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— Isalos.net και HELMEPA θέτουν επί τάπητος 
το στοίχημα της πράσινης ναυτιλίας

Νέοι και νέες  
στις ναυτικές σπουδές

— Δ. Τεμπονέρας: Η παγκόσμια πρωτοκαθεδρία  
της ελληνικής ναυτιλίας μάς κάνει υπερήφανους

— Ελλάδα-Νορβηγία: Συνέργειες και ευκαιρίες  
για τους ηγέτες στην ευρωπαϊκή ναυτιλία

— Yavuz Kalkavan: Για ένα τουρκικό ναυπηγείο,  
το μάρκετινγκ θα πρέπει να ξεκινά στην Ελλάδα

— N. Πηλείδου: Η επένδυση στη ναυτιλία μπορεί  
να οδηγήσει την Κύπρο σε αειφόρο ανάπτυξη

— Η Ιταλία «ακούει» τις κινεζικές Σειρήνες  
και αψηφά την Ευρώπη







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



Performance 
to the maximum!

Κatradis Group of Companies   

Siri® High Performance Mooring Ropes

For Your Safer-Stronger & Simpler Mooring Operation

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

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





141-143 Vouliagmenis Avenue
Voula, Athens, 16673, Greece
Phone: +302108907500

www.minervamarine.com

w
w

w
.s

pi
r.t

o







10

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΕΝ ΠΛΩ
Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι στην Ακτή Μιαούλη

Η παγκόσμια πρωτοκαθεδρία της ελληνικής 
ναυτιλίας μάς κάνει υπερήφανους
Συνέντευξη του Διονύση Τεμπονέρα

Η επένδυση στη ναυτιλία μπορεί να οδηγήσει 
την Κύπρο σε αειφόρο ανάπτυξη
Συνέντευξη της Νατάσας Πηλείδου

Η Ιταλία «ακούει» τις κινεζικές Σειρήνες  
και αψηφά την Ευρώπη
Του Γιάννη Θεοδωρόπουλου

Προφάσεις εν αμαρτίαις
Του Άλκη Κορρέ

Η θέση του Πειραιά στο θαλάσσιο εμπόριο 
εμπορευματοκιβωτίων δεν κινδυνεύει
Του Δρος Γεωργίου Κ. Βαγγέλα

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ
Του Καπτ. Γ. Γεωργούλη

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ
Ειδήσεις από τις θάλασσες του κόσμου

IRCLASS: Οι ευκαιρίες ανάπτυξης  
στην Ελλάδα
Συνέντευξη των Suresh Sinha  
και Santosh Patil

Το Isle of Man Ship Registry γνωρίζει  
τη φιλοσοφία των Ελλήνων πλοιοκτητών  
και τους εκτιμά ως εταίρους
Συνέντευξη του Κωνσταντίνου Μαχαίρα

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

ADVERTORIAL
Alba Graduate Business School,  
The American College of Greece: Νέες 
προκλήσεις για τη ναυτιλιακή εκπαίδευση
Του Σπύρου Βουγιούς

Για ένα τουρκικό ναυπηγείο, το μάρκετινγκ  
θα πρέπει να ξεκινά στην Ελλάδα
Συνέντευξη του Yavuz Kalkavan

ΝΕΟΤΕΥΚΤΑ
GasLog Ltd.: LNG Carrier «GASLOG GLADSTONE»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Isalos.net και HELMEPA θέτουν επί τάπητος  
το στοίχημα της πράσινης ναυτιλίας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΕΝ ΠΤΗΣΕΙ 
Επικαιρότητα από τον χώρο  
των αερομεταφορών

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:  
ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ
Ελλάδα-Νορβηγία: Συνέργειες και ευκαιρίες  
για τους ηγέτες στην ευρωπαϊκή ναυτιλία

ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Αντί προλόγου
Ηλίας Γ. Μπίσιας

H ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ  
ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ
ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Επιμέλεια: Αγγελική Κολιομίχου

ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Η ναυτική παράδοση της Ελλάδας συνεχίζεται μέσα 
από τις ναυτικές σχολές της πατρίδας μας
Καπτ. Εμμανουήλ Τσικαλάκης

Τα ποιοτικά στοιχεία του προφίλ των σπουδαστών 
εμπνέουν αισιοδοξία
Γιάννης Πλατσιδάκης

Το θαλασσινό DNA υπάρχει ακόμη  
στο αίμα μας
Βενετία Καλλιπολίτου

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Η παρουσία των γυναικών στη δημόσια ναυτική 
εκπαίδευση της Ελλάδας
Αγγελική Κολιομίχου

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ποιοι σπουδαστές επιλέγουν ιδιωτικά ιδρύματα 
ναυτικής εκπαίδευσης
Αγγελική Κολιομίχου
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Η φωτογραφία εξωφύλλου 
προέρχεται από τον ιστότοπο 
pixabay / χρήστης idunlop.
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Ιδιοκτησία- Έκδοση
Gratia Εκδοτική Ι.Κ.Ε.

Διευθυντής Σύνταξης 
Ηλίας Μπίσιας

Αρχισυντάκτης
Δρ Παναγιώτης Καπετανάκης
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Δήμητρα Τσάκου

Υπεύθυνος Εταιρικής Επικοινωνίας και 
Ειδικών Αφιερωμάτων 

Χάρης Παππάς

Βοηθός Αρχισυντάκτη 
Αγγελική Κολιομίχου

Οικονομικός Αναλυτής 
Γιάννης Θεοδωρόπουλος

Ειδικοί συνεργάτες
Καπτ. Γιώργος Γεωργούλης

Νίκος Βεργούνης
 

Creative Directors
Πάνος Παπαναγιώτου
Πανδώρα Γιαμαλίδου

Νew Media 
Ηλίας Στεφανίδης

Διόρθωση κειμένων
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Χώρες ΕΕ: 120 €
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Gratia Εκδοτική Ι.Κ.Ε.
Εκδοτικές Επιχειρήσεις

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

F: 210-92.22.640
info@gratia.gr
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160 δις
βαρέλια εκτιμάται ότι είναι 

οι ανακτήσιμες ποσότητες 

πετρελαίου στο Ιράν, σύμφωνα 

με την κυβέρνηση της Τεχεράνης. 

2.500
πλοία το μέγιστο, σύμφωνα με 

εκτιμήσεις αναλυτών, θα έχουν 

εφοδιαστεί με scrubbers έως  

την 1η Ιανουαρίου 2020.

272
είναι ο συνολικός αριθμός των 

κρουαζιερόπλοιων, τα οποία 

κατά το 2019 εκτιμάται ότι θα 

φιλοξενήσουν στις καμπίνες 

τους 30 εκατ. επιβάτες.

80%
των παρήλικων εμπορικών  

πλοίων διεθνώς οδηγείται  

σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης 

που βρίσκονται σε Μπανγκλα-

ντές, Πακιστάν και Ινδία.

1,1 εκατ.
δολάρια ΗΠΑ ήταν το ύψος των 

προστίμων που επιβλήθηκαν από 

τις τουρκικές αρχές το 2018 σε 87 

πλοία που προκάλεσαν ρύπανση 

σε Μαύρη Θάλασσα, Θάλασσα  

του Μαρμαρά και Βόσπορο.

130
λιγότερα ναυτικά μίλια θα 

διανύσει ένα πλοίο από Βενετία 

προς Πειραιά εάν επιλέξει τον 

διάπλου της διώρυγας της 

Κορίνθου αντί του περίπλου  

της Πελοποννήσου.

399,32 δις
ευρώ ήταν η αξία των 

εμπορευματικών αγαθών  

που εξήχθησαν από κράτη-μέλη 

της ΕΕ προς το Ηνωμένο Βασίλειο 

το 2017.

19,2%
ήταν η αύξηση του κύκλου 

εργασιών του Οργανισμού 

Λιμένος Πειραιώς, που από τα 

111,5 εκατ. ευρώ του 2017 άγγιξε 

τα 132,9 κατά το περασμένο έτος.

11
εκατ. τόνοι LNG έχουν παραχθεί 

από τις εγκαταστάσεις του Yamal 

LNG, που λειτουργεί η Novatek, 

από τον Δεκέμβριο του 2017 έως 

σήμερα.

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 
ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
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ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 
ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
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ΕΝ ΠΛΩ

Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι  
στην Ακτή Μιαούλη

Άριστες επιδόσεις  
για το ελληνικό νηολόγιο

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το 
Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (ICS) 
δημοσίευσε τη λίστα αναφορικά με τις 
επιδόσεις των κρατών σημαίας (flag 
states) για την περίοδο 2018-2019.
Ορισμένα από τα βασικά κριτήρια στα 
οποία στηρίζονται οι επιδόσεις των flag 
states είναι ο έλεγχος των πλοίων στα 
λιμάνια από επιθεωρητές Port State 
Control, η επικύρωση των διεθνών ναυτι-
λιακών συμβάσεων από τα κράτη, η συμ-
μετοχή των κρατών σε διασκέψεις του 
IMO, καθώς και η ηλικία των εμπορικών 
πλοίων.
Από τη λίστα που δημοσίευσε το ICS 
προκύπτει ότι εμπορικά πλοία που 
φέρουν σημαία Αυστραλίας, Βολιβίας, 
Καναδά, Κολομβίας, Κούβας, Νότιας 
Κορέας, Ινδίας, Λιβύης, Ρωσίας, Ελβετίας, 
Ουκρανίας, ΗΠΑ κ.ά. δεν συμμορφώνο-
νται με κάποιες απαιτήσεις του Paris MoU, 
ενώ πλοία με σημαία Κροατίας, Κουβέιτ, 
Μεξικού, Νιγηρίας, Κατάρ, Σαουδικής 

Αραβίας, Τουρκίας, Βενεζουέλας κ.ά. δεν 
ανταποκρίνονται σε ορισμένες απαιτήσεις 
του Tokyo MoU.
Επιπλέον, χώρες όπως το Μεξικό, το Πακι-
στάν, η Σιέρα Λεόνε, τα Ηνωμένα Αραβι-
κά Εμιράτα, το Βανουάτου, η Βραζιλία, οι 
Νήσοι Κουκ, η Κόστα Ρίκα, η Αίγυπτος, η 
Ισλανδία, το Ισραήλ και το Κουβέιτ δεν υιο-
θετούν πλήρως τη σύμβαση MLC αναφο-
ρικά με τα εργασιακά ζητήματα στα πλοία.
Όσον αφορά την Ελλάδα, οι επιδόσεις 
που έχει καταγράψει ως flag state είναι 
άριστες, καθώς δεν έχει παρατηρηθεί 
καμία αρνητική επίδοση.
Στα ίδια περίπου επίπεδα με την Ελλάδα 
βρίσκεται και η σημαία της Κύπρου για 
την περίοδο 2018-2019, με μόνη εξαίρεση 
την αρνητική επίδοση που παρατηρείται 
στο κυπριακό νηολόγιο αναφορικά με το 
«USCG Target List (safety)».
Η λίστα με τις επιδόσεις των flag states για 
το 2018-2019 έχει διανεμηθεί σε εθνικές 
ενώσεις πλοιοκτητών και σε κράτη-μέλη 
που συμμετέχουν στο ICS, τα οποία αντι-
προσωπεύουν άνω του 80% του παγκό-
σμιου εμπορικού στόλου.



Η BIMCO ανοίγει γραφείο  
στην Αθήνα

Με στόχο τη διαμόρφωση όρων για έναν 
ισχυρότερο και στενότερο διάλογο μετα-
ξύ της BIMCO (Baltic and International 
Maritime Council) και των Ελλήνων μελών 
της, η BIMCO ανακοίνωσε την απόφασή 
της να ανοίξει γραφείο στην Αθήνα.
Συγκεκριμένα, το νέο γραφείο αναμένεται 
να ξεκινήσει τη λειτουργία του στις αρχές 
του ερχόμενου καλοκαιριού και μέσω 
αυτού η BIMCO επιδιώκει την ένταξη 
περισσότερων Ελλήνων ως μελών στους 
κόλπους της. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Έλληνες πλοι-
οκτήτες ήδη αποτελούν τη μεγαλύτε-
ρη ομάδα εκ των μελών της BIMCO με 
όρους μεγέθους στόλου. Σημειωτέον ότι 
σήμερα η BIMCO αριθμεί 152 Έλληνες 
πλοιοκτήτες ως μέλη.
Ο κ. Αναστάσιος Παπαγιαννόπουλος, 
πρόεδρος της BIMCO και Principal της 
Common Progress,  με αφορμή το άνοιγ-
μα του γραφείου στην Αθήνα τόνισε ότι 
η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί 

ένα σημαντικό βήμα, που θα επιτρέψει 
στην BIMCO να επικεντρωθεί ακόμα 
περισσότερο στα μέλη της. Ειδικότερα, ο 
κ. Παπαγιαννόπουλος ανέφερε: «Πολλοί 
νέοι κανονισμοί έρχονται και το να είσαι 
μέλος της BIMCO θα βοηθήσει τους 
Έλληνες πλοιοκτήτες να λάβουν συμβου-
λές και πληροφορίες που χρειάζονται για 
να πάρουν επιχειρηματικές αποφάσεις».
Το γραφείο της BIMCO στην ελληνι-
κή πρωτεύουσα θα στελεχωθεί από ένα 
άτομο, όπως συμβαίνει και στο γραφείο 
της Σιγκαπούρης, το οποίο θα αναφέρε-
ται στον κ. Erik Jensby, επικεφαλής του 
Membership and Business Development 
της BIMCO. 
Ωστόσο, η γραμματεία στην Κοπεγχάγη 
θα παραμένει υπεύθυνη για όλες τις υπο-
θέσεις που αφορούν τη ναυτιλιακή πολιτι-
κή και τους κανονισμούς.
Το γραφείο στην Αθήνα, για το οποίο 
αναζητείται χώρος εγκατάστασης, θα επι-
κεντρωθεί στην εξυπηρέτηση των Ελλή-
νων μελών της οργάνωσης και στην προ-
ώθηση των πλεονεκτημάτων ένταξης σε 
αυτήν για τα μη μέλη. 

Ο ελληνόκτητος στόλος  
στην κορυφή (και) το 2018

Τα ευρήματά της για την πορεία της ελλη-
νικής ναυτιλίας το 2018 εξέδωσε την Τρίτη 
19 Μαρτίου 2019 η Petrofin.
Πιο συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τα 
στοιχεία της έκθεσης, ο ελληνόκτητος 
στόλος παραμένει στην πρώτη θέση 
παγκοσμίως, κατέχοντας μερίδιο επί του 
παγκοσμίου 18,16% και αφήνοντας πίσω 
τις άλλες παραδοσιακές δυνάμεις της αγο-
ράς, όπως η Ιαπωνία, η Κίνα και η Γερμανία. 
H συνολική χωρητικότητα του ελληνόκτη-
του στόλου αγγίζει τα 412,31 εκατ. dwt, 
συμπεριλαμβάνοντας 5.508 πλοία.
Η μέση χωρητικότητα ανά πλοίο φτά-
νει τα 74.857 dwt, ο μέσος όρος ηλικίας 
τα 12,08 έτη, ενώ είναι εντυπωσιακό το 
γεγονός ότι συνολικά η ελληνική ναυτι-
λία αναπτύσσεται διαρκώς από το 2000 
σε όρους χωρητικότητας. Μικρή κάμψη 
διαπιστώνεται στον αριθμό των ελληνικών 
συμφερόντων διαχειριστριών εταιρειών, 
οι οποίες ανήλθαν σε 588, το 2018 έναντι 
597 το 2017, 638 το 2016 και 648 το 2015.
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το 
γεγονός ότι μόλις το 8% των εταιρειών (δηλα-
δή οι 49 μεγαλύτερες εταιρείες, έκαστη με 
στόλο πάνω από 25 πλοία) αντιπροσωπεύει 
σχεδόν τα 2/3 της ελληνικής χωρητικότητας, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της Petrofin. Αντί-
θετα, οι εταιρείες που διαχειρίζονται από 
1 έως 4 πλοία φτάνουν στον εντυπωσιακό 
αριθμό των 330 και αντιπροσωπεύουν μόλις 
το 4,8% της συνολικής χωρητικότητας. Ίδια 
εικόνα αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι 
υπάρχουν συνολικά 77 εταιρείες με χωρη-
τικότητα διαχειριζόμενου στόλου άνω του  
1 εκατ. dwt η καθεμία. Αυτές οι 77 εταιρείες 
διαχειρίζονται –σε σύνολο– 3.131 πλοία, με 
μέσο όρο ηλικίας μόλις τα 8,78 έτη, σημα-
ντικά μικρότερο σε σχέση με τον μέσο όρο 
ηλικίας του συνολικού ελληνόκτητου στόλου.
Σε ό,τι αφορά τις επιμέρους κατηγορίες 
πλοίων, στο επίκεντρο ενδιαφέροντος 
των Ελλήνων πλοιοκτητών βρίσκονται τα 
πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου, καθώς 
το 46% του συνολικού ελληνόκτητου 
στόλου αποτελείται από bulkers άνω των 
10.000 dwt. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον 
ελληνόκτητο στόλο των bulk carriers προ-
στέθηκαν το περασμένο έτος 194 πλοία, 
χωρητικότητας 15,7 εκατ. dwt και με μέσο 
όρο ηλικίας τα 8,9 έτη.

Η Ιαπωνία επικυρώνει τη Σύμβαση 
του Χονγκ Κονγκ

Η Ιαπωνία επικύρωσε πρόσφατα τη Σύμβα-
ση του Χονγκ Κογνκ του IMO, αποτελώντας 
τη δέκατη χώρα που υποστηρίζει τις ασφα-
λείς και φιλικές προς το περιβάλλον διαδι-
κασίες κατά την ανακύκλωση των πλοίων.
Η Σύμβαση του Χονγκ Κονγκ προβλέπει 
την τήρηση σωστού σχεδιασμού, κατα-
σκευής, λειτουργίας και συντήρησης των 
πλοίων, αλλά και τη λήψη των απαιτούμενων 
μέτρων προετοιμασίας για την ανακύκλω-
ση ενός πλοίου, τα οποία θα διευκολύνουν 
τη δημιουργία ασφαλών και φιλικών προς 
το περιβάλλον συνθηκών κατά τη διαδικα-
σία ανακύκλωσης πλοίων, χωρίς να τίθεται 
σε κίνδυνο η υγεία των εργαζομένων.
Με βάση τη συγκεκριμένη σύμβαση, τα 
πλοία που οδηγούνται προς ανακύκλω-
ση υποχρεούνται να έχουν καταγράψει 
τα επικίνδυνα υλικά που μεταφέρουν, ενώ 
οι εγκαταστάσεις ανακύκλωσης από την 
πλευρά τους οφείλουν να παρέχουν ένα 
σχέδιο ανακύκλωσης για τα πλοία, σύμφω-
να με το οποίο θα προσδιορίζεται ο τρό-
πος που θα ανακυκλωθεί το κάθε πλοίο, 
ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του καθενός.
Προς το παρόν, οι χώρες που έχουν επικυ-

ρώσει τη Σύμβαση του Χονγκ Κονγκ είναι το 
Βέλγιο, η Δανία, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Ολλαν-
δία, η Νορβηγία, ο Παναμάς, η Λαϊκή Δημο-
κρατία του Κονγκό, η Σερβία και η Τουρκία, 
οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 
23,16% του παγκόσμιου τονάζ, ενώ η συνο-
λική χωρητικότητα των πλοίων που έχουν 
στείλει προς ανακύκλωση τα τελευταία δέκα 
χρόνια ανέρχεται σε 1.709.955 τόνους.

Αλλαγή σελίδας  
για το Νεώριο Σύρου

Ζωή ξανά για το ιστορικό Νεώριο Σύρου. 
Την Κυριακή 17 Μαρτίου πραγματοποιή-
θηκαν, σε κλίμα εθνικής συγκίνησης για 
πολλούς, τα επίσημα εγκαίνια της ανακαι-
νισμένης πλωτής δεξαμενής «Βιολαντώ», 
σηματοδοτώντας μια νέα αρχή τόσο για 
το ιστορικό ναυπηγείο όσο και για τον 
ευρύτερο ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο 
της χώρας. Την τελετή, στην οποία παρευ-
ρέθηκαν εκπρόσωποι της ναυτιλιακής 
βιομηχανίας, των τοπικών φορέων καθώς 
και παράγοντες της πολιτικής ζωής της 
χώρας, κάλυψαν με ειδική αποστολή τα 
Ναυτικά Χρονικά.
Στον χαιρετισμό του, ο αναπληρωτής 
υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέρ-
γιος Πιτσιόρλας σημείωσε ότι, στην προ-
σπάθεια για ανάπτυξη της χώρας, ο τομέας 
της ναυπηγοεπισκευής κατέχει κεντρική 
θέση και προσέθεσε ότι η επαναλειτουργία 
της δεξαμενής σηματοδοτεί την αναγέννη-
ση του κλάδου. Παράλληλα, ο κ. Πιτσιόρλας 
ανέφερε ότι η ONEX Shipyards δικαιώνει 
την εμπιστοσύνη των εργαζομένων, αλλά και 
όλου του νησιού της Σύρου. 
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του 
ΝΕΕ, δρ Γεώργιος Πατέρας, τόνισε ότι τα 
εγκαίνια της δεξαμενής «Βιολαντώ» απο-
τελούν την απαρχή ενός πολύ σημαντικού 
έργου, στο οποίο λίγοι πίστεψαν, και προ-
σέθεσε ότι η επιτυχία αυτής της προσπά-
θειας οφείλεται στην ειλικρινή συμμετο-
χή και συνεργασία όλων των πλευρών, με 
κοινό στόχο την εξεύρεση λύσεων για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων και των 
δυσκολιών του ιστορικού ναυπηγείου. 
Εκ μέρους των εργαζομένων μίλησε ο πρό-

Στιγμιότυπο από την τελετή εγκαινίων της ανακαινισμένης πλωτής 
δεξαμενής «Βιολαντώ». Διακρίνονται (στο μέσον της φωτογραφίας 
και από αριστερά) ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Σύρου Δωρόθεος Β΄, 
ο κ. Πάνος Ξενοκώστας, ο κ. Αθανάσιος Μαρτίνος και ο πρόεδρος του 
Εργοστασιακού Σωματείου των Ναυπηγείων Νεωρίου Σύρου, Αντώνης 
Χατζαντώνης.
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εδρος του σωματείου, Αντώνης Χατζαντώ-
νης, ο οποίος μεταξύ άλλων εξέφρασε την 
αισιοδοξία του για την επόμενη σελίδα του 
Νεωρίου, ευχαριστώντας θερμά και τον κ. 
Πάνο Ξενοκώστα για την απόφαση επέν-
δυσης στο ναυπηγείο της Σύρου. 
Τα εγκαίνια ολοκληρώθηκαν με την ομιλία 
του προέδρου και διευθύνοντος συμβού-
λου του ομίλου ONEX, Πάνου Ξενοκώ-
στα, ο οποίος τόνισε ότι «είμαστε στη 
διαδικασία ολοκλήρωσης της μεταβίβα-
σης». Παράλληλα, ο κ. Ξενοκώστας σημεί-
ωσε ότι «εδώ στο Νεώριο χτυπάει η καρ-
διά της παραγωγής, της αλήθειας μεταξύ 
εργαζομένων που θέλουν και εργαζομέ-
νων που μπορούν». Μιλώντας στα μέλη 
της αποστολής των Ναυτικών Χρονικών, 
ο κ. Ξενοκώστας τόνισε ότι η αναγέννηση 
της ναυπηγοεπισκευής στην Ελλάδα είναι 
εθνική υπόθεση και δεσμεύτηκε για ακό-
μα μία φορά ότι θα καταβληθούν στους 
εργαζομένους όλα τα συμφωνηθέντα. 
Τέλος, ευχαρίστησε τους πελάτες-πλοιο-
κτήτες που πίστεψαν ξανά στο Νεώριο 
και στην αναγέννησή του.

