νοεμβρίου 2018 στις εγκαταστάσεις  
της ΑΕΝ Μακεδονίας.
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σχολήσει, κυρίως, τα διυλιστήρια και όχι 
τους πλοιοκτήτες. Επιπλέον, αναφέρθηκε 
και στη MEPC 73 του IMO, στην οποία 
εκπροσώπησε την INTERTANKO. Ο κ. 
Τσάκος σημείωσε πως η MEPC 73 άνοι-
ξε ένα παράθυρο για την αποκαλούμε-
νη «experience building phase», ενώ τον 
ερχόμενο Μάιο στη MEPC 74 θα φανεί, 
όπως ανέφερε ο ίδιος, πώς θα διαμορφω-
θούν οι εξελίξεις. Τέλος, ο κ. Τσάκος ανα-
φέρθηκε και στην επίσκεψη του γ.γ. του 
ΙΜΟ, κ. Κίτακ Λιμ, στην Αθήνα στο πλαί-
σιο των φετινών «Ποσειδωνίων», όπου 
και συναντήθηκε με Έλληνες πλοιοκτή-
τες. Και, όπως τόνισε ο κ. Τσάκος, ήταν η 
πρώτη φορά που ο γ.γ. του ΙΜΟ, μετά τη 
συζήτηση με τους Έλληνες πλοιοκτήτες, 
κατανόησε πως ως προς την εφαρμογή 
του Sulphur Cap 2020 υφίστανται ζητήμα-
τα ασφάλειας και εφαρμογής.
Στις πρόσφατες εργασίες της MEPC 73 
του IMO εστίασε σε μεγάλο βαθμό κατά 
την ομιλία του και ο κ. Αναστάσιος Παπα-
γιαννόπουλος, πρόεδρος της BIMCO και 
CEO της Common Progress Co Na S.A., 
τονίζοντας πως «η BIMCO είναι πολύ ικα-
νοποιημένη από το αποτέλεσμα». Ο κ. 
Παπαγιαννόπουλος, με αφορμή τη συζή-
τηση περί της «experience building phase», 
σημείωσε πως η ανάγκη της τελευταίας 
δεν σηματοδοτεί και αίτημα επέκτασης 

της προθεσμίας του Sulphur Cap πέραν 
της 1/1/2020, αλλά αίτημα για την καλύτερη 
δυνατή αντιμετώπιση των κινδύνων που 
προέρχονται από «μη ασφαλή καύσιμα» 
για τα πλοία, στα οποία συμπεριλαμβάνο-
νται και τα μείγματα διαφορετικών καυσί-
μων, που μπορεί ένα πλοίο να χρειαστεί να 
προμηθευτεί. Μάλιστα, ο κ. Παπαγιαννό-
πουλος ήταν κάτι παραπάνω από σαφής 
ως προς την εφαρμογή του Sulphur Cap 
2020, σημειώνοντας πως «δεν πρέπει να 
δώσουμε την αίσθηση στην κοινωνία πως 
δεν θέλουμε να επωμιστούμε τις ευθύνες 
μας. Δεν θέλουμε αναβολή του 2020». 
Ωστόσο, για τον κ. Παπαγιαννόπουλο 
είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί προμήθεια 
ναυτιλιακών καυσίμων που θα χαρακτηρί-
ζεται από επάρκεια και ποιότητα. «Αυτή 
είναι η πρόκληση», δήλωσε χαρακτηρι-
στικά ο ίδιος. Μεγάλη ικανοποίηση προ-
κάλεσε στους παρευρισκομένους και η 
αναφορά του προέδρου της BIMCO πως 
θα πρέπει να υπάρχει αυστηρός έλεγχος 
και επιτήρηση στη βιομηχανία των καυ-
σίμων ενόψει 2020 και πως η περίπτωση 
προμήθειας «μολυσμένων καυσίμων» θα 
είναι «αιτία πολέμου» για τη ναυτιλιακή 
βιομηχανία. Σε ό,τι αφορά την επιλογή του 
«slow steaming», ο κ. Παπαγιαννόπουλος 
σημείωσε πως «δεν είναι η επιλογή μας», 
αλλά μπορεί να καταστεί επιλογή λόγω 
των συνθηκών και εν προκειμένω εάν 

καταστεί επιλογή των ναυλωτών. Τέλος, 
ο κ. Παπαγιαννόπουλος αναφέρθηκε και 
στο πόσο απουσιάζει σήμερα, μέσα σε 
συνθήκες εμπορικού πολέμου, η δυνατό-
τητα προβλεψιμότητας στο bulk market, 
σημειώνοντας πως «πρέπει να προσαρ-
μοστούμε και να πλεύσουμε εντός αυτού 
του νέου περιβάλλοντος».
Ενδιαφέρον όμως είχε και ο λόγος του 
προέδρου της ECSA και CEO των Lavinia 
Corporation/Laskaridis Shipping Company 
Ltd., κ. Πάνου Λασκαρίδη, ο οποίος παρα-
τήρησε ότι οι νέοι περιβαλλοντικοί κανο-
νισμοί περί Sulphur Cap 2020 και «GHG 
emissions» αποτελούν μόνιμο θέμα συζή-
τησης εντός της ναυτιλιακής βιομηχανίας, 
επισημαίνοντας ότι η εξεύρεση μιας ενι-
αίας λύσης καθίσταται αρκετά δύσκολη, 
ενώ, αναφερόμενος στο «slow steaming», 
τόνισε ότι μπορεί μεν να εφαρμοστεί, αλλά 
υπό προϋποθέσεις. Για τον κ. Λασκαρίδη, 
δεν υπάρχει «ούτε μία πιθανότητα στο 
εκατομμύριο για αναβολή στην ημερομη-
νία εφαρμογής του Sulphur Cap 2020», 
ενώ σημείωσε με έμφαση πως πρέπει να 
αποφευχθεί η διάκριση μεταξύ πλοιοκτη-
τών φιλικών και πλοιοκτητών μη φιλικών 
προς τα scrubbers. «Δεν πρέπει αυτή να 
είναι η συζήτηση», τόνισε ο κ. Λασκαρίδης, 
σημειώνοντας πως «είναι απόφαση που 
λαμβάνει ο κάθε πλοιοκτήτης». Παράλλη-
λα, τόνισε ότι η Ευρώπη, η οποία στο εσω-

ΕΝ ΠΛΩ

1. Ο κ. Ιωάννης Πλατσιδάκης, πρόεδρος της INTERCARGO, Managing Director της Maran Dry 
Management Inc.

2. Α-Δ: Ο κ. Γεώργιος Προκοπίου, πρόεδρος και ιδρυτής των Dynacom Tankers, Sea Traders 
– Dynagas, ο δρ Νίκος Τσάκος, πρόεδρος της INTERTANKO, πρόεδρος και CEO της Tsakos 
Energy Navigation, και ο κ. Πάνος Λασκαρίδης, πρόεδρος της ECSA και CEO των Lavinia 
Corporation/Laskaridis Shipping Company Ltd. 
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τερικό της ταλανίζεται από θέματα όπως 
οι εμπορικές διενέξεις και το προσφυγικό, 
οφείλει να υποστηρίξει τη ναυτιλία και όχι 
να «της κουνά το δάχτυλο» και προσέθε-
σε ότι ο εμπορικός στόλος της Ευρώπης 
αποτελεί ένα μοναδικό asset. Τέλος, ο κ.  
Λασκαρίδης σχολίασε ότι στην Ελλάδα η 
ναυτιλία αντιμετωπίζεται με έναν τελείως 
διαφορετικό τρόπο από αυτόν στην υπό-
λοιπη Ευρώπη, και αυτό είναι ένα ζήτημα 
που θα πρέπει να εξεταστεί, ώστε να υπάρ-
ξει ένας κοινός τόπος αντίληψης για το τι 
είναι η ποντοπόρος εμπορική ναυτιλία και 
το πόσο προσφέρει στην ευρωπαϊκή οικο-
νομία αλλά και κοινωνία.

ΝΑΥΤΙΛΙΑ VIS-A-VIS ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
Στο πλαίσιο του 8ου Annual Capital 
Link Operational Excellence in Shipping 
Forum, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η 
τοποθέτηση του κ. Ιωάννη Πλατσιδάκη, 
προέδρου της INTERCARGO, Managing 
Director της Maran Dry Management 
Inc., με την οποία «άνοιξε» και μία από 
τις πιο ενδιαφέρουσες ενότητες του 
φόρουμ, που αφορούσε τους περιβαλλο-
ντικούς κανονισμούς και την αντίδραση 
της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Στην ομιλία 
του ο κ. Πλατσιδάκης αναφέρθηκε στο 
κατά πόσο οι κανονισμοί έρχονται να 
αντιμετωπίσουν επιτυχώς τα πραγματικά 
προβλήματα της ναυτιλίας. «Δεν προσυ-
πογράφω τις διάφορες θεωρίες συνωμο-
σίας», σημείωσε ο κ. Πλατσιδάκης, «πως 
όσοι διαμορφώνουν και θεσπίζουν τους 
κανονισμούς διέπονται από αντι-ναυτιλια-
κά αισθήματα. Αντιθέτως, πιστεύω πως οι 
προθέσεις τους κατά βάση είναι καλές». 
Το πρόβλημα σε ό,τι αφορά την ποντο-
πόρο εμπορική ναυτιλία για τον πρόεδρο 
της INTERCARGO είναι το γεγονός πως 
πρόκειται για μια βιομηχανία η οποία 
συγκροτείται κυρίως από χώρες χωρίς 
μεγάλο πολιτικό βάρος, με αποτέλεσμα να 
μην προσελκύει η βιομηχανία το ενδιαφέ-
ρον και τη στήριξη των κρατών και των 
πολιτικών. Όσον αφορά την κριτική περί 
μη καλής δημόσιας εικόνας της ναυτιλίας, 
ο κ. Πλατσιδάκης σημείωσε πως «η ναυτι-
λία προκαλεί την είδηση μόνο όταν συμ-
βαίνει ένα ατύχημα και ως εκ τούτου και η 
εικόνα της ναυτιλίας δεν είναι καλή», ενώ 
προσέθεσε πως λαμβάνεται ως δεδομένη 
η συνεισφορά της ναυτιλίας στη διατήρη-
ση του βιοτικού μας επιπέδου, και έτσι τα 

ΜΜΕ δεν βρίσκουν ενδιαφέρον να καλύ-
ψουν θέματα ναυτιλιακού ενδιαφέροντος. 
Ο κ. Πλατσιδάκης σημείωσε με έμφαση 
πως η INTERCARGO ασκεί πιέσεις στον 
ΙΜΟ, άμεσα και έμμεσα, προκειμένου να 
εφαρμοστούν διάφοροι σημαντικοί κανο-
νισμοί, όπως αυτοί που αφορούν τις υπο-
δομές στους λιμένες και τα επικίνδυνα 
φορτία (nickel ore). Ωστόσο, υπάρχουν 
και κανονισμοί που κατά τον κ. Πλατσι-
δάκη θεσπίζονται λόγω πίεσης από την 
πλευρά της κοινής γνώμης, περιβαλλοντι-
κών ενώσεων και ΜΚΟ, με τις τελευταί-
ες να μην επιδιώκουν καμία συνεργασία 
με τη ναυτιλιακή κοινότητα. Χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα για τον ίδιο ήταν το 
BWMS, το οποίο αποδίδει ελάχιστα προς 
το παρόν ελέω ανεπαρκούς τεχνολογί-
ας, καθιστώντας τα πλοία «πειραματικές 
μονάδες». Σε ό,τι αφορά το Sulphur Cap 
2020, πρόκειται για έναν κανονισμό που 
θα επηρεάσει τα πλοία περισσότερο από 
κάθε άλλο κανονισμό, υποστήριξε επίσης 
ο πρόεδρος της INTERCARGO. Τελειώ-
νοντας την ομιλία του, ο κ. Πλατσιδάκης 
τόνισε πως «πρέπει να είμαστε προετοι-
μασμένοι για περισσότερους κανονισμούς 
στο μέλλον», ενώ σημείωσε πως παράλ-
ληλα «πρέπει να εκπαιδεύουμε στα διε-
θνή fora τους συμμετέχοντες σχετικά με 
τη ναυτιλία και τους κανονισμούς που τη 
διέπουν».

ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ 
ΝΕΩΝ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
Ψηλά στην ατζέντα του φόρουμ τέθηκε και 
το ζήτημα της ναυτικής εκπαίδευσης. Στην 
τοποθέτησή του, ο κ. Λεωνίδας Δημητριά-
δης-Ευγενίδης, πρόεδρος του Ιδρύματος 
Ευγενίδου και πρεσβευτής του Διεθνούς 
Ναυτιλιακού Οργανισμού στην Ελλάδα, 
σημείωσε με έμφαση πως «ελληνική ναυ-
τιλία χωρίς Έλληνες ναυτικούς και αξιωμα-
τικούς δεν μπορεί να υπάρξει». Παράλλη-
λα, εστίασε στο ζήτημα της προσέλκυσης 
νέων στη ναυτιλία, τονίζοντας πως πρέπει να 
προσελκύσουμε νέους που επιθυμούν να 
σταδιοδρομήσουν στα ναυτικά και ναυτιλι-
ακά επαγγέλματα. Ο κ. Ευγενίδης αναφέρ-
θηκε και στο ζήτημα των τεχνικών λυκείων, 
σημειώνοντας πως χρειάζεται βελτίωση του 
προσφερόμενου επιπέδου σπουδών. Τέλος, 
τόνισε πως η ναυτιλία έχει πλέον εισέλ-
θει σε μια εποχή μεγάλων αλλαγών, με την 
«πράσινη» ναυτιλία να είναι το ζητούμενο, 
και σε αυτό το πλαίσιο «η γνώση, η εμπειρία 
και η επαγγελματική κινητικότητα» θα είναι 
απαραίτητες προϋποθέσεις σταδιοδρομίας 
των νέων στη βιομηχανία.
Ενδιαφέρον είχε και η τοποθέτηση της κ. 
Βενετίας Καλλιπολίτου, Deputy Managing 
Director for Human Element and Training 
της Tsakos Columbia Shipmanagement 
S.A., η οποία σημείωσε πως «έχει έρθει το 
πλήρωμα του χρόνου η ναυτική εκπαίδευ-

3. Α-Δ: Ο κ. Νίκος Μπορνόζης, πρόεδρος της Capital Link, ο κ. Γεώργιος Α. Τσαβλίρης, 
Principal, Tsavliris Salvage Group, ο κ. Αναστάσιος Παπαγιαννόπουλος, πρόεδρος της BIMCO 
και CEO της Common Progress Co Na S.A., ο κ. Philippe Louis-Dreyfus, Chairman της Louis 
Dreyfus Armateurs S.A.S. και τέως πρόεδρος της BIMCO, ο δρ Νίκος Τσάκος, πρόεδρος της 
INTERTANKO, πρόεδρος και CEO της Tsakos Energy Navigation, ο κ. Πάνος Λασκαρίδης, 
πρόεδρος της ECSA και CEO των Lavinia Corporation/Laskaridis Shipping Company Ltd.,  
ο κ. Γεώργιος Προκοπίου, πρόεδρος και ιδρυτής των Dynacom Tankers, Sea Traders – Dynagas, 
και η κ. Όλγα Μπορνόζη, διευθύνουσα σύμβουλος της Capital Link.
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ΕΝ ΠΛΩ

ση να εισαχθεί στα σχολεία». Παράλληλα, 
αναφέρθηκε στη συμβολή του TEENS, 
του πρώτου ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού 
επαγγελματικού λυκείου ναυτικής εκπαί-
δευσης στη χώρα, ένα όραμα του ιδρυτή 
του Ομίλου Τσάκου, καπετάν Παναγιώτη 
Τσάκου, το οποίο άνοιξε τις πύλες του στη 
Χίο τον περασμένο Σεπτέμβριο. Όπως 
σημείωσε η κ. Καλλιπολίτου, εκπαιδευτικά 
ιδρύματα και φορείς θα πρέπει να αναπτύ-
ξουν δράση συμπληρωματική με αυτήν των 
δημόσιων Ναυτικών Ακαδημιών. «Υπάρχει 
χώρος για όλους μας», τόνισε με έμφαση. 
Στο ερώτημα «γιατί κάποιος να επενδύσει 
στο δευτεροβάθμιο εκπαιδευτικό σύστη-
μα;», η κ. Καλλιπολίτου σημείωσε πως με 
αυτόν τον τρόπο μπορεί να διαμορφωθεί 
στις πιο μικρές και «τρυφερές ηλικίες η 
ιδέα της ναυτοσύνης».

Η ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ  
4ΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
Από τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν 
στο πλαίσιο του φόρουμ ήταν η ψηφιο-
ποίηση και η κυβερνοασφάλεια. Κοινός 
παρονομαστής των τοποθετήσεων των 
μελών του πάνελ ήταν η ανάγκη να αξιο-
ποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
οι μεγάλες δυνατότητες που προσφέρει 
η τεχνολογία προς βελτίωση της ζωής 
εν πλω αλλά και της επικοινωνίας μεταξύ 
γραφείου και πλοίου συνδυαστικά με την 
εκπαίδευση ναυτικών και στελεχών των 
γραφείων. Ο κ. Ανδρέας Χατζηπέτρου, 

Managing Director της Columbia Shipman-
agement, εστίασε στην ανάγκη της εκπαί-
δευσης των ναυτικών, σημειώνοντας πως 
σαφώς χρειάζεται περισσότερος χρόνος 
για να εκπαιδευτεί ένας καπετάνιος που 
υπηρετεί στη θάλασσα επί τριάντα έτη, 
σε σχέση με έναν νεότερο αξιωματικό, 
ωστόσο σημείωσε πως «πρέπει πάντα να 
επιχειρείται να βρεθεί η σωστή ισορροπία 
μεταξύ ηλικίας, εμπειρίας και εκπαίδευ-
σης». Στη μεγάλη σημασία και προσφο-
ρά της τεχνολογίας αναφέρθηκε και ο 
κ. Mark Pearson, Managing Director της 
Maran Tankers, ο οποίος ωστόσο σημείω-
σε πως πολλά από όσα σήμερα προσφέ-
ρει η τεχνολογία στον ναυτικό, όπως για 
παράδειγμα τo σύστημα ECDIS, είναι μεν 
σημαντικά εργαλεία, που βοηθούν στην 
ορθή λήψη των αποφάσεων, αλλά «πρέπει 
να κοιτάμε και έξω από το παράθυρο», 
όπως είπε χαρακτηριστικά. Από την πλευ-
ρά του, ο κ. Θεοφάνης Σαλλής, Head of 
Operation & Technology της GasLog Ltd., 
τόνισε τη σημασία της τεχνολογίας, εστιά-
ζοντας παράλληλα και στον μεγάλο κίνδυ-
νο της «απώλειας της ναυτοσύνης», ενώ 
ως προς το ζήτημα της κυβερνοασφάλει-
ας επεσήμανε πως η εταιρεία του προχω-
ρά σε συνεχή tests, βελτιώνει τα πρότυπα 
ασφαλείας και επιχειρεί συνεργασίες με 
τρίτα μέρη, ώστε να υπάρχει η μεγαλύτε-
ρη δυνατή κάλυψη απέναντι σε ζητήματα 
κυβερνοεπιθέσεων και ασφάλειας. Τέλος, 
η κ. Δέσποινα Παναγιώτου-Θεοδοσίου, 
CEO της Tototheo Maritime Ltd., τόνισε 
πως πρέπει κανείς να «βλέπει τη μεγάλη 
εικόνα όταν η συζήτηση ακουμπά τα ζητή-
ματα της τεχνολογίας» και πως πρέπει 
πάντα «να λαμβάνεται υπόψη ο άνθρωπος 
και ο ανθρώπινος παράγοντας όταν συζη-
τούμε για την τεχνολογία», ενώ επεσήμα-
νε πως πρέπει να παρέχεται από όλους 
στήριξη στον ναυτικό.

ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 
Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές του 
φόρουμ ήταν όταν ανέβηκε στο βήμα ο 
κ. Philippe Louis-Dreyfus, Chairman της 
Louis Dreyfus Armateurs S.A.S. και τέως 
πρόεδρος της BIMCO, για να παραλάβει 
από τον κ. Πάνο Λασκαρίδη, πρόεδρο 
της ECSA, το βραβείο «2018 Capital Link 
Maritime CSR Leadership Award». Ο κ. 
Philippe Louis-Dreyfus στην ομιλία του, 
που ήταν στραμμένη στο μέλλον, τόνισε 
τη μεγάλη σημασία που έχει η Ελλάδα 

για τη διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία, την 
«παλαιότερη βιομηχανία του κόσμου και 
την καλύτερη», όπως σημείωσε καταχει-
ροκροτούμενος από τους παρευρισκο-
μένους στο φόρουμ. Και «είναι η καλύ-
τερη», προσέθεσε, επειδή «δημιουργείς 
κάτι ο ίδιος μαζί με εκλεκτούς συνεργά-
τες, με πάθος και αφοσίωση». Ωστόσο, η 
επιτυχία στη ναυτιλία ακούει στο όνομα 
«μακροπρόθεσμη ματιά και σχεδιασμός». 
Βέβαια, για τον ίδιο υπάρχει και μία ακόμα 
προϋπόθεση μακροημέρευσης για τη ναυ-
τιλιακή επιχείρηση: η διατήρηση του οικο-
γενειακού της χαρακτήρα, καθώς η βάση 
συγκρότησής της δεν είναι άλλη από την 
αφοσίωση, την εμπιστοσύνη και την ηθική, 
αρχές που μπορούν να διασφαλίσουν ένα 
επιτυχές αύριο. Τέλος, ως προς το ζήτημα 
του Sulphur Cap 2020, για τον κ. Philippe 
Louis-Dreyfus η μόνη απλή και άμεσης 
αποτελεσματικότητας απάντηση είναι η 
εφαρμογή του «slow steaming», ερχόμε-
νος έτσι σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις 
απόψεις που είχε εκφράσει με πάθος και 
ο κ. Γεώργιος Προκοπίου, ιδρυτής των 
Dynacom Tankers, Sea Traders – Dynagas.

Βελτιωμένες οι επιδόσεις  
των shipmanagement  
εταιρειών της Κύπρου

Οι διαχειρίστριες εταιρείες πλοίων στην 
Κύπρο κατέγραψαν συνολικά έσοδα 
ύψους 506 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 
του 2018, τα υψηλότερα επίπεδα από το 
2013, με τον συγκεκριμένο τομέα να αντι-
προσωπεύει το 5,1% του ΑΕΠ της Κύπρου.
Σύμφωνα με έκθεση της Κεντρικής Τρά-
πεζας της Κύπρου (CBC), αναφορικά με 
τον τομέα διαχείρισης πλοίων στη χώρα, 
προκύπτει ότι οι διαχειρίστριες εταιρείες 
πλοίων αύξησαν τα έσοδά τους κατά 6,3% 
το πρώτο εξάμηνο του 2018, συγκριτικά με 
το αντίστοιχο εξάμηνο του περασμένου 
έτους. Η CBC στην έκθεσή της αναφέρει 
επίσης ότι οι βελτιωμένες οικονομικές 
επιδόσεις των διαχειριστριών εταιρειών 
πλοίων στην Κύπρο οφείλονται κατά ένα 
μεγάλο μέρος στην ανάκαμψη της ναυλα-
γοράς σε παγκόσμιο επίπεδο.
 
Σε ιστορικά χαμηλά ο ρυθμός 
ανακύκλωσης containerships

Σε χαμηλά επίπεδα κυμαίνεται ο ρυθ-
μός ανακύκλωσης πλοίων μεταφοράς 
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containers φέτος, καθώς εκτιμάται ότι 
έως τα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου 
εστάλησαν προς διάλυση πλοία συνολικής 
χωρητικότητας 52.150 TEUs.
Παρά το γεγονός ότι υπολογίζεται να σημει-
ωθεί αύξηση στις προσφερόμενες τιμές 
διάλυσης των πλοίων, οι οποίες μπορεί να 
οδηγήσουν περισσότερα containerships 
προς ανακύκλωση, προβλέπεται ότι ο 
ρυθμός διάλυσης των εν λόγω πλοίων θα 
κυμανθεί φέτος στα χαμηλότερα επίπεδα 
των τελευταίων δέκα ετών.
Σύμφωνα με αναλυτές της Alphaliner, ο 
παγκόσμιος στόλος των containerships 
αναμένεται ότι θα αγγίξει φέτος σε χωρη-
τικότητα τα 22,3 εκατ. TEUs, αύξηση κατά 
5,8% συγκριτικά με πέρυσι.
Ο υψηλός ρυθμός παραδόσεων νέων 
containerships εκτιμάται ότι θα αυξήσει, 
σύμφωνα με την Alphaliner, τον αριθμό 
των παροπλισμένων πλοίων στην εν λόγω 
αγορά, των οποίων η χωρητικότητα ανέρ-
χεται σήμερα στα 700.000 TEUs.

Η (πικρή) αλήθεια για τη 
διαχειρίστρια εταιρεία

Πάμπολλες είναι πλέον οι μελέτες 
που αφορούν τις νέες πόλεις-κέντρα 
όπου ευδοκιμεί το shipmanagement. Η 
ελληνική εμπειρία και παράδοση στο 
shipmanagement είναι όμως αξεπέραστη 
και τελικά κανένας πολιτικός –ακόμα και 
από την εποχή του Κωνσταντίνου Καρα-
μανλή– δεν κατάλαβε ότι σε αυτό το 
κομμάτι πρέπει να δοθεί όχι απλώς μεγά-
λη έμφαση, αλλά και παρακίνηση για την 
περαιτέρω ευδοκίμησή του.
Αυτή τη στιγμή οι 650 διαχειρίστριες 
εταιρείες που βρίσκονται σε όλο το λεκα-
νοπέδιο Αττικής δεν δίνουν μόνο θέσεις 
εργασίας, καθιστώντας την Αθήνα και τον 
Πειραιά σημαντικά κέντρα λήψης αποφά-
σεων, αλλά και προσελκύουν το ενδιαφέ-
ρον πολλών επιχειρήσεων που συνεργά-
ζονται και συμπληρώνουν αυτό που ονο-
μάζεται «ναυτιλιακή συστάδα».
Η βάση όμως όλου αυτού του οικοδομή-
ματος είναι το shipmanagement, δηλαδή 
η διαχειρίστρια εταιρεία, η οποία πρέπει, 
προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστι-
κή, να υποστηριχτεί από την πολιτεία και 
να βρεθούν επιπλέον τρόποι ώστε εκατο-
ντάδες νέοι που αναγκάζονται να εγκα-
ταλείψουν τη χώρα μας να βρουν θέσεις 
εργασίας σε αυτήν.

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής δεν είχε 
δώσει στο σύνταγμα του ’75 τη δέου-
σα προσοχή στη διαχειρίστρια εταιρεία, 
δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στο ελληνι-
κό πλοίο και στο νηολόγιό μας.
Ωστόσο, σήμερα, σε μια εποχή ακραί-
ων εξελίξεων και μεταρρυθμίσεων, όπου 
ο ανταγωνισμός μεταξύ των νηολογίων 
είναι οξύς και πολλές φορές άδικος για 
τα παραδοσιακά νηολόγια, η εστίαση 
οποιουδήποτε νομοθέτη, φορέα εξουσίας 
ή εκπροσώπησης θα πρέπει να είναι στο 
shipmanagement και ειδικά στη διαχειρί-
στρια εταιρεία, η οποία συνεπικουρεί την 
εξέλιξη και την ευρωστία πολλών ακόμα 
οικονομικών κλάδων που ευημερούν από 
τα πλοία και τις συναφείς δραστηριότητες.
Ας προσέξουμε όμως τον ανταγωνισμό 
από τις χώρες της Ασίας, όπου τα κέντρα 
διαχείρισης πλοίων επιλέγουν ως έδρες 
ή παραρτήματά τους τη Σιγκαπούρη ή τη 
Βομβάη, επειδή το κόστος στελέχωσης 
των γραφείων (μισθός και ασφαλιστικές 
εισφορές) είναι ο κύριος παράγοντας που 
τις καθιστά ελκυστικές. Εμείς τις επιχει-
ρήσεις που ανταγωνίζονται στον διεθνή 

στίβο τις κρατάμε έρμαια των γνωστών 
εργασιακών αγκυλώσεων.

Αυστηρότεροι κανονισμοί για τη 
ναυσιπλοΐα στα νορβηγικά φιόρδ

Αυστηρότερους περιβαλλοντικούς κανο-
νισμούς για τα πλοία που διασχίζουν τα 
νορβηγικά φιόρδ προτείνει η Ναυτιλιακή 
Αρχή της Νορβηγίας (NMA), με στόχο να 
περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο 
τις εκπομπές αέριων ρύπων από τα πλοία, 
αλλά και τις απορρίψεις αποβλήτων τους.
Τον περασμένο Ιούνιο η NMA είχε προ-
τείνει, μεταξύ άλλων, αυστηρές απαιτήσεις 
για την περιεκτικότητα θείου στα καύσι-
μα και τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου 
από τα πλοία, καθώς και την απαγόρευ-
ση απορρίψεων αποβλήτων από τα πλοία 
εκείνα που διέρχονται από τα φιόρδ 
Nærøyfjord, Aurlandsfjord, Geirangerfjord, 
Sunnylvsfjord και Tafjord.
Ωστόσο, η NMA επανέρχεται με νέες, 
ακόμα πιο αυστηρές, προτάσεις, υποδει-
κνύοντας τα καύσιμα που καταναλώνονται 
από τα πλοία που διασχίζουν τα νορβηγι-
κά φιόρδ να έχουν ανώτατο όριο περιε-
κτικότητας 0,10% σε θείο, με αποτέλεσμα 
να απαγορεύεται η χρήση HFO (Heavy 
Fuel Oil). Επιπλέον, προτείνεται η απα-
γόρευση της χρήσης συστημάτων καθα-
ρισμού καυσαερίων (scrubbers) από τα 
πλοία όταν πλέουν στα φιόρδ.
Στις νέες προτάσεις της NMA συμπερι-
λαμβάνεται η απαγόρευση της καύσης 
των αποβλήτων επί των πλοίων όταν αυτά 
διασχίζουν τα νορβηγικά φιόρδ.

Συνεχίζει στο τιμόνι  
του ΙΜΟ ο Κίτακ Λιμ

Kατά την 121η συνεδρίαση του συμβουλί-
ου του ΙΜΟ, ο Κίτακ Λιμ έλαβε την ομό-
φωνη έγκριση από τα σαράντα μέλη του 
Οργανισμού για την ανανέωση της θητεί-
ας του ως γενικού γραμματέα. Η τρέχουσα 
θητεία του Κίτακ Λιμ αναμένεται να ολο-
κληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2019, ενώ με 
την πρόσφατη απόφαση του συμβουλίου 
ο 62χρονος Νοτιοκορεάτης θα συνεχίσει 
στο τιμόνι του ΙΜΟ έως το 2023. Τέλος, να 
σημειωθεί ότι κατά την παρούσα θητεία 
του ο Κίτακ Λιμ έλαβε την απόφαση για 
τη χρήση των αποθειωμένων καυσίμων 
από τα πλοία, με ισχύ από την 1η Ιανου-
αρίου 2020.

ΕΝ ΠΛΩ



Committed to safe, secure,  
environmentally sound, efficient,  

qualitative and sustainable shipping

Over 30 years of experience in LPGs and Oil / Chemical Tankers management

CMM is focusing to:
• Promote individual and team excellence

• Have in place a sustainable talent pipeline across the job levels in the organization

• Have a competent and capable workforce through a structured and holistic development process

• Promote education and awareness amongst  the youth towards becoming the next leaders

• Provide with healthy working environment

• Environmental protection and compliance
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Του Καπτ. Γ. Γεωργούλη

Με το βλέμμα του ναυτικού

Επιβίβαση/αποβίβαση πλοηγού: 
διαδικασία ρουτίνας ή μέγιστης 
επαγρύπνησης;

Η ακτοφυλακή των ΗΠΑ, έπειτα από ένα 
πρόσφατο περιστατικό πτώσης πλοηγού 
στη θάλασσα με αποτέλεσμα τον θάνατό 
του, έρχεται να τονίσει στους διαχειριστές 
των πλοίων ότι η επιβίβαση και η αποβί-
βαση του πλοηγού δεν μπορούν σε καμία 
περίπτωση να θεωρούνται υπόθεση ρου-
τίνας και πρέπει να αντιμετωπίζονται με 
την ανάλογη επαγρύπνηση του πληρώμα-
τος. Φυσικά, πρέπει να τηρούνται επίσης 
κατά γράμμα οι διαδικασίες που προβλέ-
πονται από το θεσμικό πλαίσιο σχετικά 
με την κατασκευή και τη συντήρηση του 
απαιτούμενου εξοπλισμού (κλίμακες επι-
κοινωνίας, ανεμόσκαλες πλοηγού). 
Στις 21 Αυγούστου 2018 η ακτοφυλακή 
των Ηνωμένων Πολιτειών (USCG) ενεργο-
ποίησε ανακοίνωση για την ασφάλεια στη 
θάλασσα (Maritime Safety Alert) μετά τον 
θάνατο του πιλότου του πλοίου. Ο πιλότος 
πέθανε κατά την επιβίβασή του στο πλοίο, 
όταν η κλίμακα επικοινωνίας (gangway) 

αποκολλήθηκε από το πλοίο, με αποτέλε-
σμα δύο άνθρωποι να βρεθούν στο νερό. 
Ενώ οι έρευνες για να διαπιστωθούν τα 
αίτια του ατυχήματος και της απώλειας 
ζωής βρίσκονται σε εξέλιξη, με την έκδοση 
της ανακοίνωσης (MSA 14-18) η ακτοφυλα-
κή των ΗΠΑ επιδιώκει την επαγρύπνηση 
των ναυτικών από τη μία για τον εξοπλισμό 
σε ό,τι αφορά την κατασκευή και τη συντή-
ρηση και από την άλλη για τις διαδικασίες 
επιβίβασης όσον αφορά την κατά γράμμα 
τήρησή τους, σύμφωνα με τις κείμενες δια-
τάξεις (SOLAS V23), από τους πλοιάρχους 
και τα πληρώματα των πλοίων. 
Λόγω αυτού του πρόσφατου θανάτου, 
η ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτει-
ών συνιστά θερμά στους πλοιοκτήτες, 
στους πλοιάρχους και στο πλήρωμα να 
συμμορφωθούν πλήρως με τις βέλτιστες 
πρακτικές για τις διαδικασίες επιβίβασης/
αποβίβασης με βάση τις ισχύουσες διατά-
ξεις του θεσμικού πλαισίου. Σύμφωνα με 
τις ίδιες συστάσεις, οι πλοηγοί, οι επιθεω-
ρητές, οι πράκτορες και γενικά όλοι όσοι 
επιβιβάζονται ή αποβιβάζονται από τα 
πλοία καλούνται επίσης να αφιερώσουν 



λίγα λεπτά για να εξετάσουν την ασφάλεια 
της κλίμακας του πλοίου (accommodation 
ladder) ή της ανεμόσκαλας του πλοηγού 
(pilot ladder), πριν επιχειρήσουν να ανε-
βούν σε αυτήν και να αναζητήσουν πιθα-
νούς κινδύνους ή ελλείψεις, αναφέροντας 
σχετικά στις αρχές του λιμένα.
Πιο συγκεκριμένα, για τους πλοηγούς 
πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε όλο 
τον κόσμο υποχρεούνται να επιβιβάζο-
νται και να αποβιβάζονται μέρα και νύχτα 
από όλους τους τύπους πλοίων, πολλές 
φορές κάτω από δύσκολες καιρικές συν-
θήκες και τρικυμιώδεις θάλασσες, σε όλες 
τις εποχές. Παρόλο που η διαδικασία 
αυτή δεν έχει αλλάξει για πολλές γενιές, 
ένα πραγματικά μεγάλο ποσοστό πλοί-
ων εξακολουθεί να μη συμμορφώνεται 
με τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισί-
ου (SOLAS V/23), σύμφωνα με τη Διεθνή 
Ένωση Πλοηγών (International Maritime 
Pilot Association – IMPA). Τα στατιστικά 
στοιχεία που συγκεντρώθηκαν μετά από 
πολλές έρευνες κάθε χρόνο και για πολλά 
χρόνια καταδεικνύουν ότι η μη συμμόρ-
φωση παραμένει σταθερή μεταξύ 15% και 

20%, με την τελευταία –αυτή του 2017– να 
μην παρεκκλίνει, καθώς διαπιστώθηκε μη 
συμμόρφωση κατά 16%. Ειδικότερα, σε 
έρευνες που έγιναν παγκοσμίως σε 2.981 
πλοία, τα 480 ήταν μη συμμορφούμενα, 
αλλά μόνο 50 από αυτά αναφέρθηκαν επί-
σημα στις αρχές του λιμένα. Προκειμένου 
να μειωθούν τα ποσοστά των μη συμμορ-
φούμενων πλοίων, με τελικό στόχο τη 
μείωση των ατυχημάτων και των λειτουρ-
γικών θεμάτων, οι ναυτιλιακές εταιρείες 
πρέπει να διασφαλίσουν ότι:
• Οι κλίμακες και οι ανεμόσκαλες έχουν 

κατασκευαστεί και συντηρούνται σύμ-
φωνα με τη SOLAS. 

• Η διαδικασία επιθεώρησης και τα 
αρχεία που τηρούνται για τον παρα-
πάνω εξοπλισμό είναι επαρκή.

• Για τις ανεμόσκαλες πλοηγού που 
πρόκειται να αντικατασταθούν, οι 
αμοιβές είναι γρήγορα και εύκολα 
διαθέσιμες στο πλοίο.

• Οι εμπλεκόμενοι ναυτικοί λαμβά-
νουν την απαραίτητη εκπαίδευση και 
έχουν πλήρη γνώση των απαιτήσεων 
του θεσμικού πλαισίου.

Επίσης, ο πλοίαρχος και οι αξιωματικοί 
πρέπει:
• Να επιβλέπουν την έχμαση των κλι-

μάκων είτε πρόκειται για ανεμόσκαλα 
πλοηγού είτε για συνδυασμό κλίμα-
κας πλοίου (accommodation ladder) 
και ανεμόσκαλας πλοηγού (pilot 
ladder). 

• Να παρακολουθείται στενά η επιβί-
βαση/αποβίβαση των πιλότων από τις 
σκάλες, εξασφαλίζοντας ότι πληρού-
νται οι απαιτήσεις SOLAS.

• Ο πλοίαρχος να φροντίζει ώστε η 
διαδικασία επιβίβασης/αποβίβασης 
του πλοηγού να επιχειρείται πάντα 
από την υπήνεμη πλευρά του πλοίου 
από την αρχή έως το τέλος, χωρίς 
αλλαγές στην πορεία του πλοίου.

Οι πιλότοι έχουν πάντα το δικαίωμα να 
αποφύγουν να επιβιβαστούν σε πλοία που 
δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις της 
SOLAS για την κατασκευή και την έχμα-
ση των κλιμάκων, γεγονός που μπορεί να 
οδηγήσει σε σοβαρή καθυστέρηση.
Οι πιλότοι έχουν επίσης το δικαίωμα να 
αναφέρουν όποιες αποκλίσεις σε ό,τι 
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αφορά τις κλίμακες στις αρχές ελέγχου 
του κράτους-λιμένα, οι οποίες θα μπορού-
σαν να οδηγήσουν σε πλήρη έλεγχο της 
αρχής λιμένα με τον κατάπλου του πλοίου, 
με κίνδυνο καθυστέρησης, οικονομικών 
κυρώσεων και δυσφήμησης της εταιρείας.
Επιπροσθέτως, πρέπει ο πλοίαρχος και 
το πλήρωμα να έχουν υπόψη τους ότι η 
πρώτη εικόνα για το επίπεδο ασφάλειας 
και ποιότητας στο πλοίο είναι η ασφάλεια 
της κλίμακας πλοίου και της ανεμόσκαλας 
του πλοηγού. Αν αυτή η εικόνα δεν είναι 
η αρμόζουσα, τότε όσοι επιβιβαστούν θα 
αντιμετωπίσουν το πλοίο με μεγάλο σκε-
πτικισμό ως προς την ασφάλεια.
Τέλος, ένας πλοηγός που θα ανεβεί στο 
πλοίο από μια σκάλα κατασκευασμένη 
σύμφωνα με τις διατάξεις της SOLAS, με 
την άγρυπνη επίβλεψη της διαδικασίας 
από αξιωματικό γέφυρας και προσωπικό 
καταστρώματος, είναι βέβαιο ότι θα δώσει 
το 100% της προσοχής του στην ασφά-
λεια του πλοίου κατά την πλοήγηση.
 
Κίνα: καύσιμα με περιεκτικότητα 
0,5% σε θείο στην ECA του δέλτα 
του ποταμού Γιανγκτσέ από 
1/10/2018

Οι περιφερειακές ναυτιλιακές αρχές των 
επαρχιών του δέλτα του ποταμού Γιαν-
γκτσέ (Κίτρινου ποταμού) εξέδωσαν 

επίσημες ανακοινώσεις, σύμφωνα με τις 
οποίες τα πλοία που καταπλέουν στα λιμά-
νια των επαρχιών μετά την 1η Οκτωβρίου 
2018 θα πρέπει να χρησιμοποιούν καύσιμα 
με περιεκτικότητα σε θείο που δεν υπερ-
βαίνει το 0,5% κατά την πλοήγηση εντός 
των χωρικών υδάτων και των λιμενικών 
περιοχών των επαρχιών. Η παραπάνω από-
φαση δείχνει τη στροφή της Κίνας προς 
την εφαρμογή ενεργειακών πολιτικών με 
έμφαση στην προστασία των ήδη επιβαρυ-
μένων περιβαλλοντικά λιμανιών του δέλτα 
του ποταμού Γιανγκτσέ (Σαγκάη, Νίνγκμπο, 
Ζουσάν, Ζεγιάνγκ, Τζιασίνγκ). 
Αναλυτικότερα, στις 27/8/2018 η αρχή 
για τη ναυτιλιακή ασφάλεια της Σαγκάης 
(Shanghai Maritime Safety Agency – MSA) 
εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με 
την εφαρμογή της απαίτησης για τη χρή-
ση καυσίμου χαμηλής περιεκτικότητας σε 
θείο (που δεν υπερβαίνει το 0,5%) για τα 
πλοία που εκτελούν πλόες στη λιμενική 
περιοχή της Σαγκάης από την 1/10/2018, η 
οποία μπορεί να ερμηνευτεί ως έγκαιρη 
υιοθέτηση απαίτησης που είχε προγραμ-
ματιστεί να τεθεί σε ισχύ από 1/1/2019. Στις 
30/8/2018, η Zhejiang MSA εξέδωσε παρό-
μοια ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία 
τα πλοία με προορισμούς τα λιμάνια Νίν-
γκμπο ή Ζουσάν από 1/10/2018 θα υποχρε-
ούνται να χρησιμοποιούν καύσιμα χαμηλής 
περιεκτικότητας σε θείο μόλις εισέλθουν 

στην ECA του δέλτα του ποταμού Γιαν-
γκτσέ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απαί-
τηση ισχύει για όλα τα πλοία που πλέουν, 
ελλιμενίζονται ή λειτουργούν στο λιμάνι 
της Σαγκάης, εξαιρουμένων των πολεμικών 
πλοίων και αυτών που χρησιμοποιούνται 
για αθλητικούς σκοπούς και, τέλος, των 
αλιευτικών σκαφών. Από 1/10/2018, τα πλοία 
με εγκαταστάσεις παραλαβής ηλεκτρικού 
ρεύματος από την ξηρά θα χρησιμοποιούν 
τις προβλήτες που είναι εξοπλισμένες με 
συστήματα παροχής ενέργειας από την 
ξηρά (cold ironing). Τα πλοία που φτάνουν 
στο Νίνγκμπο-Ζουσάν και στο λιμάνι Τζια-
σίνγκ θα δώσουν προτεραιότητα στη χρή-
ση ισχύος από την ξηρά, εφόσον και όπου 
αυτό είναι εφικτό. 
Τα πλοία μπορούν να λάβουν εναλλακτικά 
μέτρα, όπως η χρήση καθαρής ενέργειας 
(LNG), συστήματος καθαρισμού καυσα-
ερίων (scrubber) –εφόσον η τοπική MSA 
αναγνωρίσει τα συστήματα που θα χρη-
σιμοποιηθούν–, για να ικανοποιήσουν την 
απαίτηση ελέγχου των εκπομπών. Τα πλοία 
μπορούν να υποβάλουν αίτηση για απαλ-
λαγή ή απαλλαγή υπό ορισμένες συνθήκες, 
όπως σε περιπτώσεις που η χρήση καυ-
σίμου χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο 
δεν είναι ασφαλής για τις κύριες μηχανές 
των πλοίων ή όταν εγκαίρως αναφερθεί 
στην MSA η αδυναμία του πλοίου για τον 
εφοδιασμό του με τα κατάλληλα καύσιμα. 
Σύμφωνα με την MSA, η μη συμμόρφωση 
των πλοίων με την παραπάνω απαίτηση θα 
επιφέρει καθυστερήσεις και πρόστιμα.
Η απόφαση αυτή έρχεται να αιφνιδιάσει 
τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις που τα πλοία 
τους επιχειρούν στα λιμάνια του δέλτα 
του ποταμού Γιανγκτσέ, καθώς επισπεύ-
δει την εφαρμογή της κατά δύο μήνες 
από την προβλεπόμενη ημερομηνία. Έστω 
όμως ότι τα γρήγορα αντανακλαστικά των 
operators μπορούν να προετοιμάσουν 
τα πλοία που πρόκειται να αποπλεύσουν 
με προορισμό τη Σαγκάη ή άλλο λιμάνι 
που εμπίπτει στις διατάξεις της συγκε-
κριμένης απόφασης. Τι γίνεται όμως με 
τα πλοία που βρίσκονται ήδη εν πλω; Και 
με ποιο σκεπτικό η αρχή θα αποφασίζει 
για τη συμμόρφωση ή μη; Και τι ισχύει 
για τις άλλες δύο χαρακτηρισμένες ECAs 
από την ίδια αρχή; Ισχύει η απόφαση που 
ενεργοποιεί τη χρήση καυσίμων χαμηλής 
περιεκτικότητας από 1/1/2019;
Η Κίνα χαρακτήρισε τα δέλτα των ποτα-
μών Περλ και Γιανγκτσέ και τη θάλασ-
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σα του Μποχάι ως εγχώριες περιοχές 
ελέγχου εκπομπών (ECAs) το 2015 και 
ανακοίνωσε τη σταδιακή εφαρμογή των 
απαιτήσεων σχετικά με τις εκπομπές 
ατμοσφαιρικών ρύπων από τα πλοία. Σύμ-
φωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, και στις 
τρεις ECAs η υποχρεωτική εφαρμογή της 
χρήσης από τα πλοία καυσίμων χαμηλής 
περιεκτικότητας σε θείο θα ίσχυε από την 
1/1/2019. Ήδη όμως γι’ αυτήν του δέλτα του 
Γιανγκτσέ ήρθε δύο μήνες νωρίτερα, αιφ-
νιδιάζοντας τους πλοιοκτήτες των οποίων 
τα πλοία βρίσκονται ή πρόκειται να κατα-
πλεύσουν στα λιμάνια που εμπίπτουν στις 
διατάξεις της παραπάνω απόφασης. Προ-
τείνεται λοιπόν στους operators:
• Επανασχεδιασμός όσον αφορά τον 

ανεφοδιασμό των πλοίων και τις δια-
δικασίες αλλαγής καυσίμων για να εξα-
σφαλίσουν τη συμμόρφωση με τις σχε-
τικές απαιτήσεις της αρχής της Κίνας. 