Πονοκέφαλος για τις ναυτιλιακές 
η απαγόρευση των open loop 
scrubbers

Η απαγόρευση της χρήσης scrubbers 
ανοιχτού τύπου σε αρκετούς λιμένες 
παγκοσμίως αναμένεται να κοστίσει ακρι-
βά στις ναυτιλιακές εταιρείες, οι οποίες 
θα αναγκαστούν να μετασκευάσουν τα 
πλοία τους τοποθετώντας νέο εξοπλισμό 
ή αναζητώντας άλλες λύσεις, οι οποίες θα 
ανταποκρίνονται στις εκάστοτε περιβαλ-
λοντικές επιταγές της κάθε χώρας αλλά 
και στους διεθνείς περιβαλλοντικούς 
κανονισμούς.
Η Σιγκαπούρη, η Κίνα και ο λιμένας Φουτζά-
ιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν 
ήδη ανακοινώσει ότι από τις αρχές του 
2020 θα απαγορεύσουν την προσέγγιση 
στα χωρικά τους ύδατα πλοίων τα οποία θα 
διαθέτουν scrubbers ανοιχτού τύπου.
Επιπλέον, ορισμένοι λιμένες σε Ιρλανδία, 
Ρωσία, Φινλανδία και Λιθουανία έχουν ανα-
κοινώσει ανάλογες απαγορεύσεις, ενώ και η 
Νορβηγία προχωρά στην εφαρμογή αυστη-
ρών μέτρων σχετικά με τη διέλευση των 
πλοίων από τα νορβηγικά φιόρδ, με στόχο 
να περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο 
τις εκπομπές αέριων ρύπων από τα πλοία 
αλλά και τις απορρίψεις αποβλήτων τους.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, η 
χρήση scrubbers ανοιχτού τύπου θεωρεί-
ται η φθηνότερη επιλογή συγκριτικά με 
τις εναλλακτικές της για τη συμμόρφωση 
με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς 
του 2020. Ωστόσο, οι απαγορεύσεις open 
loop scrubbers από ολοένα και περισσό-
τερες χώρες αλλά και λιμένες αναμένεται 
ότι θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις 
ναυτιλιακές εκείνες που έχουν επενδύσει 
σε τέτοιου είδους συστήματα.

SOS από το Αμερικανικό Εμπορικό 
Επιμελητήριο για τις διενέξεις με 
την Κίνα

Τον κώδωνα του κινδύνου αναφορικά με 
τις μακροχρόνιες οικονομικές συνέπει-
ες των εμπορικών διενέξεων ΗΠΑ-Κίνας 
κρούει με νέα έκθεσή του το Αμερικανικό 
Εμπορικό Επιμελητήριο.
Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη, η οποία εκπο-
νήθηκε από το Rhodium Group για λογα-
ριασμό του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμε-
λητηρίου, εξετάζει τις οικονομικές απώλειες 
για την αμερικανική οικονομία σε ορίζοντα 
δεκαετίας σε περίπτωση που οι εκατέρω-
θεν εμπορικές κυρώσεις συνεχιστούν.
Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, οι δασμοί στις 
εισαγωγές κινεζικών προϊόντων θα μειώ-
σουν το αμερικανικό ΑΕΠ, τις επενδύσεις 
και την απασχόληση, ενώ οι τιμές εισαγω-
γών και εξαγωγών θα αυξηθούν, κάνοντας 
τα αμερικανικά προϊόντα λιγότερο αντα-
γωνιστικά στο εξωτερικό.
Τέλος, σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη, 
κατά τα πέντε επόμενα έτη μετά την επι-
βολή δασμών, το αμερικανικό ΑΕΠ θα μει-
ωθεί κατά $64-91 δις (0,3-0,5%), ενώ σε 
βάθος δεκαετίας η σωρευτική επίδραση 
των κυρώσεων θα αγγίξει τα $1 τρις για το 
αμερικανικό ΑΕΠ.
 
Αναγκαία η σταθερή πετρελαϊκή 
αγορά για την προσέλκυση 
επενδύσεων

O υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής 
Αραβίας Khalid al-Falih εξέφρασε την 
αισιοδοξία του αναφορικά με την πορεία 
της εφαρμογής της συμφωνίας μετα-
ξύ των χωρών-μελών και μη του OPEC 
αναφορικά με τη μείωση της παγκόσμιας 
πετρελαϊκής παραγωγής.
Ο κ. Khalid al-Falih επεσήμανε πως, παρά 
το γεγονός ότι τους πρώτους δύο μήνες 
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του έτους τα επίπεδα των περικοπών 
ήταν μικρότερα από εκείνα του 2017 και 
του 2018, οι πετρελαιοπαραγωγικές χώρες 
θα καταφέρουν να συνεργαστούν, προκει-
μένου να επέλθει ισορροπία στην παγκό-
σμια πετρελαϊκή αγορά.
Ο ίδιος προσέθεσε επίσης ότι δεν θα 
πρέπει η σταθερότητα στην παγκόσμια 
πετρελαϊκή αγορά να επηρεαστεί από 
κανένα γεγονός, καθώς αυτό θα θέσει σε 
κίνδυνο την πραγματοποίηση επενδύσε-
ων στον συγκεκριμένο τομέα.

Ωφελούν την αγορά οι συμμαχίες 
στη liner ναυτιλία;

Διεθνείς αναλυτές και οικονομολόγοι 
εκφράζουν αντικρουόμενες απόψεις σχε-
τικά με το κατά πόσο λειτουργεί θετικά ή 
αρνητικά για την αγορά η ύπαρξη συμμα-
χιών στη ναυτιλία γραμμών.
Οι τρεις μεγαλύτερες συμμαχίες στην 
αγορά των containerships, η 2M, η Ocean 
Alliance και η THE Alliance, εκτιμάται ότι 
διαθέτουν σήμερα μερίδιο της τάξεως 
του 75% σε όρους χωρητικότητας της 
παγκόσμιας αγοράς containerships.
Το γεγονός αυτό φέρνει στο προσκήνιο 
αντικρουόμενες απόψεις για το αν η υφι-
στάμενη δομή των συμμαχιών στη liner 
ναυτιλία ωφελεί ή όχι τους πελάτες.
Το World Shipping Council (WSC), από 
την πλευρά του, το οποίο προσφέρει μια 
ενιαία φωνή στη ναυτιλία γραμμών, υπο-
στηρίζει ότι η υφιστάμενη δομή των συμ-

μαχιών ωφελεί τους πελάτες μέσα από 
την ύπαρξη μειωμένων ναύλων, αυξημένων 
προσφερόμενων μεταφορικών υπηρεσιών 
και μεγαλύτερης αξιοπιστίας.
Λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία του 
Drewry, το WSC επεσήμανε ότι οι ναύλοι 
στη liner ναυτιλία έχουν σημειώσει πτώση 
κατά 23% ανά TEU από το 2013, ενώ έχει 
καταγραφεί για την ίδια περίοδο και μεί-
ωση της τάξεως του 25% στο λειτουργικό 
κόστος των πλοίων.
Αναφορικά με την αξιοπιστία στις παρε-
χόμενες μεταφορικές υπηρεσίες, πολλοί 
είναι εκείνοι που υποστηρίζουν, από την 
άλλη μεριά, ότι οι παίκτες στην αγορά των 
containerships καταγράφουν χαμηλές επι-
δόσεις. Ωστόσο, το WSC υποστηρίζει ότι 
οι παρεχόμενες υπηρεσίες των συμμαχιών 
προσφέρουν μεγαλύτερη συχνότητα δρο-
μολογίων συγκριτικά με τα δρομολόγια 
που προσφέρουν μεμονωμένα οι εκάστο-
τε εταιρείες που συνθέτουν τις συμμαχίες.
Από την άλλη πλευρά, το International 
Transport Forum του Οργανισμού Οικο-
νομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης υπο-
στηρίζει ότι τα οφέλη για τους πελάτες με 
βάση την υφιστάμενη δομή των συμμαχι-
ών στην αγορά των containerships είναι 
απατηλά, καθώς δεν έχει παρατηρηθεί 
αυξημένη αξιοπιστία. Επιπλέον, προσέθε-
σε ότι οι συμμαχίες έχουν συμβάλει σε 
μειωμένη συχνότητα δρομολογίων, λιγό-
τερες συνδέσεις μεταξύ λιμένων και μεγα-
λύτερους χρόνους παραμονής των πλοίων 
στα λιμάνια.

Τριάντα χρόνια από την ίδρυση 
του Ναυτιλιακού Τμήματος του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς

Την Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 πραγματοποι-
ήθηκε στο κρουαζιερόπλοιο Celestyal 
Olympia ο εορτασμός των τριάντα χρόνων 
από την ίδρυση του Τμήματος Ναυτιλιακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Παρουσία των αρχών του ιδρύματος, 
οι εκπρόσωποι της πολιτικής και στρα-
τιωτικής ηγεσίας, αλλά και οι θεσμικοί 
εκπρόσωποι της ναυτιλίας, συμφώνησαν 
και αναγνώρισαν τη συμβολή του τμή-
ματος στην επιστήμη και στη ναυτιλιακή 
αγορά και βιομηχανία. Στο σύνολό τους, 
επεσήμαναν την αναγκαιότητα περαιτέρω 
επέκτασης της παρεχόμενης εκπαίδευ-
σης, με τη διάθεση ακόμα περισσότερων 
προγραμμάτων στην αγγλική γλώσσα, την 
παγκόσμια γλώσσα της ναυτιλίας.
Ειδικότερα, μετά το καλωσόρισμα του 
πρύτανη, καθηγητή Άγγελου Κότιου, και 
την προσφώνηση του κοσμήτορα της 
σχολής, καθηγητή Κώστα Χλωμούδη, 
ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής Φώτης Κουβέλης εκτίμησε 
πως τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής 
δράσης του τμήματος, που εστιάζει στις 
εξελίξεις της αγοράς, του ανταγωνισμού 
και της κοινωνίας, είναι απτά και συγκε-
κριμένα και αντανακλώνται στη στελέχω-
ση με αποφοίτους του πολλών ναυτιλια-
κών εταιρειών. Επίσης, υποστήριξε ότι η 
όποια ανάπτυξη πρέπει να έχει δίκαιο και 
ανθρώπινο πρόσωπο και να κατανέμεται 
δίκαια ανάμεσα σε όσους συμβάλλουν 
στη δημιουργία της. Ο εκπρόσωπος της 
Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λασιθίου 
Ιωάννης Πλακιωτάκης ανέδειξε τη συμ-
βολή του τμήματος και τη συνεισφορά 
του στη ναυτιλιακή εκπαίδευση, αναφε-
ρόμενος στα πολύ υψηλά ποσοστά απορ-
ροφητικότητας των αποφοίτων του στην 
αγορά εργασίας, που ορισμένες φορές 
αγγίζουν και το 70%, ενώ ο εκπρόσωπος 
του ΚΙΝΑΛ, βουλευτής Αργολίδας Ιωάν-
νης Μανιάτης παρατήρησε ότι η λειτουρ-
γία των εργαστηρίων του τμήματος έχει 
συμβάλει στην περιβαλλοντική ευαισθη-
τοποίηση στη ναυτιλία, με τις έρευνες και 
τις στοχευμένες μελέτες τους. Ο αντιπρό-
εδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωστής 
Χατζηδάκης αναφέρθηκε στην αξία των 
ανθρώπων και των αρχών που αυτοί οφεί-
λουν να υπηρετούν και υποστήριξε την 

Ο καπτ. Παναγιώτης Τσάκος, ο πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος δρ Γεώργιος Πατέρας, ο πρόεδρος του Τμήματος Ναυτιλιακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς καθ. Άγγελος Παντουβάκης και ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ και τ. υπουργός Ιωάννης Μανιάτης.
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πάγια θέση της Νέας Δημοκρατίας για 
την αναγκαιότητα παροχής αγγλόφωνης 
εκπαίδευσης, ειδικά σε χώρους όπως ο 
τουρισμός και η ναυτιλία, στους οποίους η 
Ελλάδα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα.
Ο πρόεδρος της Ενώσεως Ελλήνων Εφο-
πλιστών Θεόδωρος Βενιάμης, αφού τόνισε 
την προστιθέμενη αξία που δημιουργεί το 
τμήμα στη ναυτιλιακή κοινότητα, αναφέρ-
θηκε και αυτός στη σημασία της ποιότητας 
της εκπαίδευσης που το τμήμα παρέχει επί 
τριάντα συναπτά έτη στην ανταγωνιστικό-
τητα της ελληνικής ναυτιλίας. Ζήτησε, μάλι-
στα, χαρακτηριστικά «να κλειστούμε όλοι 
σε ένα δωμάτιο, ώστε να συμφωνήσουμε 
για τους τρεις πυλώνες της ναυτιλίας –την 
ανταγωνιστικότητα, τη ναυτοσύνη και τη 
ναυτική-ναυτιλιακή εκπαίδευση– και να 
βρούμε τους άξονες ανάπτυξης και βελτίω-
σής τους». Ο πρόεδρος του Ναυτικού Επι-
μελητηρίου Ελλάδος δρ Γεώργιος Πατέ-
ρας όχι μόνο συνεχάρη το τμήμα για την 
πρωτοβουλία εισαγωγής μαθημάτων προ-
πτυχιακού επιπέδου στην αγγλική γλώσ-
σα, αλλά και «προβοκάρισε», όπως είπε, 
τη συζήτηση, συνεχίζοντας στα αγγλικά 
την τοποθέτησή του, θεωρώντας υποχρε-
ωτική τη γνώση των αγγλικών από τους 
ασχολούμενους ή αυτούς που θέλουν να 
ασχοληθούν με τη ναυτιλία. Ο αντιναύαρ-
χος και αρχηγός ΓΕΝ Νικόλαος Τσούνης, 
μιλώντας, όπως είπε, εξ ονόματος τόσο 
του Πολεμικού Ναυτικού, αλλά θεωρώ-
ντας ότι εκφράζει και την άποψη του 
παριστάμενου αντιναυάρχου Σταματίου 
Ράπτη, αρχηγού της Ελληνικής Ακτοφυ-
λακής – Λιμενικού Σώματος, ευχαρίστησε 
για την υποστήριξη που λαμβάνει από το 
τμήμα σε επιστημονικά θέματα που το 

αφορούν και ευχήθηκε μακροημέρευση 
και δημιουργικότητα.
Τέλος, ο πρόεδρος του τμήματος καθ. 
Άγγελος Παντουβάκης αναφέρθηκε χαρα-
κτηριστικά στο πείσμα με το οποίο το 
τμήμα κατευθύνει πλέον την προσπάθειά 
του προς την ανάπτυξη της ναυτιλιακής 
εκπαίδευσης και έρευνας στην Ελλάδα 
και παγκοσμίως. Τόνισε την αναγκαιότη-
τα εξωστρέφειας στον προσανατολισμό, 
ισότητας στην αντιμετώπιση, μέτρησης 
των αποτελεσμάτων και αριστείας ως 
παραγόντων επιτυχίας. Τέλος, αναφέρθη-
κε στην εδώ και έναν χρόνο σύσταση και 
λειτουργία αγγλόφωνων μεταπτυχιακών 
από το τμήμα, αλλά και στην επιδιωκόμε-
νη εισαγωγή αγγλόφωνων μαθημάτων και 
σε προπτυχιακό επίπεδο.
Η γιορτή έκλεισε με την απονομή ευχαρι-
στήριας πλακέτας στον εκτελεστικό πρόε-
δρο του Ομίλου Louis Κωστάκη Λοῒζου για 
την προσφορά του στο τμήμα και με την 
παράθεση δεξίωσης στον χώρο του πλοί-
ου για τους περίπου 400 καλεσμένους, όλοι 
επαγγελματίες της ναυτιλιακής αγοράς.

Ακόμα ένα έτος προσφοράς 
ολοκληρώθηκε για τη ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ

H Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνι-
κής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού 
ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, η οποία ιδρύθηκε με σκοπό 
τη συνδρομή της ελληνικής κοινωνίας με 
κοινωφελή προγράμματα, δράσεις στήρι-
ξης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, έργα 
ανθρωπιστικού και φιλανθρωπικού περιε-
χομένου και δωρεές ευρύτερου ενδιαφέρο-
ντος, παρουσίασε την Πέμπτη 14 Μαρτίου 
2019 τον απολογισμό της για το 2018, στο 

πλαίσιο της ετήσιας γενικής συνέλευσής της.
Όπως παρουσιάστηκε στα μέλη της, σε 
χρονικό διάστημα ενός έτους, υλοποιήθη-
κε ένας σημαντικός κύκλος ενεργειών κοι-
νωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης. Με 
88 μέλη και 72 δωρητές από τη ναυτιλιακή 
και εφοπλιστική κοινότητα, η Μη Κερδο-
σκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Προσφο-
ράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ 
κατάφερε να υλοποιήσει ένα πολυσχιδές 
πρόγραμμα ενεργειών στήριξης της ελλη-
νικής κοινωνίας, με επίκεντρο τους τομείς 
επισιτιστικής βοήθειας, υγείας, παιδείας, 
κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και δημοσίου 
ενδιαφέροντος και αντιμετώπισης κρίσεων.
Ειδικότερα, μέσω του προγράμματος σίτι-
σης, περίπου 10.000 άτομα έλαβαν και 
συνεχίζουν να λαμβάνουν υποστήριξη, σε 
μηνιαία βάση, σε 36 σημεία εντός και εκτός 
Αττικής, ενώ συνολικά περισσότεροι από 
70 δωρεοδόχοι φορείς ενισχύθηκαν μέσα 
από συνεργασίες που υλοποιήθηκαν, με 
έμφαση στην κοινωνική πρόνοια και στην 
παιδεία. Το πρόγραμμα «Συμπράττουμε 
για την Υγεία», με τη συγχρηματοδότηση 
του Ιδρύματος Λάτση, εστίασε στην κάλυ-
ψη επιτακτικών αναγκών και εξοπλισμού 
φορέων από τον χώρο της δημόσιας υγεί-
ας. Στον τομέα της παιδείας, αναπτύχθη-
καν προγράμματα χορήγησης υποτροφι-
ών για μεταπτυχιακές σπουδές σε οκτώ 
αριστούχους φοιτητές, καθώς και αναβάθ-
μισης του εξοπλισμού δημόσιων σχολεί-
ων, στηρίζοντας μαθητές σε όλη τη χώρα. 
Παράλληλα, υπό ανασχεδιασμό βρίσκεται 
και η συνέχιση των έργων για τη ναυτική 
εκπαίδευση και τον εκσυγχρονισμό των 
Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.
Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα των ενερ-
γειών του 2018 κατείχε και η στήριξη των 
πυροπαθών Αττικής, με την άμεση αντα-
πόκριση 89 δωρητών από τη ναυτιλιακή 
κοινότητα, με αποτέλεσμα τη συγκέντρω-
ση συνολικής δωρεάς ύψους 7 εκατ. ευρώ. 
Η δωρεά θα διατεθεί για την άμεση υλο-
ποίηση συγκεκριμένου σχεδίου δράσης 
που έχει εκπονήσει η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ. Το 
σχέδιο έχει ήδη ενεργοποιηθεί, με βασι-
κά σημεία την επισκευή τριών εναέριων 
μέσων έρευνας και διάσωσης SUPER 
PUMA, την ψυχολογική και διατροφική 
υποστήριξη πληγέντων που ανήκουν σε 

Ο κ. Θεόδωρος Βενιάμης, πρόεδρος της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών 
και της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνι-
κού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ.
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«ευαίσθητες» ομάδες, όπως άτομα τρί-
της ηλικίας, την παροχή υποτροφιών και 
τη στήριξη προς φοιτητές και μαθητές Β΄ 
και Γ΄ Λυκείου στις πληγείσες περιοχές, 
την προσφορά απαραίτητου εξοπλισμού 
και ειδών πρώτης ανάγκης για την ενίσχυ-
ση και τη στήριξη των πυρόπληκτων, όπως 
επίσης τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
ειδικά μελετημένης δενδροφύτευσης σε 
συνεργασία με περιβαλλοντολόγους.
Ο κ. Θεόδωρος Βενιάμης, πρόεδρος της 
Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών και της 
Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κοινωνι-
κής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού 
ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, απευθυνόμενος στα μέλη 
της γενικής συνελεύσεως, τόνισε: «Ακόμα 
ένα έτος προσφοράς ολοκληρώθηκε για 
τη ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ. Το 2018, το πρόγραμμα 
κοινωνικής προσφοράς μας αναπτύχθηκε 
επιπλέον, με στόχο την ουσιαστική αντα-
πόκριση στις ανάγκες όσων χρειάζονται 
βοήθεια. Η ανάπτυξη του κοινωνικού προ-
γράμματος προσφοράς μας αποτελεί ένα 
συλλογικό εγχείρημα των μελών, αλλά και 
των δωρητών μας, που με τη στήριξή τους 
ενδυναμώνουν και βοηθούν να συνεχι-
στεί η σημαντική αποστολή μας. Η θέση 
μας ως αρωγού της ελληνικής κοινωνίας 
παραμένει σταθερή και το αίσθημα ευθύ-
νης, αναμφίβολα, δυναμώνει χρόνο με τον 
χρόνο. Η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ θα συνεχίσει το 
έργο προσφοράς προς την ελληνική κοι-
νωνία και θα βρίσκεται δίπλα σε όλους 
όσοι έχουν ανάγκη». 

Στο δίκτυο Green Award 
εντάσσεται η ΟΛΘ Α.Ε.

Την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019, στο 
πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιή-
θηκε στη Θεσσαλονίκη, με την παρουσία 
πλήθους μελών της ναυτιλιακής κοινό-
τητας, πολιτικών αλλά και εκπροσώπων 
της αυτοδιοικητικής, επιχειρηματικής και 
ακαδημαϊκής κοινότητας της Βόρειας 
Ελλάδας, ανακοινώθηκε ότι η ΟΛΘ Α.Ε. 
αποτελεί πλέον μέρος του δικτύου Green 
Award. Συγκεκριμένα, η ΟΛΘ Α.Ε. συμ-
μετέχει ως πάροχος κινήτρων (Incentive 
Provider) του Green Award, προσφέρο-
ντας έκπτωση 15% στα λιμενικά τέλη στα 
πιστοποιημένα με Green Award πλοία 
που επισκέπτονται το λιμάνι της Θεσσα-
λονίκης.
Η φιλοσοφία του Green Award 
Foundation είναι να προάγει υψηλά πρό-
τυπα όσον αφορά τις περιβαλλοντικές 
επιδόσεις και την ασφάλεια στη ναυτιλία, 
εντοπίζοντας, αναγνωρίζοντας και ενθαρ-
ρύνοντας την περιβαλλοντικά υπεύθυνη 
ναυτιλία, μέσω της λειτουργίας ενός μη 
κερδοσκοπικού συστήματος πιστοποίη-
σης, που αξιολογεί την ασφάλεια και την 
περιβαλλοντική απόδοση.
Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Green 
Award, καπτ. Δημήτριος Ματθαίου, παρέ-
δωσε τιμητική πλακέτα στον πρόεδρο 
του ΔΣ και διευθύνοντα σύμβουλο της 
ΟΛΘ Α.Ε., Σωτήριο Θεοφάνη, σημειώνο-

ντας ότι: «Ως πρόεδρος του Ιδρύματος 
Green Award, ως έμπειρο στέλεχος της 
ναυτιλιακής βιομηχανίας, αλλά, πάνω από 
όλα, ως Έλληνας που προέρχεται από 
ένα έθνος που κρατάει ηγετική θέση στη 
ναυτιλία και είναι η πατρίδα των ναυτικών 
παγκοσμίως, νιώθω πολύ περήφανος που 
καλωσορίζω το πρώτο ελληνικό λιμάνι, ως 
τον νέο μας πάροχο κινήτρων, στο Ίδρυμα 
Green Award».
Ο κ. Ματθαίου τόνισε ότι η ένταξη του 
λιμανιού της Θεσσαλονίκης στο Green 
Award αποτελεί ορόσημο στην ιστο-
ρία του λιμένα. Επιπλέον ανέφερε ότι, 
μέσα στην εικοσιπενταετή πορεία του, 
το Green Award έχει καταφέρει να εξε-
λιχθεί σε ένα παγκοσμίως αναγνωρισμέ-
νο πρόγραμμα, μέσα από τη συνεργασία 
εκπροσώπων της ναυτιλιακής βιομηχανίας 
καθώς και μέσα από την επιβράβευση 
των προσπαθειών τους αναφορικά με την 
παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.
Ο πρόεδρος του Green Award τόνισε ότι 
σήμερα 281 ποντοπόρα πλοία έχουν εντα-
χθεί στο εν λόγω δίκτυο, ενώ 42 ναυτιλι-
ακές εταιρείες έχουν πιστοποιηθεί με το 
Green Award Certificate. Επιπροσθέτως, 
οι πάροχοι κινήτρων ανέρχονται σήμε-
ρα στους 68, ενώ στο δίκτυο του Green 
Award εντάσσονται επίσης 48 διεθνείς 
και εθνικοί λιμένες. Οι «Green Awarders», 
όπως τόνισε ο κ. Ματθαίου, εκτείνονται σε 
όλο τον κόσμο, από τον Καναδά έως την 
Ιαπωνία και από τη Νότια Αφρική έως τη 
Νορβηγία.
Από την πλευρά του, ο κ. Σωτήριος Θεο-
φάνης δήλωσε ότι «οι εταίροι της ΟΛΘ 
Α.Ε. ομόφωνα αποφάσισαν τη συμμετοχή 
της εταιρείας στο δίκτυο Green Award, 
καθώς ανταποκρίνεται πλήρως τόσο 
στην προσήλωση του νέου επενδυτικού 
σχήματος στην ανάδειξη πρακτικών και 
συνεργειών, με στόχο τη μείωση του περι-
βαλλοντικού αποτυπώματος των λιμενι-
κών δραστηριοτήτων της εταιρείας, όσο 
και στην εφαρμογή ενός σχεδίου Εταιρι-
κής Κοινωνικής Ευθύνης».

Α-Δ: O πρόεδρος του ΔΣ και διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε., 
Σωτήριος Θεοφάνης, ο καπτ. Δημήτριος Ματθαίου, πρόεδρος  
του Green Award Foundation, και ο κ. Jan Fransen, Executive  
Director του Ιδρύματος.
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Η παγκόσμια πρωτοκαθεδρία της ελληνικής ναυτιλίας  
μας κάνει υπερήφανους

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
Διονύσης Τεμπονέρας,  
συνομιλεί με τον Παναγιώτη Καπετανάκη.

Ο κ. Διονύσης Τεμπονέρας, 
ο οποίος συμπληρώνει ένα 
έτος στη θέση του Γενικού 
Γραμματέα του ΥΝΑΝΠ, 
παρουσιάζει στα Ναυτικά 
Χρονικά τις προτεραιότητες του 
υπουργείου για όλα τα φλέγοντα 
ζητήματα της ελληνικής ναυτιλίας. 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνει, μεταξύ 
άλλων, στην υπογραφή του 
νέου «συμβολαίου» μεταξύ 
πολιτείας και ναυτιλιακής 
κοινότητας, στην ποιοτική και 
οικονομική αναβάθμιση του 
τομέα της ναυτεργασίας, αλλά 
και στην ανάγκη διατήρησης 
του δημοσίου χαρακτήρα της 
ναυτικής εκπαίδευσης, ενώ κρίνει 
αισιόδοξη τη διαφαινόμενη 
στροφή των νέων στο ναυτικό 
επάγγελμα.

Την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα 
πέρασε μια σημαντική δοκιμασία στον 
οικονομικό τομέα. Δεδομένου ότι η 
ναυτιλία επηρεάζεται από τις παγκό-
σμιες μακροοικονομικές συνθήκες και 
η απόδοση της ευρύτερης οικονομίας 
αντικατοπτρίζεται στην πορεία της 
ναυτιλιακής βιομηχανίας, ποια είναι η 
εκτίμησή σας για την τρέχουσα εικόνα 
της συνεισφοράς της ελληνικής ναυτι-
λίας στην εθνική μας οικονομία;

Η ναυτιλία των Ελλήνων αποτελεί αδιαμ-
φισβήτητα έναν από τους σημαντικότε-
ρους τομείς της εθνικής οικονομίας και 
είναι το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα 
εξωστρέφειας και υγιούς επιχειρηματι-
κότητας, συνεισφέροντας πάνω από 9% 
στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) 
διά της καταβολής φόρου χωρητικότητας 
(tonnage tax), εισφοράς επί του ετήσι-
ου ποσού εισαγόμενου συναλλάγματος, 
φόρου επί μερισμάτων, ειδικής εισφοράς 

αλληλεγγύης, αλλά κυρίως διά της εισαγω-
γής ναυτιλιακού συναλλάγματος, το οποίο 
διοχετεύεται πολύπλευρα στην εθνική 
οικονομία.
Δραστηριοποιούμενη στο διεθνές πεδίο, 
η ναυτιλία –είναι αλήθεια– επηρεάστηκε 
λιγότερο σε σχέση με άλλους οικονομι-
κούς τομείς από τις δυσμενείς συνθήκες 
που βίωσε η εθνική οικονομία. Το γεγονός 
αυτό επέτρεψε στη ναυτιλία να συνδρά-
μει ουσιαστικά την εθνική προσπάθεια για 
την έξοδο από την κρίση, παρά τη συνεχι-
ζόμενη κρίση και στις διεθνείς ναυτιλιακές 
αγορές. 
Επιστέγασμα της συνδρομής της ναυ-
τιλίας είναι η πρόσφατη υπογραφή του 
«Νέου Συνυποσχετικού του Ελληνικού 
Δημοσίου με τη Ναυτιλιακή Κοινότητα», 
το οποίο αποτελεί ένα «συμβόλαιο» της 
πολιτείας με τη ναυτιλία, που ανταποκρί-
νεται στην επιδίωξη της κυβέρνησης για 
κοινωνικά ανταποδοτική επιχειρηματι-
κότητα και παράλληλα διασφαλίζει τη 



μακροπρόθεσμη υποστήριξη της εθνι-
κής οικονομίας με τουλάχιστον 40 εκατ. 
ευρώ τον χρόνο. Στο νέο συνυποσχετικό 
μετείχαν περισσότερες από 530 ναυτιλια-
κές εταιρείες, η πλειονότητα των οποίων 
αφορούσε διαχειρίστριες εταιρείες του 
άρθρου 25 του Ν. 27/75, καθώς επίσης 
και ναυτικές εταιρείες του Ν. 959/1979. Ο 
συνολικός αριθμός δηλωθέντων πλοίων 
ξεπέρασε τα 4.016 και η δηλωθείσα χωρη-
τικότητα το 95% της συνολικής διαχειρι-
ζόμενης χωρητικότητας της ποντοπόρου 
ναυτιλίας. Η σχεδόν καθολική συμμετοχή 
της ναυτιλιακής κοινότητας στη νέα οικει-
οθελή παροχή, πέρα από τα αυτονόητα 
δημοσιονομικά οφέλη, επιβεβαιώνει ότι η 
δημιουργική Ελλάδα είναι παρούσα στην 
προσπάθεια κεφαλαιοποίησης της ανα-
πτυξιακής πορείας της χώρας.
Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να παρα-
θέσω βασικά μακροοικονομικά μεγέθη για 
το έτος 2017, τα οποία αδιαμφισβήτητα 
αναδεικνύουν τη συνεισφορά της ελλη-
νικής ποντοπόρου ναυτιλίας στην απα-
σχόληση και στο Ακαθάριστο Εγχώριο 
Προϊόν:
• Αυξητική τάση κατά 6,04% του συνο-

λικού ποσού εισαγωγής συναλλάγμα-
τος από τα εγκατεστημένα ναυτιλι-
ακά γραφεία του Ν. 27/75 (2,98 δις 
δολ. ΗΠΑ έναντι 2,81 δις δολ. ΗΠΑ 
το έτος 2016).

• Αυξητική τάση κατά 3,63% σε σχέ-
ση με το 2016 του απασχολούμενου 
προσωπικού στα εγκατεστημένα 
ναυτιλιακά γραφεία.

• Αυξητική τάση κατά 8,08% των κατα-
βληθέντων εξόδων για τα διαχειριζό-
μενα πλοία (1,78 δις δολ. ΗΠΑ έναντι 
1,65 δις δολ. ΗΠΑ το έτος 2016).

• Διαχρονική αυξητική τάση της χωρη-
τικότητας του διαχειριζόμενου στό-
λου, η οποία καταδεικνύει αφενός τη 
διεύρυνση του ελληνόκτητου στό-
λου και αφετέρου τη δυναμική που 
παρουσιάζει ο ναυτιλιακός τομέας 
στην εθνική οικονομία, παρά τη συνε-
χιζόμενη κρίση στην παγκόσμια ναυ-
λαγορά τα τελευταία έτη.

Τα προαναφερόμενα στοιχεία καταδει-
κνύουν ότι ο ναυτιλιακός τομέας αποτελεί 
σταθερό πυλώνα της ελληνικής οικονομί-
ας και απασχόλησης, που υποστηρίζεται 
σταθερά από το Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, με την αξιοποίηση 
τόσο της παγκόσμιας θέσης της ελληνι-

κής ναυτιλίας όσο και της γεωστρατηγικής 
θέσης της χώρας. 

Οι εξελίξεις στη ναυτιλία τρέχουν 
συνήθως με ταχύτατους ρυθμούς και 
επηρεάζονται από πολλούς παράγο-
ντες, γεωστρατηγικούς, πολιτικούς, 
οικονομικούς, τεχνολογικούς κ.ά. 
Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι σύγχρονες 
προκλήσεις που καλούνται να αντιμε-
τωπίσουν η παγκόσμια και η ελληνική 
ναυτιλία τα επόμενα έτη; 

Είναι γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια των 
περασμένων ετών, η ναυτιλία –ως η πλέ-
ον παγκοσμιοποιημένη βιομηχανία στον 
τομέα του διεθνούς εμπορίου– βρέθηκε 
αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις. 
Αυτές συνδέονται με την υπερπροσφο-
ρά χωρητικότητας, την επιβράδυνση του 
εμπορίου, την έλλειψη χρηματοδότησης 
από τα τραπεζικά ιδρύματα, την απότομη 
πτώση στην αγοραπωλησία των πλοίων, 
την αβεβαιότητα στις τιμές του πετρελαί-
ου, τις προστατευτικές πολιτικές και τον 
έντονο ανταγωνισμό. Αναπόφευκτα, αυτοί 
οι παράγοντες οδήγησαν σε σημαντική 
πίεση στις τιμές των ναύλων, ιδίως στη 
ναυλαγορά ξηρού φορτίου. Η σταδιακή 
ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομικής 
κατάστασης θα οδηγήσει στην ανάπτυξη 
και, προοδευτικά, στην εξάλειψη αυτών 
των φαινομένων.
Παρά την ύπαρξη δυσκολιών τόσο στο 
εσωτερικό όσο και στο παγκόσμιο οικο-
νομικό περιβάλλον, η ελληνική ναυτιλία 
κατόρθωσε να διατηρήσει την πρωτοκα-
θεδρία της παγκοσμίως, μια πρωτιά που 
μας κάνει ιδιαίτερα υπερήφανους. 
Από την άλλη, οι σύγχρονες προκλήσεις 
εισάγουν νέα δυναμική για τη ναυτιλιακή 
βιομηχανία, εφόσον επικεντρωθεί στην 
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και 
συστημάτων καινοτομίας. Η τεχνολογι-
κή εξέλιξη δημιουργεί ευκαιρίες για νέες 
επενδύσεις στην ποιοτική ναυτιλία και σε 
νέους τύπους πλοίων, και αποτελεί την 
καλύτερη δυνατή επιλογή ακόμα και σε 
περιόδους κρίσης στη ναυτιλιακή αγορά. 
Είναι σημαντικό ότι οι Έλληνες πλοιοκτή-
τες ακολούθησαν αυτόν τον δρόμο, επεν-
δύοντας έγκαιρα σε σύγχρονους τύπους 
πλοίων. Η χώρα μας, λαμβάνοντας υπόψη 
τις τεχνολογικές εξελίξεις και την ανάγκη 
μείωσης των γραφειοκρατικών διαδικα-
σιών, διασφάλισης ικανοποιητικών επιπέ-

δων προστασίας των πληροφοριών και 
τη διευκόλυνση της ναυτιλιακής δραστη-
ριότητας, υποστηρίζει πρωτοβουλίες που 
αναλαμβάνονται σε επίπεδο ΙΜΟ ή ΕΕ και 
στοχεύουν στη βελτίωση της ασφάλειας 
του κυβερνοχώρου στη ναυτιλία, στην 
προώθηση της ανάπτυξης του συστήμα-
τος της «Ευρωπαϊκής Ναυτιλιακής Θυρί-
δας» (Single Window) και στη χρήση ηλε-
κτρονικών πιστοποιητικών (e-certificates) 
από τα πλοία. Σε κάθε περίπτωση, οι 
τεχνολογικές εξελίξεις και η αντανά-
κλασή τους στη ναυτιλία με τη μορφή 
της ψηφιοποίησης και της ηλεκτρονικής 
ναυσιπλοΐας θα πρέπει να αξιολογηθούν 
προσεκτικά ως προς την επίδρασή τους 
στον ανθρώπινο παράγοντα, προκειμένου 
να μη λειτουργήσουν σε βάρος του ναυτι-
κού επαγγέλματος, ούτε να οδηγήσουν σε 
ανταγωνισμό σημαιών ως προς τα επίπε-
δα επάνδρωσης, τα οποία βασίζονται στις 
απαιτήσεις των ΔΣ MLC και SOLAS. 
Πιστεύω, επίσης, ότι αποτελεί χρέος μας 
να διαφυλάξουμε τη ναυτιλία από περιο-
ριστικές πρακτικές ή μονομερή μέτρα. Η 
θέση αυτή αντανακλάται στην πάγια επι-
δίωξη για ύπαρξη ανοικτών και ελεύθερα 
προσβάσιμων ναυτιλιακών αγορών, σε όλο 
τον κόσμο, και στην εξάλειψη μέτρων 
προστατευτισμού στο θαλάσσιο εμπόριο. 
Για τον ίδιο λόγο, εκφράζουμε παγίως την 
ισχυρή επιφύλαξή μας σε περιφερειακά 
ευρωπαϊκά μέτρα που αποκλίνουν από τα 
διεθνή πρότυπα του ΙΜΟ και πλήττουν 
την ευρωπαϊκή ναυτιλία. Εξ ου και η ατα-
λάντευτη προσήλωσή μας στον ρόλο του 
ΙΜΟ. Στο παρόν χρονικό σημείο, προτε-
ραιότητα για το Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής αποτελεί η υιοθέ-
τηση πρακτικών και ρεαλιστικών μέτρων 

Αποτελεί χρέος μας να 
διαφυλάξουμε τη ναυτιλία 
από περιοριστικές 
πρακτικές ή μονομερή 
μέτρα. Η θέση αυτή 
αντανακλάται στην πάγια 
επιδίωξη για ύπαρξη 
ανοικτών και ελεύθερα 
προσβάσιμων ναυτιλιακών 
αγορών.
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για την υλοποίηση της αρχικής στρατηγι-
κής του ΙΜΟ όσον αφορά τη μείωση των 
αέριων εκπομπών από τη ναυτιλία καθώς 
και η διασφάλιση της διαθεσιμότητας και 
της επάρκειας συμμορφούμενων ασφα-
λών καυσίμων, ενόψει της επικείμενης 
καθολικής εφαρμογής, από 01.01.2020, του 
0,50% διεθνώς ως ανώτατου ορίου περι-
εκτικότητας σε θείο των καυσίμων των 
πλοίων, προκειμένου να μη δημιουργη-
θούν προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή 
του διεθνούς εμπορίου.
Συνοψίζοντας, το Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο 
μιας ισορροπημένης αλλά και μακρό-
πνοης ναυτιλιακής πολιτικής, προς όφε-
λος της ναυτιλίας των Ελλήνων αλλά και 
της εθνικής οικονομίας, θα συνεχίσει να 
στοχεύει, σε εθνικό, ενωσιακό αλλά και 
παγκόσμιο επίπεδο –σε απόλυτη αρμονία 
με τους στρατηγικούς στόχους της ναυτι-
λιακής πολιτικής της ΕΕ και του ΙΜΟ, αλλά 
και τις επιταγές της εθνικής οικονομίας–, 
στη δημιουργία ανταγωνιστικών συνθη-
κών δραστηριοποίησης της ναυτιλίας, 
εστιάζοντας σε ίσους όρους ανταγωνι-
σμού (level playing field), στην περαιτέρω 
απελευθέρωση των ναυτιλιακών υπηρεσι-
ών (liberalization of maritime transport 
services), στην ανεμπόδιστη πρόσβα-
ση στις διεθνείς αγορές και σε φορ-
τία (unrestricted access to cargoes) και, 
τέλος, στην περαιτέρω ένταξη του ναυτι-
λιακού πλέγματος στην εθνική οικονομία, 
συμβάλλοντας στην εθνική προσπάθεια 

επανεκκίνησης της οικονομίας με όρους 
βιώσιμης ανάπτυξης, κοινωνικής δικαι-
οσύνης και με σεβασμό στο θαλάσσιο 
περιβάλλον. Τα στοιχεία αυτά, με τη σειρά 
τους, θα δημιουργήσουν τους αναγκαίους 
όρους και προϋποθέσεις για μακροπρό-
θεσμη βιώσιμη ανάπτυξη και ευημερία.