• Εγγραφή στο ημερολόγιο πλοίου, 
όπως της ημερομηνίας, της ώρας και 
της θέσης του πλοίου κατά τη δια-
δικασία αλλαγής καυσίμου, προκειμέ-
νου να αποδειχθεί η συμμόρφωση.

• Τεκμηρίωση της ποιότητας των 
αγορασθέντων καυσίμων, π.χ. με τη 
συγκέντρωση και τη διατήρηση επί 
του πλοίου των σχετικών εγγράφων 
παραλαβής καυσίμων όπως και των 
δειγμάτων του καυσίμου χαμηλής 
περιεκτικότητας σε θείο. 

• Συνεχής ενημέρωση για τις ισχύου-
σες απαιτήσεις του τοπικού θεσμι-
κού πλαισίου για το λιμάνι που πρό-
κειται να προσεγγίσει το πλοίο από 
τους τοπικούς πράκτορες ή τις λιμε-
νικές αρχές πολύ πριν από την άφιξή 
του, καθώς οι τοπικές αρχές δεν είναι 
αξιόπιστες στα θέματα εφαρμογής 
των κανονισμών. 

 
Είναι έτοιμη η ναυτιλία για 
τη μετάβαση στην εποχή των 
ηλεκτρονικών καταγραφών;

Η φράση «survival of the fittest» είναι 
γνωστή σε όλους. Σε ελεύθερη μετάφρα-
ση μπορεί να αφορά την «επιβίωση όσων 
μπορούν να διαχειριστούν την αλλαγή». 
Οι άνεμοι της αλλαγής, εδώ και μία δεκα-
ετία, επιδρούν στη ναυτιλία με τέτοιο 
τρόπο, ώστε τα στελέχη της βιομηχανίας 
να αναγκάζονται να επαναξιολογούν τον 
παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας τους.

Η συνεχιζόμενη πλεονάζουσα χωρητικό-
τητα, σε συνδυασμό με μια μικρή αύξηση 
στην παγκόσμια ζήτηση για ναυτιλιακές 
υπηρεσίες, οι νέοι περιβαλλοντικοί κανο-
νισμοί και οι κίνδυνοι ασφαλείας είναι 
μόνο μερικές από τις σημερινές προ-
κλήσεις που αντιμετωπίζει ο ναυτιλιακός 
κλάδος.
Δεν υπάρχει σίγουρα καμία απόλυτα επι-
τυχημένη συνταγή για να αντιμετωπιστούν 
όλες αυτές οι προκλήσεις, αλλά υπάρχει 
ο δρόμος των νέων τεχνολογιών και των 
πληροφορικών συστημάτων που η ναυτι-
λία εισήγαγε στην ξηρά και στα πλοία ως 
έναν από τους σημαντικότερους παράγο-
ντες για τη διατήρηση της ανταγωνιστικό-
τητάς της. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι το 
επιχειρησιακό μοντέλο και οι πρακτικές 
του ναυτιλιακού κόσμου έχουν παραμεί-
νει πάνω κάτω οι ίδιες με την πάροδο του 
χρόνου, απλώς επειδή οι μεταβολές συμ-
βαίνουν σταδιακά. Η καθημερινότητα και 
οι εργασίες ρουτίνας παραμένουν σχεδόν 
αμετάβλητες. Η βιομηχανία αντιμετωπίζει 
επίσης έλλειψη ναυτικών, η οποία αναμέ-
νεται να αυξηθεί στο μέλλον. Εκτιμάται ότι 
αυτή η έλλειψη πιθανότατα θα αναγκάσει 
τις ακαδημίες να μειώσουν τον χρόνο 
που αφιερώνεται στην εκπαίδευση και 
στην κατάρτιση, καθώς η αγορά πιέζει για 
ταχύτερη έξοδο των ναυτικών στην αγο-
ρά εργασίας.
Αυτές οι εξελίξεις, σε συνδυασμό με τη 
συνεχώς συρρικνωμένη ομάδα έμπειρων 
και καταρτισμένων ναυτικών, δεν επέτρε-
ψαν στους operators των πλοίων να έχουν 
άλλη επιλογή παρά να αναλάβουν το βάρος 
της παρακολούθησης κάθε συγκεκριμέ-
νης δραστηριότητας ή επιχείρησης και να 
παρεμβαίνουν όταν η πιθανότητα ατυχήμα-
τος ξεπερνά τα αποδεκτά όρια.
Για τον αποτελεσματικό έλεγχο, όμως, 
πρέπει ο όγκος των πληροφοριών που 
φτάνει στο πλοίο να μεγιστοποιηθεί. 
Δηλαδή όλο το αρχειακό υλικό του πλοί-
ου, συμπεριλαμβανομένων και των ημε-
ρολογίων, πρέπει να ψηφιοποιηθεί και 
να αποστέλλεται στο γραφείο. Βεβαίως, 
η μεγαλύτερη πρόκληση που πρέπει να 
ξεπεραστεί στην ψηφιοποίηση των ημε-
ρολογίων (log books) είναι ο ανθρώπινος 
παράγοντας. Η κρατούσα αντίληψη υπα-
γορεύει ότι τα έντυπα ημερολόγια είναι 
πιο ασφαλή και αποτελεσματικά από το 
ηλεκτρονικό σύστημα. Υπάρχουν αμφι-
βολίες σχετικά με το αν οι τελικοί χρή-

στες θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν 
την τεχνολογία. Ορισμένοι φοβούνται την 
αμεσότητα στους ελέγχους που προσφέ-
ρει η τεχνολογία. Άλλοι φοβούνται τους 
περιορισμούς που αντιμετωπίζουν κατά 
τη μεταφορά δεδομένων στην ξηρά, όπως 
και την κυβερνοασφάλεια.
Οι εταιρείες που ασχολούνται με την 
ανάπτυξη ναυτιλιακού λογισμικού θα κλη-
θούν στο μέλλον από τη βιομηχανία να 
παρουσιάσουν φιλικά προς τον χρήστη, 
αποτελεσματικά και ασφαλή λογισμικά σε 
περιορισμένο χρονικό διάστημα.
Αναλυτικότερα, τα συστήματα πρέπει:
• Να αναπτύσσονται από τεχνικούς 

υπό τη συνεχή καθοδήγηση έμπει-
ρων στελεχών, με απόλυτη γνώση 
των λειτουργιών των ναυτιλιακών επι-
χειρήσεων.

• Να δοκιμάζονται πιλοτικά από το 
προσωπικό στο οποίο απευθύνονται, 
για τη χρηστικότητα, την αποτελε-
σματικότητα και την ικανοποίηση των 
χρηστών.

• Η αποτελεσματικότητά τους εξαρ-
τάται, βέβαια, από τη διαχείριση της 
πληροφορίας από την ξηρά σε σχέ-
ση με τον εισάγοντα την πληροφορία 
στο πλοίο. (no blame culture)
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Η ανάπτυξη ευρέως αναγνωρισμένων προϊό-
ντων ναυτιλιακού λογισμικού δεν είναι εύκο-
λο έργο και το κλειδί της επιτυχίας είναι η 
βούληση των εταιρειών ναυτιλιακής τεχνολο-
γίας να επενδύσουν σε μεγάλο βαθμό στην 
εκπαίδευση των στελεχών τους στον τρόπο 
λειτουργίας των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. 
Παρά την αρχική αντίσταση από τη βιομη-
χανία, η τρέχουσα τάση δείχνει ένα λαμπε-
ρό μέλλον για την ανάπτυξη πληροφορικών 
συστημάτων ναυτιλιακού ενδιαφέροντος, 
καθώς τα επιχειρησιακά οφέλη γίνονται όλο 
και πιο εμφανή.
 
Σύστημα ηλεκτρονικών χαρτών 
ECDIS: τι απαιτείται για να 
μεγιστοποιηθεί η ασφάλεια  
του ταξιδιού με τη χρήση του

Το P&I Club του Λονδίνου, μαζί με τους 
London Offshore Consultants (LOC), 
πρόκειται να εκδώσει έναν οδηγό για την 
ορθή διαχείριση του ECDIS (Electronic 
Chart Display and Information System) 
στα πλοία.
Το ερώτημα που καλείται να απαντή-
σει το Club με τη συγκεκριμένη έκδοση 
είναι το εξής: «Το ECDIS συμβάλλει στην 
ασφαλή ναυσιπλοΐα ή τελικά δημιουργεί 

κινδύνους;». Ο αυξανόμενος αριθμός των 
παρατηρήσεων που έχει καταγραφεί από 
το Club κατά τη διάρκεια των επιθεωρή-
σεων πλοίων δείχνει να οφείλεται στον 
τρόπο με τον οποίο το ECDIS χρησιμο-
ποιείται στα πλοία. Δεν υπάρχει αμφιβολία 
ότι το ECDIS αποτελεί κορυφαίο βοήθη-
μα για την ασφαλή ναυσιπλοΐα, διευκολύ-
νοντας το έργο του αξιωματικού φυλακής. 
Μπορεί όμως την ίδια στιγμή να είναι πηγή 
κινδύνου αν το επίπεδο εξοικείωσης των 
αξιωματικών με τη χρήση του δεν είναι 
ικανοποιητικό.
Σύμφωνα λοιπόν με τις παρατηρήσεις που 
σημειώθηκαν από τους επιθεωρητές του 
Club, οι πιο συνηθισμένες αδυναμίες που 
εντοπίστηκαν περιλαμβάνουν την έλλειψη 
ενημέρωσης για το ECDIS στη λίστα ελέγ-
χου κατά την παράδοση/παραλαβή φυλα-
κής, η έλλειψη εξοικείωσης των αξιωματι-
κών φυλακής γέφυρας στην τοποθέτηση 
στίγματος που λαμβάνεται με διόπτευση 
και απόσταση, στη διασταύρωση της 
θέσης του πλοίου με το GPS, αδυναμία 
τοποθέτησης των safety contours, deep 
contour, shallow contour. Τέλος, διαπιστώ-
θηκε ότι δεν είχαν αναθεωρηθεί ως προς 
τη χρήση του ECDIS τα συστήματα ασφα-
λούς διαχείρισης των πλοίων, προκειμένου 
να συμπεριληφθούν οι διαδικασίες της 
ασφαλούς χρήσης του.
Αν κάποιος ανέβαινε σε μια γέφυρα όταν 
το πλοίο ταξίδευε σε σημεία με αυξημέ-
νη θαλάσσια κυκλοφορία και το ECDIS 
υπήρχε παράλληλα με τους έντυπους 
χάρτες, θα παρατηρούσε ότι οι έμπειροι 
αξιωματικοί εμπιστεύονται περισσότε-
ρο το ραντάρ και τις παρατηρήσεις από 
την ξηρά, ενώ οι νεότεροι το GPS, χρη-
σιμοποιώντας το ECDIS πολύ περισσό-
τερο όταν πάνω στην οθόνη του ECDIS 
έχει προβληθεί η οθόνη του ARPA και οι 
πληροφορίες από το AIS. Στην περίπτω-
ση του εμπειρότερου αξιωματικού, θα 
υπήρχε η αμφισβήτηση της αξιοπιστίας 
της νέας τεχνολογίας και η εμπιστοσύνη 
στις παραδοσιακές μεθόδους προσδιορι-
σμού θέσεως, ενώ στην τήρηση φυλακής 
τα μάτια είναι αυτά που καταγράφουν το 
εξωτερικό περιβάλλον. Στη δεύτερη περί-
πτωση του νεαρότερου αξιωματικού και 
λόγω της εξοικείωσης με τη χρήση ηλε-
κτρονικών συσκευών, το περιβάλλον του 
ECDIS φαινόταν να είναι όχι μια εικονική 
πραγματικότητα αλλά το πραγματικό εξω-
τερικό περιβάλλον. Με την πάροδο των 

ετών και όταν το ECDIS πιστοποιήθηκε 
ως επίσημο ναυτιλιακό βοήθημα ώστε, αν 
το πλοίο διαθέτει δύο μονάδες, να μην 
είναι υποχρεωμένο να φέρει τους παρα-
δοσιακούς χάρτες, τα πράγματα άλλαξαν. 
Η αλλαγή ήρθε πολύ γρήγορα και έως ένα 
σημείο είναι λογικό ο βαθμός εξοικείω-
σης, ειδικότερα των παλαιοτέρων, να μην 
έχει φτάσει στο επίπεδο της πλήρους 
εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων που 
προσφέρει το ECDIS, όμως μπορούμε 
σήμερα να πούμε πως, σε ό,τι αφορά την 
ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, το επίπεδο 
εξοικείωσης είναι ικανοποιητικό, παρά τις 
παρατηρήσεις των επιθεωρητών.
Τέλος, λεπτομερής εισαγωγή των διαδικα-
σιών σχετικών με το ECDIS στα εγχειρίδια 
ασφαλούς διαχείρισης των πλοίων και ένα 
πρόγραμμα κατάρτισης υψηλής ποιότη-
τας, πέραν των απαιτήσεων του θεσμικού 
πλαισίου, μπορούν να βοηθήσουν στην 
αποφυγή δημιουργίας κενού στην ασφά-
λεια της ναυσιπλοΐας, το οποίο μπορεί να 
προκληθεί από την εισαγωγή τεχνολογίας 
που θα έπρεπε εξ υποθέσεως να ενισχύ-
σει την ασφάλεια.

Πυρκαγιές στα mega ships  
και ναυτασφαλιστικό κόστος

Τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβω-
τίων αυξάνουν συνεχώς σε μέγεθος, είναι 
ταχύτερα και χρησιμοποιούν όλες τις νέες 
τεχνολογίες προκειμένου να είναι ενερ-
γειακά αποτελεσματικότερα και ασφαλή 
κατά το ταξίδι. 
Μεγαλύτερα πλοία μεταφοράς εμπορευ-
ματοκιβωτίων δημιουργούν εξοικονόμηση 
κόστους. Ένα πλοίο μεταφορικής ικανότη-
τας 18.000 TEUs (Twenty feet equivalent 
unit) είναι κατά 35% οικονομικότερο στην 
κατανάλωση καυσίμου από ένα αντίστοι-
χο πλοίο μεταφοράς 13.000 TEUs ανά ένα 
TEU. Ο δρόμος για την κατασκευή μεγα-
λύτερων πλοίων είναι η μόνη επιλογή των 
μεταφορέων για να είναι ανταγωνιστικοί 
και οι εταιρείες τους βιώσιμες, και έτσι 
έχουν επιδοθεί σε μια τρελή κούρσα για 
μεγαλύτερα, πιο οικονομικά και αποδοτι-
κά πλοία. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 
«OOCL Hong Kong» ξεπέρασε σε μετα-
φορική ικανότητα τα 21.000 TEUs, ενώ 
άλλα τέσσερα πλοία ανάλογης μεταφορι-
κής ικανότητας σήμερα έχουν κατασκευ-
αστεί και λειτουργούν, με άλλα δέκα υπό 
παραγγελία στα ναυπηγεία. 
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Όμως, μαζί με τα θετικά στοιχεία στην αντα-
γωνιστικότητα των mega ships ήρθαν και τα 
μεγάλα προβλήματα στην ασφαλή λειτουρ-
γία αυτών των πλοίων. Ο πρώτος κίνδυνος 
είναι η ολική απώλεια (total loss) και η κατα-
στροφή των αγαθών μέσα στα εμπορευμα-
τοκιβώτια που μεταφέρονται από ποντοπό-
ρα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 
σε αντίξοες καιρικές συνθήκες (APL China, 
MSC Napoli, Rena, MOL Comfort). Ο δεύ-
τερος κίνδυνος είναι αυτός της πυρκαγιάς 
(Hanjin Pennsylvania, Hyundai Fortune, MSC 
Flaminia, Maersk Honam, CCNI Arauco, 
Maersk Karachi, MSC Daniela). 
Oι μεγάλες πυρκαγιές στα πλοία μεταφο-
ράς εμπορευματοκιβωτίων συγκαταλέγο-
νται στους μεγαλύτερους κινδύνους για 
την παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία και 
οι φόβοι της ασφαλιστικής βιομηχανίας 
για πυρκαγιά σε mega ship επιβεβαιώθη-
καν στις 7 Μαρτίου 2018, με την πυρκαγιά 
στο πλοίο «Maersk Honam». Στο σκάφος 
των 353 μέτρων ξέσπασε πυρκαγιά στο 
πρωραίο αμπάρι ενώ το πλοίο βρισκόταν 
νοτιοανατολικά του Ομάν, στην πορεία 
του από τη Σιγκαπούρη προς το Σουέζ. Η 
πυρκαγιά σταμάτησε στην υπερκατασκευή 
(accommodation space) και τα μέλη του 
πληρώματος εγκατέλειψαν το πλοίο, ενώ 
πέντε μέλη του έχασαν τη ζωή τους.

Η επιχείρηση διάσωσης του πλοίου ήταν 
μεγαλύτερη περιπέτεια λόγω του μεγέ-
θους του. Χρειάστηκαν πέντε ημέρες 
για να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά και 
άλλες επτά εβδομάδες μέχρι το πλοίο να 
ρυμουλκηθεί σε κατάλληλο λιμάνι καταφυ-
γής (Jebel Ali, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμι-
ράτα) για εκφόρτωση. Το πλοίο μετέφερε 
7.860 εμπορευματοκιβώτια, που αντιστοι-
χούσαν σε 12.416 TEUs, όταν συνέβη το 
περιστατικό. Τα ακριβή αίτια της πυρκα-
γιάς δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί και η 
έρευνα είναι σε εξέλιξη. Παρ’ όλα αυτά, 
η διαχειρίστρια εταιρεία παραδέχτηκε ότι 
στο αμπάρι όπου ξέσπασε η πυρκαγιά 
βρίσκονταν επικίνδυνα φορτία. Το πλοίο, 
όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, ήταν ηλικίας 
ενός έτους και εξοπλισμένο με όλα τα 
μέσα καταπολέμησης πυρκαγιάς. Το περι-
στατικό αναμένεται να είναι, σύμφωνα με 
τις ναυτασφαλιστικές εταιρείες, η μεγαλύ-
τερη γενική αβαρία (general average) που 
έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα (περίπου 
$100 εκατ.). Εάν το πλοίο χανόταν (total 
loss), η ζημία για τις ασφαλιστικές εταιρεί-
ες θα ξεπερνούσε το $1 δις.
Η κύρια αιτία για τη δημιουργία συνθηκών 
για την εκδήλωση πυρκαγιάς σε πλοία 
εμπορευματοκιβωτίων είναι η δήλωση 
επικίνδυνων φορτίων ως μη επικίνδυνων, 

με αποτέλεσμα ο υπεύθυνος για τα θέμα-
τα στοιβασίας να τα φορτώνει σαν τέτοια 
σε χώρους που μπορεί υπό κατάλληλες 
συνθήκες (υψηλή θερμοκρασία) να αυτα-
ναφλεγούν, π.χ. κινεζικά πυροτεχνήματα 
δηλώνονται ως γενικό φορτίο. Μια άλλη 
αιτία, λιγότερο πιθανή, είναι η φόρτωση 
και ο λανθασμένος χειρισμός και των 
δηλωμένων ως επικίνδυνων φορτίων. 
Η λύση για την πρόληψη της πυρκαγιάς σε 
mega ship μπορεί να είναι ο διαχωρισμός 
του πλοίου σε ζώνες χαμηλής ανοχής 
ρίσκου (low risk tolerance), όπως γύρω 
από τους χώρους ενδιαίτησης, μηχανο-
στασίου και του μέσου του πλοίου, και 
σε ζώνες υψηλής ανοχής ρίσκου (high 
risk tolerance), όπως οι χώροι πρώρα και 
πρύμα στις πολύ υψηλές θέσεις πάνω από 
τα καταστρώματα. Τα επικίνδυνα φορτία 
πρέπει να φορτώνονται στις ζώνες υψη-
λής ανοχής ρίσκου. Η παραπάνω λύση 
είναι αποτελεσματική για την περίπτωση 
των δηλωμένων ως επικίνδυνων φορτίων. 
Η περίπτωση της λανθασμένης δήλωσης 
του περιεχομένου του εμπορευματοκιβω-
τίου μπορεί να περιοριστεί με τον έλεγ-
χο των εμπορευματοκιβωτίων ένα προς 
ένα, ώστε να αποφευχθεί η λανθασμένη 
φόρτωση και στοιβασία. Αυτό βέβαια θα 
επιφέρει καθυστερήσεις και υψηλότερο 
κόστος μεταφοράς.
Στη συνέχεια πρέπει να γίνουν αλλαγές 
και στον τομέα της καταπολέμησης, με 
πολυπλοκότερα συστήματα εντοπισμού 
και κατάσβεσης της πυρκαγιάς ακόμα και 
στην περίπτωση που η πυρκαγιά εκδηλω-
θεί στο κύτος χαμηλά, κοντά στον πυθμέ-
να του (πανιόλο).  
Τέλος, οι ναυτασφαλιστικές εταιρείες 
είναι βέβαιο ότι δεν θα μείνουν με σταυ-
ρωμένα χέρια σε ό,τι αφορά το ύψος της 
ασφάλισης των mega ships. Η ALIANZ 
ασφαλιστική έχει υπολογίσει (worst case 
scenario) ότι, αν δύο τέτοια πλοία εμπλα-
κούν σε ατύχημα (αρχικά σύγκρουση, 
στη συνέχεια προσάραξη και ρύπανση), 
η ολική απώλεια (total loss) και για τα 
δύο πλοία θα κοστίσει τέσσερα δισεκα-
τομμύρια δολάρια. Μετά και το ατύχημα 
του «Maersk Honam», πρέπει –και επι-
βάλλεται– να δρομολογηθούν δραστικές 
αλλαγές στη διαχείριση φορτίου και στον 
σχεδιασμό καταπολέμησης πυρκαγιών. 

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

+Advertorial2018_21x28.pdf   1   14/11/2018   15:14



32

ΤΟ
 Θ

ΈΜ
Α Τ

ΟΥ
 Μ

ΉΝ
Α



Τι επιφυλάσσει το μέλλον  
για την αγορά των bulk carriers;
Οι σημερινές εξελίξεις και οι μελλοντικές προοπτικές και προκλήσεις

Επιμέλεια αφιερώματος: 
Αγγελική Κολιομίχου

Πληθώρα περιβαλλοντικών κανονισμών, 
πολλαπλές τεχνολογικές «εκπλήξεις»,  
σημαντικές αλλαγές στην τραπεζική 
χρηματοδότηση, «σύντομοι» και συχνά εκτός 
της συνήθους –έως πρότινος– κανονικότητας 
ναυτιλιακοί κύκλοι καθώς και ραγδαίες 
γεωπολιτικές εξελίξεις αποτελούν τις νέες 
μεγάλες προκλήσεις για την αγορά των 
πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, 
διαμορφώνοντας ωστόσο και νέες ευκαιρίες  
για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
 
Στην εκδήλωση που διοργάνωσε η εκπαιδευτική 
πρωτοβουλία Isalos.net, σε συνεργασία με το ICS 
Greek Branch, την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 
στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, έμπειρα 
στελέχη από την αγορά των πλοίων μεταφοράς 
χύδην ξηρού φορτίου παρουσίασαν όσα δεν  
είναι προφανή για τα bulk carriers.
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Ποιες είναι οι κυριότερες 
προκλήσεις που βλέπετε  
αυτή τη στιγμή στην αγορά  
ξηρού φορτίου;

 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΓΟΣ 
CFO της Iolcos Hellenic Maritime 
Enterprises Co. Ltd.

Γιάννης Συρίγος: Θεωρώ ότι η πιο άμε-
ση και μεγαλύτερη πρόκληση αυτή τη 
στιγμή είναι οι κανονισμοί. Οι κανονισμοί 
για τα καύσιμα που θα εφαρμοστούν από 
το 2020, καθώς και οι κανονισμοί για το 
θαλάσσιο έρμα, αναμένεται πως θα επιφέ-
ρουν πολύ μεγάλες αλλαγές στη ναυτιλια-
κή βιομηχανία, αλλά και στα λειτουργικά 
κόστη των πλοίων, ενώ οι ναυτιλιακές εται-
ρείες καλούνται να κάνουν πολύ μεγάλες 
επενδύσεις. 
Μία ακόμα σημαντική πρόκληση είναι ο 
τραπεζικός δανεισμός, ο οποίος έχει γίνει 
πολύ δύσκολος στις μέρες μας, τόσο λόγω 
της μέχρι πρότινος «κακής» κατάστασης 
της αγοράς όσο και λόγω των regulations 
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 
Οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν κάνει τον 
ναυτιλιακό δανεισμό σχεδόν ακατόρθω-
το πλέον. Την ίδια στιγμή, πολλές ακόμα 
τράπεζες έχουν αποχωρήσει από τη ναυ-
τιλιακή χρηματοδότηση, ενώ οι λίγες που 
έχουν μείνει είτε δεν δανείζουν εύκολα 
είτε δανείζουν με πολύ υψηλό κόστος και 
δύσκολες διαδικασίες. Αυτό, δυστυχώς, 
είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί για την 
ανάπτυξη της ναυτιλίας –η οποία είναι μια 
capital intensive βιομηχανία– απαιτείται 
τραπεζικός δανεισμός. 
Μια τρίτη πρόκληση είναι η εξεύρεση 
ανθρωπίνου δυναμικού, και αναφέρομαι 
κυρίως σε ναυτικούς. Η κυριότερη πηγή 
ναυτικών σήμερα είναι οι Φιλιππίνες. Οι 
Φιλιππινέζοι είναι ναυτικός λαός, μιλάνε 
και αγγλικά, ενώ οι Φιλιππίνες είναι μια 

φτωχή χώρα και κατά συνέπεια μεγάλο 
μέρος του πληθυσμού στρέφεται στο 
ναυτικό επάγγελμα. Παρ’ όλα αυτά, χρόνο 
με τον χρόνο γίνεται όλο και πιο δύσκολο 
για τις εταιρείες να βρουν Φιλιππινέζους 
ναυτικούς. Νομίζω πως αυτό οφείλεται 
στους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας 
της, οι οποίοι αγγίζουν το 7%.
Επιπλέον, ενδέχεται στο εγγύς μέλλον να 
έρθουμε αντιμέτωποι με τεχνολογικές 
εξελίξεις που θα μας εκπλήξουν. Ήδη 
βλέπουμε αυτοκίνητα που οδηγούνται 
μόνα τους. Στη Νορβηγία υπάρχουν αυτή 
τη στιγμή κάποια μικρά πλοία τα οποία 
είναι ηλεκτροκίνητα. Με τους ρυθμούς 
που εξελίσσεται η τεχνολογία, λοιπόν, δεν 
αποκλείεται να δούμε μεγάλες ανατροπές 
και στην τεχνολογία των πλοίων.

Για ποιο λόγο μίκρυναν σε 
διάρκεια οι ναυτιλιακοί κύκλοι; 
Σε ποια φάση του κύκλου 
βρισκόμαστε σήμερα, κατά  
την άποψή σας;

 ΕΥΑ ΤΖΙΜΑ 
Research Director  
της Intermodal Shipbrokers Co.

Εύα Τζίμα: Ένας από τους βασικούς 
παράγοντες που μίκρυνε σε διάρκεια τους 
ναυτιλιακούς κύκλους είναι η είσοδος 
επενδυτών στον κλάδο, οι οποίοι δεν δρα-
στηριοποιούνται παραδοσιακά στη ναυτι-
λία. Οι συγκεκριμένοι επενδυτές έφεραν 
ουσιαστικά μια ανατίμηση στις τιμές, τόσο 
στις ναυπηγήσεις όσο και στη δευτερεύ-
ουσα αγορά, δηλαδή στα μεταχειρισμένα 
πλοία. Το αποτέλεσμα ήταν η είσοδος νέων 
παραγγελιών στα ναυπηγεία, οι οποίες δεν 
άφησαν την αγορά να βρει την ισορροπία 
της. Το συγκεκριμένο φαινόμενο το συνα-
ντήσαμε το 2014 στα bulk carriers, αλλά και 
το 2015-2016 στα tankers.

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ



Θεωρώ πως τα τελευταία δέκα χρόνια 
υπήρξε ενθουσιασμός στην αγορά. Πολλοί 
αναζητούσαν ή πρόσμεναν τις αποδόσεις 
της ναυτιλίας από το 2006 έως και τα μέσα 
του 2008 και πραγματοποιούσαν σημαντικές 
επενδύσεις, επιβαρύνοντας φυσικά την αγο-
ρά με extra tonnage, το οποίο στη συνέχεια 
έριχνε τους ναύλους και μετέπειτα τις αξίες 
των βαποριών, και βλέπαμε ξανά όλη αυτή 
την κυκλικότητα να επαναλαμβάνεται. 
Το αισιόδοξο είναι πως στην παρούσα 
φάση ανάκαμψης της αγοράς ξηρού φορ-
τίου τα πράγματα είναι λίγο πιο συγκρα-
τημένα. Δεν έχουμε δει τόσο πολλές 
παραγγελίες να μπαίνουν τον τελευταίο 
ενάμιση χρόνο. Η δυσκολία στην εύρεση 
χρηματοδότησης έχει επίσης βοηθήσει 
στη διατήρηση του τονάζ σε σταθερά επί-
πεδα. Γενικότερα, υπάρχει μια τάση κατά 
την οποία οι πλοιοκτήτες επιλέγουν να 
επενδύσουν σε σύγχρονα, μεταχειρισμέ-
να βαπόρια έναντι των νεότευκτων.

 ΚΑΠΤ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Managing Director  
της Gregale Dry Bulk Shipping

Καπτ. Ανδρέας Γεωργίου: Πιστεύω πως 
σήμερα βρισκόμαστε πλέον σε ένα ικανο-
ποιητικό επίπεδο αναφορικά με τον λόγο 
κέρδους και OPEX ενός πλοίου. Αυτό 
συμβαίνει αφενός γιατί εξυπηρετείται ο 
τραπεζικός δανεισμός από τις ναυτιλιακές 
εταιρείες και αφετέρου γιατί δημιουργείται 
μια κερδοφορία, η οποία διατηρεί την ψυχο-
λογία σε ικανοποιητικά υψηλά επίπεδα. 
Ωστόσο, δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε 
πού ακριβώς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. 
Μπορούμε, παρά ταύτα, να ισχυριστούμε 
πως έχουμε «καβαλήσει το κύμα». Το 
κύμα λοιπόν το βλέπουμε από πάνω, δεν 
το βλέπουμε από πάνω μας. Το βλέπου-
με αφ’ υψηλού και παλεύουμε να δούμε 
πόσο θα κρατήσει. 

 ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ 
Τεχνικός Διευθυντής της Atlantic Bulk 
Carriers Management Ltd.

Πάνος Ζαχαριάδης: Βλέπουμε μπροστά 
μας το 2020, όπου τα πλοία θα αρχίσουν 
να καίνε τα νέα πετρέλαια. Πρόκειται για 
μια τεράστια αλλαγή για την παγκόσμια 
ναυτιλία. Παραμένω όμως αισιόδοξος, για-
τί τα πλοία μεγαλύτερης ηλικίας, που δεν 
είναι όσο fuel efficient θα έπρεπε, θα απο-
συρθούν από την αγορά. Πιστεύω πως 
θα είναι απολύτως ασύμφορο για έναν 
πλοιοκτήτη να επενδύσει $2,5-3 εκατ. για 
scrubber σε ένα μεγάλο ηλικιακά πλοίο. 
Επιπλέον, τα περισσότερα βαπόρια στην 
αγορά αυτή τη στιγμή δεν έχουν βάλει 
ballast water treatment, παρότι είναι πλέ-
ον κανονισμός, διότι η νομοθεσία τούς το 
επιτρέπει, μέχρι και το 2021-2022, οπότε 
θα λήξουν τα certificates IOPP. Tο 2021-
2022 θα υποχρεωθούν όλα τα βαπόρια να 
εγκαταστήσουν BWT systems, τα οποία 
είναι ακριβά – αγγίζουν τα $500.000. 
Άλλος ένας λόγος, επομένως, για τον 
οποίο παλαιότερα βαπόρια θα οδηγηθούν 
στα διαλυτήρια. 
Παρατηρώντας τι έρχεται στο άμεσο μέλ-
λον από θέμα κανονισμών, θεωρώ πως 
αρκετά, μεγάλα σε ηλικία, βαπόρια θα 
οδηγηθούν εκτός αγοράς, ίσως και πριν 
της ώρας τους ακόμη. 
Επιπλέον, πιστεύω πως ένας από τους 
λόγους για τους οποίους δεν βλέπουμε 
μαζικές παραγγελίες σε νεότευκτα bulk 
carriers είναι διότι οι ναύλοι δεν υποστη-
ρίζουν τις τιμές που ζητούν τα ναυπηγεία. 
Κατά πάσα πιθανότητα, βέβαια, οι τιμές 
που ζητούν τα ναυπηγεία είναι συνυφα-
σμένες με τις τρέχουσες υψηλές τιμές του 
σιδηρομεταλλεύματος. Αν αλλάξει αυτή η 
ισορροπία, πιστεύω πως θα πέσουν νέες 
παραγγελίες σωρηδόν. Γενικά, βλέπω ένα 
καλό μέλλον.

 ΑΛΕΞ ΠΑΡΓΑΣ 
Commercial Manager της Victoria 
Shipbroking Inc. (Blue Planet Group)

Άλεξ Πάργας: Αυτή τη στιγμή οι παραγ-
γελίες νεότευκτων πλοίων είναι ελεγχό-
μενες. Βέβαια, τα τελευταία δεκαπέντε 
χρόνια έχει αυξηθεί κατά πολύ το building 
capacity παγκοσμίως, κυρίως λόγω της 
Κίνας. Υπάρχουν δηλαδή πολλά ναυπηγεία 
στην Κίνα, τα οποία μπορούν ξαφνικά να 
αυξήσουν την προσφερόμενη χωρητικό-
τητα στην αγορά. Αυτό σημαίνει πως ο 
λόγος supply/demand είναι δυνατόν γρή-
γορα να αλλάξει μέσα σε μία διετία. Στην 
πραγματικότητα, οι κύκλοι της ναυτιλίας 
ακολουθούν πιστά τους οικονομικούς 
κύκλους.
Πιστεύω πως για τα επόμενα τρία χρό-
νια οι συνθήκες στην αγορά θα παραμεί-
νουν καλές. Βέβαια, αυτό θα επηρεαστεί 
και από τα αποτελέσματα του trade war 
μεταξύ Αμερικανών και Κινέζων. Όλα θα 
εξαρτηθούν από το αν και μέχρι πού ο 
πρόεδρος Τραμπ επιθυμεί να τραβήξει το 
παιχνίδι, καθώς και από το αν θα κατα-
φέρει να επανεκλεγεί το 2022. Η αλήθεια, 
σε κάθε περίπτωση, είναι πως το trade 
war έχει βοηθήσει στην επιμήκυνση του 
κύκλου που διανύουμε την τρέχουσα 
περίοδο. 

Δεδομένων των μεγάλων 
προκλήσεων που αντιμετωπίζει 
η παγκόσμια ναυτιλία, θεωρείτε 
πως μπορεί να υπάρξει μέλλον 
για την ελληνική οικογενειακή 
ναυτιλιακή εταιρεία;

Γιάννης Συρίγος: Η άποψή μου είναι ότι 
μπορεί και πρέπει να υπάρξει μέλλον για 
τις ελληνικές οικογενειακές ναυτιλιακές 
επιχειρήσεις. Πολλές φορές το πλεονέ-
κτημα της οικογενειακής εταιρείας είναι 
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πως η ευελιξία της μπορεί να οδηγήσει σε 
πιο άμεσες και ορθολογικές αποφάσεις 
απ’ ό,τι μια μεγάλη, εισηγμένη ίσως στο 
χρηματιστήριο, εταιρεία. 
Ας μην ξεχνάμε πως το 2008, όταν η αγο-
ρά βρισκόταν στα υψηλότερα επίπεδα 
όλων των εποχών, οι πιο εξωφρενικές και 
εξωπραγματικές αγορές πλοίων έγιναν από 
εισηγμένες εταιρείες. Αυτό συνέβαινε γιατί 
οι εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρείες απο-
κτούσαν ρευστότητα, την οποία έπρεπε να 
αξιοποιήσουν άμεσα. Δεν είναι δυνατόν για 
μια εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο 
να αντλεί εκατοντάδες εκατομμύρια δολά-
ρια και να τα «έχει στο παντελόνι» έως ότου 
ολοκληρωθεί ένας ναυτιλιακός κύκλος. 
Σε αντίθεση, οι μικρές, οικογενειακές 
εταιρείες πουλούσαν τα πλοία τους στις 
εισηγμένες. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό 
πως το 2008 μπορούσες να πουλήσεις 
ένα Panamax για $90 εκατ. και να κρα-
τήσεις τα λεφτά, ενώ η εταιρεία που θα 
αγόραζε το πλοίο θα έμενε τελικά... με τον 
μουντζούρη στο χέρι. 
Οι οικογενειακές εταιρείες είναι, λοιπόν, 
πιο γρήγορες και αποδοτικές. Από εκεί 
και πέρα, η επιτυχία εξαρτάται από τις 
κινήσεις κάθε εταιρείας και τον χρόνο 
που επιλέγει να τις κάνει. Άλλωστε, εάν μια 
εταιρεία δεν πιάσει τον κύκλο σωστά, είτε 
είναι μεγάλη είτε είναι οικογενειακή, μπο-
ρεί να πέσει έξω. Τα νούμερα αλλάζουν, η 
ουσία δεν αλλάζει. 
Αναφορικά με τις επιδοτήσεις –και ιδίως 
αυτές από την Ασία– υπήρχαν πάντα. Δεν 
έχει «πέσει έξω» η ελληνόκτητη ναυτι-

λία που δεν επιδοτήθηκε ποτέ και από 
κανέναν. Αντιθέτως, η ελληνική ναυτιλία 
είναι η πρώτη δύναμη στον κόσμο, ενώ 
η ραχοκοκαλιά της είναι οι οικογενειακές 
επιχειρήσεις, είτε μικρές είτε μεσαίες είτε 
μεγάλες. Μην ξεχνάμε άλλωστε πως μια 
οικογενειακή επιχείρηση μπορεί να είναι 
και τεράστια. Μερικές από τις μεγαλύτε-
ρες εταιρείες στον πλανήτη είναι οικογε-
νειακές. 
Υπάρχουν σήμερα πολλές τράπεζες οι 
οποίες προτιμούν να δανείζουν σε οικο-
γενειακές και νοικοκυρεμένες επιχειρή-
σεις, λόγω των πολύ καλών track records 
ή επειδή μπορούν να δώσουν εγγυήσεις 
που ενδεχομένως μια εισηγμένη εταιρεία 
δεν μπορεί να δώσει.
Θεωρώ λοιπόν ότι οι οικογενειακές ναυ-
τιλιακές επιχειρήσεις μπορούν να επιβι-
ώσουν. Ιδιαίτερα αυτές που έχουν έναν 
ικανό αριθμό πλοίων, που τους επιτρέπει 
να διατηρούν χαμηλά λειτουργικά κόστη 
και νοικοκυρεμένο πορτοφόλι. Από την 
άλλη, οι επιχειρήσεις οι οποίες διαχειρίζο-
νται ένα με δύο πλοία θα δυσκολευτούν. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ανταγωνισμός 
είναι πολύ ισχυρός και είναι πολύ δύσκο-
λο για τις εταιρείες να καταφέρουν να 
δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακος. 

Ποιες κατηγορίες πλοίων βλέπετε 
να έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον  
για τους Έλληνες πλοιοκτήτες;

Εύα Τζίμα: Έχουμε παρατηρήσει, από τα 
μέσα του 2017 και έπειτα, μια στροφή των 
Ελλήνων πλοιοκτητών στα πιο μικρά μεγέ-
θη πλοίων. Νομίζω πως αυτό συμβαίνει 
γιατί ο Έλληνας πλοιοκτήτης σκέφτεται 
πλέον διπλά το ρίσκο ενός μεγαλύτερου 
βαποριού, οπότε κοιτάει περισσότερο τα 
μικρότερα μεγέθη. 
Συγκεκριμένα, κατά το τελευταίο τρίμη-
νο και λόγω του ότι η αγορά έχει κάνει 
και μια πολύ μικρή διόρθωση στους ναύ-
λους, βλέπουμε ιδιαίτερη προτίμηση στα 
βαπόρια Handysize, που είναι από 20.000 
έως 40.000 dwt, στα Supramax και στα 
Ultramax. Τα Capesize δεν προτιμώνται 
πλέον όπως παλιότερα, και πάλι λόγω της 
αποστροφής του ρίσκου.
Προσωπικά, εάν διέθετα τα χρήματα και 
έπρεπε να επενδύσω υποχρεωτικά στη 
ναυτιλία, νομίζω πως θα αγόραζα κάποιο 
μικρού μεγέθους βαπόρι. Σίγουρα δεν 
θα επέλεγα ένα βαπόρι Capesize, γιατί τα 

συγκεκριμένα πλοία αφορούν πλέον ένα 
εμπόριο πολύ περιορισμένο στις διαδρο-
μές και εξαρτώμενο σημαντικά από την 
Κίνα. Μπορεί, λοιπόν, τα πιο μικρά βαπόρια 
να μην αποδίδουν τα premiums που απο-
δίδουν στην άνοδο του κύκλου τα μεγαλύ-
τερα, ωστόσο τα κέρδη παραμένουν στα-
θερότερα σε περιόδους που παρατηρείται 
καθίζηση της αγοράς. Εξάλλου, οι αναπτυσ-
σόμενες οικονομίες δεν διαθέτουν μεγάλα 
λιμάνια, ικανά να εξυπηρετήσουν τα μεγα-
λύτερα μεγέθη πλοίων, οπότε τα μικρότε-
ρα πλοία αποκτούν περισσότερη ευελιξία 
και, φυσικά, μικρότερο ρίσκο να μείνει το 
βαπόρι χωρίς employment. 

Ποιες είναι οι γεωπολιτικές 
εξελίξεις που πιστεύετε πως 
θα επηρεάσουν την αγορά των 
πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού 
φορτίου στο άμεσο μέλλον; 

Καπτ. Ανδρέας Γεωργίου: Οι περισ-
σότεροι περίμεναν πως το 2016 –και εγώ 
ήμουν αντίθετος με αυτή την άποψη– θα 
επέλθει μια οικονομική καταστροφή, η 
οποία φυσικά δεν επήλθε ποτέ. Ο λόγος 
είναι ότι, σε μια υπερβολικά παγκοσμι-
οποιημένη οικονομία, η ανάγκη για προ-
στατευτισμό απ’ ό,τι φαίνεται λειτουργεί. 
Επιπλέον, τα trade wars είναι συνήθως tit 
for tat, δηλαδή θα μου κάνεις κάτι και θα 
σου το ανταποδώσω. 
Σε κάθε περίπτωση, η ανάγκη του Κινέζου, 
του Ασιάτη, του στερημένου μέχρι πριν 
από κάποια χρόνια ανθρώπου να κατα-
ναλώσει, δεν μπορεί να περιοριστεί από 
κανένα trade war. 
Παρά ταύτα, η σημαντικότερη γεωπολιτι-
κή εξέλιξη που βλέπω είναι το «One Belt 
One Road Initiative». Πρόκειται ουσιαστι-
κά για την προσπάθεια επιβολής του πολι-
τισμού, του τρόπου ζωής και λειτουργίας 
της Κίνας σε παγκόσμιο επίπεδο, λόγω 
της υπεροχής των αριθμών. Εξάλλου, η 
μόνη αντίστοιχη δύναμη είναι η Ινδία, η 
οποία όμως υστερείται σημαντικά των 
μέσων που διαθέτει η Κίνα, κυρίως γιατί 
η ινδική κυβέρνηση δεν έχει τη δύναμη 
να επιβάλει αυτά που επιβάλει η κινεζική, 
λόγω των πολιτικών καταστάσεων. 
Προσωπικά πιστεύω πως το «One Belt 
One Road» είναι μια προσπάθεια της Κίνας 
να χτίσει τον Νέο Δρόμο του Μεταξιού, 
ο οποίος φυσικά δεν έχει να κάνει με το 
μετάξι, αλλά με την ενέργεια, τα βασικά 
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commodities –όπως το iron ore, το κάρ-
βουνο και τα grains–, καθώς και με την 
προσπάθεια ελέγχου όχι μόνο των φορτίων, 
αλλά και των υποδομών που εξυπηρετούν 
τα φορτία αυτά. Το επόμενο εξάμηνο βλέ-
πω θετικές εξελίξεις και την αγορά να δια-
τηρεί τη δυναμική της. Πιστεύω πως το Q4 
θα λήξει, λίγο πολύ, στα σημεία που είμαστε 
τώρα, ενώ το Q1 θα έχει μια μείωση της 
τάξεως του 15% σε σχέση με το Q4. 