Συνυφασμένος άρρηκτα με τη ναυτι-
λία και σημαντικός πυλώνας της οικο-
νομίας της χώρας είναι ο τομέας της 
ναυτεργασίας. Ποιες είναι οι θεσμικές 
παρεμβάσεις του ΥΝΑΝΠ, κατά τη 
διάρκεια της μέχρι τώρα θητείας σας 
ως Γενικού Γραμματέα, τόσο για την 
ποιοτική όσο και για την οικονομική 
αναβάθμιση αυτού του τομέα;

Στον τομέα της ναυτικής εργασίας έχει 
γίνει μεγάλη προσπάθεια και συνεχής 
αγώνας για την προστασία της. Ενδει-
κτικά αναφέρονται τα εξής: i) Θέσπιση 
πλαισίου για την προστασία ναυτικών σε 
ακτοπλοϊκές εταιρείες και ειδικότερα σε 
περίπτωση μη τήρησης των σχετικών με 
τη μισθοδοσία διατάξεων για σύμμετρη 
ικανοποίηση των απαιτήσεων των ναυτι-
κών (καταβολή ληξιπρόθεσμων αποδο-
χών)· ii) παρασχέθηκε έκτακτη οικονο-
μική ενίσχυση για τις εορτές του Πάσχα 
σε ναυτικούς που τελούσαν σε επίσχεση 
λόγω μη καταβολής δεδουλευμένων απο-
δοχών· iii) επεκτάθηκε η χορήγηση της εν 
λόγω οικονομικής ενίσχυσης και σε επι-
δοτούμενους σπουδαστές· iv) θεσπίστη-

κε επιβολή προστίμου σε περίπτωση ανα-
σφάλιστης ναυτικής εργασίας και απαλλα-
γή ευθύνης του πλοιάρχου για καταβολή 
προστίμου αλληλεγγύως με πλοιοκτήτη 
σε περίπτωση ενημέρωσης του πλοιοκτή-
τη· v) σε περίπτωση παραβίασης των ορί-
ων ανάπαυσης των ναυτικών επιβάλλεται 
πρόστιμο και απαλλαγή ευθύνης του πλοι-
άρχου για καταβολή προστίμου αλληλεγ-
γύως με πλοιοκτήτη σε περίπτωση ενημέ-
ρωσης του πλοιοκτήτη· vi) καταρτίστηκε 
Μητρώο Ενεργών Ναυτικών· viii) ελήφθη-
σαν κατάλληλα μέτρα ώστε οι ναυτικοί να 
εργάζονται και να διαβιούν σε ένα περι-
βάλλον απαλλαγμένο από εκφοβισμό και 
παρενόχληση· ix) με τη «Συλλογική Σύμ-
βαση Εργασίας Πληρωμάτων Πορθμείων 
Εσωτερικού, έτους 2018» οι μηνιαίοι βασι-
κοί μισθοί παρουσιάζουν αύξηση κατά 
ποσοστό δύο τοις εκατό (2%), καθώς και 
τα προβλεπόμενα σε αυτήν επιδόματα.

Έχετε τοποθετηθεί υπέρ της διατή-
ρησης του δημόσιου χαρακτήρα της 
ναυτικής εκπαίδευσης, παρόλο που 
γίνονται πολύ αξιόλογες προσπάθει-
ες από ιδιωτικούς φορείς. Ποιες είναι 
οι πρωτοβουλίες που αναλάβατε, είτε 
ως Γενικός Γραμματέας προσωπικά 
είτε ως υπουργείο, ως προς αυτή την 
κατεύθυνση;

Η ναυτική εκπαίδευση είναι ο τομέας που 
αφορά την εκπαίδευση, τη μετεκπαίδευ-
ση, την κατάρτιση και την πιστοποίηση 
των ναυτικών και τον οποίο διαχειρίζε-
ται και εποπτεύει το ΥΝΑΝΠ. Αποτελεί 
κεντρικό σημείο άσκησης ναυτιλιακής 
πολιτικής και δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα 
σε αυτήν, ως παράγοντα που θα λειτουρ-
γήσει πολλαπλασιαστικά για την ανάπτυξη 
της ναυτιλίας, και κατ’ επέκταση της εθνι-
κής οικονομίας, και την ενίσχυση της απα-
σχόλησης. Ως εκ τούτου, αποτελεί στρα-
τηγική επιλογή η διατήρηση του δημοσίου 
χαρακτήρα της ναυτικής εκπαίδευσης και 
έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα διορθω-
τικές παρεμβάσεις σε διάφορα επίπεδα, 
που αφορούν τη λειτουργία της δημόσι-
ας ναυτικής εκπαίδευσης και την ανάγκη 
προσαρμογής της στις διεθνείς απαιτή-
σεις. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

i) Δημιουργία νέων δομών εκπαίδευσης: 
α) Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού/
ΚΑΛΥΜΝΟΥ (Η έναρξη του διδα-
κτικού έτους πραγματοποιήθηκε στις 

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ



Marine Chemicals, Gases , F.R.S.& Refrigerants

www.marichem-marigases.com

IMO 2020: We are ready! Are you?

Explore the New Generation of our Fuel Additives



30

7 Δεκεμβρίου 2018 με την εισαγωγή 
εβδομήντα σπουδαστών).
β) Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών 
Εμπορικού Ναυτικού/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. 
γ) Σχολή Σωστικών Πυροσβεστικών 
Μέσων/ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ).

ii) Αύξηση των οργανικών θέσεων σε 
εκπαιδευτικό προσωπικό.
iii) Οικονομική ενίσχυση στους σπου-
δαστές (παροχή επιδομάτων σίτι-
σης-στέγασης, δωρεάν μετακίνηση στα 
μέσα μεταφοράς, επιδότηση πρακτικής 
άσκησης, κ.λπ.).
iv) Αναμόρφωση-τροποποίηση προ-
γραμμάτων σπουδών.
v) Τροποποίηση-αναμόρφωση του 
κανονιστικού πλαισίου.
vi) Πρόσληψη εκπαιδευτικού-τεχνικού 
προσωπικού.
vii) Αύξηση της δυναμικότητας των 
σχολών.
viii) Συνεργασίες με μη κερδοσκοπικά 
ιδρύματα και πανεπιστήμια του εξωτε-
ρικού.
ix) Άμεση προώθηση υπογραφής μνη-
μονίων συνεργασίας όλων των σχολών 
με τα κατά τόπους ανώτατα εκπαι-
δευτικά ιδρύματα και ινστιτούτα (ήδη 
υπεγράφησαν για πρώτη φορά μνημό-
νια συνεργασίας μεταξύ ΥΝΑΝΠ και 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου, ΥΝΑΝΠ 
και Πανεπιστημίου Πειραιώς, ΑΤΕΙΘ και 
ΑΕΝ Μακεδονίας και ΑΤΕΙΠ, Πανεπι-
στημίου Αιγαίου και ΑΕΝ Ασπροπύρ-
γου).
x) Συντονισμός με το Υπουργείο Παι-
δείας για τη μέγιστη δυνατή αναβάθμι-
ση των ΕΠΑΛ.

Εκτός όλων των άλλων, υλοποιούνται στο 
πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαί-
δευση, Διά Βίου Μάθηση και Κατάρτιση» 
δράσεις προϋπολογισμού 57.585.294,15 
ευρώ καθώς και στο πλαίσιο Περιφε-
ρειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
δράσεις που αφορούν τον εξοπλισμό των 
Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, προϋ-
πολογισμού 9.670.769,24 ευρώ. Επίσης, 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εδαφικής 
Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος υλοποιείται 
δράση προϋπολογισμού 900.000 ευρώ 
«Πληροφοριακό Σύστημα Ναυτικής Στα-
διοδρομίας».
Τέλος, προωθούνται διαδικασίες δωρεών 
εξοπλισμού/υλικών από ιδρύματα/φορείς/
εταιρείες/ιδιώτες προς τις δημόσιες σχο-
λές Εμπορικού Ναυτικού συνολικής αξίας 
520.000 ευρώ και Σύμβαση Δωρεάς για 
εργασίες επισκευής και ανακαίνισης της 
ΑΕΝ Κύμης από το Ίδρυμα Ευγενίδου 
συνολικής αξίας 86.040 ευρώ.

Η εισαγωγή στις ΑΕΝ γίνεται κατά 
κύριο λόγο μέσω πανελληνίων εξετά-
σεων. Επιπλέον, προσωπικότητες της 
ναυτιλίας υποστηρίζουν ότι ήρθε η 
ώρα η ναυτική εκπαίδευση και η ναυ-
τιλία εν γένει να εισαχθούν ως μάθη-
μα στα σχολεία. Εσείς συμφωνείτε με 
αυτή την άποψη; 

Πυλώνας ανάπτυξης της οικονομίας της 
χώρας μας αποτελεί αδιαμφισβήτητα η 
ναυτιλία και το πολυτιμότερο στοιχείο 
της ναυτιλίας είναι οι Έλληνες ναυτικοί, 
ο αριθμός των οποίων όμως, στατιστικά, 

δυστυχώς σημείωνε πτωτική τάση. Βέβαια, 
τα τελευταία χρόνια, παρά τις όποιες αντι-
ξοότητες, υπάρχει μια στροφή των νέων 
στο ναυτικό επάγγελμα, και αυτό είναι 
πολύ ευχάριστο. Προκειμένου η ελληνική 
ναυτιλία να συνεχίσει να διαδραματίζει 
πρωταγωνιστικό ρόλο στο διεθνές ναυτι-
λιακό γίγνεσθαι, θα πρέπει να υπάρχουν 
και Έλληνες ναυτικοί να την υπηρετούν. 
Είμαστε πρωταθλητές στη θάλασσα, 
αλλά χωρίς τους δικούς μας ανθρώπους 
στα πλοία και μετέπειτα στα γραφεία θα 
χάσουμε το παραδοσιακό μας ανταγω-
νιστικό πλεονέκτημα. Τα ιδρύματα της 
ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης 
στη χώρα μας μπορούν και πρέπει να 
συνδράμουν. Υπό το πρίσμα αυτό, ίσως, 
και η εισαγωγή ενός τέτοιου μαθήματος 
στα σχολεία να συνέβαλε καθοριστικά ως 
προς αυτή την κατεύθυνση. 

Έχετε συμπληρώσει έναν χρόνο στη 
θέση του Γενικού Γραμματέα του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Νιώθετε ότι έχετε κερδίσει 
το προσωπικό σας στοίχημα;

Η προσπάθεια είναι συλλογική και εντάσ-
σεται στο πλαίσιο της συνολικής κυβερνη-
τικής πολιτικής για την ανοικοδόμηση της 
χώρας, μετά από μια υφεσιακή δεκαετία. 
Το έργο του ΥΝΑΝΠ εκτιμάται από όλους 
τους φορείς της ναυτιλίας, συνεπώς θεωρώ 
ότι ο βαθμός είναι προαγωγικός. Μένουν 
πολλά να γίνουν και πεποίθησή μου είναι 
ότι έρχονται καλύτερες ημέρες για τους 
ανθρώπους της θάλασσας. Χρειάζεται 
επαγρύπνηση, συνεννόηση και αγώνας για 
δουλειά. Είμαι βέβαιος ότι θα παραδώσου-
με, όταν έρθει η ώρα, μια πολύ καλύτερη 
κατάσταση από εκείνη που παραλάβαμε.
Οι προκλήσεις στον ναυτιλιακό τομέα 
παραμένουν και ο εφησυχασμός θα ήταν 
ο χειρότερος σύμβουλος στην προσπά-
θεια που οφείλουμε να καταβάλουμε όλοι 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής 
ναυτιλίας. Προσπάθεια που πρέπει πάντα 
να είναι επικαιροποιημένη και να απαντά 
στα νέα δεδομένα που συνεχώς προκύ-
πτουν. Είναι βέβαιο ότι η επένδυση στην 
ασφάλεια, στην προστασία του περιβάλ-
λοντος, στην ποιότητα υπηρεσιών, στην 
εκπαίδευση, στην καινοτομία και στις νέες 
τεχνολογίες θα διατηρήσει τη χώρα μας 
στην πρωτοκαθεδρία του παγκόσμιου 
ναυτιλιακού στίβου.  

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
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Η επένδυση στη ναυτιλία μπορεί να οδηγήσει  
την Κύπρο σε αειφόρο ανάπτυξη  

Η Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου, 
Νατάσα Πηλείδου, συζητά  
με τον Παναγιώτη Καπετανάκη.

Στην αποκλειστική της 
συνέντευξη στα Ναυτικά 
Χρονικά η κ. Νατάσα Πηλείδου, 
υφυπουργός Ναυτιλίας 
της Κύπρου, περιγράφει 
τις πολλαπλές δράσεις του 
υφυπουργείου κατά το πρώτο 
έτος της λειτουργίας του, ενώ 
εστιάζει στην ανάγκη ανανέωσης 
του υφιστάμενου φορολογικού 
πλαισίου που διέπει την κυπριακή 
ναυτιλία, αλλά και στην περαιτέρω 
ανάδειξη της μεγαλονήσου ως 
ναυτιλιακού κέντρου παγκόσμιας 
εμβέλειας.

Έχει συμπληρωθεί σχεδόν ένας χρό-
νος από την ίδρυση του Υφυπουργεί-
ου Ναυτιλίας. Πώς αποτιμάτε τη μέχρι 
τώρα πορεία του;

Ήταν μια έντονη χρονιά, καθώς έπρε-
πε να στήσουμε εξαρχής τις δομές του 
νέου θεσμικού φορέα και ταυτόχρονα να 
διεκπεραιώσουμε όλο τον συνήθη φόρτο 
εργασίας με τη συνδρομή του προσωπι-
κού το οποίο ανήκε έως τότε στο τμή-
μα Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου 
Μεταφορών. Για την ίδρυση του υφυπουρ-
γείου και την καλύτερη οργάνωσή του 
είχε διεξαχθεί ειδική μελέτη από διεθνή 
οίκο, με πρότυπα αντίστοιχους φορείς 
σε άλλες χώρες, και πιστεύω ότι σήμερα 
έχουμε μια δομή η οποία είναι λειτουρ-

γική και μπορεί να διατηρηθεί για πολλά 
χρόνια και όχι μόνο για τα πέντε έτη της 
παρούσας διακυβέρνησης. Και σίγουρα 
στη ναυτιλία στόχος είναι η διαμόρφω-
ση και η υλοποίηση των στρατηγικών της 
σχεδιασμών να μην εξαρτώνται από την 
οποιαδήποτε κυβέρνηση και στο επίκε-
ντρο να τίθεται η διευκόλυνση του επι-
χειρείν και η διαφύλαξη των συγκριτικών 
μας πλεονεκτημάτων. Μια τέτοια πολιτική 
μπορεί να οδηγήσει την Κύπρο σε μακρο-
χρόνια αειφόρο ανάπτυξη.

Έχετε προχωρήσει σε rebranding του 
υφυπουργείου. Ποιοι είναι οι λόγοι 
αυτής της νέας στρατηγικής;

Το rebranding έχει πλέον ολοκληρωθεί με 
το Cyprus Maritime. Είναι το νέο brand 
που θέλουμε να χτίσουμε. Δεν εστιαζόμα-
στε στο υφυπουργείο αλλά στην κυπρια-
κή ναυτιλία ως brand, και αυτή είναι που 
θέλουμε να προβάλουμε. Πέραν αυτού, 



έχουμε ανανεώσει όλο το προωθητικό 
μας υλικό, και το διαδικτυακό και το έντυ-
πο, και έχουμε κάνει πάρα πολλές επαφές 
είτε με δυνητικούς είτε με υφιστάμενους 
πελάτες σε Ευρώπη αλλά και Ασία. Και 
αυτή μας η προσπάθεια θα συνεχιστεί και 
το 2019, οπότε έχουμε προγραμματίσει 
επισκέψεις σε Σαγκάη, Τόκιο, Σιγκαπούρη, 
Αμβούργο και Όσλο. 

Μοιάζει να έχετε στρέψει το ενδιαφέ-
ρον σας κυρίως προς την Ασία.

Πιστεύουμε ότι η Ασία αναπτύσσεται 
πάρα πολύ δυναμικά και, μια και ποτέ δεν 
είχαμε επικεντρωθεί σε αυτή την αγορά 
στο παρελθόν, κρίνουμε απαραίτητο να 
το πράξουμε τώρα. Πιστεύουμε ότι υπάρ-
χουν καλές προοπτικές και ότι σε κάθε 
περίπτωση οφείλουμε να γίνουμε πιο γνω-
στοί στην Ασία ως ναυτιλιακό κέντρο που 
θέλει να έχει παγκόσμια εμβέλεια. Αυτό 
δεν σημαίνει, βέβαια, ότι κύριος στόχος 
μας είναι μόνο η παρουσία στην Ασία 
και όχι αλλού. Ως ναυτιλιακό κράτος, η 
Κύπρος οφείλει να είναι παρούσα σε όλα 
τα διεθνή fora όπου συζητούνται και δια-
μορφώνονται διεθνείς πολιτικές. 

Ποιοι είναι οι στόχοι που έχετε θέσει 
για τα χρόνια που έρχονται;

Αυτό που εμείς επιδιώκουμε είναι να 
αυξάνονται οι εταιρείες οι οποίες δρα-
στηριοποιούνται στην Κύπρο, αλλά και το 
τονάζ, ενώ από τους κύριους στόχους μας 
είναι η ανάπτυξη του cluster και όχι μόνο 
κάποιων συγκεκριμένων δραστηριοτήτων 
της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Ωστόσο, 
αναγνωρίζουμε πως διαθέτουμε συγκρι-
τικά πλεονεκτήματα σε συγκεκριμένους 
τομείς, όπως της πλοιοδιαχείρισης, ενώ 
υπάρχουν και άλλοι στους οποίους μπο-
ρούμε να επενδύσουμε και να μας απο-
φέρουν σημαντικά οφέλη. Για παράδειγ-
μα, υπάρχει η ενεργειακή βιομηχανία και 
οι αναπτυξιακές της προοπτικές σε ό,τι 
αφορά την Κύπρο, γεγονός που πιστεύω 
ότι θα παρακινήσει περισσότερες εταιρεί-
ες να σκεφτούν την Κύπρο ως επενδυτικό 
προορισμό, π.χ. στον τομέα του offshore. 
Όμως, εδώ μιλάμε για έναν πιο μακροπρό-
θεσμο στόχο για τον οποίο χρειάζεται 
σαφώς να γίνει σημαντική προεργασία και 
να ετοιμαστεί η κατάλληλη υποδομή για 
να αποδώσει στα επόμενα χρόνια. 

Αποδίδετε μεγάλη σημασία στην ανά-
πτυξη του ναυτιλιακού cluster.

Πιστεύω ότι αυτό είναι πραγματικά το 
κλειδί για την ανάπτυξη της κυπριακής 
ναυτιλίας. Σίγουρα το νηολόγιο είναι κάτι 
που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Γιατί με 
μια δυνατή σημαία έχουμε φωνή και στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς, και οφεί-
λουμε να έχουμε φωνή για να μπορούμε 
να εκπροσωπούμε επάξια την κυπριακή 
ναυτιλία. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, η 
πρόσθετη αξία στην οικονομία έρχεται 
από τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου 
cluster, που δεν θα αφορά μόνο ναυτιλια-
κές εταιρείες, αλλά και brokers, insurance, 
financing vehicles, τράπεζες ή επενδυτικά 
ταμεία, όπως και εταιρείες παροχής καυ-
σίμων ή ακόμα και εργοστάσια παραγω-
γής ναυτιλιακού εξοπλισμού. Αυτός είναι 
ο στόχος μας. 

Μια και αναφερθήκατε στην ανάπτυξη 
της κυπριακής ναυτιλίας, ποιες εξελί-
ξεις δρομολογούνται σε ό,τι αφορά το 
φορολογικό πλαίσιο που τη διέπει;

Επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι στην 
Κύπρο βρίσκεται σε ισχύ ένα εγκεκριμέ-
νο φορολογικό σύστημα από το 2010, το 
οποίο εφαρμόζεται αποτελεσματικά και 
σε πλήρη συμμόρφωση με τις προδια-
γραφές που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Επίσης, αυτό που εισπράττουμε από την 
αγορά είναι ότι εκτιμάται πολύ η σταθερό-
τητα που προσφέρει η Κύπρος στο επι-
χειρηματικό περιβάλλον. Κατά συνέπεια 
δεν θέλουμε να παρεκκλίνουμε σημαντικά 
από το υφιστάμενο πλαίσιο και γι’ αυτό η 
ανανέωσή του είναι ο στόχος μας. 

Αναφερθήκατε προηγουμένως στην 
προσπάθεια ισχυροποίησης της 
φωνής της Κύπρου διεθνώς. Θεωρείτε 
ότι, ενόψει Brexit, υπάρχει δυνατό-
τητα στενότερης συνεργασίας μετα-
ξύ Κύπρου, Ελλάδας και Μάλτας, των 
τριών ναυτιλιακών δυνάμεων της ΕΕ, 
ώστε να ισχυροποιηθεί η φωνή της 
ευρωπαϊκής ναυτιλίας εν γένει και να 
τεθούν, έτσι, πιο αποτελεσματικά τα 
αιτήματά της στις Βρυξέλλες; 

Υπάρχουν πολλές πτυχές στη ναυτιλία οι 
οποίες καλύπτονται και αναπτύσσονται 
σε διάφορα κράτη της ΕΕ, επομένως εμείς 
δεν αποκλείουμε τη συνεργασία με κανέ-
να κράτος. Αντιθέτως, ενθαρρύνουμε τη 
συνεργασία και θέλουμε να έχουμε καλές 
σχέσεις με όλα τα κράτη-μέλη της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Σίγουρα, βέβαια, υπάρχει 
μια άριστη σχέση με την Ελλάδα και τη 
Μάλτα. Ήδη η τριμερής συνεργασία βρί-
σκεται σε αρκετά προχωρημένο επίπε-
δο, με συνεχή επικοινωνία, και σίγουρα 
πιστεύουμε ότι πάνω σε αυτή τη βάση 
μπορούμε να χτίσουμε, γιατί η διασφάλι-
ση της ανταγωνιστικότητας της διεθνούς 
ναυτιλίας και πρωτίστως της ευρωπαϊκής 
ναυτιλίας είναι κάτι που ενδιαφέρει και τις 
τρεις χώρες πάρα πολύ. Υπάρχουν πάρα 
πολλές συνέργειες και πιστεύω ότι πραγ-
ματοποιείται εποικοδομητική συνεισφο-
ρά και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί 
σίγουρα αυτό που θέλουμε να κάνουμε 
είναι να βοηθήσουμε την ευρωπαϊκή ναυ-
τιλία να ευημερεί. 

Θεωρείτε πως υφίστανται διαφορετι-
κές προσεγγίσεις μεταξύ ευρωπαϊκού 
βορρά και νότου ως προς το τι είναι 
ναυτιλία και άρα ποιες πολιτικές πρέπει 
να υλοποιηθούν προς ενίσχυσή της;

Σίγουρα η συνολική αντιμετώπιση των 
θαλασσίων υποθέσεων είναι κάτι το οποίο 
ολοένα και ενισχύεται ως ιδέα. Για παρά-
δειγμα, βλέπουμε πολλές φορές να ιδρύο-
νται υπουργεία Ναυτιλίας και Θαλασσίων 
Υποθέσεων και όχι απλώς Ναυτιλίας. Η 
ναυτιλία, έτσι όπως εμείς τη γνωρίζουμε, 
είναι ένα διαφορετικό κομμάτι. Πιστεύω 
ότι κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
είναι μια ξεχωριστή χώρα, που έχει τα 
δικά της δεδομένα και τα δικά της δυνατά 
και αδύναμα σημεία όσον αφορά την ανά-
πτυξη της οικονομίας, και αυτό είναι κάτι 

Ως ναυτιλιακό κράτος,  
η Κύπρος οφείλει να είναι 
παρούσα σε όλα τα διεθνή 
fora όπου συζητούνται και 
διαμορφώνονται διεθνείς 
πολιτικές. 
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το οποίο όλοι καταλαβαίνουμε. Και αυτός 
είναι ο λόγος που πρέπει να υπάρχει ένας 
ανοιχτός διάλογος και μια συνεχής επαφή 
με όλες τις χώρες, ώστε να είμαστε σίγου-
ροι ότι διασφαλίζουμε την αειφόρο ανά-
πτυξη όλων των χωρών με δεδομένες τις 
ιδιαιτερότητες της κάθε οικονομίας. Και 
γι’ αυτό πιστεύω ότι η επιτυχία της Ευρω-
παϊκής Ένωσης οφείλεται –και πρέπει να 
οφείλεται– στις συνέργειες που δημιουρ-
γούνται μεταξύ των κρατών-μελών. 

Ένα πιθανό Brexit  θεωρείτε ότι μπορεί 
να ωφελήσει την Κύπρο και τη ναυτιλι-
ακή της βιομηχανία, με δεδομένο ότι 
πολλές εταιρείες, λόγω της αποχώρη-
σης του Ηνωμένου Βασιλείου, αναζη-
τούν νέες επιχειρηματικές έδρες προς 
διευκόλυνση των συναλλαγών τους με 
τα κράτη-μέλη της ΕΕ;

Προσωπικά θεωρώ το Brexit μια δυσά-

ρεστη εξέλιξη για την Ευρώπη και όχι 
ευκαιρία για καμία χώρα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Ανεξάρτητα από το Brexit, όταν 
μια εταιρεία αναζητά παρουσία σε έναν 
προορισμό της ΕΕ, αυτό που αξιολογεί δεν 
είναι μόνο η παρουσία στην Ευρώπη, αλλά 
και τα συγκεκριμένα επιχειρηματικά οφέλη 
που θα αποκομίσει. Σε αυτό το πλαίσιο το 
να έρθει κάποιος στην Κύπρο αποτελεί μια 
ελκυστική προοπτική. Και αυτό συμβαίνει 
γιατί εδώ υπάρχει ένα εξελιγμένο cluster 
και άρα προσφέρονται στην εταιρεία που 
θα επιλέξει να εγκατασταθεί στην Κύπρο 
σημαντικές προοπτικές συνεργασίας είτε 
με υφιστάμενους είτε με δυνητικούς πελά-
τες στον ευρύτερο χώρο του ναυτιλιακού 
επιχειρείν. Φυσικά, το ίδιο ισχύει και για την 
Ελλάδα. Θεωρώ ότι, όταν κάποιος επιλέξει 
μια χώρα που δεν έχει την εξειδίκευση 
και την εμπειρία στη ναυτιλία, και συνεπώς 
ούτε την υποδομή, σίγουρα θα είναι εκεί 
απλώς και μόνο για να εξασφαλίσει παρου-

σία σε μια ευρωπαϊκή χώρα, αλλά δεν θα 
έχει τις συνέργειες και τις συνεργασίες που 
δημιουργούνται από την υπόλοιπη δομή. 

Ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα για τη ναυτι-
λία, που έχει εισέλθει στην εποχή της 
τεχνολογικής επανάστασης, είναι και 
αυτό της ύπαρξης ενός ποιοτικού και 
κατάλληλα εκπαιδευμένου ανθρώπι-
νου δυναμικού. Πώς αντιμετωπίζετε 
αυτή την πρόκληση και πώς διαμορ-
φώνεται το τοπίο της ναυτικής εκπαί-
δευσης σήμερα στην Κύπρο;

Αναφέρεστε σε ένα από τα σημαντικό-
τερα στοιχήματα της Κύπρου. Πιστεύω 
πραγματικά, και μετά από επαφές με πολ-
λές εταιρείες που βρίσκονται στην Κύπρο, 
ότι η μεγαλύτερή μας πρόκληση θα είναι 
να μπορέσουμε να τροφοδοτήσουμε τις 
εταιρείες με κατάλληλα καταρτισμένο 
προσωπικό. Σε αυτό το σημείο να αναφέ-
ρω ότι σίγουρα πολλούς ξένους που εργά-
ζονται σήμερα στην Κύπρο τους συνα-
ντούμε στις υψηλά αμειβόμενες θέσεις 
και σε αυτές που χρειάζονται εξειδίκευση. 
Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι 
το ναυτικό επάγγελμα δεν ήταν δημοφι-
λές διαχρονικά ανάμεσα στους Κύπρι-

Όταν κάποιος επιλέξει 
μια χώρα που δεν έχει 
την εξειδίκευση και την 
εμπειρία στη ναυτιλία, 
και συνεπώς ούτε την 
υποδομή, σίγουρα θα είναι 
εκεί απλώς και μόνο για να 
εξασφαλίσει παρουσία σε 
μια ευρωπαϊκή χώρα, αλλά 
δεν θα έχει τις συνέργειες 
και τις συνεργασίες που 
δημιουργούνται από την 
υπόλοιπη δομή. 

ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ



ους, παρά το γεγονός ότι η Κύπρος ήταν 
πάντα μια ναυτική δύναμη. Βέβαια, έχει 
συντελεστεί αρκετή πρόοδος σε αυτόν 
τον τομέα. Αξίζει να σημειώσω ότι, πριν 
από τρία με τέσσερα χρόνια, υπήρχαν 
πολύ λίγες θέσεις για Κύπριους φοιτητές 
σε ναυτικές σχολές στην Ελλάδα. Αυτές 
οι θέσεις έχουν αυξηθεί σε σαράντα ανά 
έτος. Επίσης, στην Κύπρο διαθέτουμε 
πλέον τρεις ναυτικές σχολές, στις οποίες 
σπουδάζουν 300 φοιτητές. Άρα πιστεύω 
ότι, για τα δεδομένα της Κύπρου, βρισκό-
μαστε σε πολύ καλό σημείο. 
Ωστόσο, χρειάζονται συντονισμένες προ-
σπάθειες προς την κατεύθυνση της ευαι-
σθητοποίησης του κοινού και διοργανώ-
νουμε πολλές εκστρατείες ενημέρωσης 
σε σχολεία, σε στρατόπεδα, σε εκθέσεις 
καριέρας, στις οποίες συμμετέχει και η 
βιομηχανία. Θεωρούμε ότι πρέπει να ενη-
μερώσουμε τους νέους για όλες αυτές 
τις ευκαιρίες. Μάλιστα, πρόσφατα είχαμε 
και ένα άτυπο υπουργικό συμβούλιο υπό 
την παρουσία του προέδρου Αναστασι-
άδη, όπου παρουσιάσαμε στους νέους 
τις ευκαιρίες για τα ναυτικά επαγγέλματα. 
Βέβαια, υπάρχουν και πολλές ευκαιρίες 
σταδιοδρομίας και σε άλλους τομείς της 
βιομηχανίας, οι οποίοι είναι δημοφιλείς 
μεταξύ των Κυπρίων. 
Σε ό,τι αφορά, επίσης, το ζήτημα της 
τεχνολογίας θα συμφωνήσω μαζί σας πως 
ναι, αλλάζει πλέον το προφίλ του ναυτι-
κού. Αυτό πιστεύω πως είναι ενδιαφέρον 
για τους νέους, γιατί ένας ναυτικός πρέπει 
να έχει ικανότητες και δεξιότητες πολύ-
πλευρες και πιο εξειδικευμένες. Και αυτή 
η νέα πραγματικότητα συνιστά σε κάθε 
περίπτωση μια ενδιαφέρουσα πρόκληση 
για τους νέους μας. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι μετά από αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής εγκρίθηκε η κυπριακή πρόταση 
με τίτλο MARITEC-X για τη δημιουργία 
του Cyprus Marine and Maritime Institute 
– CMMI . To MARITEC-X είναι ένα ευρω-
παϊκό πρόγραμμα το οποίο χρηματοδο-
τείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, 
μέσα από την κοινοπραξία του Ναυτιλια-
κού και Θαλάσσιου Κέντρου Έρευνας και 
Καινοτομίας και Τεχνολογικής Αριστείας 
(MARITEC-X), στοχεύει στη δημιουργία 
ενός επιστημονικού κέντρου αριστείας 
που θα εδρεύει στην Κύπρο, με σκοπό να 
προωθήσει επιστημονικές και επιχειρησι-
ακές δράσεις σε ναυτιλιακά και θαλάσσια 
θέματα στην Ανατολική Μεσόγειο.  

Επιτρέψτε μου και ένα τελευταίο ερώτη-
μα, που αφορά την πιθανότητα της ακτο-
πλοϊκής επανασύνδεσης Ελλάδας-Κύ-
πρου. Κρίνετε την ιδέα υλοποιήσιμη;

Η ακτοπλοϊκή σύνδεση θεωρώ πως είναι 
επιθυμία μιας σημαντικής μερίδας πολι-
τών, που θα ήθελαν να τη δουν να γίνε-
ται πραγματικότητα. Βέβαια, το μεγάλο 
ερώτημα είναι πόσοι επιβάτες θα χρη-
σιμοποιούν αυτή τη γραμμή στην πράξη. 
Σίγουρα όσο πιο ελκυστικές, ποιοτικές 
και με τουριστική διάσταση θα είναι οι 
υπηρεσίες που θα προσφέρονται εν πλω 
σε ένα ταξίδι τριάντα ωρών, τόσο θα ενι-
σχύεται και το ενδιαφέρον του επιβατι-

κού κοινού. Δεν θα πρέπει να είναι ένα 
ταξίδι που κάνει κάποιος εξ ανάγκης, 
γιατί με το επίπεδο στο οποίο βρίσκο-
νται σήμερα τα αεροπορικά εισιτήρια 
δεν νομίζω πως υπάρχει αρκετά αντα-
γωνιστικό πλαίσιο που να δικαιολογεί 
ένα τέτοιο ακτοπλοϊκό δρομολόγιο. Για 
όλους αυτούς τους λόγους, στην παρού-
σα φάση βρισκόμαστε σε μια διαδικασία 
διεξαγωγής ειδικής μελέτης, με στόχο 
να εντοπιστεί το χρηματοδοτικό κενό, 
καθώς πιστεύουμε ότι σε ένα αρχικό 
στάδιο θα υπάρχει ένα τέτοιο κενό, το 
οποίο θα πρέπει ενδεχομένως να καλυ-
φθεί από κάποια ευρωπαϊκά ή κρατικά 
κονδύλια.

Innovation  |  Safety  |  Performance

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

DIRECT DAMAGE STABILITY
 & CargoMaxTM

TM  

STATUTORY COMPLIANCE FOR TANKERS

www.herbert-abs.com
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KINA: ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Η Ιταλία «ακούει» τις κινεζικές Σειρήνες  
και αψηφά την Ευρώπη

Η Ιταλία αποτελεί το πρώτο 
κράτος από την ομάδα των 
G7 ανεπτυγμένων οικονομιών 
που συμμετέχει στο «Belt 
and Road Initiative», παρά τις 
επιφυλάξεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Τι σηματοδοτεί αυτή 
η εξέλιξη για τα ευρωπαϊκά 
λιμενικά πράγματα και την 
ενίσχυση της παρουσίας 
του Κινεζικού Δράκου στην 
ευρωπαϊκή επικράτεια, αλλά 
και ποιοι είναι οι μύθοι, όπως 
και οι αλήθειες, ως προς τις 
επιπτώσεις αυτής της εξέλιξης 
για το λιμάνι του Πειραιά;

ΕΕ. Μάλιστα, σύμφωνα με ανακοινώσεις 
αξιωματούχων των Βρυξελλών, το BRI 
δημιουργεί χρέη για τα κράτη-μέλη της 
ΕΕ, ενώ αποτελεί ξεκάθαρη κίνηση για την 
αύξηση της επιρροής του Κινεζικού Δρά-
κου στα οικονομικά δρώμενα της Γηραιάς 
Ηπείρου. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι 
την τελευταία δεκαετία περίπου δεκατρία 
ευρωπαϊκά λιμάνια έχουν περάσει στη 
διαχείριση κινεζικών εταιρειών. 
Από την πλευρά της, η ιταλική κυβέρνηση 
του Τζουζέπε Κόντε δεν ενέδωσε στις 
ισχυρές πιέσεις συμμάχων και εταίρων 
του, καθιστώντας τη χώρα του μία ακό-
μα πύλη εισόδου της Κίνας σε σημαντικό 
αριθμό χωρών της Κεντρικής Ευρώπης οι 
οποίες δεν βρέχονται από τη Μεσόγειο 
(Αυστρία, Ουγγαρία, Τσεχία). Οικονο-
μικοί αναλυτές θεωρούν ότι οι ιταλικές 
κινήσεις αποτελούν μέρος της στρα-
τηγικής της χώρας για διέξοδο από την 
τρέχουσα οικονομική κατάσταση, σημει-
ώνοντας χαρακτηριστικά ότι «έως έναν 
βαθμό υποδηλώνει τη θέση της Ιταλίας 
ως το μαλακό υπογάστριο της Ευρώπης». 
Αν κανείς αναλογιστεί δε τις σημαντικές 
κινεζικές επενδύσεις στο σιδηροδρο-
μικό δίκτυο Σερβίας-Ουγγαρίας, εύλο-
γα συμπεραίνει ότι η Κεντρική Ευρώπη 
περικυκλώνεται από τον Κινεζικό Δράκο. 
Μάλιστα, με αφορμή το παραπάνω, Ούγ-
γρος ακαδημαϊκός σχολιάζει ότι ουσιαστι-
κά η συμφωνία αποτελεί ευκαιρία για τις 
κινεζικές εταιρείες, στην προσπάθειά τους 
να διεισδύσουν στα έργα υποδομών της 
Ευρώπης, παρά για την Ουγγαρία.  
Η κυβέρνηση της γείτονος σχεδιάζει να 
αυξήσει την πρόσβαση κινεζικών εταιρει-
ών στον λιμένα της Τεργέστης, ο οποίος 
αποτελεί παράθυρο για την ανάπτυξη του 
εμπορίου μεταξύ Σουέζ, Μεσογείου και 
κεντροανατολικής Ευρώπης. Μάλιστα, η 
Port Network Authority of the Eastern 
Adriatic Sea, εταιρεία η οποία διαχειρί-
ζεται το λιμάνι της Τεργέστης, υπέγρα-
ψε συμφωνία με την κρατική κινεζική 
Communications Construction Company 
(CCCC) για τη βελτίωση των υποδομών 
του ιταλικού λιμένα. Οι Ιταλοί είναι πεπει-

σμένοι ότι η κινεζική επέλαση θα έχει ως 
αποτέλεσμα ο λιμένας της Τεργέστης να 
ξεπεράσει σε ανάπτυξη αυτόν του Πει-
ραιά, παρά το γεγονός ότι από το 2016 και 
μετά, οπότε ο ελληνικός λιμένας πέρασε 
στα χέρια της COSCO, η διακίνηση εμπο-
ρευματοκιβωτίων έχει αυξηθεί σημαντι-
κά. Μεγάλο πλεονέκτημα για τον ιταλικό 
λιμένα είναι ότι ήδη η ενδοχώρα συνδέ-
εται σιδηροδρομικά με την Αυστρία, το 
Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, την Τσεχία, τη 
Σλοβακία, τη Γερμανία και την Ουγγαρία.
Πάντως, η Ιταλία φαίνεται να ανεβάζει το 
θερμόμετρο του «ανταγωνισμού» σε ό,τι 
αφορά τους δύο λιμένες. Είναι χαρακτηρι-
στική η δήλωση στο Asia Times του Τζι-
ανκάρλο Τζιορτζέτι, υφυπουργού παρά τω 
πρωθυπουργώ, τον περασμένο Οκτώβριο, 
σύμφωνα με την οποία η Ιταλία δεν θα 
ξεπουλήσει τα εθνικά περιουσιακά στοι-
χεία της όπως έκανε η Ελλάδα στην περί-
πτωση του ΟΛΠ, άποψη που φαίνεται να 
ενστερνίζεται και ο Ζένο Ντ’ Αγκοστίνο, 
πρόεδρος του Port Network Authority 
of the Eastern Adriatic Sea. Επίσης, παρά-
γοντες της αγοράς υποστηρίζουν ότι οι 
Κινέζοι θα αποκτήσουν και κάποια μειο-
ψηφικά πακέτα μετοχών σε υφιστάμενες 
ιταλικές επιχειρήσεις.
Από την πλευρά της, μερίδα αναλυτών 
θεωρεί ότι οι Κινέζοι «παίζουν» στην 
κυριολεξία τους Ευρωπαίους σε μια σκα-
κιέρα, με κανόνες και προθέσεις που μόνο 
οι ίδιοι είναι σε θέση να γνωρίζουν. Αρκε-
τοί αναλυτές, πάλι, θεωρούν ότι η Ιταλία 
όντως δεν παραχωρεί τα λιμάνια της και 
η διμερής συνεργασία με την Κίνα σε διά-
φορα επίπεδα συμμορφώνεται με τους 
ευρωπαϊκούς κανόνες.
Παράλληλα, άποψη πολλών είναι ότι η 
Ελλάδα δεν πρέπει να «φοβάται» από τις 
ιταλικές και τις κινεζικές Σειρήνες και η 
συνωμοσιολογία δεν οδηγεί πουθενά. Σε 
αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων τα Ναυτικά 
Χρονικά κάλεσαν γνώστες της λιμενικής 
πραγματικότητας να καταθέσουν τις από-
ψεις τους για το κατά πόσο ο Πειραιάς 
θα πρέπει να είναι σε ετοιμότητα και να 
επαγρυπνεί ενόψει των νέων εξελίξεων.

Του  
Γιάννη Θεοδωρόπουλου

To Σάββατο 23 Μαρτίου 2019, οι κυβερνή-
σεις της Ιταλίας και της Κίνας υπέγραψαν 
μνημόνιο συνεργασίας για τη συμμετο-
χή της γείτονος στην πρωτοβουλία του 
Πεκίνου «Belt and Road Initiative» (BRI) 
στα πρότυπα του αρχαίου Δρόμου του 
Μεταξιού. Με αυτόν τον τρόπο η Ιταλία 
αποτελεί το πρώτο κράτος από την ομά-
δα των G7 ανεπτυγμένων οικονομιών το 
οποίο θα συμμετάσχει στη συγκεκριμένη 
πρωτοβουλία.
Ωστόσο, η εν λόγω κίνηση αποτελεί «κόκ-
κινο πανί» τόσο για τις ΗΠΑ, των οποί-
ων οι σχέσεις με την Κίνα παραμένουν 
τεταμένες, όσο και για τους επικεφαλής 
των ευρωπαϊκών θεσμών στις Βρυξέλλες, 
οι οποίοι με κάθε ευκαιρία επισημαίνουν 
τις επιφυλάξεις τους για τις αυξανόμενες 
κινεζικές επενδύσεις στο εσωτερικό της 



Του Άλκη Κορρέ, 
Ναυτιλιακού Οικονομολόγου

 «Κόκκινο πανί» η συμμετοχή 
της Ιταλίας για τις ΗΠΑ, 
κοινοτικές ανησυχίες και 
ρητορική εκ Βρυξελλών κατά 
των αυξανόμενων κινεζικών 
επενδύσεων στην ΕΕ. Δεν 
μπορεί κανείς παρά να γελάσει 
με αυτές τις εξελίξεις.

Όταν οι ΗΠΑ και η ΕΕ –εκπροσωπούσαν 
τα κράτη-μέλη διά της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής– ψήφιζαν με τα δύο χέρια τη δημιουρ-
γία του Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου 
και στη συνέχεια ενέκριναν τη συμμετοχή 
της Ινδίας και της Κίνας σε αυτόν δεν ανα-
λογίστηκαν τι θα συνέβαινε; Ακόμα και ένα 
παιδί οκτώ ετών θα έβλεπε τι θα ακολου-
θούσε, άρα προφανώς αυτό ήταν κάτι που 
ήθελαν. Τώρα κλαίνε σαν τις μωρές παρθέ-
νες νίπτοντας τας χείρας, ενώ θα έπρεπε 
να απολογούνται για τη μυωπία τους. 
Τώρα, ως προς τα λιμάνια, η Κίνα κάνει 
αυτό που τη συμφέρει –ή νομίζει ότι τη 

συμφέρει–, οργανώνοντας δίκτυα διανο-
μής των εξαγωγών της διαμέσου ελεγχό-
μενων λιμανιών. Επί των επιλογών της, ο 
Πειραιάς, η Τεργέστη ή οιοσδήποτε άλλος 
δεν έχουν να πουν τίποτα. Τα κράτη-μέλη 
της ΕΕ δύνανται να μη συμφωνήσουν στις 
συμβάσεις παραχώρησης, οι οποίες σε 
πολλά σημεία ενδέχεται να μην είναι σύμ-
φωνες με το σύνταγμα ή με το κοινοτικό 
κατεστημένο.
Κατά τη γνώμη μου, την τελευταία δεκαε-
τία στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών 
η Αμερική και η Ευρώπη συγκαταλέγο-
νται στους χαμένους και η Κίνα στους 
κερδισμένους. Αν αυτό ήταν προϊόν μιας 
φυσικής καταστροφής, θα έλεγα ότι ήταν 
μοιραίο. Όμως, εδώ μιλάμε για πολιτι-
κές επιλογές οι οποίες είχαν τεράστιο 
κόστος στο ΑΕΠ, σε θέσεις εργασίας και 
σε εγχώριες επενδύσεις. Ας σταματήσουν 
λοιπόν τα κλάματα και οι οδυρμοί και ας 
επανεξετάσουν τις επιλογές τους όσο 
υπάρχει χρόνος. Η επιλογή «do nothing» 
δεν υφίσταται.