Ποιες θα λέγατε πως είναι  
οι κυριότερες στρατηγικές  
των Ελλήνων πλοιοκτητών  
ως προς την αγορά και την 
πώληση των bulk carriers;

Εύα Τζίμα: Σίγουρα οι Έλληνες είναι γνω-
στοί για το ότι κινούνται αντικυκλικά και 
αγοράζουν μόνο όταν οι αξίες των βαπο-
ριών έχουν μειωθεί σημαντικά. Νομίζω 
πως αυτή είναι η στρατηγική που ακολου-
θούν σε όλες τις αγορές – και στο ξηρό 
φορτίο. Νομίζω πως όλοι σήμερα περι-
μένουν να δουν πώς ακριβώς θα εξελι-
χθούν οι επόμενοι μήνες. Αυτό που αξίζει 
να αναφέρουμε είναι πως αυτή τη στιγμή 
υπάρχει πολύ μεγάλη κίνηση σε επιθεω-
ρήσεις. Πιστεύω λοιπόν πως όταν, εντός 
των επόμενων μηνών, δοθεί από την αγο-
ρά το σήμα, θα εμφανιστούν πολύ γρή-
γορα όλοι αυτοί οι αγοραστές οι οποίοι 
σήμερα επιθεωρούν. Η αλήθεια είναι πως 
όλοι ακολουθούν τους Έλληνες σήμερα.

Αυτή η στάση αναμονής είναι  
ένα μάθημα από το πάθημα  
του παρελθόντος;

Εύα Τζίμα: Ναι, και αυτό δεν είναι απα-
ραίτητα κακό κατά την άποψή μου. Αντί-

θετα, δείχνει πως έχει ωριμάσει ο τρόπος 
με τον οποίο σκέφτονται οι πλοιοκτήτες 
και πως έχουν μετριαστεί ο ενθουσια-
σμός και οι βεβιασμένες κινήσεις.
Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, βλέ-
πω πλέον πως τόσο ελληνικές όσο και 
ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν διάθεση για 
χρηματοδότηση. Θεωρώ λοιπόν πως το 
τελευταίο δωδεκάμηνο υπάρχει μια γενι-
κότερη αισιοδοξία και τάση για δανεισμό 
στους Έλληνες, όσο ακόμη οι αξίες δεν 
έχουν ξεφύγει. Σε κάθε περίπτωση, θεω-
ρώ πως μέσα στα επόμενα δύο με τρία 
χρόνια οι τιμές θα ξεφύγουν. Εφόσον 
βλέπουμε διάθεση για χρηματοδότηση 
από ελληνικές τράπεζες προς διαφόρων 
μεγεθών ελληνικές επιχειρήσεις, ενώ οι 
Έλληνες επιθεωρούν και ψάχνονται αυτή 
τη στιγμή πολύ, έχουμε τα πρώτα δείγμα-
τα αντικυκλικής συμπεριφοράς.

Ποια είναι τα σημαντικότερα 
μαθήματα από τις «δύσκολες 
μέρες» της αγοράς ξηρού φορτίου; 

Γιάννης Συρίγος: Τα τελευταία οκτώ 
χρόνια έχουμε υποφέρει πολύ ως κλά-
δος. Έχουμε χάσει πάρα πολλά χρήμα-
τα. Κανείς δεν μπορεί να γίνει προφήτης, 
κανείς δεν μπορεί να ξέρει πού θα πάνε οι 
ναύλοι και πόσο θα κρατήσουν οι καλύτε-
ρες ημέρες. Αν άλλωστε τα ξέραμε αυτά, 
θα ήμασταν ζάπλουτοι. Υπάρχει, σε κάθε 
περίπτωση, αισιοδοξία. Το γεγονός ότι 
υπάρχει καλή ψυχολογία και μόνο είναι 
πολύ σημαντικός παράγοντας. 
Η ναυτιλία συμπεριφέρεται όπως περί-
που και το χρηματιστήριο. Αυτή τη στιγμή 
οι εφοπλιστές δεν χρονοναυλώνουν τα 
πλοία τους, γιατί περιμένουν πως θα ανέ-
βει η αγορά. Κάνουν αντίσταση στις τιμές 

που τους προσφέρουν οι ναυλωτές. Αυτό 
και μόνο δημιουργεί μια τεχνητή άνοδο 
της αγοράς. 
Αναφορικά με τα μαθήματα από την κρίση, 
επιτρέψτε μου να σας πω ότι τα σημαντι-
κότερα μαθήματα, αυτά τα είκοσι χρόνια 
στην αγορά, τα πήρα από τις καλές μέρες. 
Έμαθα πως πρέπει να ακολουθώ τον κανό-
να των Εβραίων: να αγοράζω χαμηλά και 
να πουλάω στα ψηλά. Πολύ σημαντικό 
επίσης μάθημα ήταν το ότι δεν πρέπει 
κανείς να απλώνει το χέρι του παραπά-
νω από εκεί που μπορεί. Πρέπει πάντα 
να έχεις αρκετά χρήματα στην άκρη, 
έτσι ώστε να μπορείς να υποστηρίξεις τα 
πλοία σου και στις δύσκολες μέρες. Να 
μη δανείζεσαι δηλαδή παραπάνω χρήματα 
από αυτά που μπορείς να αποπληρώσεις. 
Και, φυσικά, να έχεις μια όσο το δυνατόν 
πιο συντηρητική προσέγγιση – η ναυτιλία 
είναι πολύ επικίνδυνη αγορά. 
Θυμάμαι πως το 2008 συζητούσαμε να 
αγοράσουμε πλοία. Τα μεταχειρισμένα 
πλοία κόστιζαν $89-90 εκατ. περίπου και 
στον ορίζοντα μια Κίνα η οποία συνεχώς 
αναπτυσσόταν. Οι προοπτικές ήταν πολύ 
καλές. Αναρωτιόμασταν πόσο θα μπο-
ρούσε να πέσει η αξία των Panamax που 
είχαμε τότε. Σκεφτόμασταν μάλιστα πως, 
ακόμα και στη χειρότερη των περιπτώσε-
ων, αν έπεφτε η αγορά 50% μέσα σε δύο 
χρόνια από την αγορά των πλοίων, δεν θα 
υπάρχει χασούρα. Έλα όμως που έπεσαν 
οι αξίες των πλοίων από τα $90 εκατ. στα 
$5 εκατ. – το θεωρούσαν τότε αδύνα-
το. Ποτέ μη λες ποτέ. Όλα είναι δυνατά. 
Βέβαια, στην κακή εποχή και οι τράπεζες 
βγάζουν τα νύχια τους και γρατζουνάνε. 
Ευτυχώς την ξεπεράσαμε με επιτυχία 
αυτή την κακή αγορά, αλλά κάποια μαθή-
ματα που πήραμε είναι πολύ σημαντικά. 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
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Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ «2020»

«Ευσεβείς πόθοι» της MEPC 73

Στα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η 
MEPC 73 του IMO, στο επίκεντρο των εργασιών της οποίας, 
όπως ήταν αναμενόμενο, τέθηκε το ζήτημα της εφαρμογής της 
αποκαλούμενης «experience building phase», που συνδέεται με 
το αίτημα της ναυτιλιακής κοινότητας για συγκέντρωση χρήσιμων 
πληροφοριών κατά την έναρξη εφαρμογής του κανονισμού 
Sulphur Cap 2020. Ο κ. Πάνος Ζαχαριάδης, τεχνικός διευθυντής 
της Atlantic Bulk Carriers Management Ltd., παρουσιάζει στα 
Ναυτικά Χρονικά τις σκέψεις του για όλες τις τελευταίες εξελίξεις 
γύρω από την εφαρμογή του κανονισμού 2020, ενώ σχολιάζει  
και τα της πιθανότητας παράτασης της έναρξης του κανονισμού.

Πριν από τη σύνοδο MEPC 73 του ΙΜΟ, 
τον περασμένο Οκτώβριο, κάποιες ελπίδες 
είχαν εκφραστεί από ορισμένους πλοιοκτή-
τες και στελέχη της ναυτιλίας για την, έστω 
μικρή, πιθανότητα παράτασης της εφαρ-
μογής του κανονισμού 2020 απαγόρευσης 
καυσίμου με περιεκτικότητα θείου πάνω 
από 0,5%. Ο λόγος ήταν η κατάθεση στον 
ΙΜΟ από τις ναυτιλιακές ενώσεις (BIMCO, 
INTERTANKO, INTERCARGO) και τέσ-
σερις μεγάλες σημαίες (Bahamas, Liberia, 
Marshall Islands, Panama) πρότασης για υιο-
θέτηση μιας περιόδου συλλογής πληροφο-
ριών και εμπειρίας κατά την εφαρμογή του 
νέου κανονισμού, ώστε να υπάρξει ομαλή 
προσαρμογή σε σχέση με θέματα ασφαλεί-
ας και διαθεσιμότητας του καυσίμου.
Κατά τη γνώμη μου, δεν υπήρχε ποτέ η 
πιθανότητα παράτασης της έναρξης του 
κανονισμού. Μάλιστα, κάποιοι από τους 
καταθέτες της πρότασης (π.χ. BIMCO) 
δέχτηκαν να τη συνυπογράψουν μόνο 
υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα εννοεί 
ούτε θα οδηγήσει σε αναβολή της έναρ-
ξης του κανονισμού. Και σωστά, αφού, ό,τι 
και να υποστήριζε μια τέτοια πρόταση 
παράτασης, θα ήταν καταδικασμένη εξαρ-
χής. Η εικόνα του οργανισμού ΙΜΟ θα 
είχε τρωθεί ανεπανόρθωτα, με μια –στην 
ουσία– παραδοχή ότι η απόφαση για το 
2020 ελήφθη βιαστικά και τώρα αναβάλ-
λεται (ιδίως μετά το φιάσκο του κανονι-
σμού επεξεργασίας έρματος, που πήγαινε 
από αναβολή σε αναβολή). 

Η εικόνα του οργανισμού, άλλωστε, ήταν 
και ο βασικός λόγος της απόφασης για 
έναρξη του κανονισμού το 2020 και όχι το 
2025. Να φανεί δηλαδή ότι παίρνει «άμε-
σα δραστικά μέτρα», ότι είναι «pro-active» 
και τα συναφή. Η πικρή αλήθεια είναι ότι η 
απόφαση πάρθηκε με αποκλειστικά «πολι-
τικά» κριτήρια, χωρίς στέρεη επιστημονική 
βάση, αλλά ο ΙΜΟ δεν θα έκανε εύκολα 
πίσω. Διότι ΙΜΟ δεν είναι ο γενικός γραμ-
ματέας, ούτε οι υπάλληλοι που εργάζονται 
εκεί. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα 
κράτη-μέλη. Και τα κράτη-μέλη, τουλά-
χιστον σε θέματα περιβάλλοντος, έχουν 
πάγιες εντολές από τις κυβερνήσεις τους. 
Η πρόταση για περίοδο συλλογής πλη-
ροφοριών που κατατέθηκε πουθενά δεν 
ανέφερε, ούτε υπονόησε, κάποια αναβολή 
στην έναρξη του κανονισμού. Ωστόσο, η 
καθ’ όλα λογική πρόταση λίγο έλειψε να 
απορριφθεί, λόγω της επιφυλακτικότητας 
των μελών του ΙΜΟ να τη δεχτούν μετά 
τη μεγάλη δημοσιότητα που της δόθηκε 
και γνωρίζοντας ότι αρκετοί παράγοντες 
της ναυτιλίας έτρεφαν «ευσεβείς πόθους» 
για παράταση. Χρειάστηκε να δοθεί πραγ-
ματική μάχη για να περάσει το αυτονόητο, 
δηλαδή να δεχτεί ο ΙΜΟ να συλλέγει πλη-
ροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα 
και την καταλληλότητα των προσφερόμε-
νων καυσίμων μετά την έναρξη του κανο-
νισμού, ώστε να γνωρίζει η παγκόσμια 
ναυτιλία ποια είναι τα προβλήματα που 
παρουσιάζονται. 

Του Πάνου Ζαχαριάδη,  
Τεχνικού Διευθυντή της Atlantic  
Bulk Carriers Management Ltd. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ 

«Καθαρότερη» ενέργεια, ο μεγάλος στόχος της ΕΕ 

Η ενεργειακή μετάβαση από τον άνθρακα σε νέες 
«καθαρότερες» πηγές ενέργειας αποτελεί μια πραγματικότητα 
τα τελευταία χρόνια στο εσωτερικό της ΕΕ. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι τα κράτη-μέλη της ΕΕ δημιουργούν για τον σκοπό αυτό 
μια «Ενεργειακή Ένωση», βασιζόμενη στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, στην καινοτομία και στην ψηφιοποίηση.
Με αφορμή τη δημιουργία αυτού του νέου «πράσινου» πυρήνα, 
πρόσφατη έρευνα του Joint Research Center, με την ονομασία 
«EU coal regions: opportunities and challenges», προσπαθεί 
να ρίξει φως στις επιπτώσεις που επιφέρει ο αφανισμός του 
άνθρακα σε περιοχές που εν πολλοίς στηρίζονται σε αυτόν.  

Του Γιάννη Θεοδωρόπουλου

Γιατί ο άνθρακας οδηγείται προς την 
έξοδο;
Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, τόσο η 
παραγωγή όσο και η κατανάλωση άνθρα-
κα στις χώρες της ΕΕ κινούνται με σταθε-
ρά μειωμένο ρυθμό ελέω και της διακο-
πής λειτουργίας αρκετών ανθρακωρυχεί-
ων, αλλά και της στροφής σε άλλες πηγές 
ενέργειας για τη λειτουργία των ηλεκτρο-
παραγωγικών μονάδων.
Πολλά ορυχεία, τα οποία επωφελούνται 
σαφώς από κρατικές επιδοτήσεις, διακό-
πτουν τη λειτουργία τους λόγω της «φτω-
χής» ανταγωνιστικής τους θέσης, με απο-
τέλεσμα εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για 
απώλειες περί των 27.000 θέσεων εργασί-
ας κατά το χρονικό διάστημα 2015-2020. 
Έως το 2030 τα δύο τρίτα των ανθρακω-
ρυχείων της ΕΕ αναμένεται να «βάλουν 
λουκέτο», με το Joint Research Center να 
εκτιμά, τέλος, ότι 160.000 θέσεις εργασί-
ας, άμεσα συνδεδεμένες με την εξόρυξη 
άνθρακα, θα χαθούν.
Παράλληλα, η ΕΕ, ως ένα μέλος-στυλο-
βάτης της κλιματικής συμφωνίας του 
Παρισιού, αλλά και ως ηγέτιδα δύναμη 
στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έχει 
δεσμευτεί να μειώσει τις εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου κατά 40% έως το 2030, 
κάτι που σαφέστατα σηματοδοτεί μείωση 
της χρήσης άνθρακα.

Γιατί είναι σημαντικός ο άνθρακας;
Είναι γεγονός ότι ο άνθρακας συντελεί 
κατά 15% στη συνολική παραγωγή ηλε-
κτρικής ενέργειας της ΕΕ.
Επιπροσθέτως, οι σταθμοί παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ απασχολούν 
αυτή τη στιγμή 53.000 εργαζομένους, ενώ 
ο αριθμός αντίστοιχα των εργαζομένων 
στα ευρωπαϊκά ανθρακωρυχεία υπερβαίνει 
τους 185.000. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι 
σε τομείς έμμεσα συνδεδεμένους με την 
εξόρυξη και την προσφορά άνθρακα, όπως 
σε αυτούς της παροχής εξοπλισμών, των 
υπηρεσιών, αλλά και στους τομείς έρευνας 
και ανάπτυξης, ανέρχονται στους 215.000.

Δράσεις και πρωτοβουλίες της ΕΕ
Πώς θα πραγματοποιηθεί μια τέτοια μετά-
βαση με όσο το δυνατόν πιο ομαλό τρόπο;
Η ΕΕ έχει αναπτύξει την πρωτοβουλία 
«Coal Regions in Transition», η οποία απο-
σκοπεί στο να βοηθήσει στην απορρόφηση 
των κραδασμών από την ενεργειακή αυτή 
μετάβαση, γνωστοποιώντας τα οφέλη από 
τη χρήση «καθαρότερων» πηγών ενέργειας, 
εστιάζοντας ενδελεχώς σε νέες δεξιότητες 
για το εν δυνάμει εργατικό δυναμικό στον 
κλάδο της ενέργειας και αναπτύσσοντας 
νέα projects και μακροχρόνιες στρατηγικές 
για τις άμεσα εξαρτημένες οικονομικά από 
τον άνθρακα περιοχές.

Παράλληλα, η δημιουργία νέων συμμα-
χιών και συνεργασιών για τη βελτιστο-
ποίηση των οικονομικών, κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων μιας 
τέτοιας μετάβασης αποτελεί βασικό στό-
χο της ΕΕ. Τέλος, αξίζει να αναφερθούν οι 
περιφερειακοί φορείς-χρηματοδότες μιας 
τέτοιας εκστρατείας:

• Το EU’s LIFE Fund για την έμπρακτη 
υποστήριξη της θέσπισης νέας περι-
βαλλοντικής νομοθεσίας.

• Το Ταμείο Εκσυγχρονισμού της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής συντελεί 
στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή 
νέων «καθαρότερων» συστημάτων.

• Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανθρω-
πίνου Δυναμικού εισάγει νέα χρηματο-
δοτούμενα προγράμματα στη Σλοβα-
κία για τη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας και την ανάπτυξη soft skills.

• H Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα 
(EIB) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Καινοτομίας και Ανάπτυξης (EIT) 
χρηματοδοτούν τον σχεδιασμό 
και την ανάπτυξη νέων «πράσινων» 
τεχνολογιών. 

• Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταμεία υποστηρίζουν 
projects με στόχο την ανάπτυξη 
νέων υποδομών. 



ADV OCTOMBER 2015_Layout 1  5/10/2015  9:42 πμ  Page 1



44

ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΕΥΠΟΙΙΑ

Ένα εθνικό έργο στον τομέα της υγείας  
από το Ίδρυμα Ωνάση

Επιμέλεια: 
Παναγιώτης Καπετανάκης

Το Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο, η νέα μεγαλόπνοη 
δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση στην ελληνική κοινωνία, συνεχίζει 
την προσφορά του Ιδρύματος στην υγεία και αποτελεί μια 
καινοτόμο πρωτοβουλία, που έρχεται και πάλι, είκοσι πέντε 
χρόνια μετά τη δημιουργία του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού 
Κέντρου, να αλλάξει τα ιατρικά δεδομένα στη χώρα. Το 
νέο κοινωφελές έργο του Ιδρύματος, με εθνική εμβέλεια, 
πραγματώνει το όραμα του Αριστοτέλη Ωνάση για έμπρακτη 
στήριξη του τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης στην Ελλάδα.

την πρώτη αυτόνομη μονάδα μεταμόσχευ-
σης αποκλειστικά για παιδιά στην Ελλάδα, 
το Ωνάσειο Παίδων, στο οποίο επίσης θα 
προσφέρονται υπηρεσίες υψηλού επιπέ-
δου στην παιδοκαρδιολογία και στην παι-
δοκαρδιοχειρουργική.
Η εκδήλωση παρουσίασης του Ωνάσει-
ου Εθνικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου 
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 31 Οκτω-
βρίου στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, 
παρουσία πλήθους εκπροσώπων της 
πολιτικής, πρεσβευτών, δημοσιογράφων 
και σημαντικών προσωπικοτήτων από την 
ακαδημαϊκή και την ιατρική κοινότητα.
Το Ίδρυμα Ωνάση, αφουγκραζόμενο τις 
πραγματικές ανάγκες της ελληνικής κοι-
νωνίας, συνεργάστηκε στενά τόσο με την 
πολιτεία όσο και με τον Εθνικό Οργα-
νισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και οι 
προσπάθειες απέδωσαν καρπούς. Με την 
ψήφιση του σχετικού σχεδίου νόμου στις 
27 Σεπτεμβρίου 2018 στην Ολομέλεια της 
Βουλής, τέθηκαν οι βάσεις ώστε δίπλα 
στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο 
(ΩΚΚ), σε τρία χρόνια από την έναρξη 
των εργασιών, να δημιουργηθεί ένα δεύτε-
ρο νοσοκομείο για μεταμοσχεύσεις.
Σε αυτό το όραμα αναφέρθηκε ο πρόε-
δρος του Ιδρύματος Ωνάση, κ. Αντώνης 
Παπαδημητρίου, ο οποίος μεταξύ άλλων 
τόνισε: «Σήμερα είναι μια ημέρα χαράς, 
δικαίωσης και υπερηφάνειας για το Ίδρυ-
μα Ωνάση. Δουλέψαμε συστηματικά και με 
αφοσίωση, σε ένα πλαίσιο γόνιμης συνερ-

Η Ελλάδα θα αποκτήσει σε λίγα χρόνια ένα εθνικό κέντρο μεταμοσχεύσεων,  
το Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο.

Ένα όραμα ετών γίνεται πραγματικότητα, 
χάρη στην προσφορά του Ιδρύματος Ωνά-
ση. Συγκεκριμένα, η χώρα αποκτά εθνικό 
κέντρο μεταμοσχεύσεων, το Ωνάσειο Εθνι-
κό Μεταμοσχευτικό Κέντρο (ΩΕΜΕΚ)· ένα 
νοσοκομείο για τη μεταμόσχευση συμπα-
γών οργάνων, συνολικού προϋπολογισμού 
100 εκατ. ευρώ, εξοπλισμένο με τεχνολογία 
αιχμής, το οποίο, μεταξύ άλλων, θα διαθέτει 



γασίας ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, για 
να φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα. 
Με τη δημιουργία του Ωνάσειου Εθνικού 
Μεταμοσχευτικού Κέντρου, το Ίδρυμα 
Ωνάση έρχεται να αλλάξει, για ακόμα μία 
φορά, τα δεδομένα της υγείας στην Ελλά-
δα και να δώσει πνοή στο όνειρο δεκά-
δων ασθενών να αποκτήσουν πρόσβαση 
σε ποιοτικές και εξειδικευμένες υπηρεσί-
ες στον τομέα των μεταμοσχεύσεων. Ως 
θεματοφύλακες του οράματος του Αρι-
στοτέλη Ωνάση, στηρίζουμε αδιάλειπτα, 
πάνω από τέσσερις δεκαετίες, την υγεία, 
την παιδεία και τον πολιτισμό. Προορισμός 
μας είναι να είμαστε αρωγοί στην κοινωνία 
και στην πολιτεία, τιμώντας το παρελθόν 
και κοιτάζοντας προς το μέλλον».
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του 
Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, 
κ. Δημήτρης Νιάκας, επεσήμανε τις ευερ-
γετικές συνέπειες που θα έχει η δημι-
ουργία του νέου νοσοκομείου για το 
ΩΚΚ: «Η δημιουργία του νέου κέντρου, 
του Ωνάσειου Εθνικού Μεταμοσχευτι-
κού Κέντρου, θα συμβάλει σε περαιτέρω 
αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη 
των υπηρεσιών του ΩΚΚ, ώστε να συνεχί-
σει να παραμένει πάντοτε πρωτοπόρο και 
στην αιχμή των εξελίξεων και της καινοτο-
μίας στον τομέα της καρδιολογίας και της 
καρδιοχειρουργικής».
Η ίδρυση του Ωνάσειου Εθνικού Μεταμο-
σχευτικού Κέντρου έρχεται να καλύψει ένα 
μεγάλο κενό στην υγεία. Η έλλειψη κατάλ-
ληλων υποδομών, το περιορισμένο εξειδι-
κευμένο ιατρικό προσωπικό και η απουσία 
εμπιστοσύνης των πολιτών στο σύστημα 
υγείας, που επιδρά ανασταλτικά στη δωρεά 
οργάνων, είναι παράγοντες που κρατούν 
τη μεταμοσχευτική δραστηριότητα στην 
Ελλάδα σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Το Ωνά-
σειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο 
αναμένεται να αποτελέσει τον καταλύτη 
που θα ενεργοποιήσει τον μεταμοσχευτι-
κό τομέα στην Ελλάδα, συνδράμοντας τις 
υπάρχουσες μεταμοσχευτικές μονάδες. 
Επίσης, με στόχο να προσφερθούν εξειδι-
κευμένες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε 
παιδιά, αλλά και ουσιαστική ανακούφιση 
στις οικογένειές τους, στο Ωνάσειο Εθνι-
κό Μεταμοσχευτικό Κέντρο θα λειτουργεί 
το Ωνάσειο Παίδων, η πρώτη αυτόνομη 
μονάδα μεταμόσχευσης στην Ελλάδα απο-
κλειστικά για παιδιά, η οποία θα προσφέρει 
υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και στην παι-
δοκαρδιοχειρουργική.

Η ίδρυση του Ωνάσειου Εθνικού Μεταμο-
σχευτικού Κέντρου, με τις σύγχρονες υπο-
δομές, το εξειδικευμένο προσωπικό και 
την τεχνολογία αιχμής, θα συνδράμει στη 
δημιουργία ενός πανελλαδικού δικτύου 
μεταμοσχεύσεων, ενδυναμώνοντας παράλ-
ληλα το κίνημα της δωρεάς οργάνων, και θα 
συντελέσει, σύμφωνα με τον ΕΟΜ, ώστε 
από την πρώτη κιόλας πενταετία λειτουρ-
γίας του η Ελλάδα να ξεπεράσει το μισό 
του μέσου όρου των μεταμοσχεύσεων που 
διενεργούνται στις πληθυσμιακά συγκρίσι-
μες με εκείνη ευρωπαϊκές χώρες.
Ειδικότερα στον τομέα της υγείας, η προ-
σφορά του Ιδρύματος Ωνάση μπορεί να 
κορυφώθηκε με τη δημιουργία του Ωνά-
σειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και 
τη δωρεά του στην ελληνική κοινωνία, 
ωστόσο ούτε ξεκίνησε ούτε σταμάτησε 
ποτέ εκεί. Από την ανακατασκευή του 
Κέντρου Μελανώματος και Καρκίνου του 
Δέρματος στο νοσοκομείο «Ανδρέας 
Συγγρός» μέχρι τη στήριξη σε φορείς και 
οργανισμούς –όπως το Εργαστήριο Φαρ-
μακολογίας του Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η Ελληνική 
Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσε-

ως Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ) και 
ο Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο 
«ΕΛΠΙΔΑ»–, από τις δεκάδες υποτροφί-
ες σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό 
μέχρι και τις δεκάδες δράσεις στην Ειδική 
Αγωγή και τα εκπαιδευτικά προγράμμα-
τα στον αυτισμό, το έργο του Ιδρύματος 
Ωνάση στον τομέα της υγείας έχει μόνο 
ένα αταλάντευτο σημείο αναφοράς: τον 
άνθρωπο. Φυσικά, το Ωνάσειο Καρδιο-
χειρουργικό Κέντρο έμελλε να αλλάξει 
άρδην το τοπίο στον χώρο της καρδιο-
λογίας και της καρδιοχειρουργικής στην 
Ελλάδα και να δημιουργήσει νέα δεδο-
μένα, καθώς ανέκοψε τη μετάβαση των 
ασθενών στο εξωτερικό, δίνοντάς τους τη 
δυνατότητα να θεραπευτούν παραμένο-
ντας στη χώρα τους. 
Να σημειωθεί πως το Κοινωφελές Ίδρυ-
μα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης συστάθηκε τον 
Δεκέμβριο του 1975, σύμφωνα με την επι-
θυμία του Αριστοτέλη Ωνάση, στο όνομα 
του γιου του Αλέξανδρου Ωνάση. Ο πολι-
τισμός, η παιδεία, το περιβάλλον, η υγεία 
και η κοινωνική αλληλεγγύη αποτελούν τις 
βασικές προτεραιότητες του Κοινωφε-
λούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης.

Ο δρ Αντώνης Παπαδημητρίου, πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος Ωνάση.
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ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Νορβηγία: πώς λειτουργούν οι Ναυτικές Ακαδημίες 
στη ναυτιλιακή δύναμη της Σκανδιναβίας

Η Ναυτική Ακαδημία-Σχολή Πλοιάρχων του Norwegian University of Science and Technology 
(NTNU) βρίσκεται στα προάστια της πόλης Ålesund, της μητρόπολης της νορβηγικής ναυτιλιακής 
συστάδας στον Ατλαντικό, και αποτελεί λαμπρό παράδειγμα του πώς ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα 
μπορεί να αφουγκραστεί τις ανάγκες της αγοράς και να προσαρμοστεί, εγκαίρως, στη νέα εποχή. 
Τα Ναυτικά Χρονικά επισκέφτηκαν την Ακαδημία, συνομίλησαν με τον πρύτανη της σχολής, τον 
διευθυντή σπουδών, με καθηγητές αλλά και με σπουδαστές, και σας παρουσιάζουν όσα μοιάζουν 
ενδιαφέροντα στο άλλο άκρο της γηραιάς ηπείρου.

Η Ναυτική Ακαδημία στεγάζεται στο 
Norwegian Maritime Competence Centre, 
ένα πολυώροφο και σύγχρονο κτίριο, που 
αποτελεί –πνευματικά και πρακτικά– ένα 
από τα σημαντικότερα ναυτιλιακά cluster 
της Νορβηγίας. Αξιοσημείωτο είναι επί-
σης το γεγονός πως στο ίδιο κτίριο όπου 
στεγάζονται οι αίθουσες διδασκαλίας, 
αλλά και οι πέντε –κορυφαίας τεχνολογί-
ας– προσομοιωτές της σχολής, διαθέτουν 
γραφεία πολλές από τις εταιρείες-κο-
λοσσούς του νορβηγικού ναυτιλιακού 
cluster, όπως οι Rolls Royce, Inmarsat, 

SINTEF κ.ά. Αξίζει μάλιστα να αναφερθεί 
πως η πλειονότητα των προσομοιωτών 
και άλλων εκπαιδευτικών συστημάτων 
αποτελούν παραχώρηση των ίδιων εται-
ρειών-κατασκευαστών, με σκοπό να γνω-
στοποιούν σε όλους τους σπουδαστές, 
αλλά και στους πολυάριθμους επισκέπτες 
της σχολής, τα τεχνολογικά επιτεύγματά 
τους, δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότη-
τα στους φερέλπιδες πλοιάρχους ΕΝ να 
εκπαιδεύονται στις νέες τεχνολογίες και 
στα συστήματα που διατίθενται πλέον 
στα (υπερ)σύγχρονα πλοία.

Αποστολή  
των Ηλία Μπίσια και Χάρη Παππά



 Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
Η Ακαδημία προσανατολίζεται αποκλει-
στικά στη δημιουργία ικανών αξιωματικών 
ΕΝ, απαλλάσσοντας την εκπαιδευτική 
διαδικασία από στερεότυπες αντιλή-
ψεις. Όπως επισημαίνει ο επικεφαλής 
του τμήματος Ocean Operations and 
Civil Engineering του NTNU, καθ. Hans 
Petter Hildre: «Υπάρχουν πολλών ειδών 
πανεπιστήμια. H επιλογή μας στο NTNU 
είναι να υπηρετούμε τη βιομηχανία». Είναι 
άλλωστε εμφανές πως στην Ακαδημία η 
έμφαση δίνεται στην τεχνική εκπαίδευση 
και κατάρτιση, ενώ οι καθηγητές προέρ-
χονται, κατά κύριο λόγο, από την αγορά 
εργασίας. Οι περισσότεροι μάλιστα δεν 
διαθέτουν διδακτορικά, τα οποία δεν 
θεωρούνται απαραίτητα. Όπως χαρακτη-
ριστικά επεσήμανε ο καθ. Hildre: «Υπάρ-
χει πληθώρα διαθέσιμων ερευνητών. Ναυ-
τοδιδασκάλους και στελέχη από την αγο-
ρά χρειαζόμαστε ως καθηγητές».
Η γεωγραφική και πνευματική εγγύτητα 
στις εταιρείες του ναυτιλιακού cluster 

συμβάλλει ακόμα περισσότερο στη δια-
μόρφωση αυτής της φιλοσοφίας, ενώ 
χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το 
γεγονός ότι οι φοιτητές του NTNU πρέ-
πει, για την ολοκλήρωση του προγράμμα-
τος σπουδών τους, να συγγράψουν πτυ-
χιακή εργασία η οποία θα αφορά μία από 
τις εταιρείες-μέλη του cluster.
Η σχολή παραμένει ανοιχτή 24/7, 365 
ημέρες τον χρόνο, προκειμένου να υπο-
δέχεται τους σπουδαστές οποιαδήποτε 
στιγμή αυτοί θελήσουν να μελετήσουν ή 
να εξασκηθούν στους προσομοιωτές. Οι 
σπουδαστές της σχολής παρακινούνται να 
την επισκέπτονται καθημερινά, είτε έχουν 
μαθήματα είτε όχι, όπως μας ενημέρωσε 
ο καπτ. Arnt Myrheim-Holm, διευθυντής 
σπουδών της Ακαδημίας. Την ευθύνη 
μάλιστα για την καθαριότητα και την καλή 
κατάσταση της σχολής την έχουν οι ίδιοι 
οι σπουδαστές, οι οποίοι από μόνοι τους 
«αποβάλλουν» οποιονδήποτε σπουδα-
στή δεν συμμορφώνεται με τον κώδικα 
συμπεριφοράς που υφίσταται και γνωστο-

ποιείται από την πρώτη ημέρα εγγραφής. 
«Οι φοιτητές πρέπει να αισθάνονται ότι 
εδώ είναι το σπίτι τους, και να περνούν 
εδώ όσο περισσότερη ώρα θέλουν και 
μπορούν, όπως ακριβώς θα είναι πάνω στο 
καράβι», τόνισε ο κ. Holm. Γι’ αυτόν τον 
λόγο λειτουργούν και εξαιρετικές βιβλιο-
θήκες, αναγνωστήρια και χώροι κοινωνι-
κοποίησης για τους σπουδαστές.
Παρότι υπάρχει αυστηρός κώδικας 
συμπεριφοράς στις εγκαταστάσεις της 
Ακαδημίας, οι σπουδαστές δεν είναι υπο-
χρεωμένοι να φορούν στολή, αν και οι 
καθηγητές –οι περισσότεροι πλοίαρχοι 
του ΕΝ– θα προτιμούσαν την εφαρμογή 
του μέτρου, προκειμένου οι συνθήκες στη 
σχολή να προσομοιάζουν όσο το δυνα-
τόν περισσότερο στη ζωή εν πλω.
Όλοι οι απόφοιτοι της σχολής λαμβάνουν, 
μετά την επιτυχή παρακολούθηση του τριε-
τούς προγράμματος σπουδών, πτυχίο πανε-
πιστημιακού επιπέδου. Τα εκπαιδευτικά 
μπάρκα λαμβάνουν χώρα μετά την αποφοί-
τηση από τη σχολή και διαρκούν δύο έτη 
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(24 μήνες). Μολονότι δεν αντιμετωπίζουν 
σημαντικές δυσκολίες, αποτελεί ευθύνη των 
σπουδαστών να βρουν εταιρεία προκειμέ-
νου να πραγματοποιήσουν το εκπαιδευτικό 
τους ταξίδι, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις 
ναυτολογούνται ακόμα και χωρίς απολαβές. 
Οι φερέλπιδες αξιωματικοί ΕΝ, μετά τα δύο 
έτη εκπαίδευσης εν πλω και με εξετάσεις 
στην αρμόδια αρχή, λαμβάνουν το πτυχίο 
του ανθυποπλοιάρχου.
Στη Νορβηγία οι Ναυτικές Ακαδημίες δεν 
θεωρούνται πλέον τεχνικές σχολές, αλλά 
αποτελούν τμήματα πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων. Κατά την περασμένη δεκαε-
τία, μάλιστα, πραγματοποιήθηκε ενοποί-
ηση πολλών σχολών και τμημάτων, που 
ανήκουν πλέον σε μεγαλύτερης εμβέλει-
ας πανεπιστήμια, προκειμένου να υπάρξει 
καλύτερος συντονισμός αλλά και περικοπή 
εξόδων στα πολυάριθμα και διασκορπι-
σμένα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά τμήματα 
της χώρας.

 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 
Η σχολή δεν ξεπερνά στο σύνολό της 
τους 150 προπτυχιακούς σπουδαστές, ενώ 
40-50 νέοι σπουδαστές εισάγονται κάθε 

χρόνο. Σε όλη τη Νορβηγία οι εισακτέοι 
σε Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού δεν 
ξεπερνούν τους 500 για τις Σχολές Πλοι-
άρχων και Μηχανικών. Αν μάλιστα αναλο-
γιστεί κανείς πως ο πληθυσμός της χώρας 
είναι έξι εκατομμύρια κάτοικοι, τότε το 
ποσοστό των σπουδαστών ως προς το 
σύνολο του πληθυσμού κινείται στα ίδια 
επίπεδα με την Ελλάδα.
Το 50-60% των σπουδαστών κατάγεται 
από το Ålesund, ενώ το υπόλοιπο 50-60% 
προέρχεται από όλα τα μήκη και πλάτη 
του κόσμου, παρότι κατά την τρέχουσα 
περίοδο δεν φοιτούν Έλληνες σπουδα-
στές. Απαραίτητη προϋπόθεση για τους 
σπουδαστές είναι να γνωρίζουν τη νορ-
βηγική γλώσσα, καθώς σχεδόν όλα τα 
προπτυχιακά προγράμματα στη χώρα  
–συμπεριλαμβανομένης της Ναυτικής Σχο-
λής– διδάσκονται στα νορβηγικά. Η σχολή 
διαθέτει και μεταπτυχιακά προγράμματα, 
τα οποία διδάσκονται στα αγγλικά.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ότι σχεδόν 
όλοι οι φοιτητές έχουν οικογενειακή σχέ-
ση με τη ναυτιλία, διότι συνήθως κατάγο-
νται από περιοχές με θαλασσινή παράδο-
ση. Σύμφωνα με καθηγητές της σχολής, 

στις παράκτιες περιοχές της Νορβηγίας 
υπάρχει εντονότερο ενδιαφέρον για τα 
ναυτικά επαγγέλματα, λόγω της τριβής και 
της ενημέρωσης για τη σταδιοδρομία στη 
θάλασσα, κάτι που δεν συναντάται στο 
Όσλο και στην ηπειρωτική χώρα.
Ο αριθμός των φοιτητών που εγκαταλεί-
πουν τις σπουδές είναι εξαιρετικά μικρός, 
αφού, παρότι οι σπουδές στην Ακαδημία 
είναι δωρεάν, σχεδόν όλοι οι φοιτητές λαμ-
βάνουν δάνειο με προνομιακούς όρους 
(10.000 ευρώ το έτος συνήθως), για να 
σπουδάσουν και να ζήσουν αξιοπρεπώς. 
Αξίζει να αναφερθεί πως στις περισσότε-
ρες σχολές της Νορβηγίας δεν παρέχεται 
δωρεάν σίτιση και στέγαση και δεν υπάρ-
χει, συνήθως, οικογενειακή οικονομική 
αρωγή στους σπουδαστές. Ως επιβράβευ-
ση ωστόσο, σε περίπτωση που οι σπουδα-
στές ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, το 
κράτος τούς «χαρίζει» το 40% του δανείου 
τους. Είναι αξιοσημείωτο επίσης το γεγονός 
ότι ο αριθμός των γυναικών που επιλέγουν 
να φοιτήσουν σε Ακαδημίες Εμπορικού 
Ναυτικού είναι εξαιρετικά μικρός, συνήθως 
κάτω από 10%, κυρίως επειδή δεν υπάρχει 
ενδιαφέρον για τα ναυτικά επαγγέλματα.

ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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1, 5. Η σχολή παραμένει ανοιχτή 24/7, 365 
ημέρες τον χρόνο, προκειμένου να υποδέχεται 
τους σπουδαστές οποιαδήποτε στιγμή αυτοί 
θελήσουν να μελετήσουν ή να εξασκηθούν 
στους προσομοιωτές.

2, 4. Η σχολή διαθέτει υπερσύγχρονους 
προσομοιωτές, οι οποίοι συνήθως 
παραχωρούνται από τις εταιρείες- 
κατασκευαστές. 
 
3. Άποψη του εστιατορίου του Norwegian 
Maritime Competence Centre, όπου 
γευματίζουν από κοινού τόσο οι σπουδαστές 
της Ακαδημίας όσο και τα στελέχη των 
επιχειρήσεων που εδρεύουν στο κτίριο.

6. Η είσοδος του παραρτήματος του Norwegian 
University of Science and Technology (NTNU) 
στο Norwegian Maritime Competence Centre.
 
7. Σπουδαστές της Ακαδημίας κατά τη διάρκεια 
του μαθήματος.

 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ 
 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Παρόλο που υπάρχουν γραπτές εξετά-
σεις στο τέλος κάθε μαθήματος, αυτή την 
περίοδο μελετάται η σταδιακή κατάργησή 
τους, προκειμένου να δοθεί έμφαση στην 
επίδοση και στην απόδοση του σπουδα-
στή καθ’ όλη την περίοδο των σπουδών 
του, καθώς η σχολή διαθέτει πολλά «πρα-
κτικά» εργαστήρια.
Ο διευθυντής σπουδών παρακολουθεί 
εντατικά όλους τους πρωτοετείς σπου-
δαστές, προκειμένου να τους βοηθά στην 
έγκαιρη αντιμετώπιση όποιων προβλη-
μάτων ενσκήπτουν, αλλά και για να τους 
παρέχει υποστήριξη, σε προσωπικό επίπε-
δο, στις όποιες δυσκολίες τους, και ειδικό-
τερα σε θέματα μελέτης και κατανόησης.
Από το πρώτο έτος, οι σπουδαστές ανή-
κουν σε ολιγομελείς ομάδες εργασίας και 
δουλεύουν σε ομαδικό πνεύμα. Δεν υπάρ-
χει το έδρανο διδασκαλίας του καθηγητή, 
αφού ο κάθε διδάσκων έχει τον ρόλο του 
συντονιστή στην τάξη ανάμεσα στις ομά-
δες εργασίας και μελέτης και δεν χρησιμο-
ποιεί επί μακρόν τη μέθοδο των προσωπι-
κών παρουσιάσεων και του μονολόγου που 

συνηθίζεται στη χώρα μας. «Η εστίαση 
στο ομαδικό πνεύμα μελέτης και εργασί-
ας, καθώς και στις διαρκείς παρουσιάσεις 
των φοιτητών, προετοιμάζει καλύτερα τους 
αξιωματικούς ΕΝ, εφοδιάζοντάς τους με 
ηγετικές ικανότητες, ώστε να μη φοβούνται 
τον οποιονδήποτε έλεγχο ή επιθεώρηση», 
μας τόνισε ένας από τους εκπαιδευτικούς.
Η ιεραρχία είναι ιδιαίτερα σημαντική, ήδη 
από τα χρόνια της σχολής. Χαρακτηριστι-
κό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι 
οι αριστούχοι δευτεροετείς σπουδαστές 
προσλαμβάνονται και αμείβονται στο τρί-
το και τελευταίο έτος των σπουδών τους 
ως βοηθοί διδασκαλίας για τους πρωτοε-
τείς. Ως βοηθοί, είναι παράλληλα υπεύθυ-
νοι όχι μόνο κατά τη διάρκεια των ωρών 
εργασίας της σχολής, αλλά και για τον 
συντονισμό της καλύτερης μελέτης τους 
σε μη εργάσιμες ώρες. 
Σε μια περίοδο όπου η διατήρηση της 
τεχνογνωσίας, αλλά και του ναυτεργα-
τικού δυναμικού, αποτελεί σημαντικό 
στοίχημα για τα παραδοσιακά ναυτιλιακά 
κράτη της Ευρώπης, χώρες όπως η Νορ-
βηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο φαίνεται 
να παίρνουν δραστικά μέτρα. Η εστίαση 

στην ποιότητα, και όχι στην ποσότητα, 
αλλά και η –όσο το δυνατόν μεγαλύτερη– 
διασύνδεση της ναυτικής εκπαίδευσης με 
τη ναυτιλιακή βιομηχανία αποτελούν αδι-
αμφισβήτητα μέρος της στρατηγικής της 
Νορβηγίας. Το αν αυτή η στρατηγική τελι-
κά θα ευοδωθεί μόνο ο χρόνος μπορεί να 
το δείξει.

Η εστίαση στο ομαδικό 
πνεύμα μελέτης και 
εργασίας, καθώς και στις 
διαρκείς παρουσιάσεις των 
φοιτητών, προετοιμάζει 
καλύτερα τους αξιωματικούς 
ΕΝ, εφοδιάζοντάς τους με 
ηγετικές ικανότητες,  
ώστε να μη φοβούνται  
τον οποιονδήποτε  
έλεγχο ή επιθεώρηση.
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΉ 
ΈΠΙΧΈΙΡΉΜΑΤΙΚΟΤΉΤΑ
-
 
Επεκτατική στρατηγική  
για τη σαουδαραβική Bahri

Η σαουδαραβική κρατική ναυτιλιακή εται-
ρεία Bahri, η οποία κατέχει και διαχειρί-
ζεται τα περισσότερα πλοία κατηγορίας 
VLCC σε παγκόσμιο επίπεδο, στοχεύει 
σε επενδύσεις εκατομμυρίων δολαρίων 
στην Ασία και στη Μέση Ανατολή μέσα 
από την εξαγορά εταιρειών από τον χώρο 
της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η Bahri προσβλέ-
πει σε ενίσχυση του χαρτοφυλακίου 
δραστηριοτήτων και υπηρεσιών της. Η 
εταιρεία, κατά τη διάρκεια του τρίτου 
τριμήνου του 2018, κατέγραψε καθαρά 
κέρδη ύψους $22,7 εκατ., αύξηση κατά 
34,4% συγκριτικά με το αντίστοιχο τρί-
μηνο του 2017.
Ο CEO της Bahri, κ. Abdullah Aldubaikhi, 
εξέφρασε τις θετικές του προσδοκίες 
για την πορεία της ναυτιλίας το 2019, επι-
σημαίνοντας ότι το 2020 και το 2021 θα 
αποτελέσουν «χρυσά χρόνια» για τον εν 
λόγω τομέα.
Στην παρούσα φάση η Bahri διαχειρίζε-
ται σαράντα πέντε δεξαμενόπλοια κατη-
γορίας VLCC και αναμένεται να εντάξει 
επιπλέον δεκαπέντε στον στόλο της τα 
επόμενα χρόνια.

ΔΙΕΘΝΗ 
ΥΔΑΤΑ

Ειδήσεις από τις θάλασσες  
του κόσμου

Επιμέλεια:  
Αγγελική Κολιομίχου



Πλοία με... μέλλον για τους 
ιαπωνικούς κολοσσούς

Η ιαπωνική ναυτιλιακή εταιρεία Mitsui OSK 
Lines (MOL) ανακοίνωσε ότι θα εξοπλίσει 
ογδόντα από τα bulk carriers που διαχειρί-
ζεται με το NAPA Fleet Intelligence (NAPA 
FI), μια υπηρεσία που αναλύει όλα τα δεδο-
μένα ως προς την εξοικονόμηση ενέργει-
ας στα πλοία κατά τη διάρκεια των πλόων 
τους. Στόχος για τη MOL είναι η μείωση 
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των 
πλοίων της, αλλά και η βελτιστοποίηση 
της πρόωσής τους. Με την εγκατάσταση 
του NAPA FI στα πλοία της MOL, θα μει-
ωθούν σημαντικά οι εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου, ενώ θα αναλύονται και όλες 
οι παράμετροι που επηρεάζουν την από-
δοσή τους. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από 
τον αποτελεσματικό έλεγχο της απόδοσης 
του κινητήρα των πλοίων, τη λήψη έγκαι-
ρων μέτρων για τη συντήρηση της γάστρας 
και των προπελών τους κ.ά.

Η ψηφιοποίηση φέρνει κοντά 
κολοσσούς της liner ναυτιλίας

Εννέα ναυτιλιακοί κολοσσοί, συμπεριλαμβα-
νομένων διαχειριστών τερματικών σταθμών, 
υπέγραψαν την Τρίτη 6 Νοεμβρίου δήλω-
ση πρόθεσης για μνημόνιο συνεργασίας 
αναφορικά με τη σύσταση κοινοπραξίας. 
Πιο συγκεκριμένα, σκοπός της εν λόγω 
κοινοπραξίας είναι η ανάπτυξη ψηφιακής 
πλατφόρμας υψηλής τεχνολογίας, η οποία 

θα φέρει την ονομασία Global Shipping 
Business Network (GSBN).
Την κοινοπραξία αυτή θα απαρτίζουν οι 
εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβω-
τίων CMA CGM, COSCO Shipping Lines, 
Evergreen Marine, OOCL και Yang Ming, 
οι διαχειρίστριες εταιρείες τερματικών 
σταθμών DP World, Hutchison Ports, 
PSA International Pte Ltd. και Shanghai 
International Port, καθώς επίσης και η 
εταιρεία παροχής software CargoSmart.
Να σημειωθεί ότι η νέα αυτή πλατφόρμα, 
η οποία θα βασίζεται στην τεχνολογία 
blockchain, αποσκοπεί στη δημιουργία 
μιας ψηφιακής βάσης δεδομένων, μέσω 
της οποίας θα συνδέονται όλα τα εμπλε-
κόμενα μέρη στην εφοδιαστική αλυσίδα, 
όπως μεταφορείς, διαχειριστές λιμένων, 
ναυτιλιακοί πράκτορες, shippers και πάρο-
χοι υπηρεσιών logistics.

Είκοσι πέντε νέα πλοία μεταφοράς 
σιδηρομεταλλεύματος για την 
COSCO

Προς τη ναυπήγηση είκοσι πέντε νέων 
πλοίων μεταφοράς σιδηρομεταλλεύματος 
φαίνεται ότι προχωρά η COSCO Shipping, 
σύμφωνα με δημοσίευμα του Wall Street 
Journal. Διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέ-
ρουν ότι η COSCO σχεδιάζει να ναυπη-
γήσει πλοία κατηγορίας Capesize.
Τα νέα πλοία της COSCO Shipping θα 
χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά βωξί-
τη από τη Γουινέα προς την Κίνα, προκει-

μένου να χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη 
σε χυτήρια αλουμινίου της Κίνας.
Η ναυπήγηση των εν λόγω πλοίων απο-
τελεί μέρος του σχεδίου της κρατικής 
Chalco (Aluminum Corporation of China 
Limited) για επένδυση περίπου $700 
εκατ. στην ανάπτυξη του έργου παραγω-
γής βωξίτη στην πόλη Boffa της δυτικής 
Αφρικής, προκειμένου να αποτελέσει για 
τα επόμενα χρόνια μια σταθερή πηγή 
εφοδιασμού του συγκεκριμένου ορυκτού 
για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.

Μεγαλόπνοα σχέδια για την HMM

Η νοτιοκορεατική Hyundai Merchant 
Marine (HMM) ανακοίνωσε ότι μέχρι το 
2022 στοχεύει σε αύξηση της χωρητικό-
τητας των πλοίων της, που θα αγγίξει το 
1 εκατ. TEUs, και συγχρόνως σε έσοδα 
ύψους $10 δις ετησίως.
Η HMM πρόσφατα παρήγγειλε προς ναυ-
πήγηση δώδεκα πλοία, χωρητικότητας 
23.000 TEUs έκαστο, και οκτώ πλοία, χωρη-
τικότητας 15.000 TEUs έκαστο, τα οποία θα 
είναι φιλικά προς το περιβάλλον, ενόψει 
και του sulphur cap. Τα νέα containerships 
της HMM αναμένεται να είναι έτοιμα προς 
παράδοση από το 2020 και μετά.
Ο CEO της HMM, κ. C. K. Yoo, επεσήμα-
νε ότι η HMM θα κάνει ό,τι είναι δυνατό 
για να βελτιώσει την παραγωγικότητά της 
μέσω της χρήσης τεχνολογίας blockchain, 
προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαι-
τήσεις των πελατών της.
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Ο αντίκτυπος των κυρώσεων  
στο Ιράν στο εμπόριο με  
Ανατολή και Δύση

Τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου η Ουάσιγκτον 
ανακοίνωσε νέες κυρώσεις στο Ιράν, πλήτ-
τοντας τους τομείς χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών, ενέργειας, αερομεταφορών 
και ναυτιλίας της χώρας. Έδωσε ωστό-
σο απαλλαγή 180 ημερών σε Κίνα, Ελλά-
δα, Ινδία, Τουρκία, Ιταλία, Ιαπωνία, Νότια 
Κορέα και Ταϊβάν αναφορικά με τις εισα-
γωγές ιρανικού πετρελαίου. Το γεγονός 
αυτό προκαλεί ανακούφιση στην παγκό-
σμια αγορά, καθώς δεν θα διαταραχτεί σε 
μεγάλο βαθμό η παραγωγή πετρελαίου.
Οι προσωρινές εξαιρέσεις των ΗΠΑ στις 
κυρώσεις προς το Ιράν, και δη στον πετρε-
λαϊκό του τομέα, θα επιτρέπουν στην Κίνα 
να αγοράζει έως και 360.000 βαρέλια/
ημέρα από τη χώρα της Μέσης Ανατολής 
γι’ αυτές τις 180 ημέρες, σύμφωνα με το 
Reuters. Σημειωτέον ότι ο ασιατικός γίγα-
ντας εισήγαγε από το Ιράν κατά μέσο όρο 
655.000 βαρέλια/ημέρα μεταξύ Ιανουαρί-
ου και Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτος.
Η επανεπιβολή των αμερικανικών κυρώσε-
ων στο Ιράν έχει ως αποτέλεσμα η Τεχε-
ράνη να σκέφτεται σοβαρά τη διεξαγωγή 
εμπορικών συναλλαγών με την Τουρκία 
μέσω χρήσης των εθνικών τους νομισμά-
των, καθώς, όπως αναφέρει ο κ. Mehmet 
Koc, Domestic Policies Coordinator του 
Center for Iranian Studies στην Άγκυρα, 
η πληρωμή σε δολάριο στο μεταξύ τους 
εμπόριο δεν είναι δυνατή προς το παρόν.
Ο κ. Perihan Fatih, επικεφαλής της Turkish-
Iranian Industrialists and Businessmen 
Association, ανέφερε, σύμφωνα με το 
ειδησεογραφικό πρακτορείο Anadolu, ότι 
οι συναλλαγές σε εθνικά νομίσματα θα 
ήταν επωφελείς για τους επιχειρηματι-
κούς κύκλους της Τουρκίας και του Ιράν.

Σημαντική πτώση στις επιθέσεις 
σε πλοία από Σομαλούς πειρατές

Με αφορμή το γεγονός ότι το Συμβούλιο 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ανανέ-

ωσε πρόσφατα την εξουσιοδότηση των 
διεθνών ναυτικών δυνάμεων για τη λήψη 
μέτρων αντιμετώπισης των περιστατικών 
επιθέσεων σε πλοία στη θαλάσσια περιο-
χή της Σομαλίας, το SAPU (LSS – Special 
Anti Piracy Unit) επιχειρεί να διερευνήσει 
εάν οι Σομαλοί πειρατές εξακολουθούν να 
αποτελούν απειλή για τη θαλάσσια ασφά-
λεια.
Από το 2013 έχει καταγραφεί σημαντι-
κή πτώση στις επιθέσεις σε πλοία από 
Σομαλούς πειρατές, ωστόσο το τελευ-
ταίο διάστημα, λόγω κάποιων επιθέσεων, 
εγείρονται ερωτήματα αναφορικά με τη 
μακροχρόνια αποτελεσματικότητα των 
αντιπειρατικών μέτρων. Να σημειωθεί ότι 
φέτος μόλις δύο περιστατικά σε πλοία 
έχουν σημειωθεί στη θαλάσσια περιοχή 
της Σομαλίας, όταν το 2011 οι αντίστοιχες 
επιθέσεις είχαν ανέλθει σε εκατόν εξήντα.
Όπως αναφέρει το SAPU, η αποτελεσμα-
τικότητα των μέτρων καταστολής των επι-
θέσεων εξαρτάται σημαντικά από τις ενο-
ποιημένες δράσεις τοπικών οργανισμών 
στη Σομαλία, όπως το Contact Group on 
Piracy off the Coast of Somalia. Επίσης, 
στη μείωση των επιθέσεων σε πλοία στην 
εν λόγω θαλάσσια περιοχή έχει συμβάλει 
η διεθνής κοινότητα.
Ωστόσο, στο πλαίσιο πρόσφατης έκθε-
σης της Γενικής Γραμματείας των Ηνω-
μένων Εθνών, επισημαίνεται ότι δεν έχει 
αντιμετωπιστεί πλήρως το φαινόμενο 
στη Σομαλία, λόγω της απουσίας, μεταξύ 
άλλων, κατάλληλου νομοθετικού και πολι-
τικού πλαισίου.

«Οne Belt One Road» ή πώς η Κίνα 
«περικυκλώνει» την Ινδία

H κυβέρνηση της Μιανμάρ ήρθε σε συμ-
φωνία με το κινεζικό κατασκευαστικό 
conglomerate CITIC για την ανάπτυξη 
λιμένα βαθέων υδάτων στο Kyaukpyu, 
στον Κόλπο της Βεγγάλης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του project 
ανέρχεται στα $1,3 δις, εκ των οποίων το 
70% θα χρηματοδοτηθεί από την κινεζι-
κή πλευρά και το υπόλοιπο 30% από τη 
Μιανμάρ. Όπως είναι λογικό, ο νέος αυτός 
θαλάσσιος κόμβος εντάσσεται στη φιλό-
δοξη πρωτοβουλία της Κίνας «Οne Belt 
One Road» (OBOR).
Να σημειωθεί ότι η Κίνα, στο πλαίσιο του 
OBOR, έχει αναλάβει την κατασκευή του 
λιμένα Gwadar στο Πακιστάν, καθώς και 
τη μίσθωση για 99 χρόνια του, στρατη-
γικής σημασίας, λιμένα Hambantota στη 
Σρι Λάνκα. Το Πεκίνο λοιπόν, γνωρίζοντας 
ότι η Ινδία αναμένεται να αποτελέσει τον 
πυρήνα των εξελίξεων αναφορικά με την 
ανάπτυξη των μεταφορών και του εμπο-
ρίου μέσω του «Οne Belt One Road», 
προσπαθεί να την «περικυκλώσει» με 
κινήσεις-ματ.

H νέα πολιτική συνδυασμένων 
μεταφορών της Αργεντινής και η 
επίδρασή της στη διεθνή ναυτιλία

H Αργεντινή θα αναζητήσει χρηματοδο-
τήσεις ύψους $780 εκατ. για την ανακατα-
σκευή του σιδηροδρομικού δικτύου μετα-
φοράς εμπορευμάτων Norpatagónico, το 
οποίο συνδέει τις μονάδες υδρογοναν-
θράκων στη Vaca Muerta με το λιμάνι του 
Bahía Blanca.
Σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών 
της Αργεντινής, Guillermo Dietrich, η 
υποβολή προσφορών για το φιλόδοξο 
αυτό project θα ολοκληρωθεί πριν από το 
τέλος του 2018. Παράλληλα, ο κ. Dietrich 
προσέθεσε ότι η ανακατασκευή του σιδη-
ροδρομικού δικτύου αναμένεται να ολο-
κληρωθεί το 2022, ενώ θα δημιουργήσει 
3.000 θέσεις εργασίας.
Να σημειωθεί, τέλος, ότι με αυτή την κίνη-
ση η κυβέρνηση της χώρας αποβλέπει 
στην όσο το δυνατόν ταχύτερη μεταφορά 
εμπορευμάτων για την εκμετάλλευση των 
πεδίων πετρελαίου και φυσικού αερίου 
της Vaca Muerta μέσω της αποσυμφόρη-
σης του εθνικού οδικού δικτύου.

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ
ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Επιδόσεις ρεκόρ στη διακίνηση 
containers στον Πειραιά

Αύξηση 22,6% στη διακίνηση εμπορευμα-
τοκιβωτίων, στα 1.165.918 TEUs, κατέγραψε 
ο τερματικός σταθμός εμπορευματοκιβω-
τίων του λιμένα του Πειραιά κατά το τρίτο 
τρίμηνο του έτους, όπως προκύπτει από 
τον οικονομικό απολογισμό της COSCO 
Shipping Ports Limited.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως, κατά την 
περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018, 
διακινήθηκαν συνολικά 3,24 εκατ. εμπο-
ρευματοκιβώτια από τον ΣΕΜΠΟ του 
Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς. Πρόκειται 
για μεγέθη που μεταφράζονται σε άνοδο 
σχεδόν 20% σε σχέση με το αντίστοιχο 
χρονικό διάστημα του περασμένου έτους.

Σε ό,τι αφορά, τέλος, τα οικονομικά απο-
τελέσματα του κινεζικού κολοσσού, τα 
συνολικά έσοδα εκτινάχθηκαν στα $253 
εκατ. (αύξηση 62,6%), ενώ άνοδο κατά 
11,8% κατέγραψαν τα καθαρά κέρδη του, 
στα $75,1 εκατ., το τρίτο τρίμηνο του έτους.

Με το βλέμμα στην Κίνα  
τα ιταλικά ναυπηγεία Fincantieri

Fincantieri, China State Shipbuilding 
Corporation (CSSC) και Carnival Corp. 
υπέγραψαν συμφωνία για τη ναυπήγηση 
δύο κρουαζιερόπλοιων, τα οποία θα εντα-
χθούν στον στόλο της νεοϊδρυθείσας κοι-
νοπραξίας CSSC Carnival Cruise Shipping 
Limited, με την προοπτική ναυπήγησης 
επιπλέον τεσσάρων πλοίων.
Τα κρουαζιερόπλοια θα ναυπηγηθούν 
στην Κίνα, προορισμένα να καλύψουν τις 
ανάγκες της κινεζικής αγοράς κρουαζιέ-
ρας, και θα τεθούν υπό τη διαχείριση της 
CSSC Carnival Cruise Shipping Limited, με 
έδρα στην Κίνα. Η παράδοση του πρώτου 
κρουαζιερόπλοιου αναμένεται να πραγμα-
τοποιηθεί εντός του 2023.

Ο CEO της Carnival Corp., κ. Arnold 
Donald, ανέφερε ότι η στρατηγική συνερ-
γασία μεταξύ Fincantieri, CSSC και Car-
nival Corp. αποτελεί ορόσημο για την 
περαιτέρω ανάπτυξη της κινεζικής αγοράς 
κρουαζιέρας, με την προοπτική να κατέχει 
ηγετική θέση παγκοσμίως σε λίγα χρόνια.
Την ίδια ώρα, τα ιταλικά ναυπηγεία Fincan-
tieri, στο πλαίσιο της παραπάνω συνεργα-
σίας τους με την CSSC και την Carnival 
Corp., σχεδιάζουν να κατασκευάσουν έναν 
κόμβο παροχής ναυπηγικών υπηρεσιών 
στον τομέα της κρουαζιέρας στην πόλη 
Baoshan της κινεζικής επαρχίας Yunnan.
 
Σε τι επίπεδα κυμαίνεται  
η διακίνηση φορτίων από  
το λιμάνι του Ρότερνταμ;

Αύξηση της τάξεως του 5,7% στη διακίνη-
ση των εμπορευματοκιβωτίων κατέγραψε 
ο λιμένας του Ρότερνταμ, ο μεγαλύτερος 
της Ευρώπης, κατά τους πρώτους εννέα 
μήνες του 2018, συγκριτικά με πέρυσι.
Η συνολική διακίνηση εμπορευματοκιβω-
τίων από το λιμάνι του Ρότερνταμ ανήλθε 
σε 10,78 εκατ. TEUs το διάστημα αυτό, με 
τη σημαντικότερη αύξηση να σημειώνεται 
στη διακίνηση φορτίων από και προς τη 
Βόρεια (10%) και τη Νότια Αμερική (20%).
Από την άλλη πλευρά, η διακίνηση υγρών 
και ξηρών φορτίων από τον εν λόγω λιμέ-
να κατέγραψε μείωση κατά 1% και 7,3% 
αντίστοιχα. Ωστόσο, η διακίνηση LNG 
παρουσίασε ανοδική πορεία.
Συνολικά, το λιμάνι του Ρότερνταμ δια-
χειρίστηκε 349,98 εκατ. τόνους φορτίου 
τους πρώτους εννέα μήνες του 2018, μείω-
ση κατά 0,4% συγκριτικά με την αντίστοι-
χη περίοδο του περασμένου έτους.

Επέκταση για το μεγαλύτερο 
κρατικό ναυπηγείο της Ινδίας

Το μεγαλύτερο κρατικό ναυπηγείο της 
Ινδίας, το Cochin Shipyard, ανακοίνω-
σε ότι θα προχωρήσει σε ενίσχυση των 
δραστηριοτήτων του μέσα από την κατα-
σκευή μιας νέας δεξαμενής, καθώς αναμέ-
νει αυξημένη ζήτηση για νέες ναυπηγήσεις 
αλλά και επισκευές πλοίων.
Η νέα δεξαμενή, η οποία θα αποτελέσει 
την τρίτη του Cochin Shipyard, αναμένεται 
να χρησιμοποιηθεί για ναυπηγήσεις πλοί-
ων μεταφοράς LNG, drillships, offshore 
πλατφορμών κ.ά., με στόχο να διαφορο-
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ποιηθεί το χαρτοφυλάκιο δραστηριοτή-
των των ινδικών ναυπηγείων.
Η καινούργια δεξαμενή του Cochin Shipyard 
θα έχει μήκος 310 μ. και πλάτος 75 μ., ενώ 
εκτιμάται ότι η κατασκευή και η λειτουργία 
της θα προσφέρουν 2.000 θέσεις εργασίας.

Εκσυγχρονίζεται το μεγαλύτερο 
λιμάνι της Γαλλίας

Ο Marseille Fos, ο μεγαλύτερος λιμένας της 
Γαλλίας, στοχεύει στην ανάπτυξη υποδομών 
για τον ανεφοδιασμό των πλοίων με LNG.
Ομάδα εργασίας η οποία είχε δημιουργηθεί 
το 2017 προκειμένου να μελετήσει τις δυνα-
τότητες εισαγωγής LNG ως ναυτιλιακού 
καυσίμου στον λιμένα Marseille Fos επιβε-
βαιώνει πλέον, μέσω μελέτης, ότι το λιμάνι 
μπορεί να φιλοξενήσει υποδομές ανεφοδι-
ασμού των πλοίων με LNG, σε πρώτη φάση 
επιβατηγών πλοίων, κρουαζιερόπλοιων και 
containerships.

Φορείς και πλοιοκτήτες έχουν εκφράσει 
έντονο ενδιαφέρον αναφορικά με τον 
ανεφοδιασμό των πλοίων με LNG στον 
συγκεκριμένο λιμένα, ενώ διαχειριστές 
τερματικών σταθμών LNG έχουν προ-
βεί σε επενδύσεις σε αυτόν, για να δημι-
ουργηθούν οι συγκεκριμένοι τερματικοί 
σταθμοί. Εντός του 2019 εκτιμάται ότι θα 
ξεκινήσουν από το λιμάνι οι πρώτοι ανε-
φοδιασμοί με εξειδικευμένα bunkers.

Aντεπίθεση από τα ρωσικά 
ναυπηγεία Zvezda

Τα ρωσικά ναυπηγεία Zvezda ενισχύουν τη 
λειτουργία τους μέσα από τη δημιουργία 
της μεγαλύτερης και πιο σύγχρονης ναυ-
πηγικής μονάδας στη Ρωσία. Την παρούσα 
περίοδο, το βιβλίο παραγγελιών των ναυ-
πηγείων περιλαμβάνει τουλάχιστον τριάντα 
πλοία, εκ των οποίων τα είκοσι πέντε είναι 
tankers που θα παραδοθούν στη Rosneft.

Πρόσφατα, τα ναυπηγεία ξεκίνησαν την 
κατασκευή ενός από μια σειρά tankers 
κατηγορίας Aframax νέας γενιάς, το οποίο 
θα είναι το πρώτο του είδους του που 
ναυπηγείται στη Ρωσία. Το συγκεκριμένο 
tanker θα έχει τη δυνατότητα κατανάλω-
σης διπλού καυσίμου, συμπεριλαμβανομέ-
νου του LNG, έτσι ώστε να ανταποκριθεί 
στις διεθνείς περιβαλλοντικές προκλήσεις. 
Το πλοίο προορίζεται για τη μεταφορά 
πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων 
μέσω του Βόρειου Περάσματος. 
Τα ναυπηγεία Zvezda έχουν θέσει ως στό-
χο να εξειδικευτούν στη ναυπήγηση πλοί-
ων μεγάλου βάρους, πλατφορμών εξόρυ-
ξης πετρελαίου, πλοίων ice-class, πλοίων 
ειδικού σκοπού, αλλά και στην κατασκευή 
ναυτιλιακού εξοπλισμού.

«Σαρώνουν» τα νοτιοκορεατικά 
ναυπηγεία

Ανοδική πορεία καταγράφουν τα νοτιοκο-
ρεατικά ναυπηγεία, καθώς από τις αρχές 
του 2018 έως σήμερα εκτιμάται ότι έχουν 
αναλάβει περίπου το 50% των παγκόσμιων 
παραγγελιών.
Σύμφωνα με την Clarksons Research, 
οι συνολικές παραγγελίες σε παγκό-
σμιο επίπεδο αφορούν πλοία συνολι-
κής χωρητικότητας 23,05 εκατ. τόνων. 
Από τις παραπάνω παραγγελίες, το 45% 
έχει αναληφθεί από τα ναυπηγεία της 
Νότιας Κορέας, κατέχοντας την πρώτη 
θέση παγκοσμίως, καθώς έχουν κερδίσει 
παραγγελίες για πλοία χωρητικότητας 
10,26 εκατ. τόνων, αφήνοντας πίσω τους 
τα ναυπηγεία της Κίνας, με παραγγελίες 
για πλοία 7,1 εκατ. τόνων (31% των παγκό-
σμιων παραγγελιών).
Να σημειωθεί ότι τα ναυπηγεία της Κίνας 
κατείχαν την πρώτη θέση, με τις περισσό-
τερες παραγγελίες πλοίων από το 2012, 
για έξι συναπτά έτη.
Ωστόσο, όπως αναφέρει δημοσίευμα της 
Business Korea, τα ναυπηγεία της Νότιας 
Κορέας συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν 
οικονομικές προκλήσεις, με τη Samsung 
Heavy Industries να καταγράφει το τρίτο 
τρίμηνο του 2018 –και για τέταρτο συνε-
χόμενο τρίμηνο– ζημίες ύψους $113 εκατ., 
ενώ η Hyundai Heavy Industries, ο μεγα-
λύτερος ναυπηγικός όμιλος της Νότιας 
Κορέας, αναμένει αρνητικά οικονομικά 
αποτελέσματα το τέταρτο τρίμηνο του 
τρέχοντος έτους.
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ΝΑΥΤΙΛΙΑ
-
 
Νέα δεδομένα στις κρουαζιέρες 
εξερεύνησης

Η νορβηγική Hurtigruten, η μεγαλύτερη 
διαχειρίστρια εταιρεία κρουαζιερόπλοιων 
εξερεύνησης στον κόσμο, συνήψε συμ-
φωνία με τα ναυπηγεία Kleven Verft AS 
για τη ναυπήγηση ενός τρίτου υβριδικού 
κρουαζιερόπλοιου εξερεύνησης.
Το νέο πλοίο της Hurtigruten θα είναι 
τεχνολογικά προηγμένο, φιλικό προς το 
περιβάλλον και κατασκευασμένο με τέτοιο 
τρόπο, ώστε να διασχίζει περιοχές με πάγο. 
Η Hurtigruten πραγματοποιεί κρουαζιέρες 
εξερεύνησης σε Ανταρκτική, Νότια Αμερι-
κή, Νορβηγία, Γροιλανδία, Βόρειο Πέρασμα 
κ.α. Η υβριδική τεχνολογία που θα φέρει 
το πλοίο εκτιμάται ότι θα συμβάλει σε 
σημαντική μείωση της κατανάλωσης καυ-
σίμων και των εκπομπών CO2, σύμφωνα με 
ανακοίνωση της Hurtigruten. Το νέο υβρι-

δικό κρουαζιερόπλοιο της Hurtigruten θα 
έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει 530 επι-
βάτες, ενώ θα είναι έτοιμο προς παραλαβή 
εντός του 2021. 
Ο κ. Daniel Skjeldam, CEO της Hurtigruten, 
επεσήμανε ότι η νέα γενιά πλοίων υβρι-
δικής τεχνολογίας που θα παραλάβει η 
εταιρεία τα επόμενα χρόνια θα αλλάξει τα 
δεδομένα στη βιομηχανία της κρουαζιέρας 
εξερεύνησης, καθώς αυτή εισέρχεται σε 
μια εποχή βιωσιμότητας.
 
Το μεγαλύτερο υβριδικό ferry  
του κόσμου

Ολοκληρώνεται σύντομα η ναυπήγηση του 
«Color Hybrid», του μεγαλύτερου υβριδι-
κού ferry στον κόσμο, της εταιρείας Color 
Line. Πρόσφατα μεταφέρθηκε στα νορβη-
γικά ναυπηγεία Ulstein Verft η γάστρα του 
πλοίου, ώστε να ολοκληρωθεί η κατασκευή 
του. Το πλοίο, μήκους 160 μ., μπορεί να μετα-
φέρει 2.000 επιβάτες και 500 αυτοκίνητα.
Το «Color Hybrid» θα καταναλώνει 
πετρέλαιο diesel, αλλά και ηλεκτρική ενέρ-
γεια, καθώς θα χρησιμοποιεί μπαταρίες οι 
οποίες θα επαναφορτίζονται μέσω καλω-
δίου τροφοδοσίας με ηλεκτρική ενέργεια 
από τις εγκαταστάσεις της Color Line στη 

στεριά ή από τις γεννήτριες του πλοίου.
Η παράδοση του υβριδικού ferry αναμένε-
ται να πραγματοποιηθεί εντός του δεύτε-
ρου εξαμήνου του 2019 και το πλοίο πρό-
κειται να πραγματοποιεί θαλάσσιες μετα-
φορές μεταξύ Νορβηγίας και Σουηδίας.
 
Τέσσερα νέα πλοία εντάσσονται 
στον στόλο της Virgin Voyages

Τα ιταλικά ναυπηγεία Fincantieri ανακοί-
νωσαν ότι συνήψαν συμφωνία αξίας 700 
εκατ. ευρώ, προκειμένου να ναυπηγήσουν 
το τέταρτο κρουαζιερόπλοιο για τη Virgin 
Voyages, συμφερόντων του Richard Bran-
son.
Το νέο κρουαζιερόπλοιο, το οποίο θα 
έχει χωρητικότητα 110.000 τόνους, μήκος 
278 μ. και πλάτος 38 μ., αναμένεται να είναι 
έτοιμο προς παραλαβή το 2023. Το πλοίο 
θα διαθέτει 1.400 καμπίνες και θα έχει τη 
δυνατότητα να μεταφέρει 2.770 επιβάτες 
και 1.100 μέλη πληρώματος.
Την παρούσα περίοδο βρίσκονται υπό 
ναυπήγηση από τα Fincantieri τα πρώτα 
τρία κρουαζιερόπλοια της Virgin, τα οποία 
αναμένεται να παραδοθούν το 2020, το 
2021 και το 2022 αντίστοιχα.
Τα συνολικά τέσσερα νέα κρουαζιερό-
πλοια της Virgin Voyages θα είναι σχεδι-
ασμένα με βάση την τελευταία λέξη της 
τεχνολογίας και θα είναι ενεργειακά απο-
δοτικά, έτσι ώστε να ανταποκριθούν στις 
διεθνείς περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Νέα κρουαζιερόπλοια ρωσικής 
ναυπήγησης

Το πρώτο κρουαζιερόπλοιο ρωσικών 
συμφερόντων ναυπηγείται στο ναυπηγείο 
Lotus της Ρωσίας, στην πόλη Άστραχαν.
Το πλοίο, το οποίο θα έχει τη δυνατότη-
τα να μεταφέρει 300 επιβάτες, εκτιμάται 
ότι θα είναι έτοιμο για την πραγματοποί-
ηση θαλάσσιων δοκιμών εντός του 2019. 
Σύμφωνα με το ρωσικό ειδησεογραφικό 
πρακτορείο Tass, θα φέρει την ονομασία 
«PV300» και θα φέρει τεχνολογία αιχμής, 
προσομοιάζοντας σε ξενοδοχείο.
Το ναυπηγείο Lotus θα προχωρήσει εντός 
του 2019 στη ναυπήγηση δύο ακόμα επι-
βατηγών πλοίων, για ποτάμιες κρουαζιέ-
ρες. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα του 
Tass, τα ναυπηγεία της Ρωσίας προχωρούν 
σε ναυπηγήσεις κρουαζιερόπλοιων έπειτα 
από εξήντα ολόκληρα χρόνια.
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Ναυτιλία στη Μαύρη Θάλασσα: στρατηγικές επιδιώξεις  
και ναυτιλιακές φιλοδοξίες της Τιφλίδας

Αποστολή  
του Παναγιώτη Καπετανάκη

Η Γεωργία, που βρίσκεται στο μέσον του αποκαλούμενου «Νέου 
Δρόμου του Μεταξιού» μεταξύ της Κίνας και της Ευρώπης, έχει 
θέσει τον φιλόδοξο στόχο να ενισχύσει την εγχώρια ναυτιλιακή 
της βιομηχανία, αλλά και τη φωνή της στα διεθνή ναυτιλιακά 
fora. Τα Ναυτικά Χρονικά ταξίδεψαν στο Βατούμ, τον «βαθύ 
λιμένα» της ελληνικής αρχαιότητας, μετά από πρόσκληση της 
Υπηρεσίας Θαλάσσιων Μεταφορών του Υπουργείου Οικονομίας 
και Αειφόρου Ανάπτυξης της Γεωργίας, με αφορμή τη διοργάνωση 
εκεί του δεύτερου Διεθνούς Ναυτιλιακού Φόρουμ στα μέσα του 
περασμένου Σεπτεμβρίου (Georgia International Maritime Forum 
– GIMF), στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι από 43 χώρες.

1



 ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΒΑΘΥ ΛΙΜΕΝΑ»  
 ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ 
Ο επισκέπτης που φτάνει σήμερα στο 
Βατούμ, τον μεγαλύτερο εμπορικό λιμέ-
να της Γεωργίας και πρωτεύουσα της 
αυτόνομης δημοκρατίας της Αζαρίας, 
εντυπωσιάζεται από την οικονομική αλλά 
και την τουριστική ανάπτυξη αυτής της 
σημαντικής πόλης-λιμένα της Μαύρης 
Θάλασσας. Το Βατούμ προσελκύει αξι-
όλογο αριθμό ξένων επενδυτών, κυρίως 
από τον χώρο του ναυτιλιακού επιχειρείν, 
οι οποίοι αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα θετικά 
την προοπτική της επιχειρηματικής τους 
δραστηριοποίησης στη χώρα. Αξίζει μάλι-
στα να σημειωθεί πως η Γεωργία, σύμφωνα 
με την 22η έκδοση της ετήσιας μελέτης 
του Ινστιτούτου Fraser, μιας καναδικής 
δεξαμενής σκέψης, για την Παγκόσμια 
Οικονομική Ελευθερία, καταλαμβάνει την 
7η θέση μεταξύ 162 χωρών, ξεπερνώντας 
χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο ή η 
Αυστραλία.

 ΕΝΑΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ  
 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΤΕΛΛΕΙ  
 ΣΤΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 
Την ελκυστικότητα της Γεωργίας ως επεν-
δυτικού προορισμού για την παγκόσμια 
ναυτιλιακή βιομηχανία επιχείρησε να ανα-
δείξει και ο πρωθυπουργός της χώρας, 
Μάμουκα Μπακχτάντζε, στην ομιλία του 
κατά την τελετή έναρξης του Διεθνούς 
Ναυτιλιακού Φόρουμ στο Βατούμ (Geor-
gia International Maritime Forum – GIMF). 
Ο κ. Μπακχτάντζε ήταν σαφής ως προς 
τις προθέσεις της κυβέρνησής του, τονί-
ζοντας πως: «Η Τιφλίδα θα προσφέρει 
σημαντικά φορολογικά προνόμια προς 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στον χώρο του ναυτιλιακού επιχειρείν, 
καθώς και σε εταιρείες που παρέχουν 
υπηρεσίες σε τέτοιας φύσης επιχειρήσεις 
από το επόμενο έτος». Σύμφωνα μάλιστα 
με τον Γεωργιανό πρωθυπουργό, οι ναυτι-
λιακές εταιρείες θα έχουν τη δυνατότητα 
να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά 
στη χώρα υπό καθεστώς σχεδόν μηδε-
νικής φορολογίας, ενώ θα παρέχεται ένα 

ευνοϊκό περιβάλλον για προσλήψεις. Επί-
σης, ο κ. Μπακχτάντζε σημείωσε πως η 
ναυτιλιακή νομοθεσία της χώρας θα ευθυ-
γραμμιστεί με τα διεθνή πρότυπα. Για τον 
Γεωργιανό πρωθυπουργό, που ανέλαβε 
τα καθήκοντά του στις 20 Ιουνίου 2018, η 
Γεωργία έχει τη δυνατότητα να αναδειχθεί 
ως η πύλη για οκτώ μεσόγειες χώρες στην 
ευρύτερη περιοχή που δεν έχουν πρό-
σβαση στη θάλασσα. 
Πράγματι, η Γεωργία, η οποία έχει συνάψει 
συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την ΕΕ 
αλλά και με την Κίνα, επιδιώκει να εξα-
σφαλίσει τον ρόλο ενός περιφερειακού 
διαμετακομιστικού κόμβου μεταξύ της 
Ευρώπης και της Ασίας. «Αυτό το όραμα 
υπογραμμίζεται από την έναρξη ενός εκ 
των μεγαλύτερων ναυτιλιακών έργων στη 
Γεωργία: του λιμένα βαθέων υδάτων της 
Ανάκλια», σημειώνει στα Ναυτικά Χρονικά 
η κ. Ταμάρα Ιοσελιάνι, διευθύντρια της 
Υπηρεσίας Θαλάσσιων Μεταφορών της 
Γεωργίας. «Η πόλη της Ανάκλια ανακαλύ-
πτεται εκ νέου ως εμπορική πύλη για τις 
χώρες της κεντρικής Ασίας και του Καυ-

κάσου». Μάλιστα, η κ. Ιοσελιάνι, μιλώντας 
στο GIMF, επεσήμανε τη σημασία της 
πολιτικής απόφασης που έχει ληφθεί για 
τη μεταμόρφωση της Γεωργίας, ενώ ιδιαί-
τερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη δημι-
ουργίας ενός ισχυρού εγχώριου ναυτιλια-
κού cluster.

Τα «big data», η τεχνητή 
νοημοσύνη, η ρομποτική 
και οι νέοι ενεργειακοί 
πόροι μετασχηματίζουν 
τη ναυτιλία, η οποία 
κατευθύνεται προς  
μια εντελώς νέα εποχή. 

 Κίτακ Λιμ,  
 γενικός γραμματέας του ΙΜΟ 
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 ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ  
 ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΤΟ GEORGIA 
 INTERNATIONAL MARITIME FORUM 

Το «παρών» στο φόρουμ έδωσε και ο κ. 
Διονύσης Τεμπονέρας, γενικός γραμματέας 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, υπογραμμίζοντας τη μεγάλη 
σημασία που έχει η Γεωργία, και εν γένει η 
Μαύρη Θάλασσα, για την ελληνική ναυτιλία. 
Στην ομιλία του, καθώς και στις συναντή-
σεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο 
του φόρουμ, ο κ. Τεμπονέρας αναφέρθηκε, 
μεταξύ άλλων, στους ιστορικούς δεσμούς 
Ελλάδας-Γεωργίας, στην ελληνική παρου-
σία στη χώρα και στο εξαιρετικό επίπεδο 
της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των 
δύο χωρών, βασικό προϊόν της οποίας 
συνιστά η διμερής σύμβαση για την εμπο-
ρική ναυτιλία, όπου τίθεται το πλαίσιο για 
περαιτέρω εμβάθυνση  των σχέσεων στον 
συγκεκριμένο τομέα.
Ωστόσο, το φόρουμ έδωσε την ευκαιρία 
να ακουστούν και σημαντικά ζητήματα 
που απασχολούν τη διεθνή ναυτιλιακή 
βιομηχανία. Ψηλά στην ατζέντα βρέθηκε 
το ζήτημα της αλληλεξάρτησης μεταξύ 

της μπλε οικονομίας και της μπλε ανάπτυ-
ξης, το θέμα της Ατζέντας 2030 και των 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, 
καθώς και αυτό των ναυτιλιακών clusters. 
Σε αυτά τα θέματα εστίασε εν πολλοίς και 
ο γενικός γραμματέας του Διεθνούς Ναυ-
τιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), κ. Κίτακ Λιμ, 
κατά την ομιλία του. Πιο συγκεκριμένα, ο 
γ.γ. του ΙΜΟ αναφέρθηκε στη σημασία 
μιας ασφαλούς, φιλικής προς το περιβάλ-
λον και βιώσιμης ναυτιλίας, ενώ παράλληλα 
τόνισε πως τα «big data», η τεχνητή νοη-
μοσύνη, η ρομποτική και οι νέοι ενεργεια-
κοί πόροι μετασχηματίζουν τη ναυτιλία, η 
οποία κατευθύνεται προς μια εντελώς νέα 
εποχή. Για τον ίδιο, «η επικοινωνία και η 
συνεργασία είναι πραγματικά σημαντικές 
στο πλαίσιο της ναυτιλιακής βιομηχανίας, 
η οποία ανακάμπτει βήμα προς βήμα», 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι μεί-
ζονες προκλήσεις, όπως το Sulphur Cap 
2020 και η Ατζέντα 2030. Επιπλέον, ιδιαί-
τερη έμφαση δόθηκε από τον κ. Λιμ στο 
θέμα του ανθρωπίνου δυναμικού στη ναυ-
τιλιακή βιομηχανία, με τον ίδιο να δηλώ-
νει πως: «Εργάζομαι πολύ σκληρά για το 
ζήτημα του έμψυχου δυναμικού». 

 ΤΑ ΚΑΛΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ 
 «ΚΛΕΙΔΙ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Το ζήτημα όμως του ανθρωπίνου δυνα-
μικού καθώς και της εκπαίδευσης δεν 
απασχόλησε μόνο τον κ. Κίτακ Λιμ, αλλά 
και αρκετούς από τους ομιλητές του 
φόρουμ. Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρκ Ο’Νιλ, 
πρόεδρος της Columbia Shipmanagement 
Ltd., σημείωσε στην τοποθέτησή του 
πως «το καλά εκπαιδευμένο πλήρωμα 
είναι πολύ σημαντικό», επειδή «χωρίς 
ένα τέτοιο πλήρωμα, δεν υπάρχει μέλλον 
για τη ναυτιλία». Τη σημασία της καλής 
και ποιοτικής εκπαίδευσης των ναυτι-
κών επεσήμανε στην ομιλία του και ο κ. 
Βασίλειος Τερζής, Managing Director της 
Queensway Navigation Co. Ltd., ο οποίος 
τόνισε πως «πρέπει να χτίσουμε το αύριο 
όλοι μαζί και να δώσουμε προσοχή στην 
εκπαίδευση». Για τον κ. Τερζή, με δεδο-
μένο πως υπάρχουν τόσες προκλήσεις 
ενόψει για τη ναυτιλιακή βιομηχανία, είναι 
επιτακτική η ανάγκη να εκπαιδευτούν οι 
ναυτικοί, ώστε να είναι έτοιμοι για το μέλ-
λον. Από την πλευρά του, και ο κ. Markku 
Mylly, Executive Director του European 
Maritime Safety Agency, αναφέρθηκε στη 
σπουδαιότητα της εκπαίδευσης, τονίζο-
ντας πως η ναυτιλιακή βιομηχανία απαιτεί 
ναυτικούς με περισσότερες δεξιότητες 
και ως εκ τούτου «οι εταιρείες θα πρέπει 
να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο θα 
βελτιώσουν την ποιότητα του προσωπι-
κού τους», ενώ παράλληλα σημείωσε πως 
η «STCW δεν επαρκεί».

3
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 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ  
 ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΒΑΤΟΥΜ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ  
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΗΣ ΤΗΣ  
 ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

Συζητώντας με εκπροσώπους της γεωρ-
γιανής κυβέρνησης, φαίνεται πως έχει 
πλήρως γίνει κατανοητό ότι η επένδυση 
στην εκπαίδευση αποτελεί την πλέον 
ασφαλή οδό για τη χώρα, προκειμένου να 
καταστεί ένα ναυτιλιακό κράτος παγκό-
σμιας εμβέλειας. Τα Ναυτικά Χρονικά, κατά 
την παραμονή τους στο Βατούμ, επισκέ-
φτηκαν την Κρατική Ακαδημία Εμπορι-
κού Ναυτικού της πόλης (Batumi State 
Maritime Academy), όπου συνομίλησαν με 
τον κ. Ηρακλή Σαραμπίτζε, πρύτανη της 
ακαδημίας. Σύμφωνα με τον κ. Σαραμπί-
τζε, ο στρατηγικός σχεδιασμός της Ακα-
δημίας είναι να καταστεί ένα κορυφαίο 
εκπαιδευτικό κέντρο στην περιοχή της 
Μαύρης Θάλασσας, αλλά και της Κασπίας, 
προσανατολισμένο προς τις ανάγκες της 
ναυτιλιακής βιομηχανίας καθώς και συνα-
φών κλάδων (π.χ. υποδομές μεταφορών, 
logistics, θαλάσσιος τουρισμός, διοίκηση 
επιχειρήσεων κ.ά.). Σήμερα, οι σπουδα-
στές της Ακαδημίας ανέρχονται σε τρεις 
χιλιάδες, οι οποίοι φοιτούν στα επιμέρους 
τμήματα και εκπαιδευτικά κέντρα της 
Ακαδημίας: Σχολή Εμπορικού Ναυτικού, 
Σχολή Επιχειρηματικών Σπουδών και Διοί-
κησης Επιχειρήσεων, Κέντρο Επαγγελμα-
τικής Εκπαίδευσης και Κέντρο Εκπαίδευ-
σης και Πιστοποίησης Ναυτικών. Ετησίως, 
σχεδόν 500 σπουδαστές αποφοιτούν 
από την Ακαδημία, εκ των οποίων οι 350 
είναι ναυτικοί (πλοίαρχοι, μηχανικοί και 
ηλεκτρολόγοι μηχανικοί).