Του Δρος Γεωργίου Κ. Βαγγέλα, 
Διευθύνοντος Συμβούλου Ports 
& Shipping Advisory

 Η είδηση περί ενδεχόμενου 
ενδιαφέροντος για κινεζικές 
επενδύσεις στον λιμένα της 
Τεργέστης πρέπει να εξεταστεί 
υπό το πρίσμα ευρύτερων 
γεωπολιτικών και οικονομικών 
εξελίξεων· και σίγουρα  
η πρόθεση αυτή των Κινέζων 
δεν πρέπει να θεωρηθεί 
μοχλός πίεσης προς την 
ελληνική κυβέρνηση για το 
θέμα της έγκρισης του master 
plan της ΟΛΠ ΑΕ.

Η κίνηση του Πεκίνου σαφώς προκαλεί 
τριγμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδί-
ως στον γαλλογερμανικό άξονα, δεδομέ-
νης της βούλησης της ΕΕ να μπει φρένο 
στις κινεζικές επενδύσεις στα κράτη-μέ-
λη και ιδίως σε κρίσιμες υποδομές, αν 
μάλιστα λάβουμε υπόψη ότι η Ιταλία είναι 

μία από τις σημαντικές οικονομίες της ΕΕ. 
Σε ό,τι αφορά αυτή καθαυτή την ενδε-
χόμενη επένδυση, θα πρέπει κατ’ αρχάς 
να υπάρξει έμπρακτο ενδιαφέρον, καθώς 
και να εξεταστούν οι όροι της κινεζικής 
εμπλοκής. Το λιμάνι της Τεργέστης δια-
θέτει έναν μόνο τερματικό σταθμό εμπο-
ρευματοκιβωτίων, τον οποίο διαχειρίζεται 
ιδιωτική εταιρεία, γεγονός που περιπλέκει 
την κατάσταση σε σχέση με τις συνθή-
κες που επικρατούσαν στον Πειραιά 
όταν επένδυσε η COSCO.  Η θέση του 
Πειραιά στο θαλάσσιο εμπόριο εμπορευ-
ματοκιβωτίων δεν κινδυνεύει. Θα πρέπει 
όμως και από την πλευρά της Ελλάδας 
να διαμορφωθούν πολιτικές και στρα-
τηγικές, με στόχο να δεθεί περισσότε-
ρο η COSCO με το λιμάνι του Πειραιά, 
διευκολύνοντας τη δημιουργία αλυσίδων 
μεταφοράς και logistic center, που θα 
δώσουν ώθηση στη μεταφορά εμπορευ-
ματοκιβωτίων από την Ελλάδα προς την 
Κεντρική Ευρώπη.

Προφάσεις εν αμαρτίαις

Η θέση του Πειραιά στο θαλάσσιο εμπόριο 
εμπορευματοκιβωτίων δεν κινδυνεύει
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Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ  
ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ

Του Καπτ. Γ. Γεωργούλη

Με το βλέμμα του ναυτικού

Αύξηση των προστίμων  
για περιβαλλοντικούς λόγους  
στα χωρικά ύδατα της Τουρκίας

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση 
του UK P&Ι Club, γνωστοποιείται η νέα 
τιμολόγηση για τα πρόστιμα που οφείλο-
νται σε ρύπανση στα τουρκικά ύδατα. Ιδι-
αίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο 
γεγονός ότι τα διοικητικά πρόστιμα που 
επιβάλλονται από τον Οργανισμό Προ-
στασίας του Περιβάλλοντος, σύμφωνα 
με τον τουρκικό περιβαλλοντικό κώδικα, 
αυξάνονται δραστικά σε σύγκριση με την 
προηγούμενη τιμολόγηση.
Εκτός από τα διοικητικά πρόστιμα, τα 
πλοία και οι πλοίαρχοι ενδέχεται επίσης 
να αντιμετωπίσουν και πρόστιμα από τις 
αρχές του λιμένα για παραβίαση των τοπι-
κών κανονισμών λιμένα και, τελικά, ακόμα 
και τον κίνδυνο ποινικής δίωξης σε ορι-
σμένες περιπτώσεις.
Πρέπει να σημειωθεί ότι το επίπεδο των 
διοικητικών προστίμων καθορίζεται σε 
συνάρτηση με το μέγεθος του πλοίου και 
τη φύση της ρυπογόνου ουσίας και όχι με 
την ποσότητα του ρύπου που φαίνεται ότι 

έχει απορριφθεί. Επιπλέον, σύμφωνα με το 
άρθρο 20 του περιβαλλοντικού κώδικα, τα 
πρόστιμα που επιβάλλονται σε κάθε εται-
ρεία πολλαπλασιάζονται επί τρία. Τα πρόστι-
μα μπορούν επίσης να πολλαπλασιαστούν 
με την επανάληψη περιστατικών ρύπανσης 
από μια εταιρεία, εφόσον αυτά συμβούν σε 
διάστημα μικρότερο από τρία έτη.
Επομένως, τα πρόστιμα που επιβάλλονται 
ακόμα και για πολύ μικρά περιστατικά 
ρύπανσης μπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλά 
αν αφορούν ρύπους μεγάλων οικολογι-
κών επιπτώσεων ή αν πλοία της εταιρεί-
ας ρυπάνουν επανειλημμένα τα τουρκικά 
ύδατα σε μικρό χρονικό διάστημα. Όταν 
οι αρχές θεωρήσουν ότι ένα πλοίο προ-
κάλεσε ρύπανση, το πλοίο πιθανόν να 
κρατηθεί εν αναμονή της καταβολής του 
επιβληθέντος προστίμου ή της παροχής 
αποδεκτής εγγύησης. Μπορεί να εφαρ-
μοστεί έκπτωση 25% εάν το πρόστιμο 
καταβληθεί σε μετρητά ή μέσω τραπε-
ζικού εμβάσματος εντός προκαθορι-
σμένης προθεσμίας. Τα πρόστιμα είναι 
δυνατόν να προσβάλλονται από τους 
πλοιοκτήτες, υπό την προϋπόθεση ότι 
η ανάλογη ένσταση θα κατατεθεί στο 



αρμόδιο δικαστήριο εντός τριάντα ημε-
ρών από την ημερομηνία επιβολής του 
προστίμου και κοινοποίησης αυτού στην 
εταιρεία. Η καταβολή προστίμου για την 
απελευθέρωση του πλοίου και η παροχή 
της έκπτωσης δεν θίγει το δικαίωμα του 
πλοιοκτήτη να προβάλει ένσταση για το 
πρόστιμο στα τουρκικά δικαστήρια. Στην 
πραγματικότητα, οι προοπτικές επιτυχίας 
απαλλαγής από πρόστιμο ή περαιτέρω 
μείωσης του ποσού μάλλον πρέπει να 
θεωρούνται μηδαμινές.
Η ερμηνεία των διατάξεων του περιβαλ-
λοντικού κώδικα της Τουρκίας ως προς 
το τι μπορεί να εκληφθεί ως ρύπος είναι 
πολύ ευρεία και ρύπανση μπορεί να θεω-
ρηθεί η αποβολή των γκρίζων νερών σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της MARPOL IV, το 
νερό πλύσης του καταστρώματος, ακόμα 
και το νερό της βροχής που απορρίπτεται 
από τα «μπούνια» του πλοίου (ανοίγματα 
στη γραμμή καταστρώματος). 
Τα σκάφη που βρίσκονται στο αγκυροβό-
λιο ή παραβεβλημένα σε προβλήτα παρα-
κολουθούνται για τέτοιου είδους απορρί-
ψεις και οι αρχές που ασκούν τον έλεγχο 
υπάρχει περίπτωση να μην ειδοποιήσουν 
τον πλοίαρχο ότι έχει γίνει επιθεώρηση 

στο πλοίο από τη θάλασσα, ότι έχουν 
ληφθεί δείγματα από τα σημεία απόρρι-
ψης του πλοίου και ότι αυτά έχουν σταλεί 
σε εργαστήρια για ανάλυση. Για την από-
δειξη της παραπάνω διαδικασίας, η δειγ-
ματοληψία βιντεοσκοπείται από τις αρχές. 
Σε περίπτωση που ένα πλοίο κατηγορεί-
ται ότι προκάλεσε ρύπανση στα τουρκικά 
ύδατα, οι πλοιοκτήτες πρέπει να ενημερώ-
σουν το P&I Club και τους τοπικούς αντα-
ποκριτές του το συντομότερο δυνατό.
Ωστόσο, με στόχο την αποφυγή πιθανών 
κατηγοριών για ρύπανση, πρέπει να εφαρ-
μοστούν τα ακόλουθα μέτρα:
• Τα πλοία πρέπει να διασφαλίζουν την 

αυστηρή συμμόρφωση με όλες τις 
απαιτήσεις της MARPOL.

• Ο πλοίαρχος και το πλήρωμα πρέπει 
να είναι γνώστες των τοπικών κανο-
νισμών ρύπανσης προτού εισέλθουν 
στα τουρκικά ύδατα με μέριμνα της 
εταιρείας.

• Οι επιχειρήσεις απόρριψης πρέπει να 
εκτελούνται μόνο εφόσον είναι απα-
ραίτητο και μόνο εάν το νερό έχει 
ελεγχθεί και έχει επιβεβαιωθεί για 
την καθαρότητά του. 

• Όλα τα επιστόμια απόρριψης πρέπει 

να είναι κλειστά, ασφαλισμένα και 
σφραγισμένα με αριθμημένες ετικέ-
τες ασφαλείας και οι αριθμοί να είναι 
καταγεγραμμένοι στο ημερολόγιο 
του πλοίου. 

• Όλα τα επιστόμια απόρριψης να λει-
τουργούν άψογα και να γίνεται περι-
οδικά έλεγχος στεγανότητας.

• Όλα τα πώματα στα μπούνια του 
καταστρώματος να είναι τοποθετη-
μένα σωστά και τα νερά της βροχής 
να αποστραγγίζονται εσωτερικά. 

• Να αποφεύγεται η πλύση των κατα-
στρωμάτων και των υπερκατασκευών.

• Το επεξεργασμένο νερό από το 
σύστημα αποχέτευσης (seawage) και 
το γκρίζο νερό πρέπει να μεταφέρο-
νται σε ειδικές δεξαμενές αποθήκευ-
σης και να μην απορρίπτονται μέχρι 
το πλοίο να βρίσκεται εκτός τουρκι-
κών υδάτων. 

• Να αποφεύγεται κάθε απόρριψη από 
τις δεξαμενές φορτίου στα τουρκικά 
νερά. 

• Να παρακολουθούνται οι εκπομπές 
καυσαερίων από την καπνοδόχο του 
πλοίου. 

• Απαγορεύεται η συντήρηση (ματσα-
κόνι) και ο χρωματισμός του εξωτε-
ρικού περιβλήματος του πλοίου. 

• Στις δεξαμενές και στις προβλήτες 
επισκευής πλοίων, το πλήρωμα του 
πλοίου οφείλει να ελέγχει το προ-
σωπικό των συνεργείων για περιβαλ-
λοντικές αμέλειες, καθώς τα πλοία 
ευθύνονται για τυχόν περιστατικά 
ρύπανσης. 

Είναι δικαίωμα κάθε χώρας να προστατεύ-
σει το περιβάλλον των χωρικών της υδά-
των με αυστηρότερους κανονισμούς από 
αυτούς του διεθνούς θεσμικού πλαισίου, 
αρκεί αυτοί οι κανονισμοί να είναι ξεκά-
θαροι και να έχουν στόχο πραγματικά την 
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.  
Η Τουρκία ανακάλυψε νέα μέσα για να 
πλήξει τον πιο αδύναμο κρίκο στη μετα-
φορική εφοδιαστική αλυσίδα και να αυξή-
σει τους πόρους της, όχι μόνο από τη διέ-
λευση των πλοίων, αλλά και από την παρα-
μονή τους στα λιμάνια. Το πλοίο, λοιπόν, 
είναι κατεξοχήν ο στόχος, με την κατά το 
δοκούν ερμηνεία του πλοιάρχου λιμένα 
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(harbor master) των διεθνών και τοπικών 
κανονισμών σε ό,τι αφορά τις διατάξεις 
που αναφέρονται στην περιβαλλοντική 
προστασία της θάλασσας, και μάλιστα με 
ένα δικαστικό σύστημα που επιτρέπει μεν 
την ένσταση στις κατηγορίες που βαρύ-
νουν το πλοίο, αλλά σπανίως έως καθόλου 
αυτές γίνονται δεκτές. 

Μελέτη του OCIMF για ενίσχυση 
θωράκισης πλοίου απέναντι 
σε επιθέσεις με όπλα μεγάλης 
καταστροφικής ισχύος

Μετά την αύξηση των επιθέσεων σε περι-
φερειακό επίπεδο, από τον Οκτώβριο 
του 2016, εναντίον ποντοπόρων πλοίων, 
ειδικότερα δεξαμενόπλοιων, με τη χρήση 
πυραύλων επιφανείας (Anti-Ship Missiles 
– ASMs), αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχα-
νισμών (Improvised Explosive Devices – 
IEDs) και φορητών όπλων για την εξου-
δετέρωση αρμάτων μάχης (Anti-Tank 
Guided Weapons – ATGWs), το Διεθνές 
Φόρουμ των Επιχειρήσεων Πετρελαί-
ου (Oil Companies International Marine 
Forum – OCIMF) κατέληξε στο συμπέρα-
σμα –μετά την ανάλυση των περιπτώσεων 
των επιθέσεων– ότι στόχος των επιθέσε-
ων με τα ανωτέρω όπλα ήταν η πρύμνη 
του πλοίου, όπου βρίσκονται οι μηχανές, 
οι χώροι ενδιαίτησης του πληρώματος και, 
φυσικά, η γέφυρα.
Εν συνεχεία, ο OCIMF προχώρησε σε 
βάθος έρευνα, με στόχο την προστα-
σία του εξωτερικού περιβλήματος του 

πλοίου στην πρύμνη. Σε συνεργασία με 
την QinetiQ, μια πολυεθνική εταιρεία 
αμυντικών συστημάτων, προέβησαν στη 
διεξαγωγή μελέτης προσομοίωσης με τη 
βοήθεια υπολογιστών και του λογισμικού 
Survive της QinetiQ. Στόχος ήταν η διε-
ρεύνηση της αντοχής από επίθεση με τα 
παραπάνω όπλα του εξωτερικού περιβλή-
ματος ενός φορτωμένου δεξαμενόπλοι-
ου μεγέθους Aframax, τη στιγμή που το 
πλήρωμα βρίσκεται στο ανώτερο επίπεδο 
ετοιμότητας, καθώς και των επιπτώσεων 
από μια τέτοια επίθεση. Η επιλογή του 
μεγέθους του πλοίου για τη μελέτη αφο-
ρά το γεγονός ότι η κατασκευή του είναι η 
πλέον αντιπροσωπευτική για όλους τους 
τύπους των δεξαμενόπλοιων. 
Η μελέτη αποσκοπούσε στο να προσδιο-
ριστεί, μετά από επιθέσεις με πυραύλους 
επιφανείας (ASMs), εκρηκτικούς αυτοσχέ-
διους μηχανισμούς (IEDs) και αντιαρματι-
κά βλήματα (ATGWs): 
• Η πιθανότητα τραυματισμού των 

ναυτικών.
• Η επίδραση στις σχεδιασμένες επι-

λογές διαφυγής του πληρώματος.
• Το μέγεθος της καταστροφής.
Η προσομοίωση είχε επίσης στόχο να 
εκτιμήσει πόσο ευάλωτα είναι το εξωτε-
ρικό περίβλημα και οι υπερκατασκευές, 
συμπεριλαμβανομένης της γέφυρας ενός 
δεξαμενόπλοιου μεγέθους Aframax, στην 
επίθεση με τα παραπάνω όπλα. Η μελέτη 
αφορούσε την επιβίωση του προσωπικού, 
την ακεραιότητα του εξωτερικού περιβλή-
ματος, τα εσωτερικά διαφράγματα και την 

πιθανότητα πλήξης των κρίσιμων συστη-
μάτων (μηχανές, συστήματα ελέγχου πρό-
ωσης) και κατέληξε στα ακόλουθα συμπε-
ράσματα:
Το όπλο των αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχα-
νισμών (IED) είναι ικανό να προκαλέσει:
• Θανάτους και τραυματισμούς με την 

έκρηξη και την εκτόνωση.
• Εκτεταμένες ζημιές στο εξωτερικό 

περίβλημα και στα ελάσματα των 
υπερκατασκευών και, τέλος, διάτρη-
ση, με αποτέλεσμα την πλημμύρα του 
χώρου του μηχανοστασίου.

• Βλάβη στο σύστημα πρόωσης και 
διεύθυνσης κατά την έκρηξη και δια-
κοπή στην ηλεκτρική ενέργεια. 

• Καταστροφή των σχεδιασμένων επι-
λογών διαφυγής του πληρώματος και 
των μέσων διάσωσης λόγω της έκρη-
ξης.

Η προσομοίωση των επιπτώσεων από επι-
θέσεις με πυραύλους (ASM) και αντιαρμα-
τικά βλήματα (ATGW) αφορά περισσότε-
ρο την περιοχή κρούσης. Αναλυτικότερα:
• Δεν προβλέπεται καμία πλημμύρα.
• Η ζημιά στα ζωτικής σημασίας 

συστήματα του πλοίου είναι απίθανη.
• Οι οδοί διαφυγής και οι σωσίβιες 

λέμβοι/σωσίβιες σχεδίες ενδέχεται 
να έχουν υποστεί ζημιές.

• Οι τραυματισμοί του πληρώματος 
είναι πιθανοί, ειδικότερα αν το όπλο 
πλήξει έναν χώρο με έντονη ανθρώ-
πινη δραστηριότητα, όπως η γέφυρα, 
οπότε μπορεί να υπάρξουν πολλα-
πλοί τραυματισμοί και θάνατοι.

Όταν τα πλοία ναυσιπλοούν σε περιο-
χές όπου έχουν εντοπιστεί απειλές ASM, 
ATGW και IED, παρέχονται στα πληρώ-
ματα οι ακόλουθες συμπληρωματικές του 
σχεδίου ασφαλείας οδηγίες:
• Συγκέντρωση του πληρώματος σε 

σημείο διαφορετικό από το δωμάτιο 
πανικού (αν βρίσκεται στο μηχανο-
στάσιο), ώστε να παρέχεται σε αυτό 
το σημείο βαλλιστική προστασία από 
επιθέσεις με τα παραπάνω όπλα.

• Αφαίρεση δυνητικά επικίνδυνων υλι-
κών από το σημείο συγκέντρωσης 
του πληρώματος.

• Πρόσθετος και εξειδικευμένος εξο-
πλισμός πυρόσβεσης του πληρώμα-
τος και εκπαίδευση στη χρήση του.

• Εξασφάλιση ότι το πλήρωμα είναι 
εξοικειωμένο με όλες τις διαδρομές 
διαφυγής.



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

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

 

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

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

Built by Japan Marine United, Yokohama, Japan 2016

Γιάννης Μ. Καρράς
(1913-2008)

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

Piraeus 185 36, Greece

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

Winner of Lloyd's List Awards 2017
DRY CARGO COMPANY OF THE YEAR
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• Παροχή προσωπικού εξοπλισμού 
ασφαλείας για τα μέλη του πληρώ-
ματος.

• Προσθήκη θωράκισης με ενίσχυση 
των ελασμάτων ή σε περιοχές υψη-
λής σημαντικότητας, όπως η γέφυρα.

Για τα νέα πλοία τα οποία κατασκευάζο-
νται ή πρόκειται να κατασκευαστούν, η 
μελέτη προτείνει:
• Διπλασιασμό των ζωτικής σημασίας 

συστημάτων ως συνιστώσα του μελ-
λοντικού σχεδιασμού, όπως συμβαί-
νει με τα συστήματα γέφυρας.

• Ανάπτυξη και εγκατάσταση συστη-
μάτων προστασίας για τον περιορι-
σμό των ζημιών από τις εκρήξεις του 
IED. 

Η παραπάνω μελέτη δείχνει την τάση της 
αγοράς του πετρελαίου να δεχτεί την αύξη-
ση των επιθέσεων σε πλοία με όπλα που 
μπορούν να πλήξουν την ακεραιότητα του 
κύτους του πλοίου σαν μια πράξη παγιωμέ-
νη. Η απάντηση και η ανταπόκριση σε αυτή 
την απειλή πρέπει να είναι η θωράκιση του 
πλοίου και η εκπαίδευση του πληρώματος 
στη διαχείριση πειρατικών επιθέσεων με 
πανίσχυρα όπλα που χρησιμοποιούν επαγ-
γελματίες εγκληματίες, χωρίς πρώτα να εστι-
άσει στην καταστολή των επιθέσεων χρη-
σιμοποιώντας τα μέσα και τους τεράστιους 
πόρους της διεθνώς. Η λύση της θωράκισης 
του πλοίου απλώς θα οπλίσει τους παρα-
πάνω εγκληματίες με αποτελεσματικότερα 
όπλα, μεγαλύτερης καταστροφικής ισχύος. 
Τα μέλη των πληρωμάτων των πλοίων θα 
πρέπει, ως εκ τούτου, να εφοδιάζονται με 
πιστοποιητικό εκπαίδευσης στις ειδικές 
δυνάμεις για τη διαχείριση επιθέσεων με 
όπλα μεγάλης καταστροφικής ισχύος. Οι 
παραπάνω μελέτες το μόνο που καταδει-
κνύουν είναι ότι τα πλοία και οι ναυτικοί 
μας είναι πραγματικά εκτεθειμένοι σε τερά-
στιους κινδύνους, πλην αυτών της θάλασ-
σας, και τελικά ανυπεράσπιστοι, εκτός εάν 
κυκλοφορούν στο πλοίο με στολές της 
ομάδας εξουδετέρωσης βομβών.
Η παγκόσμια ναυτική κοινότητα, θεσμι-
κά, με ηγέτη τον Παγκόσμιο Ναυτιλιακό 
Οργανισμό και σε συνεργασία με όλα 
τα θεσμικά όργανα των εμπλεκομένων 
στη ναυτιλία φορέων, οφείλει να εντείνει 
την πίεση προς τα κράτη που παρέχουν 
ορμητήρια στους πειρατές, ώστε να υπάρ-
ξει παρέμβαση των κατάλληλων μηχανι-
σμών εξουδετέρωσης των θυλάκων της 
πειρατείας, όπου αυτοί υπάρχουν.

Αυτόνομα πλοία: τι αλλάζει  
στη λειτουργική διαχείριση  
των πλοίων

Σήμερα, με το έργο Falco της Yara 
Birkeland στη Νορβηγία και με το έργο 
της FinFerries στη Φινλανδία βρίσκεται σε 
εξέλιξη η κατασκευή αυτόνομων πλοίων, 
που αναμένεται να τεθούν σε δρομολό-
γηση. Με αφορμή τη λειτουργία των αυτό-
νομων πλοίων, που σε πιλοτικό επίπεδο 
θα είναι επανδρωμένα, είναι χρήσιμο να 
δούμε τις προκλήσεις που η παγκόσμια 
ναυτιλιακή κοινότητα καλείται να αντιμε-
τωπίσει, όπως η προσαρμογή του υπάρ-
χοντος θεσμικού πλαισίου σε ό,τι αφορά 
τη λειτουργία, την πιστοποίηση και την 
ασφάλιση των αυτόνομων πλοίων.
Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) 
αναγνωρίζει ότι τα αυτόνομα πλοία βρίσκο-
νται στο στάδιο της εξέλιξης, ωστόσο, με 
στόχο τις αλλαγές του θεσμικού πλαισί-
ου, έχει ορίσει ως αυτόνομο το πλοίο το 
οποίο, σε διαφορετική βαθμίδα, μπορεί να 
λειτουργήσει ανεξάρτητα από την ανθρώ-
πινη επέμβαση. Προχώρησε λοιπόν στην 
κατάταξη της αυτονομίας των πλοίων στις 
ακόλουθες τέσσερις βαθμίδες:
• Πρώτη: Πλοίο με αυτοματοποιη-

μένες διαδικασίες και υποστήριξη 
αποφάσεων. Οι ναυτικοί βρίσκο-
νται στο πλοίο για να ελέγχουν και 
να χειρίζονται τα συστήματα και τις 
λειτουργίες του. Ορισμένες λειτουρ-
γίες μπορεί να είναι αυτοματοποιημέ-
νες και να μην επιτηρούνται, αλλά με 
τους ναυτικούς να βρίσκονται στους 
χώρους ελέγχου λειτουργίας, έτοι-
μους να πάρουν τον έλεγχο οποιαδή-
ποτε στιγμή πιστεύουν ότι απαιτείται.

• Δεύτερη: Πλοίο που ελέγχεται 
από απόσταση με ναυτικούς στο 
πλοίο. Το πλοίο ελέγχεται από άλλη 
θέση, μακριά από αυτό. Οι ναυτικοί 
υπάρχουν στο πλοίο για να αναλά-
βουν τον έλεγχο και τη λειτουργία 
των συστημάτων του πλοίου.

• Τρίτη: Πλοίο που ελέγχεται από 
απόσταση χωρίς ναυτικούς στο 
πλοίο. Το πλοίο ελέγχεται από άλλη 
θέση, μακριά από αυτό, στην ξηρά. 
Δεν υπάρχουν ναυτικοί στο πλοίο.

• Τέταρτη: Πλήρως αυτόνομο πλοίο. 
Το λειτουργικό σύστημα του πλοίου είναι 
σε θέση να λαμβάνει αποφάσεις και να 
καθορίζει τις ενέργειες από μόνο του.

Στη συνέχεια θα εξετάσουμε τα πλοία της 
τρίτης και της τέταρτης βαθμίδας, δηλαδή 
τα αυτόνομα.
Το πρώτο ερώτημα που προκύπτει από τα 
παραπάνω είναι τι θα συμβεί στους ναυτι-
κούς που σήμερα επανδρώνουν τα πλοία 
με την εισαγωγή των αυτόνομων πλοίων. 
Το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο 
(International Chamber of Shipping – ICS) 
σήμερα εκτιμά την τρέχουσα παγκόσμια 
ζήτηση για ναυτικούς σε περισσότερα 
από 1,5 εκατ. άτομα, συμπεριλαμβανομέ-
νων αξιωματικών και κατώτερων πληρω-
μάτων. Παρ’ όλα αυτά, οι ναυτικοί ενδέχε-
ται να δουν την εισαγωγή των διαφόρων 
επιπέδων αυτοματισμού ως απειλή για 
την αγορά εργασίας. Σύμφωνα με μελέτη 
που εκπόνησε η Σχολή Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων του Αμβούργου για λογαριασμό 
του ICS, «λίγα πλοία θα είναι εντελώς 
αυτόνομα κατά την επόμενη δεκαετία ή 
και εικοσαετία. Με τη συνολική αύξηση 
του παγκόσμιου στόλου, τουλάχιστον ο 
αριθμός των αξιωματικών θα παραμένει 
σταθερός, ενώ ταυτόχρονα ο αριθμός των 
αξιωματικών στην ξηρά θα αυξηθεί σημα-
ντικά με την είσοδο των χειριστών των λει-
τουργικών συστημάτων από απόσταση». 
Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 
δεν θα υπάρχει έλλειψη θέσεων εργασίας 
για τους ναυτικούς στο προσεχές μέλλον, 
αλλά θα υπάρξουν σημαντικές ανάγκες 
εκπαίδευσης, διότι οι επιχειρήσεις που θα 
καλούνται να φέρουν εις πέρας στο πλοίο 
θα είναι τελείως διαφορετικές από αυτές 
που διεξάγονται σήμερα.
Η δεύτερη ερώτηση που πρέπει να απα-
ντηθεί είναι τι γίνεται με την αλλαγή στην 
εκτίμηση κινδύνου.
Το ανθρώπινο λάθος είναι η πιο συχνά 
αναφερθείσα αιτία ναυτικών ατυχημάτων, 
και μάλιστα σε ποσοστό περίπου 80%. 
Συνεπώς, εάν το ανθρώπινο λάθος προκα-
λεί καταστροφές, μια ερώτηση είναι εάν η 
απουσία του ανθρώπου από το πλοίο θα 
μπορούσε να μειώσει τα ναυτικά ατυχή-
ματα. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, 
ο ανθρώπινος παράγοντας δεν θα εξαφα-
νιστεί, αλλά θα μετατοπιστεί από το πλοίο 
στην ακτή, όπου βρίσκεται ο απομακρυ-
σμένος χειριστής και όπου λαμβάνουν 
χώρα ο σχεδιασμός και η ενημέρωση του 
λογισμικού. 
Οι περισσότερες διεθνείς συμβάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εμπί-
πτουν στο πεδίο εφαρμογής του Διε-



θνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), 
προβλέπουν επανδρωμένα πλοία. Οι διε-
θνείς κανονισμοί του 1972 για την πρό-
ληψη των συγκρούσεων στη θάλασσα 
(COLREGs), για παράδειγμα, απαιτούν 
επαγρύπνηση στις οπτικές και ακουστικές 
δεξιότητες του ανθρώπου στη γέφυρα. Η 
διεθνής σύμβαση για την ασφάλεια της 
ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (SOLAS) 
αναφέρεται στα επίπεδα επάνδρωσης και 
στις ενέργειες που απαιτούνται από τον 
πλοίαρχο. Και, σαφέστατα, τα μη επαν-
δρωμένα πλοία αποτελούν σημαντική 
πρόκληση για τη διεθνή σύμβαση για τα 
πρότυπα εκπαίδευσης, πιστοποίησης και 
τήρησης φυλακών των ναυτικών (STCW).
Η τρίτη ερώτηση που πρέπει να απαντη-
θεί είναι τι γίνεται με τον καταλογισμό 
ευθυνών.
Η σύμβαση σύγκρουσης του 1910, για 
παράδειγμα, βασίζεται στον καταλογισμό 
της ευθύνης ανάλογα με τα σφάλματα ή 
τις αμέλειες που βαρύνουν τους χειριστές 
των πλοίων. Αν τα πλοία όμως είναι αυτό-
νομα, είναι δυνατόν να καταλογιστούν 
ευθύνες σε τεχνητή νοημοσύνη; Και αν 
το ένα πλοίο είναι αυτόνομο και το άλλο 
επανδρωμένο, με το σκεπτικό ότι τα λει-
τουργικά συστήματα δεν κάνουν λάθη, την 
ευθύνη θα έχει το επανδρωμένο πλοίο; 
Η τέταρτη ερώτηση αφορά την ασφάλεια 
των επικοινωνιών.
Η κυβερνοασφάλεια είναι ίσως η μεγα-
λύτερη ανησυχία αλλά και η τροχοπέδη 
για την είσοδο των αυτόνομων πλοίων 
στη μεταφορική αλυσίδα. Ακόμα και οι 
ασφαλιστές δεν καλύπτουν ζημιές που 
προκύπτουν από κυβερνοεπιθέσεις και οι 
πιέσεις ασκούνται στους αλληλασφαλιστι-
κούς οργανισμούς (P&I clubs), που καλύ-
πτουν σήμερα τον συγκεκριμένο κίνδυνο. 
Επομένως, για τα αυτόνομα πλοία πρέπει 
να διερευνηθεί η πιθανότητα της αντιμε-
τώπισης κυβερνοεπιθέσεων, αλλά και πει-
ρατικών και τρομοκρατικών επιθέσεων. 
Η πέμπτη και τελευταία ερώτηση αφορά 
την έρευνα και τη διάσωση στη θάλασσα.  
Πώς ένα αυτόνομο πλοίο, σε συνθήκες 
που, αν κάποιο λογισμικό τις χαρακτηρί-
ζει επικίνδυνες, μπορεί να προχωρήσει σε 
διάσωση όταν κινδυνεύει ένα επανδρωμέ-
νο πλοίο; Η διάσωση ανθρώπινων ζωών 
στη θάλασσα είναι το ύψιστο καθήκον 
ενός πλοίου προς ένα άλλο.
Παρόλο που η τεχνολογία είναι, ως συνή-
θως, μπροστά από τους κανονισμούς, 

στην περίπτωση των αυτόνομων πλοίων 
αυτό δεν ισχύει, τουλάχιστον μέχρι σήμε-
ρα δεν υπάρχει αυτόνομο πλοίο που να 
εκτελεί ποντοπόρα ταξίδια. Πριν από τη 
μεταβολή των διεθνών κανονισμών του 
IMO, θα υπάρξουν αλλαγές στις εθνικές 
νομοθεσίες, όπως και η δημιουργία κατευ-
θυντήριων γραμμών, που θα εφαρμόζο-
νται από το κράτος σημαίας στο εσωτερι-
κό της χώρας και από τους νηογνώμονες. 
Οι απαντήσεις στις παραπάνω ερωτήσεις 
θα «βασανίσουν» για μεγάλο χρονικό διά-
στημα τον ΙΜΟ, τους νηογνώμονες, τους 
κατασκευαστές και, φυσικά, τους πλοιο-
κτήτες. Αναμένοντας να δούμε τα πλοία 
της τρίτης και της τέταρτης βαθμίδας, 
ας προβληματιστούμε προκειμένου να 
δώσουμε τις απαντήσεις μας στα παρα-
πάνω ερωτήματα. 

Οι αστοχίες στο σχέδιο πλου 
μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο 
την αξιοπλοΐα

Στις 8 Μαρτίου 2019, το δικαστήριο 
του αγγλικού ναυαρχείου (Alize 1954 & 
CMA CGM SA κατά Allianz Elementar 
Versicherungs AG) υπογράμμισε την ύψι-
στη σημασία της σύνταξης και της εκτέ-
λεσης του σχεδίου πλου με ακρίβεια από 
τους αξιωματικούς ναυτιλίας, λαμβάνοντας 
υπόψη όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες.
Στην περίπτωση αυτή, ένα πλοίο μεταφο-
ράς εμπορευματοκιβωτίων, το «CMA CGM 
LIBRA», με φορτίο αξίας άνω των 500 εκατ. 
δολαρίων ΗΠΑ, με τις δεξαμενές καυσίμων 
γεμάτες με 8.000 τόνους, προσάραξε σε 
ύφαλο ενώ έπλεε σε δίαυλο συγκεκριμέ-
νου βάθους, μετά από βυθοκόρηση του 
πυθμένα, προς το λιμάνι του Xiamen στην 
Κίνα, ενώ τα όρια του διαύλου φωτίζονταν 
από σημαντήρες (buoys). Οι ιδιοκτήτες 
του πλοίου (CMA CGM) ισχυρίστηκαν 
ότι ο ύφαλος δεν ήταν χαρτογραφημένος, 
με αποτέλεσμα το πλοίο να προσαράξει 
χωρίς να γνωρίζουν οι αξιωματικοί την 
ύπαρξή του στον δίαυλο.
Τελικά αποδείχτηκε ότι η βυθοκόρηση 
δεν έγινε σύμφωνα με τη σχεδίαση της 
υδρογραφικής υπηρεσίας, λόγω της πιθα-
νότητας ύπαρξης ναρκών από τον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, με αποτέλεσμα να 
είναι πιθανό να έχουν μείνει σημεία του 
διαύλου με περιορισμένα νερά. Η CMA 
CGM χρηματοδότησε την επιτυχή διάσω-
ση του πλοίου και δήλωσε γενική αβαρία 
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για να ανακτήσει τα έξοδα της διάσωσης 
και γενικής αβαρίας του φορτίου.
Το συνολικό ποσό της γενικής αβαρίας 
ξεπέρασε τα 13 εκατ. δολάρια ΗΠΑ, από 
τα οποία 9,5 εκατ. δολάρια καταβλήθηκαν 
στους διασώστες. Περίπου το 8% των 
ασφαλιστών του φορτίου αρνήθηκε να 
πληρώσει τη συνεισφορά του στη γενι-
κή αβαρία του φορτίου, ύψους περίπου 
800.000 δολαρίων ΗΠΑ, με το σκεπτικό 
ότι η προσάραξη του πλοίου οφειλόταν 
σε σφάλμα του πλοιάρχου. Συγκεκριμένα, 
ισχυρίστηκαν ότι υπήρξαν σοβαρές αστο-
χίες στον σχεδιασμό του ταξιδιού.
Το δικαστήριο έκρινε ότι το σχέδιο πλου 
ήταν ανεπαρκές. Ειδικότερα, το σχέδιο 
πλου που συνέταξε ο επιφορτισμένος 
με το σχετικό καθήκον αξιωματικός δεν 
έλαβε υπόψη του το προειδοποιητικό 
μήνυμα (preliminary notice) για τους 
ναυτιλλομένους (NM6274 / P10) που είχε 
εκδοθεί από την Υδρογραφική Υπηρε-
σία του Ηνωμένου Βασιλείου περίπου 
πέντε μήνες πριν από την προσάραξη, 
προειδοποιώντας τους ναυτικούς για την 
παρουσία πολυάριθμων σημείων με μικρό-
τερο βάθος εκτός των χαρτών κατά την 
προσέγγιση του πλοίου προς το Xiamen, 
επιβεβαιώνοντας ότι τα χαρτογραφημένα 
βάθη μέσα στο κανάλι επαρκούσαν για 
την ασφαλή ναυσιπλοΐα στον δίαυλο.

Επιπλέον, αντίθετα με τα διεθνή πρότυ-
πα κατάρτισης και σύνταξης του σχεδίου 
πλου, δεν υπήρχε καμία αναφορά, επι-
σήμανση και σχεδίαση για περιοχές μη 
προσέγγισης (no go areas). Ο πλοίαρχος 
επιβεβαίωσε ότι, αν το σχέδιο πλου περι-
ελάμβανε επισημάνσεις για τις περιοχές 
μη προσέγγισης, δεν θα είχε βγει από το 
κανάλι και δεν θα είχε εκτελέσει τον ελιγ-
μό που οδήγησε στην προσάραξη.
Αυτό οδήγησε το δικαστήριο στη διαπί-
στωση ότι η απουσία επαρκούς σχεδίου 
πλου προκάλεσε την προσάραξη και ως 
αποτέλεσμα οι πλοιοκτήτες δεν επέ-
δειξαν την προσήκουσα επιμέλεια (due 
diligence) για να διατηρήσουν την αξιοπλο-
ΐα (seaworthiness) του πλοίου σε όλη τη 
διάρκεια του ταξιδιού σύμφωνα με τους 
κανόνες της Χάγης Visby (άρθρο III παρ. 1).
Σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό, το 
δικαστήριο δικαίωσε την άποψη ότι, λόγω 
της αναξιοπλοΐας, οι ασφαλιστές του φορ-
τίου δεν πρέπει να καταβάλουν το μέρι-
σμά τους στη γενική αβαρία. 
Η παραπάνω απόφαση είναι πολύ σημα-
ντική και τονίζει την ύψιστη σημασία στον 
σχεδιασμό του ταξιδιού του πλοίου με 
απόλυτη ακρίβεια, λαμβάνοντας υπόψη 
όλες τις παραμέτρους και τις πληροφο-
ρίες που επηρεάζουν την ασφάλεια του 
ταξιδιού σε κάθε χρονική στιγμή. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι το περιστατικό συνέβη 
το 2011, κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής 
περιόδου από τους συμβατικούς χάρτι-
νους χάρτες στους ηλεκτρονικούς. Αν το 
πλοίο διέθετε ηλεκτρονικούς χάρτες, το 
μήνυμα προειδοποίησης θα υπήρχε κατα-
χωρισμένο στο ηλεκτρονικό σχέδιο πλου 
και πιθανώς δεν θα υφίστατο προσάραξη, 
χωρίς να αποκλείεται όμως η ίδια κατά-
ληξη. 
Από τον Ιούλιο του 2016, τα πλοία που 
εκτελούν διεθνή δρομολόγια υποχρεού-
νται να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς 
χάρτες, οι οποίοι θα πρέπει να είναι ενημε-
ρωμένοι με τις τελευταίες διορθώσεις και 
θα παρέχουν οπτική ειδοποίηση για τους 
ναυτιλιακούς κινδύνους. Με την είσοδο των 
ηλεκτρονικών χαρτών, όμως, άλλης φύσεως 
προβλήματα προέκυψαν, όπως η εξοικείω-
ση των χρηστών με τις νέες απαιτήσεις. 
Επίσης, η πλήρης βύθιση των αξιωματικών 
στο εικονικό περιβάλλον των ηλεκτρονι-
κών χαρτών ενώ δεν έχει αποδειχτεί η 
συχνότητα σφάλματος των ηλεκτρονικών 
συστημάτων, σε σχέση με το πραγματικό 
περιβάλλον έξω από τη γέφυρα, αυξάνει 
τον κίνδυνο αβλεψίας και αστοχίας στην 
ασφαλή ναυσιπλοΐα του πλοίου.  
Τέλος, στην προσπάθεια να περιοριστούν 
οι κίνδυνοι, οι σημερινοί αξιωματικοί οφεί-
λουν να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες 
από τα ηλεκτρονικά βοηθήματα, αλλά 
απόλυτη εμπιστοσύνη μπορούν να έχουν 
μόνο στις παρατηρήσεις από το εξωτερι-
κό περιβάλλον. Επομένως, ο συνδυασμός 
των δύο μπορεί πραγματικά να περιορίσει 
τους κινδύνους, και αυτό πρέπει να τονί-
ζεται όταν οι αξιωματικοί ολοκληρώνουν 
την εκπαίδευσή τους στους ηλεκτρονι-
κούς χάρτες. 