Ωστόσο, η Ακαδημία, εφαρμόζοντας το 
επταετές στρατηγικό της σχέδιο, επεν-
δύει και σε πολιτικές εξωστρέφειας, με 
στόχο να προσελκύσει σπουδαστές από 
τρίτες χώρες, προσφέροντας κύκλους 
μαθημάτων και στην αγγλική γλώσσα. Σε 
αυτό το πλαίσιο, υπεγράφη κατά τη διάρ-
κεια του φόρουμ και μνημόνιο συνερ-
γασίας μεταξύ της Ακαδημίας και του 
Πανεπιστημίου Ναυτιλιακών Σπουδών 
της Σαγκάης. Με αφορμή τη συνεργασία, 
ο κ. Ζιν Γιονγκξίνγκ, καθηγητής και πρόε-
δρος του συμβουλίου του πανεπιστημίου, 
τόνισε πως «η Γεωργία και η Κίνα έχουν 
μια σημαντική συνεργασία στο πλαίσιο 
του Δρόμου του Μεταξιού», προσθέτο-
ντας πως ο ίδιος θα ήθελε να δει μια «πιο 
ουσιαστική συνεργασία μεταξύ αυτών των 
δύο πανεπιστημίων, με ανταλλαγή σπου-
δαστών, επικοινωνία εκπαιδευτικών και 
κατάρτιση ναυτικών». 
Σπουδαστές της Ακαδημίας Εμπορικού 
Ναυτικού του Βατούμ, η οποία διατη-
ρεί στενές επαφές με αρκετές ναυτιλι-
ακές εταιρείες στην Ελλάδα και στην 
Κύπρο, μιλώντας στα Ναυτικά Χρονικά, 
σημείωσαν πως για τη νεότερη γενιά των 
Γεωργιανών το ναυτικό επάγγελμα γίνε-
ται ολοένα και πιο ελκυστικό. Και έχει 
ενδιαφέρον να αναφερθεί πως η επι-
λογή μιας σταδιοδρομίας στη θάλασσα 
προσελκύει ακόμα και τις γυναίκες στη 
Γεωργία, οι οποίες με δειλά μεν βήματα 
αρχίζουν να ανακαλύπτουν την ποντοπό-
ρο ναυτιλία. Και έχει, επίσης, ενδιαφέρον 
πως πολλοί από τους νέους της Γεωργίας 
που στρέφονται προς το ναυτικό επάγ-
γελμα δεν προέρχονται από παραδοσια-
κές ναυτικές οικογένειες από το Βατούμ 
ή το Πότι, αλλά από την ενδοχώρα της 
Γεωργίας. «Σαφώς», όπως μας τόνισαν 
οι σπουδαστές, «υπάρχουν δυσκολίες 
στην ανεύρεση εργασίας», αλλά οι ίδιοι 
δεν χάνουν την αισιοδοξία τους, καθώς 
η όλη κατάσταση έχει αρχίσει να βελτι-
ώνεται «και να απλοποιείται, αφού κάθε 
χρόνο κατά την αποφοίτηση οι μεγάλες 
ναυτιλιακές έρχονται στην Ακαδημία 
και αναζητούν από εμάς στελέχη για 
να επανδρώσουν τα πλοία τους». Αυτό 
που μας έκανε εντύπωση, πάντως, ήταν 
ο ενθουσιασμός, ο σεβασμός προς τους 
δασκάλους τους, αλλά και η αγάπη των 
σπουδαστών για τη θάλασσα και το ναυ-
τικό επάγγελμα, στο οποίο προσβλέπουν 
για ένα καλύτερο αύριο. 

ΓΕΩΡΓΙΑ: ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ

1. Γενική άποψη της παραλίας και του λιμένα 
του Βατούμ.

2. Το κεντρικό κτίριο της Κρατικής Ακαδημίας 
Εμπορικού Ναυτικού του Βατούμ, με παρουσία 
όλων των σπουδαστών των ναυτιλιακών του 
τμημάτων.

3. Ο γενικός γραμματέας του ΙΜΟ, κ. Κίτακ 
Λιμ, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο 
Διεθνές Ναυτιλιακό Φόρουμ.

4. Ο κ. Ηρακλής Σαραμπίτζε, πρύτανης της 
Κρατικής Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού 
του Βατούμ (δεξιά), και ο κ. Ζιν Γιονγκξίνγκ, 
καθηγητής και πρόεδρος του συμβουλίου του 
Πανεπιστημίου Ναυτιλιακών Σπουδών της 
Σαγκάης, κατά την υπογραφή του μνημονίου 
συνεργασίας μεταξύ των δύο εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων.

5. Το πρώτο πάνελ του φόρουμ. Από  
αριστερά διακρίνονται οι: Βασίλειος Τερζής  
– Managing Director, Queensway Navigation 
Co. Ltd., Μαρκ Ο’Νιλ – President, Columbia 
Shipmanagement Ltd., Andrew Tan – Chief 
Executive Maritime and Port Authority, 
Νατάσα Πηλείδου – Υφυπουργός Ναυτιλίας 
της Κύπρου, Γκιόργκι Κομπούλια – Υπουργός 
Οικονομίας και Αειφόρου Ανάπτυξης της 
Γεωργίας, Τορνίκε Ριτσβάτζε – Πρόεδρος 
της κυβέρνησης της αυτόνομης δημοκρατίας 
της Αζαρίας, Διονύσης Τεμπονέρας, γ.γ. του 
ΥΝΑΝΠ, Μαρία Μαγκνταλένα Γκριγκόρε  
– ΥΠΕΞ Ρουμανίας, Βολοντιμίρ Ομελιάν  
– Υπουργός Υποδομών Ουκρανίας.

6, 7. Σπουδαστές της Σχολής Πλοιάρχων 
και της Σχολής Μηχανικών της Κρατικής 
Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού του Βατούμ 
εν ώρα πρακτικής εξάσκησης.

* 2, 6, 7. Οι φωτογραφίες είναι ευγενική χορηγία της 
Κρατικής Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού του Βατούμ.

6
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ΞΉΡΑ ΦΟΡΤΙΑ
-

Εμπορευματικά αγαθά: από την παραγωγή  
στη διακίνηση και στην κατανάλωσηCOMMODITIES

Επιμέλεια:
Γιάννης Θεοδωρόπουλος

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.

ΑΝΘΡΑΚΑΣ

 ΙΝΔΙΑ 
Αυξημένες οι εισαγωγές μεταξύ 
Απριλίου και Οκτωβρίου

Οι εισαγωγές άνθρακα της Ινδίας αυξή-
θηκαν κατά 7,9%, στους 134,46 εκατ. 
τόνους, κατά τους πρώτους επτά μήνες 
του οικονομικού έτους (Απρίλιος-Οκτώ-
βριος), σύμφωνα με την κοινοπραξία ηλε-
κτρονικού εμπορίου της Ινδίας, Μjunction 
Services.
Υπενθυμίζεται ότι, έναν χρόνο πριν, η 
χώρα της νότιας Ασίας εισήγαγε 124,57 
εκατ. τόνους άνθρακα, ενώ, σε ό,τι αφο-
ρά τις επιμέρους εισαγωγές άνθρακα τον 
Οκτώβριο, παρουσιάστηκαν μειωμένες 
συγκριτικά με τους 19,77 εκατ. τόνους του 
Οκτωβρίου του 2017.

 ΠΟΛΩΝΙΑ 
Σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα  
η παραγωγή 

Η παραγωγή σκληρού άνθρακα της 
Πολωνίας, η οποία αποτελεί σημαντική 
παραγωγική χώρα άνθρακα στην Ευρώ-
πη, υποχώρησε τον Σεπτέμβριο στα 
ιστορικά χαμηλά επίπεδα των 4,89 εκατ. 
τόνων, σύμφωνα με στοιχεία του Industrial 
Development Agency (ARP).
Είναι χαρακτηριστικό ότι, καθ’ όλη τη 
διάρκεια του 2018, η παραγωγή άνθρα-
κα στη χώρα παρέμεινε άνω των 5 εκατ. 
τόνων και τον Αύγουστο κινήθηκε στους 
5,42 εκατ. τόνους. 
Όπως αναφέρει το Reuters, η διακοπή 
λειτουργίας πολλών ανθρακωρυχείων της 
Πολωνίας σε συνδυασμό με τις χαμηλές 



επενδύσεις στην εν λόγω βιομηχανία 
συνετέλεσαν στη μείωση της παραγωγής.
Ταυτόχρονα, οι εισαγωγές άνθρακα της 
χώρας, ιδίως από τη Ρωσία, έχουν ενισχυ-
θεί το τελευταίο διάστημα, προκειμένου 
να αντισταθμιστούν οι όποιες ελλείψεις 
προκύψουν στην αγορά.

 ΡΩΣΙΑ 
Πώς διαμορφώθηκαν οι εξαγωγές 
κατά τους πρώτους εννέα μήνες 
του έτους

Από τον ρωσικό τερματικό σταθμό εξαγω-
γών άνθρακα στο Ust-Luga κοντά στην Αγία 
Πετρούπολη, ο οποίος αποτελεί έναν από 
τους σημαντικότερους κόμβους εμπορίου 
άνθρακα στην Ευρώπη, εξήχθη προς τις αγο-
ρές του εξωτερικού 15% λιγότερος άνθρακας 
κατά το πρώτο εννεάμηνο του έτους.
Πιο συγκεκριμένα, από τον τερματικό 
του Ust-Luga εξήχθησαν 15,4 εκατ. τόνοι 
άνθρακα το διάστημα Ιανουαρίου-Σε-
πτεμβρίου, έναντι 18,2 εκατ. τόνων το αντί-
στοιχο διάστημα πέρυσι. Σύμφωνα με τη 
Rosterminalugol, διαχειρίστρια εταιρεία 
του τερματικού σταθμού, αναβαθμίσεις 
που πραγματοποιούνται στις υποδομές 
του λιμένα ευθύνονται για τη μείωση των 
εξαγωγών άνθρακα.
Από την άλλη, ο μεγαλύτερος ρωσικός 
τερματικός σταθμός, αυτός του Vostoch-
ny, αύξησε τις εξαγωγές του κατά 7%, και 
συγκεκριμένα στους 18,5 εκατ. τόνους, 
κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Να σημει-
ωθεί ότι το 35% του εξαγόμενου αυτού 
άνθρακα εστάλη προς τη Νότια Κορέα, 
ενώ Κίνα, Ιαπωνία, Ινδία και Πακιστάν 
εισήγαγαν επίσης σημαντικές ποσότητες 
άνθρακα.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως οι εξαγω-
γές άνθρακα από τους παραπάνω τερ-
ματικούς σταθμούς αποτέλεσαν περίπου 
το ένα τέταρτο των συνολικών εξαγωγών 
άνθρακα της Ρωσίας για το πρώτο εννεά-
μηνο του 2018.

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

 FAO 
Σε τι επίπεδα θα κυμανθεί  
η παγκόσμια παραγωγή 

Ο Διεθνής Οργανισμός Τροφίμων και 
Γεωργίας (FAO) των Ηνωμένων Εθνών 
αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέ-

ψεις του, την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου, για 
την παγκόσμια παραγωγή δημητριακών το 
2018, στους 2.601 εκατ. τόνους, απόρροια 
κυρίως των θετικών προβλέψεων για την 
παραγωγή σιταριού από Κίνα και Καναδά. 
Μολονότι οι νέες εκτιμήσεις παρουσιά-
στηκαν αυξημένες, η παραγωγή δημητρι-
ακών θα κινηθεί χαμηλότερα απ’ ό,τι το 
2017. Εξαίρεση ωστόσο αποτελεί το ρύζι, η 
παραγωγή του οποίου προβλέπεται αυξη-
μένη κατά 1,3%, στους 513 εκατ. τόνους.
Η παγκόσμια παραγωγή σιταριού εκτιμά-
ται από τον FAO στους 728 εκατ. τόνους, 
παρουσιάζοντας μείωση 4,3% συγκριτικά 
με πέρυσι, ενώ, όσον αφορά τα παγκόσμια 
αποθέματα δημητριακών, υπολογίζονται 
στους 762 εκατ. τόνους κατά το τέλος της 
εμπορικής περιόδου 2019.

ΡΥΖΙ             

 ΒΙΕΤΝΑΜ 
Οι εξαγωγές κινητήριος μοχλός 
της οικονομικής ανάπτυξης 

Έσοδα ύψους $2,6 δις από τις εξαγωγές 
5,2 εκατ. τόνων ρυζιού φαίνεται πως απέ-
σπασε το Βιετνάμ κατά τους πρώτους 
δέκα μήνες του έτους.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης του Βιετνάμ, τα έσοδα από 
τις εξαγωγές ρυζιού το εν λόγω διάστημα 
παρουσιάστηκαν αυξημένα κατά 16,1% σε 
ετήσια βάση.
Να σημειωθεί ότι μεταξύ Ιανουαρίου και 
Οκτωβρίου του 2018 η Κίνα, παρά το 
γεγονός ότι μείωσε τις εισαγωγές ρυζιού 
από το Βιετνάμ κατά 37,2%, αποτέλεσε 
τον μεγαλύτερο εισαγωγέα ρυζιού που 
εξήχθη από το Βιετνάμ.

ΣΙΤΑΡΙ            

 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 
Η ξηρασία απειλή για το ρεκόρ 
παραγωγής σιταριού

Η ξηρασία, απόρροια της έλλειψης βρο-
χοπτώσεων στην Αργεντινή φέτος, θα 
μπορούσε να μειώσει τις προοπτικές για 
τη συγκομιδή σιταριού της χώρας για το 
εμπορικό έτος 2018-2019, οι οποίες αυτή 
τη στιγμή εκτιμώνται στα επίπεδα ρεκόρ 
των 19,7 εκατ. τόνων.
Τα παραπάνω διεμήνυσε το Buenos Aires 
Grains Exchange, τονίζοντας συγκεκριμένα 

ότι η έλλειψη υγρασίας του εδάφους στο 
βόρειο τμήμα της χώρας καθώς και οι πρό-
σφατοι παγετοί στα κεντρικά είναι πιθανό 
να επιδράσουν αρνητικά στις σοδειές.
Να σημειωθεί επίσης ότι η παραγωγή 
καλαμποκιού στην Αργεντινή βρίσκεται 
ακόμη στο στάδιο της σποράς για το 
2018-2019. Τα στοιχεία του Buenos Aires 
Grains Exchange καταδεικνύουν ότι προς 
το παρόν έχει καλλιεργηθεί το 26,9% των 
διαθέσιμων καλλιεργήσιμων εκτάσεων.
Τέλος, αξίζει να τονιστεί ότι η χώρα του 
τανγκό αποτελεί σημαντικό εξαγωγέα 
σιταριού και σόγιας, ενώ συνιστά και τον 
τρίτο μεγαλύτερο προμηθευτή καλαμπο-
κιού στον κόσμο.
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ΣΟΓΙΑ            

 ΚΙΝΑ 
Συρρίκνωση κατά 97% 
καταγράφουν οι εισαγωγές  
από τις ΗΠΑ

H σόγια αποτελεί ένα από τα εμπορεύ-
ματα που έχουν πληγεί από τις εμπορικές 
διενέξεις Κίνας και ΗΠΑ, ιδιαίτερα μετά 
την επιβολή κυρώσεων του Πεκίνου που 
αφορούν τις εισαγωγές από τις ΗΠΑ.
Κατά τις οκτώ πρώτες εβδομάδες της 
εμπορικής περιόδου 2018-2019, οι αμερι-
κανικές εξαγωγές σόγιας έχουν συρρικνω-
θεί κατά 39%, στους 7,5 εκατ. τόνους, όταν 
τον Οκτώβριο του 2017 άγγιζαν τους 12,2 
εκατ. τόνους.
Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι, ενώ 
κατά τις πρώτες οκτώ εβδομάδες της 
περσινής εμπορικής περιόδου η Κίνα 
εισήγαγε το 70% των αμερικανικών εξα-
γωγών σόγιας, φέτος κατά το ίδιο χρονι-
κό διάστημα το ποσοστό αυτό κινήθηκε 
μόλις στο 4%. Πιο συγκεκριμένα, ο ασι-
ατικός γίγαντας φέτος εισήγαγε 201.700 

τόνους αμερικανικής σόγιας, σημειώνο-
ντας ετήσια μείωση 97%, καθώς πέρυσι το 
ίδιο διάστημα εισήγαγε 8,5 εκατ. τόνους 
σόγιας από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα στοι-
χεία της BIMCO.
Παράλληλα, ο κ. Peter Sand, επικεφαλής 
ναυτιλιακών αναλύσεων της BIMCO, παρα-
τηρεί ότι, εκτός των μειωμένων εξαγωγών 
από τις ΗΠΑ, ένα μεγάλο ποσοστό της 
ζήτησης για σόγια προέρχεται από χώρες 
κοντά στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να μειώ-
νεται η συνολική ζήτηση, που εκφράζεται 
σε tonne-mile.
Από την άλλη, οι εξαγωγές αμερικανικής 
σόγιας φαίνεται πως μετατοπίζονται προς 
το Μεξικό, καθώς η χώρα του σομπρέ-
ρο αύξησε κατά 34% τις εισαγωγές της 
συγκριτικά με πέρυσι.

 ΚΙΝΑ 
Θα στραφεί (και) προς τη Ρωσία 
για τις εισαγωγές 

H Kίνα, στην προσπάθειά της να αντικα-
ταστήσει τις εισαγωγές σόγιας από τις 
ΗΠΑ λόγω των αλλεπάλληλων κυρώσεων, 
φαίνεται πως εξετάζει και την προοπτική 

της Ρωσίας, όπως αναφέρει το Bloomberg.
Όπως διεμήνυσε πρόσφατα ο Ρώσος 
πρωθυπουργός, κ. Dmitry Medvedev, από 
το Πεκίνο, η Ρωσία σχεδιάζει να αυξήσει 
τις αποστολές σόγιας προς την Άπω Ανα-
τολή, και δη προς την Κίνα. Είναι επίσης 
χαρακτηριστικό ότι οι δύο χώρες συνερ-
γάζονται στενά και σε άλλα αγροτικά 
εμπορεύματα, όπως το ρύζι, τα πουλερικά, 
τα ψάρια και το χοιρινό κρέας.
Σύμφωνα με το αμερικανικό Υπουργείο 
Γεωργίας, οι εξαγωγές σόγιας από τη 
Ρωσία κατά το 2018-2019 αναμένεται να 
ανέλθουν στους 700.000 τόνους.

ΖΑΧΑΡΗ

Διαξιφισμοί Κίνας-Βραζιλίας  
για τις εισαγωγές

Το Πεκίνο, αφού έλαβε το αίτημα διαβού-
λευσης από τη Βραζιλία αναφορικά με τα 
μέτρα διαχείρισης των εισαγωγών ζάχα-
ρης, αναμένεται να το αξιολογήσει σύμ-
φωνα με όσα ορίζει ο ΠΟΕ.
Τα παραπάνω διεμήνυσε στα μέσα Οκτω-
βρίου το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας, 
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τονίζοντας παράλληλα ότι τα μέτρα αυτά 
έρχονται σε πλήρη συμφωνία με τους 
κανόνες του ΠΟΕ. Να σημειωθεί ότι οι 
αυξημένες εισαγωγές ζάχαρης του ασια-
τικού γίγαντα έχουν επιφέρει αναταραχές 
στην εγχώρια βιομηχανία, με αποτέλεσμα 
η κυβέρνηση της χώρας να προβεί σε 
αυτή την κίνηση, προκαλώντας την αντί-
δραση της Βραζιλίας.
Η ζάχαρη αποτελεί ένα από τα σημαντι-
κότερα γεωργικά προϊόντα για την οικο-
νομική ανάπτυξη της Κίνας και «σχετί-
ζεται άμεσα με το οικονομικό συμφέρον 
περισσότερων από 40 εκατ. Κινέζων καλ-
λιεργητών», αναφέρει χαρακτηριστικά το 
υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

ΚΑΦΕΣ

 ΒΡΑΖΙΛΙΑ 
Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο  
σπάνε οι εξαγωγές 

H Βραζιλία, η οποία αποτελεί την κορυ-
φαία παραγωγό χώρα καφέ στον κόσμο, 
κατέγραψε νέο μηνιαίο ρεκόρ εξαγωγών 
καφέ τον Οκτώβριο.
Συγκεκριμένα, από τη χώρα της Λατινικής 
Αμερικής εξήχθησαν τον Οκτώβριο 3,74 
εκατ. σάκοι των 60 κιλών έκαστος, κατα-
γράφοντας αύξηση 29,1% συγκριτικά με 
το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, σύμφω-
να με τα στοιχεία της Ένωσης Εξαγωγέων 
Καφέ της Βραζιλίας «Cecafé».
Σε ό,τι αφορά τα έσοδα από τις εξαγω-
γές, διαμορφώθηκαν στα $490 εκατ. και 
κατέγραψαν ελαφρά ετήσια αύξηση της 
τάξεως του 0,7% και μηνιαία αύξηση 15,3% 
σε σχέση με τον περασμένο Σεπτέμβριο.

ΣΙΔΗΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑ 
– ΧΑΛΥΒΑΣ

 ΚΙΝΑ 
Στα καλύτερά της η βιομηχανία 

H κινεζική βιομηχανία χάλυβα είδε τα 
κέρδη της να εκτινάσσονται κατά 86% 
το διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 
και ενώ εντείνονται οι προσπάθειες στο 
εσωτερικό της χώρας για ένα καθαρότερο 
περιβάλλον.
Πιο συγκεκριμένα, τα κέρδη του κλάδου 
διαμορφώθηκαν στα $33 δις, σύμφωνα 
με την Κινεζική Ένωση Σιδηρομεταλλεύ-
ματος και Χάλυβα (CISA). Παράλληλα, η 

παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα αυξήθη-
κε κατά 6,07% κατά τους πρώτους εννέα 
μήνες του έτους.

 WORLD STEEL ASSOCIATION 
Προβλέπει αύξηση της 
παγκόσμιας ζήτησης 

Τις εκτιμήσεις της για την πορεία της ζήτη-
σης χάλυβα το 2018 και το 2019 εξέδωσε 
η Διεθνής Ένωση Χάλυβα (World Steel 
Association) την Τρίτη 16 Οκτωβρίου.
Στην έκθεση αναφέρεται ότι η παγκόσμια 
ζήτηση χάλυβα θα κυμανθεί στους 1.657,9 
εκατ. τόνους το 2018, παρουσιάζοντας 
αύξηση της τάξεως του 3,9% συγκρι-

τικά με πέρυσι. Επιπροσθέτως, το 2019 
η παγκόσμια ζήτηση θα «αγγίξει» τους 
1.681,2 εκατ. τόνους χάλυβα, αυξημένη 
κατά 1,4% έναντι του 2018.
Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στις 
ανεπτυγμένες χώρες η ζήτηση χάλυβα θα 
καταγράψει αύξηση κατά 1% και 1,2% το 
2018 και το 2019 αντίστοιχα, ενώ ανάκαμ-
ψη εκτιμάται πως θα καταγραφεί και στις 
αναπτυσσόμενες χώρες.
Τέλος, η Ένωση αναφέρεται στις προ-
κλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η 
αγορά χάλυβα, και δεν είναι άλλες από 
τις εμπορικές διενέξεις και τις μεγάλες 
διακυμάνσεις στις ισοτιμίες βασικών νομι-
σμάτων.

COMMODITIES
ΞΗΡΑ ΦΟΡΤΙΑ



Mylaki Shipping Agency Ltd
Ship Agency • Ship-to-Ship Transfers • Protecting Agency • Canal and Straits Transits
Electronic Customs Clearances • Ship Supply • Husbandry Services • Ship Lay-Up
Change of Management / Ownership • Technical Support • Ship Repairs 

Greece

Ag. Theodoroi: 1, Spirou Meleti St., 200 03 Ag. Theodoroi 
T: +30 27410 62301 / F: +30 210 422 3356

Alexandroupolis: 6, M. 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

Kavala: 1, Er. Stavrou St., 654 03 Kavala
T: +30 2310 230577 / F: +30 2310 240391

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: 7, Karatasou St., 546 26 Thessaloniki

T: +30 2310 283375 / F: +30 2310 223932

Volos: 32, Argonafton St., 382 21 Volos
T: +30 24210 23496, / 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

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

Besides the ports/locations that we cover via our offices appearing on the relevant list, Mylaki Shipping Agency
covers all Greek ports through our local correspondence.
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COMMODITIES
ΥΓΡΑ ΦΟΡΤΙΑ

ΑΡΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 ΗΠΑ 
Σε επίπεδα ρεκόρ η παραγωγή

Η παραγωγή αργού πετρελαίου από 
τις ΗΠΑ αυξήθηκε τον Αύγουστο κατά 
416.000 βαρέλια ημερησίως, στα επίπεδα 
ρεκόρ των 11,346 εκατ. βαρελιών/ημέρα, 
σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του 
U.S. Energy Information Administration.
Η εν λόγω αύξηση αποτελεί απόρροια, 
κυρίως, της ανόδου της παραγωγής από 
το Τέξας και τη Βόρεια Ντακότα.
Από την άλλη, η παραγωγή φυσικού αερί-
ου ανήλθε, επίσης, στα επίπεδα ρεκόρ 
των 94,7 δις κυβικών ποδιών την ημέρα, 
υπερβαίνοντας το αμέσως προηγούμενο 
ρεκόρ, που είχε καταγραφεί τον περασμέ-
νο Ιούλιο (92,7 δις κυβικά πόδια/ημέρα).

 ΟΠΕΚ 
Σε υψηλά δύο ετών η παραγωγή 

Τα κράτη-μέλη του ΟΠΕΚ, όπως προκύ-
πτει από έρευνα του Reuters, προχώρη-
σαν σε αύξηση της παραγωγής αργού τον 
Οκτώβριο, η οποία άγγιξε τα υψηλότερα 
επίπεδα από τον Δεκέμβριο του 2016.
Ειδικότερα, η παραγωγή του ΟΠΕΚ τον 
Οκτώβριο ανήλθε στα 33,31 εκατ. βαρέλια/
ημέρα, αυξημένη κατά 390.000 βαρέλια/ημέ-
ρα συγκριτικά με τον περασμένο Σεπτέμβριο.
Με αυτή την εξέλιξη, η συρρίκνωση της 
παραγωγής πετρελαίου από το Ιράν ελέω 
και των αμερικανικών κυρώσεων αντισταθ-
μίστηκε από την πολύ υψηλή παραγωγή από 
πλευράς Σαουδικής Αραβίας και Λιβύης. Τα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αύξησαν την 
παραγωγή του αργού κατά 200.000 βαρέλια, 
στα 3,25 εκατ. βαρέλια/ημέρα, με τις εκτιμή-

σεις να κάνουν λόγο για παραγωγή η οποία 
μέχρι το τέλος του έτους θα αγγίξει τα 3,5 
εκατ. βαρέλια ημερησίως. Στο ίδιο μήκος 
κύματος και η Λιβύη, της οποίας η παραγω-
γή «μαύρου χρυσού» τον Οκτώβριο ανήλθε 
στα 1,22 εκατ. βαρέλια/ημέρα.
Στον αντίποδα, το Ιράν κατέγραψε, όπως 
ήταν αναμενόμενο, τη μεγαλύτερη μηνι-
αία μείωση παραγωγής, η οποία άγγιξε τα 
100.000 βαρέλια/ημέρα.

 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Στα $74/βαρέλι βλέπει την τιμή 
«μαύρου χρυσού»

Η τιμή αργού πετρελαίου θα κινηθεί κατά 
μέσο όρο στα $74/βαρέλι το 2019, ενώ οι 
τιμές των βασικών μετάλλων θα παραμείνουν 
σχετικά σταθερές συγκριτικά με το 2018, 
τονίζει η Παγκόσμια Τράπεζα σε έκθεσή της 
που δημοσιοποιήθηκε στα τέλη Οκτωβρίου.
Επιπλέον, στην έκθεση αναφέρεται ότι οι 
τιμές εμπορευμάτων ενέργειας, συμπερι-
λαμβανομένων του πετρελαίου, του φυσι-
κού αερίου και του άνθρακα, θα κινηθούν 
υψηλότερα κατά 33,3% το 2018 και θα 
σταθεροποιηθούν το 2019. Σε ό,τι αφορά 
την αγορά του «μαύρου χρυσού» το 2019, 
η προσφορά θα πληγεί από μεγάλες μει-
ώσεις στην παραγωγή από το Ιράν και τη 
Βενεζουέλα, ενώ η ζήτηση εκτιμάται πως 
θα παραμείνει σε σταθερά επίπεδα.

ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ  
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (LNG)

 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
Ελεύθερες οι εξαγωγές 

H Αυστραλία δεν αναμένεται να επιβάλει 
περιοριστικά μέτρα για τις εξαγωγές LNG 
το επόμενο έτος, καθώς δεν παρατηρούνται 
ελλείψεις στην εγχώρια αγορά αερίου. Αυτά 
διεμήνυσε ο Αυστραλός υπουργός Πόρων, 
κ. Matt Canavan, σε συνέντευξή του στο 
Reuters. Υπενθυμίζεται ότι η Αυστραλία, η 
οποία αποβλέπει στο να γίνει ο κορυφαί-
ος εξαγωγέας LNG στον κόσμο, θέσπισε 
το προηγούμενο έτος νόμο προκειμένου 
να ελέγχει τις εξαγωγές του LNG ως αντί-
δραση στις πολύ υψηλές εγχώριες τιμές 
φυσικού αερίου. Είναι γεγονός ότι η χώρα 
διαθέτει άφθονο φυσικό αέριο, ενώ αποτε-
λεί και κορυφαίο προμηθευτή LNG για την 
Κίνα, τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία μέσω 
μακροχρόνιων συμβάσεων.

ΥΓΡΑ ΦΟΡΤΙΑ
-
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2019

Οι διεθνείς ναυτιλιακές 
εκθέσεις για το 2019

Το νέο έτος βρίσκεται προ 
των πυλών και πληθώρα 
ναυτιλιακών εκθέσεων ανά 
τον κόσμο αναμένεται ότι 
θα προσελκύσει το μεγάλο 
ενδιαφέρον της ευρύτερης 
ναυτιλιακής κοινότητας, 
που βρίσκεται σε μια εποχή 
μεγάλων αλλαγών και 
προκλήσεων. Τα Ναυτικά 
Χρονικά παρουσιάζουν, στις 
σελίδες που ακολουθούν, 
ένα ημερολόγιο όπου έχουν 
συμπεριληφθεί ορισμένες από 
τις πιο σημαντικές ναυτιλιακές 
εκθέσεις διεθνώς, οι οποίες 
εκτιμάται ότι θα τραβήξουν  
τα βλέμματα των εκπροσώπων 
της ναυτιλιακής βιομηχανίας, 
και όχι μόνο.

Της Αγγελικής Κολιομίχου



 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 
ShieldAfrica, International Security 
and Defense Exhibition
Πρόκειται για ένα συνέδριο-έκθεση, το 
οποίο θα λάβει χώρα στις 21-24 Ιανουα-
ρίου στο Αμπιτζάν της Ακτής Ελεφαντο-
στού. Θα παρουσιαστούν οι προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει η αφρικανική ήπειρος 
και οι προσπάθειες που θα πρέπει να 
γίνουν για την προώθηση της ασφάλειας, 
μέσω σύγχρονων τεχνολογιών και εκσυγ-
χρονισμένου εξοπλισμού.

www.shieldafrica.com/en/

 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 
World Maritime Week 
Η ναυπηγική και ναυτιλιακή βιομηχανία, η 
αλιεία, οι λιμένες, η ενέργεια και οι υπηρεσί-
ες logistics αποτελούν τα πεδία ενδιαφέρο-
ντος της World Maritime Week, η οποία θα 
λάβει χώρα στο Μπαρακάλντο της Ισπανί-
ας από τις 12 έως τις 14 Φεβρουαρίου.

wmw.bilbaoexhibitioncentre.com/en/

Philippine Ports and Shipping
Αποτελεί τη μεγαλύτερη εκδήλωση στις 
Φιλιππίνες αναφορικά με τους λιμένες 
διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων και 
τους διαχειριστές των τερματικών σταθ-
μών, ενώ στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα 
παρουσιαστούν οι προκλήσεις για την 
περιοχή BIMP EAGA (Brunei Indonesia 
Malaysia Philippines East ASEAN Growth 
Area). Η έκθεση λαμβάνει χώρα ανά δύο 
χρόνια και προσελκύει το ενδιαφέρον 
εταιρειών από τον χώρο των μεταφορών 
και των υπηρεσιών logistics. Θα πραγμα-
τοποιηθεί στις 19-21 Φεβρουαρίου στη 
Μανίλα των Φιλιππινών.

Greentech in Shipping Global Forum
Θα πραγματοποιηθεί στο Αμβούργο της 
Γερμανίας στις 26-27 Φεβρουαρίου και 
αφορά τους διεθνείς κανονισμούς που διέ-
πουν τη ναυτιλιακή βιομηχανία, την προ-
ώθηση των «πράσινων» τεχνολογιών και 
των εναλλακτικών καυσίμων, καθώς και τον 
εκσυγχρονισμό των λιμενικών υποδομών.

www.greentechshipping.com/

 ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 
14th Arctic Shipping Summit 
Στις 13-14 Μαρτίου θα διεξαχθεί στο Μόντρε-
αλ του Καναδά συνέδριο-έκθεση αναφορικά 

με την ανάπτυξη της εμπορικής και επιβατη-
γού ναυτιλίας στην Αρκτική και τις ευκαιρίες 
για εξεύρεση πετρελαίου και φυσικού αερίου 
στην εν λόγω θαλάσσια περιοχή.

www.wplgroup.com/aci/event/arctic-shipping-summit/

21st Intermodal Africa 2019  
Exhibition and Conference
Η εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί 
στο Τζιμπουτί στις 19-21 Μαρτίου, θα εστιά-
σει στη διαχείριση λιμένων και τερματικών 
σταθμών εξυπηρέτησης εμπορευματοκιβω-
τίων, καθώς και στη συντήρηση των εν λόγω 
λιμένων. Αποτελεί τη μεγαλύτερη έκθεση του 
είδους της στην Αφρική.

The European Ferry Shipping  
Summit 2019 
Στο πλαίσιο του συνεδρίου-έκθεσης θα 
αναδειχθούν οι οικονομικές και γεωπολι-
τικές εξελίξεις που επηρεάζουν την ευρω-
παϊκή επιβατηγό ναυτιλία. Η έκθεση θα 
λάβει χώρα στο Άμστερνταμ της Ολλαν-
δίας στις 20-21 Μαρτίου.

www.ferryshippingsummit.com/

LIMA – Langkawi International 
Maritime and Aerospace Exhibition 
Αποτελεί τη μεγαλύτερη έκθεση του είδους 
της στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού και 
απευθύνεται στη ναυτιλιακή βιομηχανία 
αλλά και στις αερομεταφορές. Η φετινή 
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 26-30 
Μαρτίου στο Λανγκάουι της Μαλαισίας.

www.limaexhibition.com/

INMEX Vietnam 2019
Αποτελεί μια διεθνή εκδήλωση ναυτιλι-
ακού ενδιαφέροντος, η οποία πραγμα-
τοποιείται ανά διετία και συνδέει τη διε-
θνή ναυτιλιακή κοινότητα με το Βιετνάμ. 
Φέτος η έκθεση θα λάβει χώρα στο Χο 
Τσι Μιν του Βιετνάμ στις 27-29 Μαρτίου.

www.maritimeshows.com/vietnam/en/home.html

NAVEXPO International
Από τις 28 έως τις 30 Μαρτίου θα πραγ-
ματοποιηθεί στο Le port de Lorient La 
Base της Γαλλίας έκθεση η οποία προσελ-
κύει το ενδιαφέρον παικτών της διεθνούς 
ναυτιλιακής, ναυπηγικής και λιμενικής βιο-
μηχανίας, αλλά και όσων ασχολούνται με 
την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες.

www.navexpo.com/index.php/en/the-exhibition/the-exhibition
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 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 
CMA Shipping 2019
Αποτελεί το μεγαλύτερο ναυτιλιακό συνέ-
δριο της Βόρειας Αμερικής, στο πλαίσιο 
του οποίου πραγματοποιείται και έκθεση. 
Το CMA Shipping 2019 θα πραγματοποιη-
θεί στις 2-4 Απριλίου στο Κονέκτικατ των 
ΗΠΑ, ενώ εκτιμάται ότι ο αριθμός των 
συμμετεχόντων θα ξεπεράσει στην εκδή-
λωση του 2019 τους 2.500, προερχόμενων 
από 49 χώρες.

www.maritime.knect365.com/cma-shipping/

LAAD – Defense & Security 2019
Θα πραγματοποιηθεί φέτος στο Ρίο ντε 
Τζανέιρο της Βραζιλίας στις 2-5 Απριλίου 
και στο πλαίσιο της έκθεσης θα παρου-
σιαστούν οι τελευταίες εξελίξεις στον 
τομέα της ασφάλειας, της άμυνας και των 
αερομεταφορών της Βραζιλίας, αλλά και 
διεθνώς.

www.laadexpo.com.br/

Exposhipping Expomaritt Istanbul
Έκθεση η οποία φέτος θα πραγματο-
ποιηθεί στην Τούζλα της Τουρκίας στις 
2-5 Απριλίου και θα αποτελέσει σημείο 
συνάντησης ναυπηγικών εταιρειών, και 
όχι μόνο, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 
Η Τούζλα διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο 
στη ναυπηγική βιομηχανία της Τουρκίας.

www.expomaritt.com/

Seatech (Sea Technology & Design)
Διεθνής έκθεση θαλάσσιας τεχνολογίας, 
σχεδιασμού πλοίων και yachts, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί στην πόλη Καρράρα της 
Ιταλίας στις 3-5 Απριλίου. Αποτελεί τη μονα-
δική έκθεση στην Ιταλία η οποία αφορά 
αποκλειστικά τον τομέα εφοδιασμού για τις 
ναυπηγικές και ναυτιλιακές βιομηχανίες.

www.sea-tec.it/?lang=en

Singapore Maritime Week
Από τις 6 έως τις 12 Απριλίου 2019 θα 
πραγματοποιηθεί στη Σιγκαπούρη η Ναυ-
τιλιακή Εβδομάδα, η οποία προσελκύει 
το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας. 
Διοργανώνεται κάθε χρόνο από τη Ναυτι-
λιακή και Λιμενική Αρχή της Σιγκαπούρης, 
επισημαίνοντας τη σημαντική θέση της 
χώρας ως ναυτιλιακού κέντρου και παγκό-
σμιου κόμβου μεταφορών.

www.smw.sg/web/portal/2018/home/

Seatrade Cruise Global
Το συγκεκριμένο συνέδριο-έκθεση θα 
πραγματοποιηθεί στο Μαϊάμι στις 8-11 
Απριλίου, θέτοντας επί τάπητος την κρου-
αζιέρα του μέλλοντος, καινοτομίες στην 
εν λόγω αγορά, αλλά και την ενίσχυση της 
ασφάλειας και της βιωσιμότητας.

www.seatradecruiseglobal.com/

Sea Asia 2019
Συνδέεται στενά με το Singapore Maritime 
Week, αποτελώντας ένα σημαντικό γεγο-
νός για τη διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία ως 
προς την ανεύρεση νέων επιχειρηματικών 
ευκαιριών και την παρουσίαση νέων και και-
νοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Φέτος 
θα πραγματοποιηθεί στο Marina Bay Sands 
στη Σιγκαπούρη στις 9-11 Απριλίου.

www.sea-asia.com/

4th Annual International  
LNG Summit
Θα πραγματοποιηθεί στις 9 Απριλίου στη 
Βαρκελώνη της Ισπανίας και θα επικε-
ντρωθεί στις προκλήσεις, στις τελευταίες 
εξελίξεις, στην εφαρμογή τεχνολογιών 
στην αγορά του LNG.

www.lngsummit.org/

Copenhagen Shipping Summit
Το μέλλον της ναυτιλίας, το ανθρώπι-
νο δυναμικό, η ενίσχυση της θέσης της 
γυναίκας στη ναυτιλιακή βιομηχανία και η 
βιωσιμότητα στις θαλάσσιες μεταφορές 
θα αποτελέσουν το αντικείμενο συζήτη-
σης του συνεδρίου-έκθεσης, το οποίο θα 
πραγματοποιηθεί στην Κοπεγχάγη της 
Δανίας στις 10-11 Απριλίου.

www.shipping-summit.com/

 ΜΑΙΟΣ 2019 
OTC (Offshore Technology 
Conference) USA 2019
Θα πραγματοποιηθεί στις 6-9 Μαΐου στο 
Χιούστον του Τέξας, παρουσιάζοντας ζητή-
ματα τεχνολογικού και περιβαλλοντικού 
ενδιαφέροντος στην offshore βιομηχανία.

www.2019.otcnet.org/

IMDEX Asia 2019 – Maritime Defense 
Exhibition & Conference
Η έκθεση IMDEX Asia διοργανώνεται ανά 
δύο χρόνια και αφορά τον τομέα της άμυ-
νας και της ασφάλειας στην παγκόσμια 
ναυτιλία. Θα διεξαχθεί στις 14-16 Μαΐου 
στη Σιγκαπούρη.

www.imdexasia.com/
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A WORLD OF SERVICE
The oceans may be vast, but we’re always close. 24/7 service provided from  
28 offices, located in major shipping and financial centers around the world.

Choose to fly the world’s local flag.
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2019

1st Caspian Ports and Shipping 2019 
Exhibition and Conference
Στις 15-16 Μαΐου θα διεξαχθεί στο Ακτό 
του Καζακστάν το πρώτο Caspian Ports 
and Shipping Exhibition and Conference, το 
οποίο θα θέσει επί τάπητος τις οικονομικές 
προοπτικές της περιοχής της Κασπίας, τις 
ευκαιρίες για την ανάπτυξη της ναυτιλίας 
στην εν λόγω περιοχή, την πραγματοποίηση 
επενδύσεων σε λιμένες, στην εφοδιαστική 
αλυσίδα, την προώθηση τεχνολογιών στις 
θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων, κ.λπ.

Bari Ship Imabari Maritime Fair
Αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εμπο-
ρικές εκθέσεις στην Ιαπωνία για τον τομέα 
των σιδηροδρόμων, της ναυτιλίας και των 
αερομεταφορών. Αναμένεται να πραγματο-
ποιηθεί στις 23-25 Μαΐου στο Ιμαμπάρι, στο 
οποίο βρίσκεται το μεγαλύτερο στην Ιαπω-
νία cluster επιχειρήσεων από τον χώρο της 
ναυτιλίας.

www.bariship.com/en-us/

5th Posidonia Sea  
Tourism Forum
Θα πραγματοποιηθεί στις 28-29 Μαΐου 
στην Αθήνα, παρουσιάζοντας τις νέες 
αναπτυξιακές προοπτικές του θαλάσσιου 
τουρισμού στην ανατολική Μεσόγειο, η 
οποία αποτελεί ιστορικά μία από τις πιο 
δημοφιλείς αγορές κρουαζιέρας. Αναμέ-
νεται μεγάλη συμμετοχή από ισχυρούς 
παίκτες της παγκόσμιας βιομηχανίας 
κρουαζιέρας, ενώ το «παρών» θα δώσουν 
η CLIA Europe και η MedCruise. Στην 
προηγούμενη εκδήλωση, το 2017, συμμε-
τείχαν 1.300 σύνεδροι και εκθέτες από 
22 χώρες, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα 
να συνομιλήσουν με στελέχη εταιρειών 
κρουαζιέρας και yachting.

www.posidoniaseatourism.com/

 ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 
Nor-Shipping 2019
Κορυφαία ναυτιλιακή έκθεση –ανά διετία– 
στη Νορβηγία, κατά τη διάρκεια της οποίας 
εταιρείες παρουσιάζουν καινοτόμα προϊόντα, 
όπως και υπηρεσίες και τεχνολογίες αιχμής 
στον χώρο της ναυτιλίας. Η έκθεση θα πραγ-
ματοποιηθεί στις 4-7 Ιουνίου στο Όσλο.

www.nor-shipping.com/

MAST Asia 2019
Έκθεση στο πλαίσιο της οποίας παρουσι-
άζονται τεχνολογίες του μέλλοντος στον 
αμυντικό τομέα (πολεμικό ναυτικό, πολε-
μική αεροπορία). Θα πραγματοποιηθεί 
στο Τόκιο στις 17-19 Ιουνίου. 

www.mastconfex.com/asia2019/

The 6ΤΗ PHILMARINE 2019
Η μοναδική έκθεση στις Φιλιππίνες η 
οποία επικεντρώνεται αποκλειστικά στον 
ναυπηγικό και ναυτιλιακό τομέα, ενημε-
ρώνοντας τα ενδιαφερόμενα μέρη για τις 
τελευταίες εξελίξεις με στόχο τη βελτίωση 
της παρούσας ναυπηγικής τεχνολογίας. Θα 
λάβει χώρα στη Μανίλα στις 18-20 Ιουνίου.

www.philmarine.com

Autonomous Ship Technology 
Symposium 2019
Ένα συνέδριο-έκθεση αφιερωμένο στο 
πλοίο του μέλλοντος, μέσα από την 
αυτοματοποίηση, τη χρήση ψηφιακών 
λύσεων κ.ά. Θα πραγματοποιηθεί στο 
Άμστερνταμ στις 25-27 Ιουνίου. Στο πλαί-
σιο του συνεδρίου θα διεξαχθεί η έκθεση 
«Electric & Hybrid Marine World Expo 
2019»,  η οποία θα επικεντρωθεί στις νέας 
γενιάς τεχνολογίες πρόωσης των πλοίων.

www.autonomousshipsymposium.com/en/

7th Mediterranean Ports & Shipping 
Exhibition & Conference 2019
Θα διεξαχθεί στις 25-27 Ιουνίου στην 
Καζαμπλάνκα, θέτοντας επί τάπητος τις 
προκλήσεις στις μεταφορές και στις υπη-
ρεσίες logistics της Μεσογείου, παρουσιά-
ζοντας συγχρόνως τις επενδυτικές ευκαι-
ρίες στα λιμάνια της περιοχής.

 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019 
Marintec South America 2019
Στο Ρίο ντε Τζανέιρο πρόκειται να πραγ-
ματοποιηθεί στις 13-15 Αυγούστου έκθεση 
στη διάρκεια της οποίας θα παρουσιαστούν 
προϊόντα και υπηρεσίες αναφορικά με την 

πρόωση των πλοίων, τον μηχανολογικό τους 
εξοπλισμό, εξοπλισμό για ναυπηγεία κ.ά.

www.marintecsa.com.br/en/companies-products

 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 
BALTEXPO 2019
Η μεγαλύτερη και μακροβιότερη έκθε-
ση-συνέδριο στην Πολωνία διοργανώνε-
ται ανά δύο χρόνια και αφορά τη ναυπηγι-
κή και λιμενική βιομηχανία, τις υπηρεσίες 
logistics και την προώθηση της ασφαλούς 
ναυσιπλοΐας. Η έκθεση, στο πλαίσιο της 
οποίας παρουσιάζονται καινοτόμα προϊό-
ντα, θα πραγματοποιηθεί στις 9-11 Σεπτεμ-
βρίου στο Γκντανσκ της Πολωνίας.

www.baltexpo.ztw.pl/en/registration_baltexpo

Neva 2019
Διεθνής έκθεση, αλλά και το μεγαλύτερο 
ναυτιλιακό forum στη Ρωσία, το οποίο 
απευθύνεται στη ναυτιλιακή, ναυπηγική, 
λιμενική και offshore βιομηχανία. Έχει 
στόχο την προώθηση της ανάπτυξης 
των ρωσικών ναυτιλιακών βιομηχανιών. 
Οι εκθέτες παρουσιάζουν λύσεις στους 
τομείς ναυπηγικού σχεδιασμού, κατασκευ-
ής εξοπλισμού, ναυτιλιακής και offshore 
τεχνολογίας, ενώ προωθείται η συνεργασία 
με πετρελαϊκές και ενεργειακές εταιρείες 
για την εξεύρεση πετρελαίου στις αρκτι-
κές περιοχές και στο Βόρειο Πέρασμα. 
Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στις 17-20 
Σεπτεμβρίου στην Αγία Πετρούπολη της 
Ρωσίας.

www.transtec-neva.com/

Odessa 2019
Στις 18-20 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποι-
ηθεί στην Οδησσό της Ουκρανίας η 16η 
διεθνής έκθεση για τη ναυτιλία, τη ναυπη-
γική και την ανάπτυξη των λιμένων.

www.trans-expo-odessa.com/events/international-exhibit ion-

on-shipping-shipbuilding-and-port-development-odessa/

Marintec Indonesia 2019
Σημείο συνάντησης ινδονησιακών και διε-
θνών εταιρειών, με στόχο την πληροφόρη-
ση για νέα προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνο-
λογίες αιχμής στη ναυτιλιακή και ναυπηγι-
κή βιομηχανία. Θα πραγματοποιηθεί στην 
Τζακάρτα στις 18-21 Σεπτεμβρίου. Παράλ-
ληλα θα διεξαχθεί η έκθεση «Oil and Gas 
Indonesia», η οποία θα επικεντρωθεί στον 
τομέα εξεύρεσης και παραγωγής πετρε-
λαίου και φυσικού αερίου.

www.marintecindonesia.com/
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Shipping Technics Logistics Kalkar
Αποτελεί μια διασυνοριακή γερμανική- 
ολλανδική εμπορική έκθεση και συγχρό-
νως τη μόνη έκθεση στη Γερμανία για την 
εσωτερική ναυσιπλοΐα. Θα πραγματοποι-
ηθεί στις 24-25 Σεπτεμβρίου στο Κάλκαρ 
της Γερμανίας, δίνοντας τη δυνατότητα 
σε εκθέτες και επισκέπτες να έρθουν σε 
επαφή με τη γερμανική και την ολλανδική 
ναυτιλιακή βιομηχανία.

www.shipping-technics-logistics.de/

Monaco Yacht Show 2019
Γνωστή ως η πιο λαμπρή εκδήλωση στον 
τομέα του yachting, θα πραγματοποι-
ηθεί στις 25-28 Σεπτεμβρίου στο Port 
Hercules του Μονακό με την παρουσία 
διαχειριστών, ναυλωτών και μελλοντικών 
αγοραστών υπερπολυτελών yachts.

www.monacoyachtshow.com/en/

 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 
INMEX SMM India
Η έκθεση φέρνει κοντά τους κατασκευα-
στές και τους προμηθευτές της διεθνούς 
ναυτιλιακής βιομηχανίας με αγοραστές από 
τη νότια Ασία, με στόχο την παρουσίαση 
καινοτόμων προϊόντων για την αναβάθμιση 
της ναυτιλιακής βιομηχανίας της νότιας Ασί-
ας. Θα πραγματοποιηθεί στις 3-5 Οκτωβρί-
ου στο Μουμπάι της Ινδίας.

www.inmex-smm-india.com/en/home.html

PACIFIC 2019
H Pacific International Maritime Exposition, 
η οποία λαμβάνει χώρα ανά διετία, επικε-
ντρώνεται στην εξέλιξη της τεχνολογίας της 
ποντοπόρου ναυτιλίας αλλά και του πολε-
μικού ναυτικού στην περιοχή Ασίας-Ειρηνι-
κού. Θα πραγματοποιηθεί στις 8-10 Οκτω-
βρίου στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

www.pacificexpo.com.au/

Indonesia Maritime Expo
Στις 9-11 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί 
στην Τζακάρτα της Ινδονησίας έκθεση 
όπου θα συμμετάσχουν 150 εταιρείες από 
δώδεκα χώρες, οι οποίες συνεργάζονται ή 
προσβλέπουν σε μελλοντική συνεργασία 
με τη ναυτιλιακή βιομηχανία της χώρας. 
Στο πλαίσιο της έκθεσης αναδεικνύονται 
οι νέες τάσεις στη ναυτιλία, στη ναυπηγι-
κή, στον θαλάσσιο τουρισμό, ενώ ενισχύ-
εται παράλληλα η ναυτιλιακή δυναμική της 
Ινδονησίας.

www.maritimexpo.co.id/

14th China (Shenzhen) International 
Logistics & Transportation
Θα πραγματοποιηθεί στις 10-12 Οκτω-
βρίου στη Σεντσέν της Κίνας, παρουσία 
εκπροσώπων από ένα εύρος τομέων που 
αφορούν τις υπηρεσίες logistics, τη ναυτι-
λία, τους λιμένες, το ηλεκτρονικό εμπόριο 
κ.λπ., οι οποίοι θα αναφερθούν σε αναδυ-
όμενες τεχνολογίες.

Shipping & Logistics Expo Lebanon
Θα πραγματοποιηθεί στη Βηρυτό στις 
22-24 Οκτωβρίου, αποτελώντας σημείο 
συνάντησης για τους παρόχους υπηρεσιών 
logistics της ναυτιλιακής βιομηχανίας, και 
όχι μόνο, με εταιρείες των σημαντικότερων 
βιομηχανιών που βρίσκονται στον Λίβανο. 

www.shippinglogisticslebanon.com/

Kormarine 2019
Έκθεση που αφορά τη ναυτιλία, τη ναυπη-
γική, την offshore βιομηχανία, το πετρέλαιο 
και το φυσικό αέριο. Θα πραγματοποιηθεί 
στις 22-25 Οκτωβρίου στο Μπουσάν της 
Νότιας Κορέας. Αναμένεται να συμμετά-
σχουν 982 εκθέτες από 46 χώρες.

www.kormarine.com/kor/

Maritime Cyprus 2019
Διεθνές ναυτιλιακό συνέδριο-έκθεση, το 
οποίο πραγματοποιείται ανά δύο χρόνια 
στην Κύπρο από το Υπουργείο Μεταφορών, 

Επικοινωνιών και Έργων και το τμήμα Εμπο-
ρικής Ναυτιλίας της χώρας σε συνεργασία 
με το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο 
και την Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών. Το 
ναυτιλιακό συνέδριο αποτελεί ένα forum,  
κατά τη διάρκεια του οποίου συζητιούνται 
τρέχοντα και ουσιώδους σημασίας ζητήμα-
τα για την παγκόσμια ναυτιλία, ενώ συγχρό-
νως δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέ-
χοντες να έρθουν σε επαφή με την ισχυρή 
ναυτική παράδοση της Κύπρου και τη ναυ-
τιλιακή της βιομηχανία.

www.maritimecyprus.dms.mcw.gov.cy/index

 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 
EUROPORT 2019
Διεθνής έκθεση, η οποία το 2019 θα επι-
κεντρωθεί στα πλοία ειδικού σκοπού. Το 
Europort θέτει επί τάπητος την εφαρμο-
γή «έξυπνων» λύσεων για εξειδικευμένα 
πλοία, ενώ αποτελεί ένα από τα πιο σημα-
ντικά σημεία συνάντησης της παγκόσμιας 
ναυτιλιακής βιομηχανίας, με τη συμμετοχή 
1.100 εκθετών και την παρουσία 27.000 
επισκεπτών. Θα πραγματοποιηθεί στις 5-8 
Νοεμβρίου στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας.

www.europort.nl/

Defense and Security 2019
Στις 18-21 Νοεμβρίου θα πραγματο-
ποιηθεί στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης 
διεθνής έκθεση αναφορικά με τις νέες 
τεχνολογίες στον αμυντικό εξοπλισμό 
ξηράς, θαλάσσης και αέρος. Στο πλαίσιο 
της έκθεσης δίνεται η δυνατότητα στους 
κατασκευαστές να έρθουν σε επαφή με 
εκπροσώπους στρατιωτικών δυνάμεων 
από τις ασιατικές χώρες.

www.pandci.com/en/shows/defense/dsthailand-2019

 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 
Marintec China 2019
Η συγκεκριμένη έκθεση πραγματοποι-
είται κάθε δύο χρόνια και αφορά όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη της ναυτιλιακής βιο-
μηχανίας. Συμμετέχουν εταιρείες από τον 
ναυπηγικό και ναυτιλιακό τομέα, εταιρείες 
παροχής μηχανολογικού, ηλεκτρονικού, 
τεχνολογικού εξοπλισμού κ.ά. Θα πραγμα-
τοποιηθεί στη Σαγκάη από τις 3 έως τις 6 
Δεκεμβρίου. Στην εκδήλωση του 2017 υπο-
λογίστηκε ότι συμμετείχαν 2.100 εκθέτες, 
ενώ 65.096 άτομα από 91 χώρες επισκέ-
φτηκαν την έκθεση, καταρρίπτοντας όλα 
τα προηγούμενα ρεκόρ. 

www.marintecchina.com/en-us/

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2019
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ADVERTORIAL

SRH e-Navigation 
program

SRH Marine Electronics S.A. 
is a well-established company 
in the marine electronics 
industry offering full services 
on sales, technical support and 
training for Navigation, Radio 
communication, Automation, 
Spares, Retrofit, Repairs, 
Safety and other marine 
equipment. Through support 
of a global network of well-
known manufacturers and 
strategic alliances, SRH has 
established a powerful position 
in the Maritime Business.  

Since 2014, SRH has been specialized in 
Electronic Charts Distribution business, 
on the basis of an agreement with United 
Kingdom Hydrographic Office (UKHO). 
In 2017, SRH’s successful position in the 
Greek market resulted in the development 
of SRH distribution platform (known as 
SRH Pilot), primarily aiming at the efficient 
support of more than 1.000 vessels, then 
subscribed under SRH’s own services. 
SRH’s e-navigation program has been 
recently further enhanced, since SRH 
and Inmarsat joined forces to accelerate 
e-navigation with FleetBroadband, on 3rd 
October 2018.
Both companies have moved one step 
forward to explore growing offerings of 
technology to digital voyages using world’s 
leading maritime satellite network.
As Mr John Laderos stated on this collab-
oration: “SRH collaboration with Inmarsat, 
the world leader in global mobile satellite 
communications, marks a brand-new era in 
e-navigation. The flagship FleetBroadband 
services globally offered by Inmarsat, will 
help optimize ECDIS’ performance, with a 
constantly updated source of data. A sen-
sor agnostic platform, compatible with all 
ECDIS types, will serve the transmission 

of data, through high-speed connectivity 
services, provided by Inmarsat. The global 
fleet is expected to tremendously benefit 
from this expert combination. This inno-
vative solution enables SRH to efficiently 
meet the evolving demands of the interna-
tional marine technology market for high-
tech navigation tools and strengthen our 
commitment to navigate the future.”
This new striking agreement offers SRH 
the chance to explore the evolving tech-
nological opportunities within the frame 
of shipping digitalisation and offers ship 
owners and managers an ECDIS update 
service independent of their existing com-
munication package. 
SRH’s Automated Digital Services Plat-
form, consisted of Official Charts, Notic-
es to Mariners, Publications and in the 
close future voyage planning, weather & 
route optimization tools, has the ability 
to  be synchronized with all vessels cur-
rently  fitted with FleetBroadband termi-
nals through a dedicated  communication 
channel at a flat rate agreement. That will 
allow ship owners/managers to track and 
budget running costs, upgrade paperless 
navigation processes, reduce labor cost 
onboard and eventually optimize sustain-
ability of Charts Collections and publica-
tions.
Lining up with the development of Soft-
ware Platforms, SRH acquired Aberdeen 
based MarineMTS, manufacturer of the 
gateway that will connect ECDIS to inter-
net, cyber secured.
At the final stage of development, all the 
digital services tools will be integrated 
to the harmonized SRHNAV platform 
expected to be released in the first quar-
ter of 2019.  
Laboratory tests in Inmarsat’s office in 
Alesund, Norway, the home of Inmar-
sat’s research and development activities 
for the commercial maritime sector have 
been completed and sea-trials are being 
conducted by SRH Marine toward further 
development and commercial roll-out. 
The viable combination of Inmarsat’s 
FleetBroadband service which is currently 
used by over 40,000 vessels and the SRH 
Marine ECDIS Digital Services distribution 
platform will help boost e-navigation on a 
world-wide basis and set new standards 
on maritime communications.
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Η Bernhard Schulte Shipmanagement 
Hellas (BSM) ιδρύθηκε πριν από δεκα-
τρία χρόνια, τον Μάιο του 2005. Πόσο 
σημαντική είναι η ελληνική ναυτιλιακή 
αγορά για την BSM και ποια είναι τα 
σχέδιά σας για το μέλλον;

Η Bernhard Schulte Shipmanagement 
αποτελεί μία από τις λίγες third party δια-
χειρίστριες εταιρείες που έχουν εδραιω-
θεί στην ελληνική ναυτιλιακή αγορά. Με 
παρουσία άνω των δεκατριών ετών στην 
Ελλάδα, είμαστε υπερήφανοι, διότι έχου-
με σφυρηλατήσει ισχυρές συνεργασίες με 
τοπικούς πλοιοκτήτες. Σε αυτό πιθανώς 
έχει βοηθήσει και η πεποίθησή μας ότι 
ένας ship manager θα πρέπει να συνδυ-
άζει τόσο τις παραδοσιακές λειτουργίες 
του πλοίου όσο και καινοτόμες ιδέες για 
να βρίσκεται μπροστά από την αγορά. Η 
BSM βρίσκεται επίσης στην ευχάριστη 
θέση να μπορεί να αντλήσει εμπειρία από 
την κληρονομιά 130 ετών στον χώρο της 
πλοιοκτησίας, από τη μια λόγω της παγκό-
σμιας εμβέλειας του δικτύου των γραφεί-
ων μας και από την άλλη λόγω του ανθρω-
πίνου δυναμικού που την περιβάλλει.
Παρά την κρίση στη ναυτιλία, η οποία 
αποτέλεσε πρόκληση για εμάς στο παρελ-
θόν, η Ελλάδα κατάφερε να διατηρήσει 
τη θέση της ως μία από τις πιο αξιόλογα 
μεγάλες ναυτιλιακές βιομηχανίες παγκο-
σμίως. Το υψηλά εξειδικευμένο προσωπι-
κό και η εμπειρία που έχει συσσωρευτεί 
μέσα από τις ναυτιλιακές δραστηριότητες 
καθιστούν την Ελλάδα πρωτοπόρο στον 
κλάδο αυτόν. Η μακροχρόνια επιτυχία 
εξαρτάται από την προσαρμοστικότητα, 
η οποία είναι απαραίτητη για την ευημε-
ρία οποιασδήποτε επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας. Διατεινόμαστε ότι ένα υγιές 
πλάνο ανάπτυξης, τόσο στο βραχυπρόθε-
σμο όσο και στο μακροπρόθεσμο μέλλον, 
θα πρέπει να θεσμοθετηθεί μέσα από την 
υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, που θα βοη-
θήσουν κάθε πλοιοκτήτη να επιτύχει τους 
στρατηγικούς του στόχους.
Ένας τομέας όπου θα σημειωθεί σημα-
ντική επέκταση είναι το LNG. Η BSM 
έχει αναμειχθεί με LNG carriers από τα 
τέλη του 1980 και τις αρχές του 1990 και 
έκτοτε, ειδικά από το 2005 και έπειτα, με 
τα νεότερης γενιάς LNG πλοία. Φέτος 
η Schulte Group εξαγόρασε την Pronav, 
έναν εξειδικευμένο διαχειριστή πλοίων 
μεταφοράς LNG με έδρα στο Αμβούργο, 

και η Bernhard Schulte ως πλοιοκτήτης 
εισήλθε στον τομέα του LNG bunkering 
με ένα από τα πρώτα LNG bunkering 
vessels, τα οποία έχουν ναυπηγηθεί υπό 
τη στρατηγική συμμαχία με την Babcock 
International. Η BSM Hellas, συνεχίζοντας 
την παροχή υπηρεσιών πλήρους διαχείρι-
σης LNG προς τους τοπικούς πλοιοκτή-
τες από το 2013, θεωρεί ότι, μέσα από την 
εμπειρία της, ο στόλος των gas carriers θα 
επεκταθεί, όπως και ο αριθμός των ελλη-
νόκτητων LNG carriers.

Ποιες είναι οι αναμενόμενες εξελίξεις 
στη ναυτιλιακή βιομηχανία, που μπο-
ρεί να αλλάξουν τη μορφή και τον ρόλο 
της διαχείρισης πλοίων στο μέλλον; 
Πώς η Bernhard Schulte Shipmanage-
ment Group προετοιμάζεται γι’ αυτό 
το «νέο αύριο»;

Γενικότερα, αναμένεται επέκταση στους 
τομείς της ψηφιακής αυτοματοποίησης 
και στους κανονισμούς, οι οποίοι θα απαι-
τήσουν περισσότερο ενεργειακά αποδο-
τικά πλοία, με αυστηρότερη λειτουργική 
απόδοση. Αυτό ίσως να αποτελέσει πρό-
κληση για μικρότερες εταιρείες και να 
ωθήσει στην αύξηση της ζήτησης για τις 
υπηρεσίες ενός ship manager. Η BSM λει-
τουργεί προληπτικά στον τομέα αυτόν, με 
τη δική μας εταιρεία εξειδικευμένου ναυ-
τιλιακού λογισμικού MariApps, όπως και 
με το ταχέως αναπτυσσόμενο Corporate 
Fleet Performance τμήμα μας, το οποίο 
εδρεύει στην Αθήνα.
Συγκεκριμένα, η MariApps Marine 
Solutions αποτελεί πάροχο ψηφιακών 
λύσεων για σύγχρονες εφαρμογές λογι-
σμικού στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Το 
κορυφαίο προϊόν της, το PAL, σχεδια-
σμένο με την τελευταία τεχνολογία της 
Microsoft, αποτελεί ένα πλήρως EPL 
(enterprise resource planning) λογισμικό 
για τους πλοιοκτήτες και τους διαχειρι-
στές πλοίων. Η BSM υποστηρίζει δυναμικά 
την ψηφιοποίηση και την πλήρη εφαρμο-
γή του PAL μέσω των κέντρων μας για τη 
διαχείριση πλοίων και την εξυπηρέτηση 
των πληρωμάτων (Shipmanagement and 
Crew Service centres), βελτιώνοντας τη 
διαφάνεια μεταξύ πλοίου και στεριάς.
Παράλληλα, το BSM Fleet Performance 
Centre προσπαθεί να επιτύχει ακόμα πιο 
βελτιωμένη ευελιξία στη θάλασσα για τα 
πλοία που διαχειριζόμαστε σε παγκόσμιο 
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Η προσαρμοστικότητα 
είναι απαραίτητη 
για την ευημερία 
οποιασδήποτε 
επιχειρηματικής 
δραστηριότητας

Η ναυτιλιακή βιομηχανία 
εισέρχεται, πλέον, σε μια εποχή 
μεγάλων αλλαγών, προκλήσεων 
και ευκαιριών, που ορίζονται  
από την 4η τεχνολογική 
επανάσταση αλλά και τους  
νέους περιβαλλοντικούς και  
μη κανονισμούς του ΙΜΟ.  
Ο κ. Θεοφάνης Θεοφάνους, 
Managing Director της Bernhard 
Schulte Shipmanagement 
(Greece), μιλάει στα Ναυτικά 
Χρονικά για τη σημασία και 
τον ρόλο του shipmanagement 
σε αυτή τη νέα εποχή, για την 
ανάγκη συνεργασίας μεταξύ 
πλοιοκτητών και διαχειριστών 
πλοίων, καθώς και για την ανάγκη 
ύπαρξης ικανού ανθρώπινου 
δυναμικού εν πλω αλλά και  
στη στεριά.

Συνέντευξη του Θεοφάνη Θεοφάνους, 
Managing Director της Bernhard  
Schulte Shipmanagement (Greece),  
στον Παναγιώτη Καπετανάκη
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επίπεδο. Μέσα από τη χρήση δεδομένων 
τα οποία αντλούνται από το λογισμικό 
PAL της MariApps Marine Solutions, επι-
τυγχάνεται ο στόχος για τη συγκριτική 
αξιολόγηση επιδόσεων.
Συμπερασματικά, οι πλοιοκτήτες μπορούν 
να επιλέξουν την ανάθεση σε μια third 
party εταιρεία διαχείρισης πλοίων και να 
εκμεταλλευτούν τις καινοτόμες υπηρεσί-
ες που προσφέρει. Η BSM είναι αισιόδοξη 
ότι, στην προσπάθεια για συνεχή ανάπτυ-
ξη των εργασιακών μας πρακτικών καθώς 
και επίτευξης του στόχου μας, οι ναυτιλι-
ακές μας λύσεις θα βρίσκονται μπροστά 
από την αγορά, και είμαστε όντως προε-
τοιμασμένοι γι’ αυτό το «νέο αύριο».

Θεωρείτε ότι οι στενότερες συνεργα-
σίες μεταξύ των πλοιοκτητών και των 
διαχειριστών πλοίων αποτελούν την 
καλύτερη λύση για το κύμα των κανο-
νισμών και του τεχνολογικού κατακλυ-
σμού στη ναυτιλία κατά τη διάρκεια 
των περασμένων ετών;

Η δραστηριότητα της BSM σχετίζεται με 
τη βέλτιστη διαχείριση των πλοίων για να 
χαίρουν της αποδοχής από τις διάφορες 
αγορές εμπορευμάτων, από τους ναυλω-
τές και από τις μεγάλες πετρελαϊκές. Αυτό 
είναι αδιαμφισβήτητα υψίστης σημασίας 
για κάθε πλοιοκτήτη και είναι απαραίτητο 
να προσπαθούμε να αποτρέψουμε ατυχή-
ματα, ενώ συγχρόνως να βελτιώνουμε τα 
πρότυπα του κάθε πλοίου υπό τη διαχεί-
ρισή μας. Η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να 
βοηθήσει στην επίτευξη ασφαλέστερων 
λειτουργιών και στην επιτάχυνση της μετά-
δοσης ζωτικής σημασίας πληροφοριών.
Ωστόσο, ο πιο πλήρης αυτοματισμός δεν 
μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ύπαρξη 
ικανού ανθρωπίνου δυναμικού εν πλω και 
χωρίς τη συνεργασία μεταξύ πλοιοκτητών 

και διαχειριστών πλοίων αλλά και της ομά-
δας υποστήριξης στη στεριά. Αυτό κρίνε-
ται αναγκαίο λόγω μιας ευρείας συμμετο-
χής εξωτερικών παραγόντων, όπως οι εναλ-
λαγές του καιρού, οι συνθήκες στα λιμάνια, 
οι δυναμικές του «ship to ship operation» 
και οι μηχανικές δυσλειτουργίες. Επομένως, 
θα πρέπει να διατηρηθεί μια ισορροπία, με 
αυτοματοποίηση η οποία να υποστηρίζεται 
από τον ανθρώπινο παράγοντα.
Παρόλο που είμαστε υπερήφανοι στο ότι η 
BSM συνεργάζεται με έναν αξιόλογο αριθ-
μό μεγάλων πλοιοκτητών, στην πραγμα-
τικότητα οι μικρότεροι διαχειριστές είναι 
εκείνοι που μπορούν να επωφεληθούν, 
αξιοποιώντας τους παγκόσμιους πόρους 
διαχείρισης πλοίων που διαθέτουμε σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Ένας διαχειριστής 
πλοίων θα πρέπει, μέσω της αξιοποίησης 
επιχειρησιακών πολιτικών, να παρέχει, σε 
συνεργασία με όλους τους πλοιοκτήτες, 
μια σταθερή, πρώτης τάξεως υπηρεσία.

Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι προαπαι-
τούμενες προϋποθέσεις για μια γενιά 
ομάδων από εξειδικευμένα και έμπι-
στα πληρώματα;

Ένα πλοίο είναι αδιαμφισβήτητα τόσο καλό 
όσο και το πλήρωμά του. Στη συνέχεια, αξί-
ζει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή ενός εσω-
τερικά δομημένου προγράμματος εκπαί-
δευσης για διά βίου μάθηση αποτελεί έναν 
ιδανικό τρόπο ανάπτυξης και  διατήρησης  
έμπειρου προσωπικού. Σε αυτό μπορούν 
να βοηθήσουν  οι ομάδες της BSM Fleet 
Personnel όπου,  σε συνδυασμό με τα 
ναυτιλιακά εκπαιδευτικά μας κέντρα, παρέ-
χουν ένα κράμα θεωρητικής και πρακτικής 
εκπαίδευσης για να ανταποκριθούν στις 
ιδιαίτερες απαιτήσεις του κάθε ναυτικού.
Πρόσφατα σημειώθηκε μια αλλαγή στο 
εκπαιδευτικό μας επίκεντρο, εστιάζοντας 
στην ενίσχυση  των ιδιαίτερων δεξιοτή-
των των πλοιάρχων και των μηχανικών μας, 
μέσω των οποίων διατηρούνται σε άριστη 
κατάσταση τα πλοία και το γενικότερο 
εργασιακό περιβάλλον. Αυτοί είναι, επίσης, 
οι μέντορες, οι οποίοι πρέπει να παρου-
σιάζουν στο πλήρωμα τον τρόπο με τον 
οποίο μπορεί  να επιτευχθεί η συνεχής 
προσωπική εξέλιξη του καθενός. Χάρη 
στην καλλιέργεια αυτών των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών, η ΒSM υποστηρίζει ότι 
οι ανώτεροι αξιωματικοί  θα μπορέσουν να 
επιφέρουν ισορροπία ανάμεσα στο απαι-

τούμενο λειτουργικό καθήκον που έχουν 
αναλάβει να διατελέσουν και στη διατήρη-
ση ενός εργασιακού περιβάλλοντος, όντας 
επίσης ηγέτες και εκτελώντας το καθήκον 
τους με επιδεξιότητα και δέουσα επιμέ-
λεια. Με την προσήλωση σε υψηλού επιπέ-
δου ανθρώπινο δυναμικό ξεκινώντας από 
τo επίπεδο των δοκίμων και άνω, ωφελείται 
τόσο η BSM  όσο και οι πλοιοκτήτες χάρη  
στη διασφάλιση  ικανών επαγγελματιών 
που  θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις 
πιο απαιτητικές συνθήκες των πλοίων που 
τίθενται υπό τη διαχείρισή μας.
Καινοτόμα είναι η εστίαση της BSM σε 
ζητήματα ευημερίας. Για παράδειγμα, υπο-
στηρίζουμε πλήρως την πρόσβαση στο 
διαδίκτυο εν πλω για τα μέλη του πληρώ-
ματος με σκοπό να διατηρήσουν στενή 
επαφή με τις οικογένειές τους που βρί-
σκονται μακριά. Επιπρόσθετα, κάθε πλοίο 
στον στόλο μας εφοδιάζεται με ένα fund 
αναψυχής για τον ελεύθερο χρόνο του 
κάθε ναυτικού, μέσω του οποίου το πλή-
ρωμα αποφασίζει συλλογικά ποια προϊόντα 
αναψυχής να αγοράσει και έτσι πιστεύουμε 
ότι προωθείται η συνεργασία μεταξύ τους.
Καταληκτικά, είναι πολύ σημαντικό να 
έχουμε συγκεκριμένες ομάδες ναυτικών 
για κάθε πλοιοκτήτη ξεχωριστά, ώστε να 
επιτευχθεί η συμμόρφωσή τους με τις  
προδιαγραφές της βιομηχανίας και η εξοι-
κείωσή τους με τους πλοιοκτήτες και την 
πολιτική της κάθε εταιρείας. Παρομοίως, 
το πλήρωμα θα παραμένει ικανοποιημένο, 
καθώς χάρη στο σχεδιασμένο πρόγραμ-
μα εναλλαγής των πληρωμάτων πάνω στα 
πλοία, μπορεί να παρακολουθεί τον επανα-
πατρισμό του και η BSM μπορεί να σχεδι-
άζει επιδέξια εκπαιδεύσεις και προαγωγές. 
Η τεχνολογία μπορεί τελικά  να βοηθήσει 
στην παραπάνω διαδικασία  χάρη στη χρή-
ση  της τηλεφωνικής εφαρμογής  MariApps 
Seafarer Portal, η οποία επιτρέπει στο πλή-
ρωμα να ενημερώνεται για τα εκπαιδευτι-
κά προγράμματα που λαμβάνουν χώρα, 
για ζητήματα μισθοδοσίας, για προσωπικά 
έγγραφα, για τη διαθεσιμότητα μελλοντι-
κών θέσεων και να του παρέχεται η δυνα-
τότητα ελεύθερης συνομιλίας με εκπρό-
σωπο στην στεριά. Παρέχοντας, λοιπόν, 
άμεση πρόσβαση στα προαναφερθέντα 
δεδομένα και διατηρώντας στενή επαφή  
μεταξύ των πληρωμάτων στα πλοία και 
των εκπροσώπων στη στεριά ενισχύεται 
το ηθικό τους και διατηρείται το πλήρωμα 
σταθερό σε κάθε πλοίο.

ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ SHIPMANAGEMENT
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Sun Enterprises Ltd.: «LITA»

ΝΕΟΤΕΥΚΤΑ



Η Sun Enterprises Ltd. 
παρέλαβε πρόσφατα το 
νεότευκτο δεξαμενόπλοιο 
τύπου VLCC «LITA». Το 
πλοίο κατασκευάστηκε από 
τα ιαπωνικά ναυπηγεία Japan 
Marine United (JMU) με βάση 
τις πλέον σύγχρονες αρχές 
ναυπηγικού σχεδιασμού, 
οι οποίες εξασφαλίζουν 
τη βέλτιστη απόδοση και 
οικονομία καυσίμου, υπό την 
επίβλεψη του αμερικανικού 
νηογνώμονα ABS.

Επίσης, η Sun Enterprises 
Ltd. παρέλαβε το νεότευκτο 
δεξαμενόπλοιο τύπου Post 
Panamax «Amazon Fortitude» 
από τη Hyundai Heavy 
Industries.

 ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ 
Hyundai Heavy Industries, 
Ulsan, Νότια Κορέα

 ΕΤΟΣ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ 
2018

 ΣΗΜΑΙΑ 
Bahamas

 ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑΣ 
ABS

 IMO NO 
9820544

 DWT 
73.000

 GRT 
44.767

 TΥΠΟΣ ΠΛΟΙΟΥ 
Post Panamax

ΤΟ ΝΕΟΤΕΥΚΤΟ VLCC «LITA»  
ΤΗΣ SUN ENTERPRISES LTD.

 ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ 
LITA 

 ΤΥΠΟΣ ΠΛΟΙΟΥ 
VLCC

 ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ 
Japan Marine United,  
Ariake, Ιαπωνία

 ΕΤΟΣ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ 
2018

 ΣΗΜΑΙΑ 
Bahamas

 ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑΣ 
ABS

 ΙMO ΝO 
9819870

 DWT 
301.503

 GRT 
156.376
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Η ναυτιλιακή βιομηχανία στην εποχή 
της 4ης τεχνολογικής επανάστασης

«Έξυπνη» ναυτιλία, «big data» καθώς και 
νέοι κανονισμοί, όπως και νέες τεχνολογίες, 
αναμένεται να επιφέρουν δραστικές αλλαγές 
στην καθημερινότητα των ναυτικών εν πλω.  
Η ναυτιλιακή βιομηχανία καλείται να 
προσαρμοστεί στις απαιτήσεις που 
διαμορφώνουν η 4η τεχνολογική επανάσταση 
αλλά και οι νέοι κανονισμοί του ΙΜΟ, ενώ 
ιδίως όσοι εργάζονται στα πλοία πρόκειται να 
έρθουν αντιμέτωποι με μεγάλες προκλήσεις και 
ευκαιρίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η άποψη των νηογνωμόνων 
ως φορέων πιστοποίησης των πλοίων καθ’ όλη τη 
διάρκεια ζωής τους –από την κατασκευή και την 
αποδοτική λειτουργία μέχρι και την ανακύκλωση– 
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τα Ναυτικά 
Χρονικά φιλοξενούν στο παρόν τεύχος τις 
απόψεις έμπειρων στελεχών των σημαντικότερων 
νηογνωμόνων αναφορικά με το μέλλον της 
ναυτιλίας εν μέσω των ραγδαίων τεχνολογικών 
εξελίξεων, τις ευκαιρίες, τις νέες δυνατότητες 
αλλά και τις προκλήσεις που καλούνται –και θα 
κληθούν– να διαχειριστούν οι ναυτικοί και οι 
αξιωματικοί στο άμεσο μέλλον, καθώς και τον 
αντίκτυπο της «έξυπνης» ναυτιλίας στην υγεία 
και στην ασφάλεια των πληρωμάτων.

Η παρουσίαση των απόψεων γίνεται αλφαβητικά,  
με βάση την αγγλική επωνυμία των νηογνωμόνων.

Επιμέλεια αφιερώματος:  
Χάρης Παππάς
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Η βιομηχανία 
κατανοεί όλο και 
περισσότερο πώς 
να χρησιμοποιεί 
την τεχνολογία

Του  Derek Novak 
Senior Vice President, Engineering  
and Technology, ABS

Ο κ. Derek Novak παρουσιάζει 
στα Ναυτικά Χρονικά τις 
προϋποθέσεις για τη χρήση 
των νέων τεχνολογιών από 
τις ναυτιλιακές εταιρείες, με 
τρόπο που θα μεγιστοποιούν 
τη χρησιμότητά τους, ενώ δεν 
παραλείπει να αναφερθεί στις 
ενδεδειγμένες διαδικασίες 
υιοθέτησης και εφαρμογής 
της καινοτομίας στις 
καθημερινές διαδικασίες 
των πλοίων αλλά και των 
γραφείων.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι βρισκόμαστε 
στην εποχή της «έξυπνης» ναυτιλίας: η 
υποδομή δεδομένων που μπορεί να επι-
τρέψει την παρακολούθηση της κατάστα-
σης και τη βελτιστοποίηση της απόδοσης 
ενός επενδυτικού αγαθού είναι ήδη εδώ.
Οι τεχνικές παρακολούθησης σε πραγ-
ματικό χρόνο, οι εφαρμογές ανάλυσης 
δεδομένων και η χρήση συνεχούς ροής 
δεδομένων για την αντιμετώπιση προβλη-
μάτων και την παροχή βοήθειας κατά τη 
λειτουργία μεταβάλλουν τις λειτουργικές 
δυνατότητες των πλοίων καθώς και τη 
διαχείρισή τους. Οι αλγόριθμοι μηχανικής 
μάθησης που χρησιμοποιούνται για την 

εξαγωγή συσχετίσεων δεδομένων από τις 
διαδικασίες επί του σκάφους αξιοποιού-
νται και αναπτύσσονται σε πολλά, διαφο-
ρετικά πεδία.
Παρά τη θετική αυτή εικόνα, δεν γνωρί-
ζουν όλοι οι πλοιοκτήτες από πού πρέπει 
να ξεκινήσουν και για ορισμένους μπορεί 
να θεωρηθεί ως μια εμπειρία που τους 
ξεπερνά. Έχουμε δει ένα φάσμα δυνατο-
τήτων της στη βιομηχανία και υπάρχουν 
πολλοί πλοιοκτήτες που επιθυμούν να 
χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία προς 
όφελός τους αλλά προσπαθούν να κατα-
νοήσουν πώς να χρησιμοποιήσουν τις 
«έξυπνες» λειτουργίες επί του σκάφους.
Ο βασικός στόχος των πρόσφατα δημο-
σιευμένων Κατευθυντήριων Οδηγιών 
του ABS σχετικά με την Εφαρμογή Έξυ-
πνων Λειτουργιών είναι να επισημάνει ότι 
η βιομηχανία ξεκινάει ένα ταξίδι προς 
την «έξυπνη» λειτουργικότητα (smart 
functionality), ενώ όλο και πιο «έξυπνος» 
εξοπλισμός και συστήματα εγκαθίστα-
νται καθημερινά στα πλοία. Ορίζουμε ως 
«έξυπνο» ένα σύστημα το οποίο συλλέ-
γει, διαχειρίζεται και αναλύει δεδομένα 
προκειμένου να επιτρέψει στον άνθρωπο 
που χρησιμοποιεί αυτή την τεχνολογία να 
λάβει πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις.
Η διαδικασία εφαρμογής αυτών των 
τεχνολογιών πρέπει να είναι ευέλικτη, έτσι 
ώστε να επιτρέπει τις όποιες περαιτέρω 
εξελίξεις, αλλά για την εκκίνηση της δια-
δικασίας προτείνουμε στους πλοιοκτήτες 
να έχουν συγκεκριμένο στόχο, για παρά-
δειγμα τη βελτίωση της επιχειρησιακής 
αποτελεσματικότητας, τη διεξαγωγή λιγό-
τερο παρεμβατικών επιθεωρήσεων ή τη 
βελτίωση της απόδοσης του επενδυτικού 
τους στοιχείου στο σύνολό του.
Η συμβολή του ABS έγκειται στο ότι βοη-
θά τους πλοιοκτήτες να ακολουθήσουν τη 
διαδικασία κάνοντας ένα βήμα κάθε φορά, 
για να αποκτήσουν τα πλεονεκτήματα της 
τεχνολογίας. Αυτή είναι η δική μας μονα-
δική προσέγγιση. Παρέχουμε ένα καλά 
σχεδιασμένο πλαίσιο, που θα τους επι-
τρέψει να θέσουν και να επιτύχουν τους 
στόχους τους. Πιστεύουμε ότι ένα μεγά-
λο μέρος της βιομηχανίας είναι έτοιμο να 
την ενστερνιστεί έξυπνα και για κάποιους 
άλλους εμφανείς λόγους. Ζούμε σε μια 
εποχή όλο και πιο απαιτητικών κανονι-
σμών, και αυτό δίνει ώθηση στη συλλογή 
και στην αναφορά δεδομένων που εμπε-
ριέχουν «έξυπνα» στοιχεία.

«ΕΞΥΠΝΗ» ΝΑΥΤΙΛΙΑ



Η βιομηχανία κατανοεί ολοένα και περισ-
σότερο πώς να χρησιμοποιεί την τεχνο-
λογία και να αναγνωρίζει τη σημαντικότη-
τά της προς όφελος των δραστηριοτήτων 
της, κι έτσι κινείται προς τη σωστή κατεύ-
θυνση. Με την πάροδο του χρόνου, καθώς 
τα οφέλη κατανοούνται βαθύτερα, τα 
κράτη σημαίας και οι ρυθμιστικές αρχές 
ενδέχεται να αναγνωρίσουν ότι η κατοχή 
αυτών των πληροφοριών θα μπορούσε να 
αποδειχθεί ισοδύναμη με τον τρόπο με 
τον οποίο τηρούνται τώρα οι απαιτήσεις.
Υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί αλλά 
και πολλά οφέλη που μπορούν πλέον να 
γίνουν πραγματικότητα. Η τεχνολογία θα 
πρέπει πάντα να αποδεικνύεται και να 
γίνεται αποδεκτή, αλλά μακροπρόθεσμα 
η ανάγκη «να ανοίγεις και να επιθεωρείς» 
τον εξοπλισμό σε τακτά χρονικά διαστή-
ματα θα πρέπει να μειωθεί. Θα υπάρξουν 
εκείνοι που θα την υιοθετήσουν σύντομα, 
που θα συμμετάσχουν εξαρχής και που 
θα αδράξουν την ευκαιρία πιο γρήγορα, 
αλλά μακροπρόθεσμα η «έξυπνη» λει-
τουργικότητα είναι μια φιλοσοφία που η 
βιομηχανία θα υποστηρίξει πλήρως.

Ζούμε σε μια εποχή 
όλο και πιο απαιτητικών 
κανονισμών, και αυτό δίνει 
ώθηση στη συλλογή και 
στην αναφορά δεδομένων 
που εμπεριέχουν «έξυπνα» 
στοιχεία.

Οι ναυτικοί 
έχουν πλέον να 
αντιμετωπίσουν, 
εκτός από τους 
πειρατές της 
θάλασσας, και 
αυτούς του 
διαδικτύου

Του  Βασίλη Δημουλά  
Technology & Innovation Manager for 
Greece, Cyprus & Malta, Bureau Veritas

Ο κ. Βασίλης Δημουλάς 
παρουσιάζει στα Ναυτικά 
Χρονικά το μέλλον της 
ψηφιακής τεχνολογίας στη 
ναυτιλία, καθώς και τις νέες 
δυνατότητες που προσφέρει 
η διασύνδεση του πλοίου με 
τη στεριά για τους ναυτικούς, 
αλλά και για τα στελέχη των 
γραφείων.

Η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και 
της διασύνδεσης του πλοίου με την ξηρά 
έχει πολλά αναμφισβήτητα πλεονεκτήμα-
τα τόσο για τον διαχειριστή όσο και για το 
ίδιο το πλήρωμα. Ήδη εφαρμογές όπως 
διαχείριση της πορείας με χρήση υπηρε-
σιών καιρικών προβλέψεων και συσκευών 
ελέγχου της ναυσιπλοΐας και αποφυγής 

συγκρούσεων υποστηρίζουν τη λήψη 
αποφάσεων κρίσιμων για την ασφάλεια, 
την προστασία του θαλάσσιου περιβάλ-
λοντος αλλά και την καλύτερη εμπορική 
εκμετάλλευση του πλοίου.
Ψηφιακά συστήματα που ελέγχουν κινη-
τήριες ή ηλεκτροπαραγωγικές εγκαταστά-
σεις φροντίζουν για τη βελτιστοποίηση 
της απόδοσής τους, χωρίς την ανθρώπινη 
επέμβαση. Τα ίδια συστήματα μπορούν 
πλέον να μεταβιβάζουν τις παραμέτρους 
λειτουργίας των μηχανών που ελέγχουν 
και στη στεριά, ώστε να είναι δυνατή όχι 
μόνο η διάγνωση, αλλά και η πρόβλεψη 
βλαβών, και να βελτιστοποιείται ο προ-
γραμματισμός της συντήρησης. Τέλος, η 
συνεχής εξέλιξη στον τομέα των μερικώς 
ή πλήρως αυτόνομων πλοίων μπορεί να 
φέρει τη νέα επανάσταση στη ναυτιλία. Αν 
κάποιος βάλει στην εξίσωση και τις ολο-
ένα αυξανόμενες απαιτήσεις για μείωση 
των ρύπων, βλέπουμε ότι, στο όχι και τόσο 
μακρινό μέλλον, τόσο τα μέσα της ναυτι-
λίας, τα πλοία, όσο και το υποστηρικτικό 
τους σύστημα στη στεριά θα είναι πλή-
ρως ψηφιοποιημένα και οι μηχανολογικές 
τους εγκαταστάσεις αρκετά διαφορετικές. 
Το Bureau Veritas, στο πλαίσιο του Smart 
Shipping Program, έχει εξελίξει μια σειρά 
από κανονισμούς και υπηρεσίες, όπως το 
«Guidelines for Autonomous Shipping», 
σε μια προσπάθεια ενημέρωσης και δομη-
μένης πληροφόρησης για τις ευκαιρίες και 
τις προκλήσεις που έρχονται.
Επιπλέον, ο σημερινός καπετάνιος και 
μηχανικός έχει ήδη στη διάθεσή του, σε 
σχέση με το παρελθόν, πολύ περισσότερα 
εφόδια που υποστηρίζουν τη λήψη απο-
φάσεων, και θα έχει ακόμα περισσότερα 
στο άμεσο μέλλον. Αλλά και όταν η βάρ-
δια τελειώνει, η ψηφιακή τεχνολογία και η 
διασύνδεση του πλοίου τού προσφέρουν 
ψυχαγωγία και επικοινωνία με την οικο-
γένειά του. Φυσικά, δεν λείπουν και οι 
προκλήσεις. Η υπερβολική εξάρτηση από 
τον αυτοματισμό, ενώ μειώνει τον κίνδυνο 
ανθρώπινου λάθους, αυξάνει τις πιθανότη-
τες αστοχίας του ίδιου του μηχανισμού 
ελέγχου. Όταν αυτό συμβεί, οι ναυτικοί 
θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη εκπαί-
δευση και γνώση της λειτουργίας των 
συστημάτων, ώστε να μπορούν να επέμ-
βουν «χειροκίνητα». Τέλος, η διασύνδεση 
των συστημάτων με την ξηρά ανοίγει πρό-
σφορο πεδίο για κακόβουλες κυβερνοε-
πιθέσεις. Οι ναυτικοί έχουν πλέον να αντι-
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μετωπίσουν, εκτός από τους πειρατές της 
θάλασσας, και αυτούς του διαδικτύου, που 
θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν τα 
κενά της ασφάλειας στα δίκτυα του πλοί-
ου για δικό τους όφελος, βάζοντας όμως 
συχνά σε κίνδυνο και την ίδια την ασφά-
λεια του πλοίου και του πληρώματος. Στο 
Bureau Veritas έχουμε αναπτύξει πρακτι-
κές μεθοδολογίες αλλά και κανονισμούς 
(Class Notations «CYBER MANAGED» 
και «CYBER SECURE»), με τους οποίους 
οι εταιρείες μπορούν να θωρακιστούν 
απέναντι σε αυτούς τους κινδύνους και να 
εκμεταλλευτούν στο έπακρο τις ευκαιρίες 
και τις δυνατότητες της τεχνολογίας.

Η υπερβολική εξάρτηση 
από τον αυτοματισμό, 
ενώ μειώνει τον κίνδυνο 
ανθρώπινου λάθους, 
αυξάνει τις πιθανότητες 
αστοχίας του ίδιου του 
μηχανισμού ελέγχου.

Ταυτόχρονα, η επίδραση στην υγεία και 
στην ασφάλεια των πληρωμάτων είναι 
πολλαπλή. Τα ψηφιακά ελεγχόμενα συστή-
ματα σε ένα μηχανοστάσιο μειώνουν κατά 
πολύ την πιθανότητα του ανθρώπινου 
λάθους κατά τον έλεγχο και τη λειτουργία 
τους, και περιορίζουν την έκθεση του πλη-
ρώματος σε επικίνδυνες καταστάσεις και 
βλαβερές για την υγεία συνθήκες. Επίσης, 
το διαδίκτυο τους προσφέρει αυξημένες 
δυνατότητες ψυχαγωγίας και επικοινωνίας 
με τους αγαπημένους τους στη στεριά. 
Όλα αυτά βελτιώνουν κατά πολύ τις συν-
θήκες ζωής στη θάλασσα, κάνοντας το 
επάγγελμα του ναυτικού πιο ελκυστικό σε 
σχέση με παλαιότερες εποχές.

Οι δεξιότητες 
των ναυτικών 
αναμένεται να 
εξελιχθούν και να 
διαφοροποιηθούν, 
ακολουθώντας 
την τεχνολογική 
πρόοδο

 ClassNK 

Ο ClassNK παρουσιάζει τόσο 
τις ευκαιρίες όσο και τις 
προκλήσεις που φέρνει η  
4η τεχνολογική επανάσταση  
για τη ναυτιλιακή βιομηχανία, 
καθώς και τις αλλαγές που  
θα επέλθουν στη λειτουργική 
διαχείριση των πλοίων.
 
Η τελευταία δεκαετία είδε το ίντερνετ και 
το ICT να μετασχηματίζουν τον τρόπο με 

τον οποίο λειτουργούν πολλές επιχειρή-
σεις και βιομηχανίες. Αυτές οι αλλαγές επι-
ταχύνονται τώρα με την εμφάνιση εξελιγ-
μένων τεχνικών για την ανάλυση τεράστιου 
όγκου δεδομένων, μηχανικής μάθησης και 
εξελίξεων σε απομακρυσμένα εργαλεία και 
αυτοματοποίησης. Και είναι αυτή η ανά-
πτυξη που καθιστά την πληροφορία από 
τα πλοία –που καλύπτει ένα ευρύ πεδίο, 
από την κατάσταση του εξοπλισμού και 
των ανθρώπων επί του πλοίου έως τις περι-
βάλλουσες καιρικές και θαλάσσιες συνθή-
κες– προσβάσιμη εγκαίρως και διαθέσιμη 
ως «big data».
Η τεχνολογία, πιθανότατα, θα εξελιχθεί 
περαιτέρω, για να επιτρέψει τη βαθύτερη 
ανάλυση αυτών των δεδομένων, ώστε οι 
πλοιοκτήτες να μπορούν να αναβαθμί-
σουν την ασφάλεια και τις οικονομικές 
επιδόσεις μέσω της βελτιστοποίησης, 
για παράδειγμα, των οδών ναυσιπλοΐας ή 
μέσω της εκτέλεσης εργασιών συντήρη-
σης με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. 
Επίσης, αναμένεται ότι η καινοτομία θα 
ξεπεράσει τα όρια ενός οργανισμού ή 
μιας βιομηχανίας και ότι ο κάθε τομέας 
θα ενθαρρυνθεί ώστε να συμμετάσχει σε 
μια «cross-industry» συνεργασία.
Παρόλο που οι τεχνολογίες αναπτύσσο-
νται ταχέως, υπάρχουν πολλές προκλή-
σεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν πριν 
μπορέσουν πολλοί, στην πράξη, να εισα-
χθούν στο ναυτιλιακό περιβάλλον. Αυτές 
περιλαμβάνουν: την ασφάλεια και την 
αξιοπιστία· την κατανομή ευθυνών· τους 
ρόλους τους οποίους πρέπει να εκπληρώ-
νουν οι άνθρωποι· και τη διαχείριση κιν-
δύνου, συμπεριλαμβανομένης της ασφά-
λειας στον κυβερνοχώρο.
Η παροχή και η επαλήθευση του λειτουρ-
γικού περιβάλλοντος ή των συνθηκών για 
τη χρήση νέας τεχνολογίας θα αποτελέ-
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σουν έναν ουσιαστικό ρόλο για τους νηο-
γνώμονες, δεδομένης της συσσώρευσης, 
που έχουν, εμπειριών και γνώσεων σχετι-
κά με τα συστήματα διαχείρισης επί του 
πλοίου, καθώς και σχετικά με την κατα-
σκευή, τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό 
των πλοίων. Η κάλυψη θα πρέπει να περι-
λαμβάνει τη διευκρίνιση και την πιστο-
ποίηση του συνόλου των δεξιοτήτων των 
ναυτικών, οι οποίες αναμένεται να εξελι-
χθούν και να διαφοροποιηθούν ακολου-
θώντας την τεχνολογική πρόοδο.

Eίναι επιτακτική η 
ακριβής κατανόηση του 
πεδίου εφαρμογής της 
αυτοματοποιημένης λύσης, 
έτσι ώστε να μην υπάρχει 
αμφιβολία ως προς το 
πού τελειώνει ο ρόλος της 
μηχανής και πού αρχίζει 
ο ρόλος ενός μέλους 
πληρώματος.

Ως ένα παράδειγμα ανταπόκρισης στις 
ανάγκες της βιομηχανίας, ο ClassNK 
δημοσίευσε πρόσφατα το «Guidelines 
for Concept Design of Automated 
Operation/Autonomous Operation of 
Ships», προκειμένου να βοηθήσει τα ενδι-
αφερόμενα μέρη να αξιολογήσουν τα 
στοιχεία μιας μεγαλύτερης αυτοματοποί-
ησης. Με τόσο πολλές τεχνολογίες αυτο-
ματοποίησης να βρίσκονται σήμερα υπό 
ανάπτυξη, είναι απίθανο να διαμορφωθεί 
ένα σύνολο ομοιόμορφων προδιαγραφών. 
Ως εκ τούτου, από άποψη ασφάλειας, 
είναι επιτακτική η ακριβής κατανόηση του 
πεδίου εφαρμογής της αυτοματοποιημέ-
νης λύσης, έτσι ώστε να μην υπάρχει αμφι-
βολία ως προς το πού τελειώνει ο ρόλος 
της μηχανής και πού αρχίζει ο ρόλος ενός 
μέλους πληρώματος.
Η αποσαφήνιση αυτής της σχέσης και 
του βαθμού της κοινής ευθύνης θα είναι 
καθοριστικής σημασίας για επιτυχή 
εφαρμογή. Οι τελευταίες οδηγίες του 
ClassNK σχεδιάστηκαν, επίσης, για να 
είναι «κλιμακούμενες», έτσι ώστε να είναι 
εφαρμόσιμες σε λύσεις που αποσκοπούν 
στην αυτοματοποίηση μεμονωμένων 
εργασιών έως και σε πλήρως αυτόνομα 
«self-piloting» πλοία.

Τα πλοία πρόκειται 
να εξελιχθούν 
σε κέντρα 
αναμετάδοσης 
σημάτων και 
παραγωγούς 
δεδομένων

Του  Ιωάννη Χιωτόπουλου 
Regional Manager South East Europe, 
Middle East & Africa DNV GL – Maritime

O κ. Ιωάννης Χιωτόπουλος 
παρουσιάζει στα Ναυτικά 
Χρονικά τους τρόπους με 
τους οποίους οι αξιωματικοί 
ΕΝ αλλά και τα στελέχη των 
γραφείων θα επωφεληθούν 
από τη διασύνδεση των 
πλοίων με το ίντερνετ, ενώ 
εξηγεί γιατί οι ναυτιλιακές 
εταιρείες πρέπει να λάβουν 
μέτρα για τη μείωση του 
κινδύνου διαδικτυακών 
επιθέσεων.

Κοιτάζοντας στο μέλλον, η ψηφιοποίηση 
της πληροφορίας ρέει στη ναυτιλία –η 
λεγόμενη 4η τεχνολογική επανάσταση–, 
αποτελώντας το εναρκτήριο λάκτισμα για 
την αυτοματοποίηση λειτουργιών και δια-
δικασιών, τόσο εν πλω όσο και στην ξηρά. 
Τα πλοία πρόκειται να εξελιχθούν σε 
κέντρα αναμετάδοσης σημάτων (sensor 
hubs) και παραγωγούς δεδομένων (data 

generators), ενώ η πρόοδος στον τομέα 
των δορυφορικών επικοινωνιών βελτιώνει 
τη διασύνδεση των πλοίων, επιτρέποντας 
μια μαζική αύξηση στον όγκο των μετα-
φερόμενων δεδομένων, με το χαμηλότερο 
έως τώρα κόστος.
Τα περισσότερα πλοία, συστήματα και 
εξαρτήματα είναι πλέον συνδεδεμένα με 
το ίντερνετ, καθιστώντας τα προσβάσιμα 
σχεδόν από κάθε τοποθεσία. Παράλλη-
λα, συνδυάζοντας ροές δεδομένων από 
πολλαπλές πηγές, γίνεται εφικτή μια πιο 
εμπεριστατωμένη και γρηγορότερη λήψη 
αποφάσεων. Οι οργανισμοί που ηγούνται 
σε αυτό επωφελούνται με πιο αποτελε-
σματικές λειτουργίες και με μια μεγαλύτε-
ρη ανταπόκριση στην αγορά.
Αυτή η τάση πρόκειται να επηρεάσει κατά 
πάσα πιθανότητα τα πληρώματα με διά-
φορους τρόπους, με τους περισσότερους 
από αυτούς να έχουν θετικό αντίκτυπο 
ως προς την αποτελεσματικότητα και την 
ασφάλεια. Πιο συγκεκριμένα, δεδομένου 
ότι τα πιο περίπλοκα συστήματα των 
πλοίων ελέγχονται από κάποιο λογισμι-
κό (software), υπάρχει η δυνατότητα για 
αξιολόγηση σε αληθινό χρόνο τόσο από 
τη στεριά όσο και από το πλοίο, όπου το 
πλήρωμα θα μπορεί να πάρει συμβουλή ή 
να προβεί σε διορθωτική ενέργεια, πριν 
προκληθεί βλάβη σε κάποιο σύστημα ή 
εξάρτημα.

Συνδυάζοντας ροές 
δεδομένων από πολλαπλές 
πηγές, γίνεται εφικτή μια 
πιο εμπεριστατωμένη 
και γρηγορότερη λήψη 
αποφάσεων.

Ο μελλοντικός «έξυπνος» στόλος θα 
μπορεί να επικοινωνεί απρόσκοπτα με 
τους υπευθύνους του και τους εν πλω 
αξιωματικούς και ίσως ακόμα και με ένα 
σύστημα «ελέγχου ναυσιπλοΐας», που θα 
καταγράφει συνεχώς τις θέσεις των πλοί-
ων, τους ελιγμούς και τις ταχύτητες. Οι 
υπεύθυνοι των στόλων θα μπορούν να 
αναλύουν αυτά τα δεδομένα, έχοντας έτσι 
τη δυνατότητα να συμβουλεύουν τον πλοί-
αρχο και το πλήρωμα κατά την πλεύση για 
τον καιρό, την κατανάλωση καυσίμων και 
την άφιξη στο λιμάνι. Αυτό θα βοηθήσει 
στη μείωση του ρίσκου ατυχημάτων από 
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ανθρώπινο λάθος, στην αύξηση της απο-
τελεσματικότητας του κόστους και στη 
βελτίωση των φιλικών προς το περιβάλλον 
επιδόσεων.
Παρ’ όλα αυτά, αυτή η διασύνδεση έρχε-
ται με κάποιο κόστος. Καθώς τα πλοία 
και οι κινητές μονάδες άντλησης πετρε-
λαίου (mobile offshore units) εξαρτώνται 
όλο και περισσότερο από συστήματα 
που ρυθμίζονται από κάποιο software, το 
cyber security αναδεικνύεται ως το κλειδί 
που θα διασφαλίζει τον έλεγχο των λει-
τουργιών και των ρίσκων σχετικά με θέμα-
τα ασφαλείας. Η διαχείριση των διαδικτυ-
ακών απειλών (cyber risks) περιλαμβάνει 
την αντιμετώπιση της εκάστοτε αδυναμίας 
στο λογισμικό, ωστόσο το cyber security 
δεν αποτελεί απλώς ένα ζήτημα που 
αφορά τα firewalls και software antivirus. 
Πάνω από το 90% των περιστατικών απο-
δίδονται στην ανθρώπινη συμπεριφορά. 
Το phishing και το social engineering, το 
μη ηθελημένο download κακόβουλου 
λογισμικού και άλλα αντίστοιχα παραμέ-
νουν τέτοια κοινά ζητήματα.
Την ίδια στιγμή, τα περισσότερα πληρώ-
ματα on board και σε ξηρά δεν έχουν 
διδαχτεί πώς να απαντούν σε διαδικτυ-
ακές επιθέσεις (cyber attacks) ή σε μια 
κρίσιμη τεχνολογική βλάβη. Πληρώματα 
και προσωπικό στην ξηρά χρειάζεται να 
έχουν εκπαίδευση και μια εικόνα σχετι-
κά με το πώς δρουν οι cyber attackers, 
για παράδειγμα, πώς να αντιμετωπίσουν 
εκστρατείες phishing και άλλων social 
engineering τεχνικών, συμπληρωματικά 
με τα εργαλεία που θα βοηθήσουν στην 
εφαρμογή των καλύτερων cyber security 
τακτικών καθώς και στην προστασία των 
ζωτικής σημασίας συστημάτων.

Η νέα ψηφιακή 
εποχή στη 
ναυτιλία πρέπει 
να δημιουργεί 
προστιθέμενη αξία

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

Ο κ. Θεοδόσης Σταματέλλος 
μιλάει στα Ναυτικά Χρονικά 
για τους παράγοντες 
επιτυχίας της εφαρμογής 
των τεχνολογικών εξελίξεων 
στη ναυτιλία, καθώς και 
για τα οφέλη που μπορούν 
να προκύψουν από την 
ορθή χρήση των ψηφιακών 
τεχνολογιών, τόσο στο 
ίδιο το σκάφος όσο και 
στην ευρύτερη αλυσίδα 
εφοδιασμού.

Κάθε επιτυχημένη εξέλιξη στην τεχνο-
λογία πυροδοτείται από την ανάγκη να 
γίνουν τα πράγματα καλύτερα – πιο ασφα-
λή και προστατευτικά, πιο αποδοτικά και 
κερδοφόρα, πιο βιώσιμα. Έτσι, και η νέα 
ψηφιακή εποχή στη ναυτιλία δεν πρέπει 
να είναι διαφορετική· πρέπει να έχει προ-
στιθέμενη αξία.
Η υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών μάς 
παρέχει τις λύσεις που απαιτούνται για 
περισσότερη διαφάνεια και ενοποίηση 
στην πληροφορία, καθώς και τη συνερ-
γασία που απαιτείται για την αύξηση της 

συνολικής αξίας παραγωγής στη βιομηχα-
νία μας, για τη μείωση του κινδύνου απο-
τυχίας και την αύξηση του χρόνου λει-
τουργίας και της ασφάλειας. Επιτυγχάνο-
νται καλύτερες αποδόσεις τόσο στο ίδιο 
το σκάφος όσο και στην ευρύτερη αλυ-
σίδα εφοδιασμού, επιφέροντας επιπλέον 
οφέλη τόσο στον πλοιοκτήτη όσο και 
στον διαχειριστή, στη ναυπήγηση, στον 
σχεδιασμό, στην κατασκευή του εξοπλι-
σμού, στους προμηθευτές, στον λιμένα και 
στον τελικό πελάτη.
Καθώς πλησιάζουμε στο 2020, κινούμα-
στε ολοένα και περισσότερο στο επόμε-
νο επίπεδο της ψηφιακής εποχής. Τώρα η 
πληροφορία που έχει ήδη «ψηφιοποιηθεί» 
θα γίνεται όλο και πιο αυτοματοποιημένη 
– πρόκειται για μια εξέλιξη από το «ψηφι-
ακά ενεργό» σε «έξυπνα ενεργό» και τελι-
κά σε «αυτόνομο». Πρόσφατα δημοσιεύ-
σαμε την έρευνα «Global Autonomous 
Maritime Technologies Trends 2030», σε 
συνεργασία με το Qinetiq και το Πανε-
πιστήμιο του Σαουθάμπτον, στην οποία 
επισημαίνεται η εκθετική αύξηση του 
αυτοματισμού, ο οποίος σηματοδοτεί τη 
νέα εποχή για τη ναυτιλιακή βιομηχανία, 
τις επιχειρήσεις και την κοινωνία, και οι 
συνέπειές του. Η τεχνολογία των πλοίων 
με όλο και περισσότερα αυτοματοποιημέ-
να συστήματα είναι έτοιμη να αρχίσει να 
εφαρμόζεται τόσο στις νέες κατασκευές 
όσο και σε μετασκευές πλοίων. Ο Οργα-
νισμός μας πιστεύει στη χρήση της νέας 
τεχνολογίας μέσα από την εκμετάλλευση 
των δυνατοτήτων που προσφέρει και με 
βάση πάντα την ανθρώπινη ικανότητα.
Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την αυτο-
νομία και τις τεχνολογίες απομακρυσμέ-
νης πρόσβασης/ελέγχου (remote access/
control) είναι ένα μόνο παράδειγμα από 
τις μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές που 
παρατηρούμε σήμερα στη ναυτιλία. Βασι-
κή προϋπόθεση για την επιτυχή και ασφα-
λή υιοθέτηση όλων αυτών των τεχνολο-
γιών είναι η αξιοπιστία στη χρήση, όπως 
για παράδειγμα η βελτίωση της ασφά-
λειας της πλοήγησης ή του λειτουργικού 
κόστους των πλοίων.
Ακόμα πιο σημαντική από την ανάπτυ-
ξη των επιμέρους τεχνολογιών θα είναι 
η δυνατότητα καινοτόμων συνδυασμών 
τεχνολογίας για την προώθηση νέων επι-
χειρηματικών μοντέλων και εφαρμογών, 
που θα συνδυάζουν τη νέα τεχνολογία με 
αποτελεσματικούς τρόπους λειτουργίας. 
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Η ευκαιρία της κεφαλαιοποίησης και της 
εμπορικής εκμετάλλευσης από τον ψηφι-
ακό μετασχηματισμό της ναυτιλίας συμβα-
δίζει με την αποτελεσματική και επιτυχη-
μένη ολοκλήρωση εντός της εφοδιαστικής 
αλυσίδας, της τεχνολογίας εντός του πλοί-
ου, των συστημάτων, των ανθρώπων, των 
φορέων του οικοσυστήματος και όλων των 
άμεσα εμπλεκόμενων ομάδων.

Η εκθετική αύξηση του 
αυτοματισμού σηματοδοτεί 
τη νέα εποχή για τη 
ναυτιλιακή βιομηχανία, 
τις επιχειρήσεις και την 
κοινωνία.

Γι’ αυτό θα πρέπει να συνεργαστούμε πιο 
αποτελεσματικά, προκειμένου να ανταπο-
κριθούμε στις προκλήσεις του σημερινού 
μεταβαλλόμενου κόσμου, να κατανοήσου-
με τι μπορούν να κάνουν αυτές οι νέες 
τεχνολογίες –και τι δεν μπορούν–, ποιες 
ευκαιρίες και δυνατότητες ανοίγουν και 
ποιους νέους κινδύνους θέτουν. Παράλλη-
λα με την ανάγκη της μεγαλύτερης συνερ-
γασίας στον κλάδο, πρέπει επίσης να εξι-
σορροπήσουμε τις επενδύσεις μας στην 
τεχνολογία με τις επενδύσεις μας στους 
ανθρώπους και να κατανοήσουμε σαφώς 
τι προσπαθεί να επιτύχει, εφαρμόζοντας 
την τεχνολογία με τέτοιο τρόπο, ώστε να 
ευοδωθούν σαφώς αυτοί οι συγκεκριμέ-
νοι στόχοι.

Ζούμε καθημερινά 
μια τεχνολογική 
επανάσταση στη 
ναυτιλία

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

Ο κ. Σπυρίδων Α. Ζολώτας 
παρουσιάζει στα Ναυτικά 
Χρονικά τις προκλήσεις 
που δημιουργούν για όλους 
τους φορείς της ναυτιλίας οι 
νέοι κανονισμοί καθ’ όλη τη 
διάρκεια ζωής των πλοίων,  
από τη ναυπήγηση μέχρι  
και την ανακύκλωση.

Νέες απαιτήσεις και τεχνολογίες, ιδιαί-
τερα όσες σχετίζονται με την ασφάλεια 
και την προστασία του περιβάλλοντος, 
υπαγορεύουν σε όλους τους φορείς 
της ναυτιλίας, πλοιοκτήτριες εταιρεί-
ες, ναυπηγεία, ναυτικούς, νηογνώμονες 
κ.ά., προετοιμασία και ενέργειες σε όλη 
τη διάρκεια ζωής των πλοίων: από την 
κατασκευή και την αποδοτική λειτουργία 
μέχρι και την ανακύκλωση.
Το νέο παγκόσμιο όριο 0,5% m/m για την 
περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων 
έχει τεράστιο αντίκτυπο στη ναυτιλιακή 
βιομηχανία, ενώ οι ευρωπαϊκές απαιτή-
σεις για την περιβαλλοντικά φιλική ανα-
κύκλωση των πλοίων είναι ήδη σε εφαρ-
μογή. Οι διαχειρίστριες εταιρείες λαμβά-
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νουν αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο 
προσαρμογής των στόλων τους μέσω 
διαφορετικών προσεγγίσεων και τεχνο-
λογιών, είτε με εγκατάσταση συστημάτων 
περιορισμού SOx, κοινώς γνωστών ως 
scrubbers, είτε με την κατάλληλη προε-
τοιμασία για τη χρήση του νέου ναυτιλι-
ακού καυσίμου χαμηλής περιεκτικότητας, 
για το οποίο υπάρχει ακόμη αβεβαιότη-
τα και πιθανά τεχνικά θέματα να αντιμε-
τωπιστούν, είτε (σχετικά περιορισμένα 
προς το παρόν) με μετάβαση στη χρή-
ση εναλλακτικών καυσίμων, κυρίως ΥΦΑ 
(LNG), αλλά και μπαταριών, Fuel Cells 
υδρογόνου, αιθανόλης κ.λπ.
Ζούμε καθημερινά μια τεχνολογική επα-
νάσταση, η οποία έχει να κάνει με την 
«έξυπνη» και ασφαλή διαχείριση του 
τεράστιου όγκου δεδομένων που τα 
πλοία και οι εταιρείες συγκεντρώνουν. 
Αυτή η διαχείριση των «big data» φαί-
νεται πως θα αποτελέσει και το πεδίο 
ανταγωνισμού στο μέλλον, δίνοντας 
συγκριτικά πλεονεκτήματα σε όσους 
γρήγορα το αντιληφθούν και προετοιμα-
στούν με τα κατάλληλα ψηφιακά εργα-
λεία. Πλεονεκτήματα που θα αφορούν 
την αποδοτικότερη και ασφαλέστερη 
διαχείριση ενός στόλου, αλλά και γενι-
κότερες βιώσιμες πρακτικές στη μετα-
φορική αλυσίδα.
Οι ναυτικοί, αλλά και το προσωπικό 
υποστήριξης ενός στόλου στα γραφεία 
της ναυτιλιακής εταιρείας, καλούνται 
ήδη να προσαρμοστούν στη νέα πραγ-
ματικότητα, για την οποία βέβαια χρει-
άζεται κατάλληλη εκπαίδευση και προ-
ετοιμασία. 
Οι διαρκώς αυξανόμενοι αυτοματισμοί 
και τα νέα τεχνολογικά συστήματα που 
ένα σύγχρονο πλοίο διαθέτει αποτελούν 
από μόνα τους πρόκληση για τη σωστή 
και αδιάλειπτη λειτουργία τους στο αντί-
ξοο θαλάσσιο περιβάλλον. Το πλήρωμα 
ενός πλοίου σήμερα καλείται να επιτε-
λέσει ένα διαρκώς πιο σύνθετο έργο, 
πέραν της βασικής ναυσιπλοΐας.
Για να αντιμετωπίσουμε τις νέες τεχνο-
λογίες ως βοήθεια και όχι ως απειλή, 
με σκοπό να τις εκμεταλλευτούμε στον 
μεγαλύτερο βαθμό για όλους, είτε στο 
πλοίο είτε στην ξηρά, χρειάζεται αλλαγή 
«κουλτούρας» από όλους τους ενδιαφε-
ρομένους. 
Φυσικά, η εισαγωγή των νέων τεχνολο-
γιών στα πλοία πρέπει να γίνεται λαμ-

βάνοντας υπόψη το περιβάλλον και τις 
ιδιαίτερες τεχνικές αλλά και εργονομι-
κές απαιτήσεις, όμως μπορεί τελικά να 
ωφελήσει την ποιότητα και τις συνθήκες 
εργασίας και διαβίωσης επί του πλοίου, 
καθώς και την αποδοτικότερη λειτουρ-
γία του, που θα συμβάλει σε ένα καλύτερο 
μέλλον, περισσότερο ασφαλές και καθαρό.
Η νέα πλατφόρμα RINACube, η οποία 
συνδυάζει τη ναυπηγική/ναυτιλιακή 
τεχνογνωσία και τις ψηφιακές τεχνολο-
γίες, προσφέρεται ως σύμμαχος σε όλες 
αυτές τις τρέχουσες και μελλοντικές 
προκλήσεις. Με σκοπό την οργάνωση 
και την ανάλυση των δεδομένων είτε 

από τα πλοία είτε από άλλες πηγές, χρη-
σιμοποιώντας τεχνικές τεχνητής ευφυΐας 
και machine learning, στοχεύει να απο-
τελέσει το πιο κατάλληλο εργαλείο για 
το προσωπικό των εταιρειών και των 
πληρωμάτων που έχουν αποστολή την 
ασφαλέστερη και αποδοτικότερη διαχεί-
ριση.

Το πλήρωμα ενός πλοίου 
σήμερα καλείται να 
επιτελέσει ένα διαρκώς  
πιο σύνθετο έργο, πέραν 
της βασικής ναυσιπλοΐας.
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Οι επιπτώσεις  
της τεχνολογίας  
στη ναυτιλία:  
οι νέες τεχνολογίες 
γεννούν νέες 
προκλήσεις 

Η προσάραξη του επιβατηγού πλοίου «Royal Majesty» το 
1995 συνιστά ένα από τα πρώτα παραδείγματα για το πώς 
ένα μοντέρνο ηλεκτρονικό βοήθημα ναυσιπλοΐας μπορεί να 
προκαλέσει ατύχημα. Στην προκειμένη περίπτωση, το καλώδιο 
της κεραίας του GPS κόπηκε και ο τρόπος καθορισμού του 
στίγματος μετατράπηκε σε «εις αναμέτρησιν». Σφάλματα στον 
τρόπο με τον οποίο ο εξοπλισμός είχε εγκατασταθεί είχαν ως 
αποτέλεσμα οι αξιωματικοί της γέφυρας να μην ακούσουν τον 
ηχητικό συναγερμό. Η ελλιπής παρακολούθηση του εξοπλισμού 
σήμαινε ότι δεν αντιλήφθηκαν πως το GPS δεν λάμβανε πλέον 
ακριβή δορυφορικά στοιχεία. Επιπλέον, καθώς δεν έγινε 
διασταύρωση με τη χρήση άλλων βοηθημάτων ναυσιπλοΐας επί 
του σκάφους, το πλοίο προσάραξε στον ύφαλο Rose and Crown, 
κοντά στο Nantucket της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ.

Η χρήση της τεχνολογίας στη ναυτιλία εξε-
λίσσεται ταχύτατα. Ο ρυθμός που υιοθετεί-
ται στον παραδοσιακά συντηρητικό αυτό 
κλάδο έχει δημιουργήσει ορισμένες ανη-
συχίες. Πέραν της ανάγκης συμμόρφωσης 
με τους εν ισχύ κανονισμούς, η τεχνολογία 
μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότη-
τα και να μειώσει τα κόστη, ωθώντας τους 
πλοιοκτήτες στην υιοθέτησή της, προκει-
μένου να παραμείνουν ανταγωνιστικοί. Ταυ-
τόχρονα, οι ναυτικοί καλούνται να εξοικει-
ωθούν όλο και περισσότερο με τις τεχνο-
λογικές εξελίξεις. Απαιτείται δηλαδή πλέον 
η παραδοσιακή ναυτοσύνη και οι μηχανικές 
γνώσεις να ενισχυθούν από την κατανόη-
ση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των 
αυτοματισμών, όπως η τηλεπαρακολούθηση 
και τα συστήματα ελέγχου, που περιλαμβά-
νουν λειτουργίες όπως η ναυσιπλοΐα, οι επι-
κοινωνίες, η πρόωση, η πηδαλιούχηση και ο 
χειρισμός του φορτίου. 
Περαιτέρω, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα 
ώστε να διασφαλιστεί η απαραίτητη 
εκπαίδευση από τις ανώτερες στις κατώ-
τερες βαθμίδες και τα εγχειρίδια και οι 
έλεγχοι λειτουργίας του εξοπλισμού να 
σηματοδοτούνται με σαφήνεια στην κοινή 
γλώσσα του πληρώματος. Πιο συνοπτικές 
οδηγίες και διαδικασίες για τις πιο συχνές 
εργασίες, εάν δεν παρέχονται από τους 
κατασκευαστές, θα πρέπει να αποσπώ-
νται από τα εγχειρίδια, να μεταφράζονται 
και να είναι άμεσα διαθέσιμες κοντά στον 
αντίστοιχο εξοπλισμό.
Είναι σημαντικό ένας εξοπλισμός να είναι 
σχεδιασμένος με τέτοιο τρόπο, ώστε 

δύσκολα να μπορεί να γίνει λάθος στον χει-
ρισμό του. Ως πρόσφατο παράδειγμα, ένας 
αξιωματικός φυλακής γέφυρας προσπάθη-
σε να φορτίσει το κινητό του τηλέφωνο 
συνδέοντάς το στη θύρα USB του ECDIS. 
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι ηλεκτρονικοί 
χάρτες να προσβληθούν από κακόβουλο 
λογισμικό, που μετέπειτα, εν αγνοία του 
πληρώματος, μεταφέρθηκε στον υπολογι-
στή του ECDIS. Έρευνα του 2015 συμπέ-
ρανε ότι τέτοιου είδους προβλήματα προ-
σβολής των ηλεκτρονικών συστημάτων 
του πλοίου δεν αντιμετωπίζονταν επαρκώς 
ως σοβαροί κίνδυνοι. Το 43% των μελών 
του πληρώματος που συμμετείχαν στην 
έρευνα ανέφεραν ότι ταξίδεψαν σε πλοίο 
που είχε προσβληθεί από ιούς ή κακόβου-
λο λογισμικό. Παρ’ όλα αυτά, το 88% των 
ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν είχε λάβει 
καμία οδηγία ούτε εκπαίδευση σχετικά με 
την κυβερνοασφάλεια.
Οι διαδικτυακοί κίνδυνοι δεν αποτελούν 
μόνο τεχνικό πρόβλημα και δεν μπορούν 
να επιλυθούν μόνο με τεχνικά μέσα. Οι 
πλοιοκτήτες και οι εφοπλιστές θα πρέπει 
να έχουν τον ίδιο βαθμό ετοιμότητας ένα-
ντι των διαδικτυακών κινδύνων τόσο ως 
προς την ασφάλεια επί του πλοίου όσο 
και ως προς την προστασία του περιβάλ-
λοντος. Καθώς ο κλάδος της ναυτιλίας 
εξαρτάται όλο και περισσότερο από τον 
αυτοματισμό, οι πλοιοκτήτες πρέπει να 
αποδεχτούν την πρόκληση, να επενδύ-
σουν χρόνο και απαραίτητους πόρους, 
ώστε να καταπολεμήσουν πιθανές αδυνα-
μίες που γεννούν οι νέες τεχνολογίες.

Του John Wilson,  
Director Technical Services Asia,  
SCB Management Consulting  
Services, Ltd. / The American Club
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Νέα εξέλιξη στις ταξινομήσεις 
πλοίων

Ο νηογνώμονας Bureau Veritas και οι εται-
ρείες Naval Group και Dassault Systèmes 
ανακοίνωσαν ότι για πρώτη φορά εφαρμό-
στηκε διαδικασία 3D ταξινόμησης σε πολε-
μικό πλοίο. Αυτό αποτελεί σημαντικό βήμα 
προς τα εμπρός στο κομμάτι της ανασκό-
πησης του σχεδιασμού και της μοντελο-
ποίησης που απαιτείται για τη λήψη έγκρι-
σης από τους νηογνώμονες όσον αφορά 
τα σχέδια και την κατασκευή νέων πλοίων, 
καθώς και στον ψηφιακό μετασχηματισμό 
της ναυτιλιακής βιομηχανίας.
Η συγκεκριμένη συνεργασία για την ανά-
πτυξη της ιδέας της τρισδιάστατης ταξι-
νόμησης συνδυάζει την εξειδίκευση του 
Bureau Veritas σε δοκιμές, επιθεωρήσεις 
και πιστοποιήσεις, της Naval Group στον 
σχεδιασμό και στην κατασκευή στρατιω-
τικών πλοίων υψηλής τεχνολογίας και της 
Dassault Systèmes στο λογισμικό 3D σχε-
δίασης, στις 3D ψηφιακές μακέτες και σε 
λύσεις διαχείρισης κύκλου ζωής προϊόντων.
Η διαδικασία τρισδιάστατης ταξινόμη-
σης αναπτύχθηκε με την πλατφόρμα 
3DEXPERIENCE της Dassault Systèmes. 
Χρησιμοποιεί ένα 3D μοντέλο για να επι-

τρέψει την ανταλλαγή ψηφιακών πληρο-
φοριών, να βελτιώσει τη συνεργασία και να 
μειώσει τον αριθμό των επαναλήψεων που 
απαιτούνται στη διαδικασία αναθεώρησης 
του σχεδιασμού προκειμένου να λάβει 
έγκριση ένα σχέδιο. Όλα τα σχόλια και οι 
επαναλήψεις μπορούν να παρακολουθού-
νται, να διορθώνονται και να ελέγχονται 
σε πραγματικό χρόνο.
Το τρισδιάστατο μοντέλο ενσωματώνει 
πλήρως τη σειρά εργαλείων λογισμικού 
μοντελοποίησης και υπολογισμών του 
Bureau Veritas. Ο Bureau Veritas μπορεί 
να προχωρήσει στην ταξινόμηση βάσει 
του 3D μοντέλου του πλοίου και η Naval 
Group μπορεί τελικώς να αυξήσει τις 
δυνατότητες των προϊόντων της και να 
βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της 
μέσω πιο καινοτόμων διαδικασιών.

Προς ναυπήγηση φιλικά προς  
το περιβάλλον επιβατηγά πλοία

Δύο ακόμα ναυτιλιακές εταιρείες οι οποί-
ες δραστηριοποιούνται στον κλάδο της 
επιβατηγού ναυτιλίας, η νορβηγική Havila 
Kystruten και η ισπανική Balearia, έχουν 
παραγγείλει πλοία τα οποία θα κινούνται 
με καύσιμο LNG.
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Συγκεκριμένα, η Havila Kystruten ανα-
μένεται να παραλάβει τέσσερα επιβατη-
γά-οχηματαγωγά πλοία μέσα στο 2020. 
Τα εν λόγω πλοία θα φέρουν υβριδικά 
συστήματα πρόωσης, που θα λειτουργούν 
με φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια, 
και θα πραγματοποιούν δρομολόγια στις 
πορθμειακές γραμμές της Νορβηγίας.
Η ισπανική Balearia, από την άλλη, έχει 
παραγγείλει ένα ταχύπλοο καταμαράν, το 
οποίο επίσης θα χρησιμοποιεί καύσιμο 
LNG. H εταιρεία, η οποία έχει δεσμευτεί 
να αυξήσει τη χρήση του φυσικού αερίου 
ως καυσίμου στα πλοία της, έχει θέσει ως 
στόχο να χρησιμοποιούν τα μισά από τα 
είκοσι έξι επιβατηγά της πλοία το LNG ως 
καύσιμο μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

Προς κατασκευή ο πρώτος 
σταθμός shore-to-ship 
ανεφοδιασμού LNG στην Ευρώπη

Στον παραποτάμιο λιμένα της Κολωνίας 
αναμένεται να κατασκευαστεί ο πρώτος 
σταθμός shore-to-ship ανεφοδιασμού των 
πλοίων με LNG της Ευρώπης, ο οποίος εκτι-
μάται ότι θα είναι έτοιμος προς λειτουργία 
εντός του δεύτερου τριμήνου του 2019.
Ο συγκεκριμένος σταθμός θα κατασκευ-
αστεί, έπειτα από λήψη άδειας, από την 
PitPoint.LNG, μια κοινοπραξία των εται-
ρειών PitPoint clean fuels και Primagaz 
Nederland BV, και θα διευκολύνει τον 
ανεφοδιασμό των πλοίων που πραγμα-
τοποιούν εσωτερικούς πλόες στον Ρήνο 
ποταμό –την πιο πολυσύχναστη πλωτή 
οδό της Ευρώπης– με LNG.
Η άδεια που απαιτείται βάσει του German 
Emission Control Act για τη διασφάλιση 
της ασφάλειας του LNG ως καυσίμου 
για τη ναυτιλία δόθηκε επίσημα από την 
επαρχιακή κυβέρνηση της Κολωνίας. Η 
PitPoint.LNG συνεργάστηκε εντατικά με 
διάφορους οργανισμούς προκειμένου 
να ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία 
χορήγησης της άδειας, η εξασφάλιση της 
οποίας σημαίνει ότι η κατασκευή μπορεί 
να προχωρήσει οριστικά.
Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου της 
PitPoint, η κατασκευή του παραπάνω 
σταθμού στον παραποτάμιο λιμένα της 
Κολωνίας αποτελεί μέρος του στρατηγι-
κού σχεδίου της εταιρείας να αναπτύξει 
τις ευρωπαϊκές υποδομές παροχής LNG 
καυσίμων για τις οδικές και τις θαλάσσιες 
μεταφορές.

Αυτόνομα πλοία:  
η ισχύς εν τη ενώσει

H νορβηγική Wilhelmsen Ship Manage-
ment (WSM) υπέγραψε συμφωνία με τον 
νηογνώμονα DNV GL και τη Ναυτιλιακή 
Αρχή της Νορβηγίας για την ανάπτυξη 
ενός συστήματος διαχείρισης της ασφά-
λειας στα αυτόνομα πλοία, ενώ συγχρό-
νως υπέγραψε μια δεύτερη συμφωνία με 
τον DNV GL και το πανεπιστήμιο USN 
(University of South-Eastern Norway), η 
οποία αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων 
διαχείρισης των πλοίων εξ αποστάσεως.
Και οι δύο παραπάνω συμφωνίες συμβάλ-
λουν στη διαμόρφωση του γενικότερου 
κανονιστικού πλαισίου σε ό,τι αφορά τον 
τομέα των αυτόνομων πλοίων, καθώς οι 
κανονισμοί αναφορικά με τον συγκεκριμένο 
τομέα βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο.
Ο κ. Carl Schou, πρόεδρος και CEO της 

WSM, επεσήμανε ότι οι συγκεκριμένες 
συμφωνίες αποτελούν σημαντικό κεφά-
λαιο για τον νορβηγικό κολοσσό, καθώς η 
WSM θα μπορέσει να συμβάλλει σημαντι-
κά στη διαμόρφωση του ρόλου των δια-
χειριστών των αυτόνομων πλοίων καθώς 
και του κανονιστικού πλαισίου που διέπει 
την αυτόνομη ναυτιλία.
Από μέρους του DNV GL, η κ. Marianne 
Valderhaug, Director of Operations του 
νορβηγικού νηογνώμονα, ανέφερε ότι 
οι ψηφιακές λύσεις και οι αναπτυξιακές 
τάσεις στην αυτόνομη ναυτιλία θα ωθή-
σουν τη ναυτιλιακή βιομηχανία να υιοθε-
τήσει μέτρα για τη βελτίωση της αποδοτι-
κότητας εν πλω αλλά και των λειτουργιών 
στα ναυτιλιακά γραφεία.
 
ABB και SINTEF δοκιμάζουν 
κυψέλες καυσίμου για χρήση ως 
κύριο σύστημα πρόωσης πλοίων

Οι εταιρείες ABB και SINTEF Ocean διε-
ξάγουν μια πρωτοποριακή έρευνα, με στό-
χο να ελέγξουν τη βιωσιμότητα των κυψε-
λών καυσίμου ως κύριας πηγής ενέργειας 
στα συστήματα πρόωσης πλοίων. Το νέο 
αυτό ερευνητικό πρόγραμμα επιδιώκει να 
δώσει τις απαιτούμενες απαντήσεις σχετι-
κά με τη χρήση της τεχνολογίας κυψελών 
καυσίμου στην κλίμακα που απαιτείται για 
την παροχή ισχύος σε εμπορικά και επι-
βατηγά πλοία.
Η μεθοδολογία των δοκιμών, η οποία θα 
αναπτυχθεί στο εργαστήριο της SINTEF 
Ocean στο Τρόντχαϊμ, θα χρησιμοποιεί 
δύο κυψέλες καυσίμου 30 kW, που θα 
διαμορφωθούν για να μοντελοποιήσουν 
τη λειτουργία και τον έλεγχο ενός πλή-
ρους θαλάσσιου συστήματος ισχύος σε 
μια μονάδα πρόωσης κλίμακας megawatt. 
Το λογισμικό της ABB μαζί με τον προ-
σομοιωτή πλοίων της SINTEF Oceans 
θα προσομοιώσουν διαφορετικά προ-
φίλ φορτίων καθώς και συνδυασμούς 
diesel/μπαταρίας/κυψελών καυσίμου, και 
θα δοκιμαστούν σε ένα τροποποιημένο 
εργαστηριακό περιβάλλον.
Ένας άλλος βασικός στόχος της έρευνας 
είναι η μελέτη του τρόπου με τον οποίο 
θα ενισχυθεί ο έλεγχος της μονάδας 
κυψελών καυσίμου σε συνδυασμό με την 
αποθήκευση ενέργειας, καθώς και του 
τρόπου βελτιστοποίησης της αποδοτικό-
τητας, της αξιοπιστίας και της διάρκειας 
ζωής των στοιβών κυψελών καυσίμου.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ
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MARKET NEWS

Indian Navy contracted Resolve  
to lift INS “Betwa” Frigate

The accident description and the 
sailors’ injuries

The Indian Navy signed the contract 
with “Resolve Marine Group” to lift the 
3850-tonne frigate “INS Betwa” (F39), that 
tipped over at the Mumbai naval dockyard, 
by killing two (2) sailors and injuring 15 
others on the 5th December 2016. 
Named after the river “Betwa”, the frigate 
has been in service for over 12 years. It was 
indigenously designed and built with the 
capability to operate at extended ranges, 
with speeds up to 30 knots.
The Brahmaputra-class frigate ‘slipped 
from her dock blocks’, tilted and then 
crashed flat on her left side while being 
undocked during maintenance refit, 
according to the Naval board of inquiry. 
With the main naval dry dock at Mumbai 
blocked by INS Betwa, the Navy wanted 
the frigate to be salvaged and made bat-
tle-ready to re-join the fleet as soon as 
possible. The “Resolve Marine Group” has 
sought a month to mobilize its resources 
from different places, as well as build the 
“required rigs and sponsons” for the com-
plicated operation. 

“It has taken another month after that to 
make the frigate upright,” said the Naval 
source. 
The mishap apparently occurred due to 
the miscalculation of the “load distribu-
tion equilibrium” required and delicate 
undocking procedure, leaving the frigate 
heavily damaged with at least 25% flood-
ing in its compartments. Sources initially 
reported that the salvage and repair of the 
ship would take approximately two years.  
At that time, the dock also had the mis-
sile boat INS “Pralay”, a tug and a caisson 
lock-gate, in close vicinity of INS “Betwa”. 
Commissioned in July 2004, “INS Betwa” 
had begun the two-year medium mainte-
nance refit at the dockyard in April 2016.

The frigate re-floating and 
restoring in upright condition 

On 22 February 2017, it was reported that the 
ship was made upright and refloated. Betwa 
was restored to an upright position by the 
Resolve (salvage company) by systematically 
flooding and pumping her compartments. The 
Resolve-led crew was able to patch and repair 
all damages in less than two (2) months. 

A navy spokesperson said the salvage 
operation involved complex hydrodynam-
ic calculations and rigging up of intricate 
measuring and monitoring systems. The 
Resolve experts rolled the vessel upright 
inside the dry dock, without using any 
external lifting mechanisms. The plan was 
to refit and make the ship operational by 
April 2019.
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Επιμέλεια:  
Γιάννης Θεοδωρόπουλος

ΗΠΑ: πώς θα κινηθεί η αγορά 
«μαύρου χρυσού» το 2019

Η αμερικανική παραγωγή αργού πετρε-
λαίου θα αγγίξει τα 12,06 εκατ. βαρέλια 
ημερησίως κατά μέσο όρο το 2019, σπά-
ζοντας έτσι το φράγμα των 12 εκατ. βαρε-
λιών, σύμφωνα με την Energy Information 
Administration (ΕΙΑ).
Έτσι, η παραγωγή αργού εκτιμάται ότι θα 
αυξηθεί κατά 1,16 εκατ. βαρέλια το 2019 
συγκριτικά με το 2018, όταν οι αμέσως 
προηγούμενες προβλέψεις της ΕΙΑ έκα-
ναν λόγο για αύξηση 1,02 εκατ. βαρελιών.
Σε ό,τι αφορά το 2018, η παραγωγή από 
τις ΗΠΑ, σύμφωνα με την ΕΙΑ, θα σημει-
ώσει άνοδο κατά 1,55 εκατ. βαρέλια, στα 
10,9 εκατ. βαρέλια/ημέρα. Τέλος, όσον 
αφορά την αμερικανική ζήτηση για «μαύ-
ρο χρυσό», θα παρουσιαστεί ενισχυμένη 
κατά 220.000 βαρέλια ημερησίως το 2019.

ΟΠΕΚ: σκέψεις για εκ νέου 
περικοπές στην παραγωγή  
αργού το 2019

Νέες περικοπές στην παραγωγή πετρε-
λαίου τόσο από τα μέλη του ΟΠΕΚ όσο 
και από τους συμμάχους του είναι πιθανό 
να αποφασιστούν για το 2019, σε μια προ-
σπάθεια να αποφευχθεί υπερπροσφορά 

στην αγορά, η οποία θα ασκούσε πιέσεις 
στις τιμές, αναφέρει το Reuters.
Παράλληλα, σύμφωνα με το ρωσικό πρα-
κτορείο Tass, Σαουδική Αραβία και Ρωσία 
βρίσκονται σε συζητήσεις για μειώσεις 
της παραγωγής αργού το 2019, επιβεβαιώ-
νοντας το δημοσίευμα του Reuters.
Από την άλλη, Ιρανός αξιωματούχος του 
ΟΠΕΚ υποστήριξε στις αρχές Νοεμβρί-
ου ότι είναι αναγκαίο Ριάντ και Μόσχα να 
μειώσουν την παραγωγή πετρελαίου κατά 
1 εκατ. βαρέλια/ημέρα.
Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι ο ΟΠΕΚ και οι 
σύμμαχοί του αποφάσισαν τον περασμέ-
νο Ιούνιο να χαλαρώσουν τις περικοπές 
στην παραγωγή, οι οποίες είχαν εφαρμο-
στεί από το 2017.

Ένωση δυνάμεων με επίκεντρο 
το LNG στη Βόρεια Αμερική

Sempra Energy και Total ανακοίνωσαν τη 
Δευτέρα 5 Νοεμβρίου ότι συνήψαν μνη-
μόνιο συνεργασίας (MOU) για την ανά-
πτυξη projects που αφορούν υποδομές 
για εξαγωγές LNG από τη Βόρεια Αμερι-
κή. Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω μνημό-
νιο περιλαμβάνει την εντατικοποίηση της 
ανάπτυξης των projects στη Λουιζιάνα και 
στην Μπάχα Καλιφόρνια του Μεξικού.
Αναφερόμενος στη συμφωνία με την 



Τοtal, o κ. W. Martin, CEO της Sempra 
Energy, τόνισε ότι οι ΗΠΑ ενισχύουν τη 
θέση τους στην παγκόσμια παραγωγή 
πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ η 
ανάπτυξη υποδομών για LNG είναι επίσης 
ζωτικής σημασίας.
Από την πλευρά του, ο κ. Patrick Pouyanné, 
πρόεδρος και CEO της Total SA, σημεί-
ωσε ότι, μέσω της συνεργασίας με τη 
Sempra Energy, η εταιρεία του διαφορο-
ποιεί το χαρτοφυλάκιο επιλογών τροφο-
δοσίας LNG, παρέχοντας ευελιξία και 
αξιοπιστία στους πελάτες της στη Βόρεια 
Αμερική.

Κλονίζεται ο ενεργειακός τομέας 
του Ιράν

Οι κυρώσεις της Ουάσιγκτον εις βάρος 
του Ιράν φαίνεται πως, εκτός από τον 
πετρελαϊκό κλάδο, επηρεάζουν και τις 
ενεργειακές βλέψεις της Τεχεράνης γύρω 
από το LNG.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το S&P 
Global Platts, οι εργασίες για την κατα-
σκευή του πρώτου τερματικού σταθμού 
εξαγωγών LNG διακόπηκαν λίγες μόλις 
ημέρες πριν από την επανεπιβολή των 
αμερικανικών κυρώσεων στην Τεχεράνη 
(5 Νοεμβρίου).
Να σημειωθεί ότι οι εργασίες για την 
κατασκευή των εγκαταστάσεων αποθή-
κευσης LNG έχουν ολοκληρωθεί, δεν 
συμβαίνει όμως το ίδιο και για τη μονάδα 
υγροποίησης.
Αξίζει, τέλος, να αναφερθεί ότι το Ιράν, 
μέσω του συγκεκριμένου project, το 
οποίο βρίσκεται κοντά στην πόλη-λιμάνι 
του Assaluyeh, αποσκοπεί σε εξαγωγές 
LNG της τάξεως των 10,8 εκατ. τόνων/
έτος.

Εξελίξεις για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναμένε-
ται, εντός των επόμενων ετών, να γίνουν 
ακόμα πιο ανταγωνιστικές πηγές ενέρ-
γειας συγκριτικά με τα ορυκτά καύσιμα, 
καθώς το κόστος τους εκτιμάται ότι θα 
βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα από 
εκείνο των ορυκτών καυσίμων.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Interna-
tional Renewable Energy Agency (IRENA), 
μέσα στα επόμενα δύο χρόνια τα κόστη 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως 

η αιολική και η ηλιακή, θα κυμαίνονται στα 
3 λεπτά/κιλοβατώρα.
Όπως αναφέρεται σε πρόσφατη μελέτη 
της IRENA, οι λόγοι που έχουν ωθήσει 
στη μείωση του κόστους των ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας είναι οι τεχνολογικές 
εξελίξεις, η ανταγωνιστικότητα στην αγο-
ρά και η ύπαρξη πιο πεπειραμένων πλέον 
ειδικών στον συγκεκριμένο τομέα.
Παρά το γεγονός ότι η ηλιακή και η αιο-
λική ενέργεια αποτελούν τις πιο διαδε-
δομένες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και η 
υδροδυναμική, η βιοενέργεια αλλά και η 
γεωθερμική. Υπολογίζεται ότι πάνω από 
$1 τρις έχει επενδυθεί παγκοσμίως στη 
βιομηχανία των ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας, ενώ έχουν δημιουργηθεί περίπου  
10 εκατ. θέσεις εργασίας.

Αργεντινή: προσβλέπει σε αύξηση 
της παραγωγής πετρελαίου και 
φυσικού αερίου

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Αργε-
ντινής, YPF, αναμένεται να αυξήσει σημα-
ντικά την παραγωγή πετρελαίου και φυσι-
κού αερίου, επενδύοντας κεφάλαια ύψους 
$4-5 δις ετησίως έως το 2022, σύμφωνα 
με τα όσα σχολίασε στο Reuters o κ. 
Daniel Gonzalez, CEO της εταιρείας.
Οι επενδύσεις αυτές αφορούν κυρίως 
την περιοχή Vaca Muerta, στην οποία 
συναντώνται τα μεγαλύτερα κοιτάσματα 
σχιστολιθικού πετρελαίου και αερίου της 
Αργεντινής, με την παραγωγή να εκτιμάται 
ότι θα αυξάνεται ετησίως 5-7%.
Παράλληλα, στα σχέδια της YPF περιλαμ-
βάνονται οι εξαγωγές φυσικού αερίου 
προς τη Χιλή, καθώς επίσης και οι υπε-
ράκτιες γεωτρήσεις στον κόλπο San Jorge 
της Αργεντινής.

Η Κόστα Ρίκα επενδύει  
στην «πράσινη» ενέργεια

Η Κόστα Ρίκα αποτελεί παράδειγμα προς 
μίμηση αναφορικά με τις περιβαλλοντικά 
βιώσιμες πρακτικές που εφαρμόζει, στη-
ριζόμενη ως επί το πλείστον στη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την 
παραγωγή ηλεκτρισμού στη χώρα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το 
γεγονός ότι η Κόστα Ρίκα, μέσα από την 
απαγόρευση των πλαστικών μίας χρήσης, 
με τον περιορισμό παραγωγής υδρογο-

νανθράκων αλλά και με την υιοθέτηση της 
«πράσινης» ενέργειας, έχει καταφέρει τα 
τελευταία χρόνια να μειώσει σημαντικά το 
περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Σύμφωνα 
με το Costa Rican Institute of Electricity 
(ICE), εκτιμάται ότι η παραγωγή ηλεκτρι-
σμού στη χώρα μπορεί στο μέλλον να 
προέρχεται αποκλειστικά από ανανεώσι-
μες πηγές ενέργειας.
Κατά τη διάρκεια του 2017 υπολογίστηκε 
ότι το 78,26% του ηλεκτρισμού της χώρας 
προήλθε από την παραγωγή υδροδυ-
ναμικής ενέργειας, ενώ το 10,29% και το 
10,23% προήλθαν από την παραγωγή αιο-
λικής και γεωθερμικής ενέργειας αντίστοι-
χα. Το υπολειπόμενο ποσοστό προήλθε 
από ηλιακή ενέργεια και βιομάζα.
Ωστόσο, εκτιμάται ότι η παραγωγή αιο-
λικής ενέργειας της χώρας θα αυξηθεί 
περαιτέρω στο μέλλον. Να σημειωθεί ότι 
πέρυσι τα δεκαέξι αιολικά πάρκα που βρί-
σκονται στην Κόστα Ρίκα παρήγαγαν 1,014 
εκατ. gigawatt hours.
Η Κόστα Ρίκα στοχεύει μέχρι το 2021 να 
έχει απεξαρτηθεί πλήρως από τη χρήση 
άνθρακα. 
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ΕΝ ΠΤΗΣΕΙ

Επικαιρότητα από τον χώρο των αερομεταφορών

Επιμέλεια:
Παναγιώτης Καπετανάκης

Ισχυρή αύξηση κερδών  
για την Aegean

Η Aegean Airlines σημείωσε αύξηση 5% 
στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών το 
πρώτο εννεάμηνο του έτους, ο οποίος 
ανήλθε σε 939,3 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά 
κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 14% 
και ανήλθαν σε 115,8 εκατ. ευρώ, ενώ τα 
κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 
13% και ανήλθαν σε 80,9 εκατ. ευρώ.
Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018, 
η Aegean Airlines και η Olympic Air μετέφε-
ραν 10,8 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξη-
ση 6%, με 4,8 εκατ. επιβάτες στο δίκτυο 
εσωτερικού και 6 εκατ. στο δίκτυο εξωτε-
ρικού. H επιβατική κίνηση εξωτερικού από 
την Αθήνα αυξήθηκε κατά 12%. Η μέση πλη-
ρότητα πτήσεων βελτιώθηκε από 82,9% το 
2017 σε 83,6% το 2018, απόρροια της αποτε-
λεσματικής διαχείρισης δικτύου και ναύλων.
Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, διευθύνων 
σύμβουλος, ανέφερε σχετικά: «Το τρίτο 
τρίμηνο, μέσω της ανάπτυξης δικτύου 
στον κύριο κόμβο της Αθήνας, αλλά και με 
νέες υπηρεσίες και προϊόντα που δίνουν 
αξία στους επιβάτες μας, καταφέραμε να 
σημειώσουμε και πάλι ισχυρή κερδοφο-
ρία, παρά την αυξημένη σε αριθμό και 
χωρητικότητα παρουσία ανταγωνιστών σε 

δρομολόγια εξωτερικού και εσωτερικού, 
αλλά και τις σημαντικά υψηλότερες τιμές 
πετρελαίου. Ακολουθήσαμε για δεύτερη 
χρονιά λελογισμένο ρυθμό ανάπτυξης, 
εστιάζοντας στη δημιουργία δεξιοτή-
των και υποδομών που θα επιτρέπουν 
τη βέλτιστη αξιοποίηση της μεγάλης μας 
επένδυσης σε νέο στόλο, δημιουργώντας 
νέες προοπτικές για την εταιρεία και τους 
ανθρώπους μας». 

Κίνδυνος «χάους» στους αιθέρες 
λόγω Brexit

Η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών 
(ΙΑΤΑ) με επίσημη ανακοίνωσή της ζητά 
από Λονδίνο και Βρυξέλλες να κινηθούν 
άμεσα προς τη λήψη όλων των αναγκαίων 
μέτρων που θα διασφαλίσουν την ομαλή 
διεξαγωγή των αεροπορικών μεταφορών 
στους ευρωπαϊκούς αιθέρες σε περίπτω-
ση μη ύπαρξης συμφωνίας για το Brexit.
Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή της 
ΙΑΤΑ, Alexandre de Juniac, πρέπει να δια-
μορφωθεί επειγόντως ένα «σχέδιο αντι-
μετώπισης έκτακτης ανάγκης, που θα 
επιτρέψει την εκτέλεση των εμπορικών 
πτήσεων» μετά την 29η Μαρτίου 2019, 
οπότε και έχει προγραμματιστεί η έξο-
δος του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. 
Χωρίς διαφανή μέτρα έκτακτης ανάγκης, 
υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί χάος στην 
αεροπορική αγορά και να εμποδιστεί η 
λειτουργία των αλυσίδων εφοδιασμού, 
δήλωσε ο κ. Alexandre de Juniac.
Για την ΙΑΤΑ είναι πολύ σημαντικό να 
διασφαλιστεί η ανεμπόδιστη συνέχιση 
των πτήσεων, η ύπαρξη ενός ρυθμιστικού 
πλαισίου για την ασφάλεια, καθώς και η 
εφαρμογή όλων των απαιτούμενων πολιτι-
κών και διαδικασιών για την αποτελεσμα-
τική διαχείριση των συνόρων.

Ηγέτης της παγκόσμιας 
αεροπορικής αγοράς η Κίνα

Η Κίνα εκτιμάται πως, για να καλύψει τις 
ανάγκες της μεγεθυνόμενης αεροπορικής 
της αγοράς, είτε αυτές αφορούν επιβατη-
γά αεροσκάφη είτε εμπορικά, θα χρειαστεί 



για την περίοδο από το 2018 έως το 2037 
περισσότερα από 7.400 αεροσκάφη, των 
οποίων η εμπορική αξία υπολογίζεται πως 
αγγίζει τα $1,06 δις. Ο συγκεκριμένος αριθ-
μός αεροσκαφών αντιπροσωπεύει άνω του 
19% της παγκόσμιας ζήτησης για νέα αερο-
σκάφη, η οποία ισοδυναμεί με 37.400 αερο-
σκάφη εντός της επόμενης εικοσαετίας.
Αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα στα 
οποία καταλήγει η τελευταία έκθεση της 
Airbus σχετικά με τις μελλοντικές εξελίξεις 
στην παγκόσμια αεροπορική αγορά. Συγκε-
κριμένα, σύμφωνα με το «2018-2037 Global 
Market Forecast» της Airbus, μεγάλη ζήτηση 
θα υπάρξει από τον «κινεζικό δράκο» για 
επιβατηγά αεροσκάφη μονού διαδρόμου, 
αλλά σημαντικά είναι και τα νούμερα για 
επιβατηγά αεροσκάφη ευρείας ατράκτου, 
καθώς εκτιμάται πως για τις ανάγκες της 
κινεζικής αεροπορικής αγοράς θα χρεια-
στούν 240 αεροσκάφη Α350 αλλά και 130 
αεροσκάφη Α350-1000 καθώς και Α380.
Σχολιάζοντας τα συμπεράσματα της έκθε-
σης, ο κ. Christian Scherer, Airbus Chief 
Commercial Officer, δήλωσε πως «η Κίνα 
είναι μία από τις ισχυρότερες κινητήρι-
ες δυνάμεις ανάπτυξης των παγκόσμιων 
αεροπορικών μεταφορών» και πως «θα 
καταστεί η μεγαλύτερη αεροπορική αγορά 
στον κόσμο στο εγγύς μέλλον». Η εκτίμηση 
της Airbus είναι πως η κινεζική αεροπορική 
αγορά θα καταγράψει ρυθμούς ανάπτυξης 
άνω του 6%, σημαντικά υψηλότερους σε 
σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο. 

Καθημερινές πτήσεις Λάρνακα-
Αθήνα από την Cyprus Airways

Η Cyprus Airways, στην προσπάθειά της να 
ικανοποιήσει τις ανάγκες της αγοράς για το 
δρομολόγιο Λάρνακα-Αθήνα, ανακοινώνει 
αυξημένη συχνότητα πτήσεων – σε καθη-
μερινή βάση αντί των τεσσάρων την εβδο-
μάδα. «Είμαστε ενθουσιασμένοι για την 
αύξηση των δρομολογίων μας προς Αθή-
να. Οι καθημερινές πτήσεις θα παρέχουν 
στους επιβάτες μας περισσότερες επιλογές 
και μεγαλύτερη ευελιξία στην οργάνωση του 
ταξιδιού τους», δήλωσε η Natalia Popova, 
εμπορική διευθύντρια της Cyprus Airways. 
Να σημειωθεί επίσης πως η Cyprus Airways 
την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου, και στο πλαίσιο 
της εκδήλωσης της IATA «Wings of Change 
Europe», έλαβε από τη Διεθνή Ένωση 
Αερομεταφορών (IATA) πιστοποιητικό για 
την επιτυχή ένταξή της στην τελευταία. Με 

αφορμή τη λήψη του πιστοποιητικού, η κ. 
Natalia Popova δήλωσε: «Η συμμετοχή 
μας στην ΙΑΤΑ μας δίνει τη δυνατότητα 
συνεργασίας με άλλες αερογραμμές-μέλη, 
όπως συμφωνίες code-share και interline, 
επιτρέποντάς μας να προσφέρουμε στους 
επιβάτες μας πρόσβαση σε ένα ευρύτερο 
δίκτυο δρομολογίων».

Περισσότεροι επιβάτες φέρνουν 
περισσότερα έσοδα για τον όμιλο 
Emirates

Ο όμιλος Emirates ανακοίνωσε στα 
μέσα Νοεμβρίου τα οικονομικά απο-
τελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 
οικονομικού έτους 2018-2019. Σύμφωνα 
με αυτά, ο όμιλος παρουσιάζει σταθε-
ρή ανάπτυξη στα έσοδα σε σύγκριση 
με το ίδιο διάστημα του προηγούμενου 
έτους, αλλά η κερδοφορία επηρεάστηκε 
από τη σημαντική αύξηση της τιμής του 
πετρελαίου, τις δυσμενείς συναλλαγματι-
κές διακυμάνσεις σε κάποιες αγορές και 
από μια σειρά προκλήσεων που καλεί-
ται να αντιμετωπίσει η αεροπορική και 
ευρύτερα η ταξιδιωτική βιομηχανία. Τα 
έσοδα του ομίλου Emirates ανήλθαν σε 
$14,8 δις για τους πρώτους έξι μήνες του 
οικονομικού έτους 2018-2019, σημειώνο-
ντας αύξηση κατά 10% σε σύγκριση με 
τα $13,5 δις κατά την ίδια περίοδο την 
περσινή χρονιά. Σε ό,τι αφορά την επιβα-
τική κίνηση, συνολικά 30,1 εκατ. επιβάτες, 
κατά 3% περισσότεροι, ταξίδεψαν με την 
Emirates, με τη συνολική επέκταση του 

στόλου να φτάνει το 3%. Η ελκυστικότη-
τα του Ντουμπάι ως προορισμού παρα-
μένει ισχυρή, με την αεροπορική εταιρεία 
να μεταφέρει 9% περισσότερους πελά-
τες στον κόμβο της.

Νέοι υποψήφιοι αγοραστές  
για την Alitalia

Έληξε στις 31 Οκτωβρίου η προθεσμία 
υποβολής προσφορών για την εξαγορά της 
ζημιογόνου κρατικής αεροπορικής εταιρεί-
ας της Ιταλίας, Alitalia. Σύμφωνα με τα ιτα-
λικά ειδησεογραφικά μέσα, προσφορές για 
την εξαγορά της αεροπορικής έχουν έλθει 
από τρεις υποψήφιους αγοραστές: την 
αμερικανική αεροπορική εταιρεία Delta Air 
Lines Inc., τη χαμηλού κόστους αεροπορι-
κή EasyJet Plc, αλλά και από την πλευρά της 
κρατικής σιδηροδρομικής εταιρείας της 
Ιταλίας, Ferrovie dello Stato (F.S.).
Να σημειωθεί πως η Alitalia, μετά την 
απόσυρση της χρηματοδότησης του τέως 
μετόχου της, της Etihad Airways, επιβιώ-
νει με ένα δάνειο-γέφυρα της τάξεως των 
900 εκατ. ευρώ, το οποίο λήγει τον προ-
σεχή Δεκέμβριο, και έτσι καθίσταται πλέ-
ον αναγκαία η εξεύρεση επενδυτή.
Τέλος, ενδιαφέρον για την εξαγορά της 
Alitalia δεν επέδειξε τελικά η Lufthansa, 
παρά τις περί του αντιθέτου ειδήσεις που 
μετέδιδαν αρκετά ιταλικά ειδησεογραφι-
κά μέσα τις τελευταίες ημέρες, επικαλού-
μενα σχετικές δηλώσεις του προέδρου 
της περιφερειακής Air Dolomiti, θυγατρι-
κής της Lufthansa.



116

ΝΑΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Περιήγηση στα 
σπουδαιότερα ναυτικά 
μουσεία του κόσμου

Του Ηλία Στεφανίδη

Πόλος έλξης για τουρίστες, 
αλλά και ντόπιους επισκέπτες 
με ειδικό ενδιαφέρον, όπως 
επίσης και για πολλούς νέους 
που θέλουν να ακολουθήσουν 
το ναυτικό επάγγελμα, τα 
ναυτικά μουσεία φιλοξενούν 
εκθέματα που διηγούνται με 
τον πιο γλαφυρό τρόπο τη 
ναυτιλιακή διαδρομή κάθε 
χώρας σε όλα τα μήκη και 
πλάτη της Γης. Πάντα μέσα 
από το πρίσμα της ιστορίας, 
της οικονομίας, του πολιτισμού 
του τόπου και, φυσικά, με 
κυρίαρχο στοιχείο τη σχέση 
ανθρώπου και θάλασσας. 
Από το μουσείο Vasa στη 
Στοκχόλμη, που κατέχει μία 
από τις υψηλότερες θέσεις σε 
επισκεψιμότητα και φιλοξενεί 
ένα σχεδόν άθικτο πολεμικό 
πλοίο του 17ου αιώνα, 
μέχρι το Εθνικό Ναυτικό 
Μουσείο της Κίνας στην πόλη 
Tianjin, βραβευμένο ως ένα 
πρωτοποριακό αρχιτεκτονικό 
έργο, ο επισκέπτης μπορεί 
να περιπλανηθεί σε έναν 
συναρπαστικό κόσμο, που 
ανοίγει νέους ορίζοντες σε 
όσους μελετούν ή απλώς 
αγαπούν το υδάτινο στοιχείο.

ΕΘΝΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ  
ΤΟΥ ΓΚΡΙΝΟΥΙΤΣ
Με περισσότερα από 1.100 εκθέματα, το 
μουσείο αποκαλύπτει τα μυστικά των 
θαλασσών μέσα από περιπετειώδεις 
ιστορίες εξερεύνησης, εξουσίας, πλού-
του και πειρατείας. Αντικείμενα από την 
ασυναγώνιστη συλλογή του, όπως όργα-
να πλοήγησης, αστρολάβοι, πυξίδες και 
τηλεσκόπια, περιγράφουν τη ζωή τόσο 
των απλών ναυτικών όσο και γνωστών 
ιστορικών χαρακτήρων, όπως ο Χρι-
στόφορος Κολόμβος, ο «Blackbeard», 
η βασίλισσα Ελισάβετ Α΄, ο Φράνσις 
Ντρέικ και ο Σαμουήλ Πεπς, ενώ ο επι-
σκέπτης μπορεί να παρακολουθήσει το 
ειδικό αφιέρωμα στον αποικισμό των 
«Νέων Κόσμων» και στις καταστροφικές 
συνέπειες που είχε για τις αυτόχθονες 
κοινότητες που ζούσαν εκεί. Παράλλη-
λα, το μουσείο φιλοδοξεί να αφυπνίσει 
το κοινό επί θεμάτων κλιματικής αλλα-
γής, παρουσιάζοντας τον «Κόσμο των 
Πόλων», μια εξερεύνηση της Αρκτικής 
και της Ανταρκτικής. 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ  
ΤΟΥ ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ
Η αρχή έγινε από ένα μικρό αγόρι, που 
μεγάλωσε συλλέγοντας ναυτικά αντι-
κείμενα. Ο Peter Tamm (1928-2016) σε 
ηλικία πέντε ετών, καθηλωμένος στο 
κρεβάτι του λόγω μιας αρρώστιας, πήρε 
ως δώρο ένα μικροσκοπικό πλοίο. Σήμε-
ρα, πάνω από ένα εκατομμύριο εικόνες, 
100.000 βιβλία, αμέτρητες ελαιογραφί-
ες, 38.000 μινιατούρες πλοίων, ναυτικά 
όργανα, στολές, χάρτες, τηλεσκόπια 
αποτελούν μέρος του θησαυρού που 
κρύβεται εδώ. Το μουσείο, που βρίσκε-
ται στις παλιές αποθήκες του ιστορικού 
λιμένα του Αμβούργου, άνοιξε τις πύλες 
του για το κοινό το 2008. Εκτός από τα 
πολλά εκθέματα, έχει και εκπαιδευτικά 
προγράμματα. Για παράδειγμα, ο επι-
σκέπτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τον 
προσομοιωτή πλοίων, όπου, με πλοήγη-
ση ενός πλοίου μεταφοράς εμπορευμα-
τοκιβωτίων μήκους 300 μ., γνωρίζει τα 
μεγαλύτερα λιμάνια του κόσμου, όπως το 
Ρότερνταμ και η Σιγκαπούρη.



ΕΘΝΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ  
ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
Οι επισκέπτες παρακολουθούν τη συναρ-
παστική ιστορία των Ολλανδών που κατα-
σκεύασαν και ναυπήγησαν πολλά ονομα-
στά σκαριά και με αυτά ξεκίνησαν να ανα-
καλύψουν τον κόσμο. Σημαντικό στοιχείο 
του διαδραστικού αυτού μουσείου είναι το 
αντίγραφο του πλοίου «Άμστερνταμ», το 
οποίο ανήκε στην ολλανδική εταιρεία East 
Indian, όπου γίνεται πιστή αναπαράσταση 
του εξοπλισμού και της διακόσμησης της 
εποχής. 

ΕΘΝΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ  
ΤΟΥ ΣΙΔΝΕΪ
Οι Αυστραλοί συνδέονται στενά με τη 
θάλασσα μέσω του εμπορίου, της άμυνας, 
της εξερεύνησης, της μετανάστευσης, της 
περιπέτειας, του αθλητισμού και του παι-
χνιδιού. Το Εθνικό Ναυτικό Μουσείο της 
Αυστραλίας παρουσιάζει όλα τα παραπά-
νω με συναρπαστικά αντικείμενα, ζωντα-
νές εκθέσεις, δραστηριότητες διασκέδα-
σης για μεγάλους και παιδιά.

ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ GALATA  
ΤΗΣ ΓΕΝΟΒΑ
Το μουσείο άνοιξε τις πύλες του το 2004, 
όταν η Γένοβα βραβεύτηκε ως Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Σήμερα, αυτή 
η καινοτόμος εγκατάσταση αποτελεί το 
μεγαλύτερο ναυτικό μουσείο στη Μεσόγειο 
Θάλασσα. Το Galata εντυπωσιάζει λόγω της 
δυνατότητας που δίνει στους επισκέπτες να 
ξεναγηθούν σε ακριβή αντίγραφα πλοίων, με 
στόχο την καλύτερη απεικόνιση μιας επο-
χής, την τυπολογία του πλοίου και το είδος 
της ζωής σε αυτό. Πόλος έλξης για τους 
επισκέπτες, το «Nazario Sauro», το μεγα-
λύτερο επισκέψιμο ιταλικό υποβρύχιο, είναι 
αγκυροβολημένο μπροστά από το μουσείο, 
δίνοντάς τους την ευκαιρία να διαπιστώ-
σουν τις συνθήκες διαβίωσης πάνω σε ένα 
πραγματικό υποβρύχιο. 

ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ  
ΤΗΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ
Σε μικρή απόσταση από το λιμάνι και τον 
παραλιακό δρόμο, αυτός ο μαγικός χώρος 
είναι αφιερωμένος στη μακραίωνη ναυτιλι-
ακή ιστορία της Ισπανίας. Σκοπός του είναι 
να αξιοποιήσει την κληρονομιά της χώρας 
και να διατηρήσει την παράδοσή της για τις 
μελλοντικές γενιές. Εδώ υπάρχουν ιστορι-
κά κτίρια, εκθέσεις, αρχειοθετημένες εικό-
νες και χάρτες. Είναι ένα ταξίδι πίσω στον 
χρόνο, ένας κόσμος άγνωστος σε πολλούς. 
Το μουσείο βρίσκεται μέσα στο Βασιλικό 
Ναυπηγείο (γνωστό στην καταλανική ως 
Les Drassanes Reials de Barcelona). Για 
πολλούς είναι ένα κτίριο ελάχιστα γνωστό, 
αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για 
έναν από τους σημαντικότερους χώρους 

που συνδέονται με τη ναυπηγική βιομηχα-
νία στην Ευρώπη, καθώς έχει περισσότερα 
από 700 χρόνια ιστορίας.

ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ VASA  
ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ
Η επίσκεψη στο μουσείο ισοδυναμεί με τη 
γνωριμία με έναν από τους μεγαλύτερους 
πολιτιστικούς θησαυρούς της Σουηδίας: το 
πολεμικό πλοίο «Vasa», που βυθίστηκε το 
1628 στο παρθενικό ταξίδι του από τη Στοκ-
χόλμη. Οι ιστορικές συλλογές περιέχουν 
πολλά αντικείμενα που βρέθηκαν στο πλοίο, 
από εργαλεία μέχρι διακοσμητικά κομμάτια, 
καθώς και προσωπικά αντικείμενα του πλη-
ρώματος. Το μουσείο διηγείται την ιστορία 
του πλοίου και τις τεχνικές της ναυπηγικής 
βιομηχανίας του 1600, μέσα από συναρπα-
στικά εκθέματα και, φυσικά, το ανακαινισμέ-
νο ναυάγιο, που σώζεται ακόμη.
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Τιμή στις κυρίες της ελληνικής ναυτιλίας

Το νέο ειδικό τεύχος των Ναυτικών Χρονικών, αφιερωμένο  
στη συμβολή της γυναίκας στην ελληνική ναυτιλιακή οικογένεια

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018, στην 
κατάμεστη αίθουσα της Ιστορικής Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος 
Αικατερίνης Λασκαρίδη, η παρουσίαση του νέου ειδικού τεύχους 
των Ναυτικών Χρονικών, το οποίο ανήκει στη σειρά «Το Ελληνικό 
Ναυτιλιακό Παράδειγμα» και τιτλοφορείται Σύζυγος, Μητέρα, 
Θυγατέρα: η συμβολή της γυναίκας στην ελληνική ναυτιλιακή 
οικογένεια. Η νέα έκδοση των Ναυτικών Χρονικών υλοποιήθηκε 
στο πλαίσιο της υπό διεξαγωγή μελέτης για την παρουσία και 
τη συλλογική προσφορά της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας 
του Λονδίνου τον 20ό αιώνα, αναδεικνύοντας μια αθέατη και 
πολλές φορές λησμονημένη κινητήριο δύναμη, που συνετέλεσε 
καταλυτικά στην επίτευξη του σύγχρονου ελληνικού ναυτιλιακού 
θαύματος – την Ελληνίδα κυρία της ναυτιλίας: τη μητέρα, τη 
σύζυγο, τη θυγατέρα ή την αδελφή του  Έλληνα πλοιοκτήτη.

Η ελληνική ιστοριογραφία έως σήμερα 
δεν έχει επιδείξει μεγάλο ενδιαφέρον για 
τη μελέτη του πολυδιάστατου ρόλου της 
γυναίκας εντός της ελληνικής ναυτιλιακής 
οικογένειας. Το κενό αυτό φιλοδοξούν να 
καλύψουν με την έρευνά τους τα Ναυτικά 
Χρονικά, που με σεβασμό στην ελληνική 
ναυτιλία θέτουν στο επίκεντρο του ερευ-
νητικού τους ενδιαφέροντος τη γυναίκα 
της ελληνικής ναυτιλιακής οικογένειας.
Στο ειδικό τεύχος φιλοξενούνται οι συνε-
ντεύξεις συνολικά είκοσι κυριών, οι οποί-
ες προέρχονται από οίκους του ελληνι-
κού ναυτιλιακού επιχειρείν (πλοιοκτησία, 
διαχείριση, μεσιτεία, πρακτόρευση), από 
διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, και 
οι οποίες ανέπτυξαν τη δράση τους είτε 
στο Λονδίνο είτε στον Πειραιά και στην 
Αθήνα. Συγκεκριμένα, στο ειδικό τεύχος 
ο αναγνώστης θα διαβάσει τις προφορικές 
μαρτυρίες των ακόλουθων κυριών της ελλη-
νικής ναυτιλίας: Ελένης Δαλακούρα, Ματρώ-
νας Egon-Ξυλά, Σάντρας Καμπάνη-Γου-
λανδρή, Αργυρούλας Καραγεώργη-Πανά, 
Λυδίας Καρρά, Μαριγώς Λαιμού, Ρεβέκκας 
Μπακολίτσα, Χρυσάνθης Πατέρα, Κατί-
νας Φαφαλιού, Ειρήνης Λυγνού-Πατέρα, 
Ειρήνης Λύρα-Μονιού, Μαρίτας Μαργαρώ-
νη, Καλλιόπης Καρούση, Μαρής Κοκολά-
του-Καρούση, Άντζελας Κουλουκουντή, 
Αταλάντης Χατζηπατέρα-Moquette, Σάρ-
ρας Δανισκίδου, Λασκαρίνας Καρασταμά-
τη, Ειρήνης Νταϊφά, Άννας Πολέμη.
Οι συγκεκριμένες προφορικές μαρτυρίες 
αποτελούν ένα πολύτιμο πρωτογενές υλι-
κό τόσο για τον ιστορικό του μέλλοντος 
όσο και για κάθε λάτρη της ελληνικής ναυ-
τιλιακής ιστορίας.
Αξίζει να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη 
έκδοση και μελέτη θα πρέπει να ιδωθεί ως η 
απαρχή μιας συστηματικής μελέτης για την 
ανάδειξη της συμβολής της γυναίκας στην 
ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας, με στόχο 
της ερευνητικής ομάδας των Ναυτικών Χρο-
νικών να αποτελεί η καταγραφή της προφο-
ρικής μαρτυρίας όσο το δυνατόν περισσό-
τερων γυναικών των ελληνικών ναυτιλιακών 
οίκων του Αιγαίου και του Ιονίου. 



Στην εκδήλωση παρουσίασης του νέου 
ειδικού τεύχους των Ναυτικών Χρονικών, 
την οποία συντόνισε η δημοσιογράφος 
κ. Μαργαρίτα Πουρνάρα, μίλησαν οι κυρί-
ες: Ιωάννα-Σαπφώ Πεπελάση, καθηγήτρια 
στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, δρ 
Μαρία-Χριστίνα Χατζηιωάννου, διευθύντρια 
Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ, και Ειρήνη Ι. Φαφαλιού, 
εκπαιδευτικός-κοινωνική ανθρωπολόγος. 
Στην ομιλία της η κ. Ιωάννα-Σαπφώ Πεπελά-
ση προχώρησε σε μια ιστορική αναδρομή 
για τη σημασία του διακριτού ρόλου της 
γυναίκας στον χώρο του ελληνικού ναυτι-
λιακού επιχειρείν, από τον 19ο αιώνα έως 
τις ημέρες μας, και για το πώς συνέβαλε η 
προσφορά της στην ανάπτυξη των οικο-
γενειακών ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Η κ. 
Μαρία-Χριστίνα Χατζηιωάννου τόνισε τη 
μοναδικότητα του ειδικού τεύχους των Ναυ-
τικών Χρονικών και τη σημασία που έχουν η 
καταγραφή και η ανάδειξη των προσωπικών 
διαδρομών των γυναικών της ελληνικής ναυ-
τιλιακής οικογένειας για την καλύτερη κατα-
νόηση της ίδιας της ιστορίας της ελληνικής 
ναυτιλίας. Τέλος, η κ. Ειρήνη Ι. Φαφαλιού σε 
μια βιωματική και εν πολλοίς αυτοβιογρα-
φική ομιλία, η οποία προκάλεσε μεγάλη 
συγκίνηση στους παρευρισκομένους, εστί-
ασε στην ιστορική ναυτιλιακή κοινότητα 
των Ελλήνων του Λονδίνου και αναφέρθη-
κε στους πολλούς και σημαντικούς ρόλους 
που οι γυναίκες καλούνταν να επιτελέσουν.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 
τους οι ακόλουθες κυρίες: Ελένη Δαλακού-
ρα, Σάρρα Δανισκίδου, Αργυρούλα Καρα-
γεώργη-Πανά, Λασκαρίνα Καρασταμάτη, 
Καλλιόπη Καρούση, Λυδία Καρρά, Μαρι-
γώ Λαιμού, Ειρήνη Λυγνού-Πατέρα, Ειρήνη 
Λύρα-Μονιού, Μαρίτα Μαργαρώνη, Ειρήνη 
Νταϊφά, Χρυσάνθη Πατέρα, Άννα Πολέμη 
και Κατίνα Φαφαλιού.
Επιπλέον, το «παρών» στην εκδήλωση 
έδωσαν: ο πρόεδρος του Ναυτικού Επι-
μελητηρίου Ελλάδος, κ. Γεώργιος Πατέ-
ρας, ο καπτ. Παναγιώτης Ν. Τσάκος, ο 
τέως υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, 
ο τέως πρόεδρος και τομεάρχης Ναυτι-

λίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Νέας 
Δημοκρατίας, κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, ο 
τέως γενικός γραμματέας του Υπουργεί-
ου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
κ. Ιωάννης Θεοτοκάς, εκπρόσωποι του 
Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλα-
κής, καθώς και μέλη της ναυτιλιακής και 
ακαδημαϊκής κοινότητας.
Την ιστορική έρευνα του νέου ειδικού τεύ-
χους των Ναυτικών Χρονικών για τη συμβολή 
της γυναίκας στην ελληνική ναυτιλιακή οικο-
γένεια, καθώς και τη μελέτη για τη συλλογική 
προσφορά της ελληνικής ναυτιλιακής κοινό-
τητας του Λονδίνου τον 20ό αιώνα, χορηγεί 
και υποστηρίζει ο κ. Στάμος Ι. Φαφαλιός. 
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1. Α-Δ: Οι κ. Χρυσάνθη 
Πατέρα και Μαριγώ 
Λαιμού.

2. Η κ. Καλλιόπη 
Καρούση μαζί με 
τον σύζυγό της, κ. 
Κωνσταντίνο Καρούση.

3. Η κ. Ειρήνη Λυγνού-
Πατέρα (στο μέσον 
της φωτογραφίας) 
συνομιλεί με την κ. 
Ειρήνη Ι. Φαφαλιού, 
υπό το βλέμμα του 
προέδρου του ΝΕΕ,  
κ. Γεωργίου Πατέρα.

4. Α-Δ: Η κ. Κατίνα 
Φαφαλιού και η κόρη 
της, κ. Δέσποινα  
Ι. Φαφαλιού.

5. Η κ. Ελένη 
Δαλακούρα.

6. Η κ. Αργυρούλα 
Καραγεώργη-Πανά  
(δεξιά) συζητά  
με την κ. Μίνα 
Μαραγκοπούλου  
-Καμπάνη.

7. Α-Δ: Η κ. Ειρήνη 
Λύρα-Μονιού μαζί  
με την κόρη της,  
κ. Χρυσάνθη Μονιού,  
και τον σύζυγό της,  
κ. Μιχάλη Μονιό.

8. Ο κ. Παναγιώτης 
Κουρουμπλής, τέως 
υπουργός Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής 
Πολιτικής, μαζί με τον 
κ. Γεώργιο Πατέρα, 
πρόεδρο του Ναυτικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος.

9. A-Δ: Η αντιπλοίαρχος 
ΛΣ (ε.α.) Βενετία 
Καλλιπολίτου, 
πρώην διευθύντρια 
της Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης Ναυτικών 
του ΥΝΑΝΠ και 
Deputy Managing 
Director της 
Tsakos Columbia 
Shipmanagement S.A., 
ο καπετάν Παναγιώτης 
Ν. Τσάκος, ιδρυτής του 
Ομίλου Τσάκου, η κ. 
Μαργαρίτα Πουρνάρα 
και ο καθηγητής του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου 
και τέως γενικός 
γραμματέας του 
ΥΝΑΝΠ, κ. Ιωάννης 
Θεοτοκάς.

10. Η κ. Ειρήνη Νταϊφά 
μαζί με τον κ. Ιωάννη 
Πλακιωτάκη, τομεάρχη 
Ναυτιλίας και τέως 
πρόεδρο της ΝΔ.

11. Η κ. Μαρίτα 
Μαργαρώνη συνομιλεί  
με τον κ. Γεώργιο 
Τσαβλίρη.

12. Η κ. Λασκαρίνα 
Καρασταμάτη.

13. Η κ. Σάρρα 
Δανισκίδου εν μέσω 
των δύο υιών της, 
Νικόλα και Στράτου 
Τσαλαμανιού.

14. Α-Δ: Η κ. Μίνα 
Μαραγκοπούλου-
Καμπάνη μαζί με την 
αδελφή της Μόσση 
Καμπάνη, θυγατέρες 
της κ. Σάντρας 
Καμπάνη-Γουλανδρή. 

15. Η κ. Λυδία Καρρά  
με την κόρη της Μαρία-
Θάλεια.

16. Η κ. Άννα Πολέμη.

17. Η κ. Ειρήνη Ι. 
Φαφαλιού, κοινωνική 
ανθρωπολόγος-
εκπαιδευτικός, μιλάει  
για το ειδικό τεύχος  
των Ναυτικών Χρονικών.

18. Η κ. Μαρία-Χριστίνα 
Χατζηιωάννου, 
διευθύντρια Ερευνών 
ΙΙΕ/ΕΙΕ, μιλάει για το 
ειδικό τεύχος των 
Ναυτικών Χρονικών.

19. Η κ. Ιωάννα-Σαπφώ 
Πεπελάση, καθηγήτρια 
στο Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
κατά την ομιλία της για 
το ειδικό τεύχος των 
Ναυτικών Χρονικών.

20. Οι κ. Παναγιώτης 
και Ηλίας Μάλλιος της 
SeaBright, που υπήρξαν 
από τους υποστηρικτές 
και χορηγούς 
της εκδήλωσης 
παρουσίασης του 
ειδικού τεύχους των 
Ναυτικών Χρονικών.

21. Ο κ. Ιωάννης 
Τσενεμπής, πλοίαρχος 
ΕΝ, στέλεχος ΝΕΕ.

22. Ο κ. Στάμος Ι. 
Φαφαλιός, χορηγός 
της ιστορικής έρευνας, 
μιλάει για το νέο ειδικό 
τεύχος των Ναυτικών 
Χρονικών.

23. Ο διευθυντής των 
Ναυτικών Χρονικών,  
κ. Ηλίας Μπίσιας, 
κατά τη διάρκεια της 
παρουσίασης του 
ειδικού τευχους.

24. Άποψη της 
κατάμεστης αίθουσας  
του Ιδρύματος 
Αικατερίνης Λασκαρίδη,  
κατά την παρουσίαση 
του ειδικού τεύχους.
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