Βενεζουέλα: η πολιτική αστάθεια 
στη χώρα επηρεάζει τις 
λειτουργίες των πλοίων

Ως αποτέλεσμα των πολιτικών αναταρα-
χών σε ολόκληρη τη χώρα, ειδικά μετά 
την ανακοίνωση της πιθανής άφιξης 
ανθρωπιστικής βοήθειας στις 23 Φεβρου-
αρίου 2019, η κυβέρνηση της χώρας έλαβε 
μέτρα με στόχο το κλείσιμο των θαλάσσι-
ων συνόρων. Στα μέτρα αυτά συμπεριλαμ-
βάνεται και ο περιορισμός της θαλάσσιας 
κυκλοφορίας που επιβάλλεται από τις 
τοπικές αρχές λιμένα ως εξής:
1. Τα πλοία που φτάνουν/αναχωρούν από/
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προς τα νησιά Αρούμπα, Μπονέρ και 
Κουρασάο (Ολλανδικές Αντίλλες) και τις 
Ηνωμένες Πολιτείες. Αν και δεν υπάρχει 
επίσημη έγγραφη οδηγία –ή, και αν υπάρ-
χει, δεν έχει δημοσιευτεί μέχρι στιγμής–, ο 
αντιπρόεδρος Delcy Rodriguez ανακοίνω-
σε την εφαρμογή τέτοιων μέτρων σε μία 
από τις δημόσιες εμφανίσεις του. Αναλυ-
τικότερα, αναφέρθηκε ότι οι περιορισμοί 
στη θαλάσσια κυκλοφορία συνιστούν 
μέτρα που πρόκειται να διασφαλίσουν τα 
θαλάσσια σύνορα της χώρας στην προ-
σπάθεια της κυβέρνησης να εμποδίσει 
την άφιξη της ανθρωπιστικής βοήθειας, 
μιας πρωτοβουλίας υπό τον συντονισμό 
της αντιπολίτευσης. 
Στην περίπτωση που ζητηθεί άδεια από-
πλου (port clearance) για λιμάνια των 
Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τις νέες 
κυρώσεις κατά των ΗΠΑ που ανακοινώθη-
καν στις 28 Ιανουαρίου 2019, έχουν δοθεί 
οδηγίες στις κατά τόπους αρχές των λιμα-
νιών να παραπέμψουν κάθε αίτηση αναχώ-
ρησης στην εθνική ναυτιλιακή αρχή (INEA 
Caracas) για μεταγενέστερη έγκριση.
2. Σε όλα τα ιδιωτικά –και όχι εμπορικά– 
πλοία αναψυχής, θαλάσσιου τουρισμού, 
αθλητισμού και τέλος αλιευτικά, σύμφωνα 

με την ανακοίνωση της εθνικής ναυτιλια-
κής αρχής με ημερομηνία 19 Φεβρουα-
ρίου 2019,  που βρίσκονται στην περιοχή 
του Tucacas, Falcon State, όλες οι εγκρί-
σεις ή οι εντολές αναχώρησης αναστέλ-
λονται μέχρι νεωτέρας. 
Νεότερες πληροφορίες αναφέρονται σε 
μια απόφαση της κυβέρνησης της Βενε-
ζουέλας να προχωρήσει σε κράτηση 
όλων των πλοίων που βρίσκονται ήδη σε 
λιμένες της χώρας, ωστόσο η πληροφο-
ρία δεν έχει διασταυρωθεί, ούτε υπάρχει 
επίσημη τοποθέτηση από κυβερνητικούς 
αξιωματούχους, και θα μπορούσε να 
οφείλεται σε παρανόηση της εντολής που 
αφορά τα μικρά ιδιωτικά/αλιευτικά σκάφη. 
Όπως διευκρινίστηκε από την κυβέρνηση, 
η ναυσιπλοΐα απαγορεύτηκε μόνο για τις 
περιπτώσεις που εμπίπτουν στις παρα-
γράφους 1 και 2 και δεν επηρεάζει τα 
πλοία με άλλους προορισμούς, όπως αυτά 
που φορτώνουν με προορισμό ευρωπαϊκά 
λιμάνια. 
Παράλληλα, η εθνική ναυτιλιακή αρχή 
(INEA), η οποία είναι υπεύθυνη για την 
εφαρμογή του κώδικα ISPS σε όλους τους 
εσωτερικούς λιμένες, εξέδωσε εγκύκλιο 
την 21η Φεβρουαρίου 2019, ενημερώ-

νοντας το εθνικό λιμενικό σύστημα ότι 
ισχύει άμεσα η αναβάθμιση της ασφάλει-
ας στο επίπεδο 3, σε εκείνες τις λιμενικές 
εγκαταστάσεις που παρέχουν υπηρεσί-
ες σε πλοία τα οποία εκτελούν διεθνείς 
πλόες, ζητώντας από αυτά τα λιμάνια την 
εφαρμογή πρόσθετων ειδικών μέτρων 
ασφαλείας. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης 
της Βενεζουέλας, η απόφαση και τα μέτρα 
ασφαλείας που τη συνοδεύουν ελήφθη-
σαν λόγω του οικονομικού πολέμου που 
δέχεται η χώρα και της προσπάθειας 
ανατροπής της νόμιμης κυβέρνησης, με 
πιθανή την ένοπλη παρέμβαση από ξένες 
δυνάμεις. 
Πραγματικά, η κατάσταση στη Βενεζου-
έλα και η αντίδραση της κυβέρνησης 
δημιουργούν προβλήματα στα πλοία που 
δραστηριοποιούνται στα λιμάνια της. Η 
Βενεζουέλα είναι μια μεγάλη χώρα με 
πολλά λιμάνια, με μεγάλη εμπορική κίνη-
ση από τη λίμνη του Μαρακαΐμπο έως τα 
λιμάνια στον ποταμό Ορινόκο. Τα λιμάνια 
της εξυπηρετούν ένα ευρύ φάσμα προϊό-
ντων, όπως πετρέλαιο, σιδηρομετάλλευμα 
κ.ά. Τα πλοία που φορτώνουν από τα λιμά-
νια της έχουν διάφορους προορισμούς, 
σε ό,τι αφορά όμως το αργό πετρέλαιο 
τα λιμάνια που χρησιμοποιούνται είναι 
αυτά των Ολλανδικών Αντιλλών, με τελι-
κό προορισμό του φορτίου τις Ηνωμένες 
Πολιτείες. Πολλά πλοία, συνεπώς, βρίσκο-
νται σε καθεστώς κράτησης, ουσιαστικά 
με μόνη αιτία το λιμάνι προορισμού. Από 
αυτή τη δυσάρεστη συνέπεια είναι βέβαιο 
ότι θα προκύψουν απαιτήσεις από ναυλω-
τές και παραλήπτες, ειδικά αν οι φορτω-
τικές έχουν εκδοθεί και η αξία τους έχει 
κατατεθεί στις τράπεζες. Τα παραπάνω 
μέτρα που ελήφθησαν από την κυβέρνη-
ση της χώρας ενισχύουν την απομόνωσή 
της και «στραγγαλίζουν» περισσότερο 
την ήδη βυθισμένη οικονομία της. 
Τέλος, τα μέτρα θα αποτελέσουν αποτρε-
πτικό παράγοντα για τους διαχειριστές 
πλοίων όσον αφορά τη ναύλωση για φορ-
τίο από τη Βενεζουέλα με οποιονδήποτε 
προορισμό, λόγω της ανασφάλειας που 
δημιουργεί η σπασμωδική αντίδραση της 
κυβέρνησης στις δήθεν εξωτερικές απει-
λές. Οι διαχειριστές των πλοίων δεν είναι 
καθόλου βέβαιοι ότι μια γενίκευση της 
κράτησης των πλοίων δεν θα είναι η επό-
μενη απόφαση της κυβέρνησης. 
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Διευρύνεται η νεοσύστατη  
Clean Shipping Alliance 2020

Η νεοσύστατη Clean Shipping Alliance 
2020 (CSA 2020) –η οποία υποστηρί-
ζει την τοποθέτηση scrubbers στα πλοία 
προς συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του 
IMO για καύσιμα χαμηλής περιεκτικό-
τητας σε θείο– ολοένα και διευρύνεται, 
καθώς νέες ναυτιλιακές εταιρείες εισέρ-
χονται σε αυτήν.
Στόχος της CSA 2020 είναι η παροχή πλη-
ροφοριών και η ανάλυση δεδομένων προς 
ενημέρωση της ναυτιλιακής βιομηχανίας 
και όλων των ενδιαφερόμενων μερών για 
την καλύτερη απόδοση των πλοίων μέσω 
της μείωσης των αέριων ρύπων τους.

Οι τελευταίες προσθήκες στην CSA 2020 
ήταν οι εταιρείες Wallenius Wilhelmsen, 
Hammonia Reederei, International 
Seaways, Chandris (Hellas) και Genco 
Shipping & Trading. Ως εκ τούτου ο οργα-
νισμός αποτελείται πλέον από 35 εταιρεί-
ες-μέλη, οι οποίες διαθέτουν συνολικά 
2.500 πλοία.
Ο κ. Roger Strevens, Vice President, Global 
Sustainability της Wallenius Wilhelmsen, 
επεσήμανε ότι η εταιρεία του υποστηρί-
ζει την εφαρμογή του Sulphur Cap 2020, 
ωστόσο αποτελεί ένα μεγάλο βήμα για 
τη ναυτιλιακή βιομηχανία, καθώς εμπερι-
έχει προκλήσεις αναφορικά με τα υψηλά 
κόστη και τη διαθεσιμότητα των εναλλα-
κτικών ναυτιλιακών καυσίμων. Η Wallenius 
Wilhelmsen αναμένεται να χρησιμοποιή-
σει εναλλακτικά καύσιμα για την πλειονό-
τητα των πλοίων της και να τοποθετήσει 
scrubbers στα υπόλοιπα.
Από τη μεριά του, ο κ. John Wobensmith, 
πρόεδρος και CEO της Genco Shipping 
& Trading, δήλωσε ότι, εφόσον η εταιρεία 
του αποφάσισε να επενδύσει σε συστή-

ΔΙΕΘΝΗ 
ΥΔΑΤΑ

Ειδήσεις από τις θάλασσες  
του κόσμου

Επιμέλεια:  
Αγγελική Κολιομίχου



ματα scrubbers, τότε είναι σημαντικό να 
υποστηρίξει τους στόχους της Clean 
Shipping Alliance 2020.

Είσοδος της Total στο Arctic LNG 2

O γαλλικός κολοσσός Total ανακοίνωσε 
τη σύναψη συμφωνίας με τη Novatek για 
την απόκτηση του 10% του Arctic LNG 2, 
ενός κομβικής σημασίας LNG project στη 
ρωσική χερσόνησο Gydan, στη Θάλασσα 
Κάρα στη Σιβηρία.
Παράλληλα, Total και Novatek συμφώ-
νησαν προκειμένου η πρώτη να έχει τη 
δυνατότητα να συμμετάσχει κατά ένα 
ποσοστό 10-15% σε όλα τα μελλοντικά 
projects υγροποιημένου φυσικού αερίου 
της Novatek στις χερσονήσους Gydan 
και Yamal.
Αναφερόμενος στη συμφωνία, ο πρόε-
δρος και CEO της Total, Patrick Pouyanné, 
σημείωσε ότι το φιλόδοξο Arctic LNG 2 
αντανακλά τη στρατηγική του γαλλικού 
κολοσσού για επέκταση του χαρτοφυλα-
κίου LNG.

Maersk: λύση τα scrubbers  
στα μεγάλα product tankers

Η δανέζικη Maersk Tankers ανακοίνωσε 
ότι θα προχωρήσει στην τοποθέτηση 
τεσσάρων scrubbers σε πλοία της τύπου 
LR2 product tankers εντός του 2019.
Σε σχετικό δελτίο Τύπου, η Maersk 
Tankers επισημαίνει ότι, κατόπιν εκτετα-
μένων αναλύσεων, κρίθηκε αναγκαία και 
οικονομικά συμφέρουσα ως λύση η εγκα-
τάσταση scrubbers σε μεγάλης χωρητι-
κότητας product tankers. Η εταιρεία στο 
παρελθόν έχει εκφράσει την άποψη ότι 
θα στραφεί προς τα εναλλακτικά ναυτιλια-
κά καύσιμα, τα οποία θα είναι συμβατά με 
τις διεθνείς περιβαλλοντικές απαιτήσεις, 
επενδύοντας σε scrubbers μόνο για περι-
ορισμένο αριθμό πλοίων της.
Τα τέσσερα scrubbers αναμένεται να 
τοποθετηθούν σε ένα μεγαλύτερης ηλι-
κίας πλοίο κατηγορίας LR2 της Maersk, 
καθώς και σε άλλα τρία πλοία ίδιας κατη-
γορίας, τα οποία έχουν πρόσφατα ναυπη-
γηθεί για την εταιρεία.
Ο κ. Tommy Thomassen, Technical Officer 
της Maersk Tankers, τόνισε ότι η εταιρεία 
υποστηρίζει και πρόκειται να εφαρμό-
σει όσα απαιτούνται από τους διεθνείς 
περιβαλλοντικούς κανονισμούς του IMO 

αναφορικά με την ποσότητα οξειδίων του 
θείου που εκλύεται στην ατμόσφαιρα από 
τα πλοία.

Επέλαση της CMA CGM  
στο Κέρας της Αφρικής

O γαλλικός κολοσσός CMA CGM υπέ-
γραψε προσύμφωνο με τη MACCFA της 
Αιθιοπίας για τη σύσταση κοινοπραξίας, 
καθώς επίσης και επιμέρους συμφωνί-
ες για την από κοινού με την Ethiopian 
Shipping and Logistics Services Enterprise 
διαχείριση του λιμένα Modjo Dry Port της 
αφρικανικής χώρας.
Οι συμφωνίες υπεγράφησαν στο πλαί-
σιο επίσκεψης του Γάλλου προέδρου 
Εμανουέλ Μακρόν στην Αιθιοπία και στο 
Τζιμπουτί, με τον επικεφαλής της  CMA 
CGM, Rodolphe Saade, να αποτελεί μέλος 
της γαλλικής αποστολής.
Σημειωτέον ότι η σύμπραξη των CMA 
CGM και MACCFA εντάσσεται στο πλαί-
σιο της πρόσφατης απόφασης της κυβέρ-
νησης της Αιθιοπίας να «απελευθερώσει» 
τον κλάδο των logistics.
Ο CEO της MACCFA Freight Logistics, 
Mulugeta Assefa, τόνισε ότι, μετά την από-
φαση της κυβέρνησης για το άνοιγμα σε 
ξένους επενδυτές, υπεγράφη τελικά μνη-
μόνιο συνεργασίας με την CMA CGM, 
σύμφωνα με το οποίο 49% των μετοχών 
της MACCFA θα περάσει στα χέρια του 
γαλλικού κολοσσού.

Με το βλέμμα στραμμένο  
στην Αρκτική

Για τον ρωσικό ενεργειακό κολοσσό 
Novatek οι οδοί ναυσιπλοΐας στον Αρκτι-
κό Ωκεανό αναδεικνύονται σε άμεση 
προτεραιότητα, με δεδομένη τη μεγάλη 
σημασία τους για το διεθνές θαλάσσιο 
εμπόριο.
Η Novatek επιθυμεί τη διατήρηση της 
Βόρειας Θαλάσσιας Οδού μεταξύ Αρκτι-
κής και Ασίας ανοιχτής καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του έτους, με στόχο την ομαλή διο-
χέτευση διά θαλάσσης του παραγόμενου 
στις εγκαταστάσεις της στη Σιβηρία υγρο-
ποιημένου φυσικού αερίου (έργα Yamal 
LNG και Arctic LNG 2).
Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το Reuters, 
ο CFO του ρωσικού κολοσσού, Mark 
Gyetvay, ανέφερε πρόσφατα, στο περι-
θώριο ενός ενεργειακού συνεδρίου, πως 
στα σχέδια της εταιρείας είναι το 2023 να 
μπορεί να παραμείνει η Βόρεια Θαλάσσια 
Οδός ανοιχτή για τη ναυσιπλοΐα με τη 
χρήση πυρηνοκίνητων παγοθραυστικών 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Να σημειωθεί ότι γενικότερη επιδίωξη 
της ρωσικής κυβέρνησης είναι να υλο-
ποιηθούν επενδύσεις ύψους $607,8 εκατ. 
σε χρονικό ορίζοντα τριών ετών προς 
την περαιτέρω ανάπτυξη της Βόρειας 
Θαλάσσιας Οδού, κάτι που αποτελεί για 
τη Μόσχα το κλειδί για την ανάπτυξη της 
ρωσικής Αρκτικής.
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Νέοι εμπορικοί διάδρομοι 
ενώνουν Ασία και Ευρώπη

Στο πλαίσιο συνάντησης στο Βουκουρέ-
στι των υπουργών Εξωτερικών του Αζερ-
μπαϊτζάν, του Τουρκμενιστάν, της Γεωργί-
ας και της Ρουμανίας, υπεγράφη διακήρυ-
ξη για την προώθηση ενός νέου διαδρό-
μου μεταφοράς εμπορευματικών αγαθών 
μεταξύ Μαύρης Θάλασσας και Κασπίας.
Πρόκειται για το έργο «Caspian Sea 
– Black Sea International Transport 
Corridor project – ITC-CSBS», μέσω του 
οποίου επιδιώκεται η βελτίωση του εμπο-
ρίου μεταξύ Κεντρικής Ασίας και Ευρώ-
πης και η δημιουργία νέων δυνατοτήτων 
και ευκαιριών για συνδεσιμότητα και περι-
φερειακή ανάπτυξη στην περιοχή.
Σε δηλώσεις τους οι υπουργοί Εξωτερι-
κών ανέφεραν πως αυτός ο νέος διάδρο-
μος μεταφοράς αγαθών θα είναι ο πιο 
σύντομος αλλά και ο πλέον κερδοφόρος 
που θα συνδέει την Κεντρική Ασία με την 
Ευρώπη μέσω των δύο θαλασσών.
Προκειμένου να αναπτυχθεί ο νέος αυτός 
διάδρομος, θα συγκροτηθεί ομάδα εμπει-
ρογνωμόνων που θα συμβάλει στην εναρ-
μόνιση των δασμών και στην απλοποίηση 
των τελωνειακών διαδικασιών.

Αναγκαία η επαγρύπνηση, παρά 
τις μειωμένες επιθέσεις σε πλοία 
στον Ινδικό

Η Στρογγυλή Τράπεζα των BIMCO, ICS, 
INTERCARGO και INTERTANKO, με τη 
συμμετοχή του OCIMF (Oil Companies 
International Marine Forum), ανακοίνωσε 
ότι έχουν μειωθεί τα γεωγραφικά όρια της 
λεγόμενης «High Risk Area» στον Ινδικό 
Ωκεανό αναφορικά με τα περιστατικά πει-
ρατικών επιθέσεων.
Ωστόσο, σύμφωνα με τις παραπάνω διε-
θνείς ενώσεις, ο κίνδυνος πειρατικών επι-
θέσεων στα πλοία παραμένει, με τη ζωή 
των ναυτικών να απειλείται.
Ως εκ τούτου, όπως αναφέρεται σε δελτίο 
Τύπου του ICS, είναι απαραίτητο να συνεχι-
στούν οι επιθεωρήσεις στον Ινδικό Ωκεα-

νό από ναυτικές δυνάμεις χωρών –όπως οι 
Combined Maritime Forces, EUNAVFOR 
και United Kingdom Maritime Trade 
Operations (UKMTO)–, συμβάλλοντας 
στην καταστολή περιστατικών που αποτε-
λούν τροχοπέδη για την ομαλή διεξαγωγή 
των θαλάσσιων μεταφορών.
Στην ανακοίνωσή του το ICS επισημαί-
νει ότι, λόγω των συνεχών περιστατικών 
πειρατικών επιθέσεων, οι ναυτιλιακές 
εταιρείες οφείλουν να εξακολουθούν 
να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 
του Best Management Practice guide 
(BMP 5), το οποίο έχει εκδοθεί από τις 
BIMCO, ICS, International Group of P&I 
Clubs, INTERTANKO και Oil Companies 
International Marine Forum, και να κατα-
γράφεται οποιαδήποτε ύποπτη δραστηρι-
ότητα παρατηρείται στις θάλασσες.

Η Μάλτα εξετάζει τη συμμετοχή 
της στο «Belt and Road Ιnitiative»

Άλλη μία ευρωπαϊκή χώρα εξετάζει το ενδε-
χόμενο να συμμετάσχει στο φιλόδοξο κινε-
ζικό σχέδιο «Belt and Road Initiative» (BRI).
Ο λόγος για τη Μάλτα, καθώς, όπως δήλω-
σε ο υπουργός Οικονομικών της χώρας, 
Edward Scicluna, σε συνέντευξη που 
παραχώρησε στο CNBC αναφορικά με 
το ενδεχόμενο συμμετοχής της χώρας 
του στο BRI, «μια μικρή χώρα, για να επιβι-
ώσει και να είναι ανταγωνιστική, θα πρέπει 
να ξεπερνά τις όποιες προκαταλήψεις».
Να σημειωθεί ότι ήδη και άλλες ευρωπα-
ϊκές χώρες, όπως η Ελλάδα και η Πορτο-
γαλία, έχουν εκφράσει ανοιχτά τη στήρι-
ξή τους στην κινεζική πρωτοβουλία, ενώ 
πρόσφατα η Ιταλία έγινε η πρώτη χώρα 

των G7 που συμφώνησε να συμμετάσχει 
στον κινεζικό Νέο Δρόμο του Μεταξιού.
Στις αρχές Μαρτίου, όταν η Ιταλία εξέφρα-
σε την επιθυμία της να συμμετάσχει στον 
Νέο Δρόμο του Μεταξιού, προκάλεσε την 
αντίδραση του Λευκού Οίκου, μέλη του 
οποίου σημείωσαν στους Financial Times 
ότι ενδεχόμενη εμπλοκή της Ρώμης στο 
BRI θα πλήξει τη διεθνή αξιοπιστία της.

Σε ιστορικά χαμηλά τα επίπεδα 
πάγου στον Βερίγγειο Πορθμό

Τα επίπεδα πάγου στον Βερίγγειο Πορ-
θμό βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά αυτή 
την περίοδο, με την έκταση του πάγου να 
εκτιμάται ότι έχει μειωθεί από 566.000 
τ.χλμ. σε 193.000 τ.χλμ. την περίοδο 27 
Ιανουαρίου-3 Μαρτίου 2019, σύμφωνα με 
το National Snow and Ice Data Center 
στο Κολοράντο.
Η επιταχυνόμενη μείωση των πάγων στον 
Βερίγγειο Πορθμό, όπως αναφέρει δημοσί-
ευμα του Bloomberg, πέραν του ότι επηρε-
άζει την καθημερινότητα των τοπικών κοι-
νωνιών, οι οποίες στηρίζονται στην ύπαρξη 
πάγου για το κυνήγι θαλάσσιων ίππων και 
άλλων άγριων ζώων τον χειμώνα, καθώς και 
τις διατροφικές συνήθειες της πανίδας της 
εποχής, αλλάζει επίσης τα δεδομένα στη 
ναυτιλία, ιδίως στις μεταφορές LNG.
Τα μειωμένα επίπεδα πάγου στην εν λόγω 
περιοχή, όπως αναφέρεται στο δημο-
σίευμα του Bloomberg, επιτρέπουν στη 
Novatek να μεταφέρει LNG από το ενερ-
γειακό της έργο Yamal κατευθείαν στην 
Ασία, αντί να μεταφέρεται το LNG στη 
Δυτική Ευρώπη και από εκεί να πραγματο-
ποιούνται νέες μεταφορές προς την Ασία.



M/V CONCARAN
63,500dwt Bulk Carrier, Imabari Shipbuilding Co., Ltd., March 2018
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Στα σκαριά ο μεγαλύτερος 
ναυπηγικός όμιλος του κόσμου

Η Hyundai Heavy Industries (HHI) υπέ-
γραψε συμφωνία με την κρατική τράπεζα 
Korea Development Bank (KDB) προκει-
μένου να εξαγοράσει το πακέτο των μετο-
χών της DSME, δημιουργώντας τον μεγαλύ-
τερο ναυπηγικό όμιλο παγκοσμίως, με μερί-
διο αγοράς της τάξεως του 20% περίπου. 
Η συμφωνία, αξίας $1,78 δις, προβλέπει ότι 
η HHI θα συστήσει θυγατρική εταιρεία η 
οποία θα διαχειρίζεται τις ναυπηγικές της 
μονάδες και στην οποία η KDB θα κατέχει 
μερίδιο της τάξεως του 18%, σύμφωνα με 
δημοσίευμα του Yonhap News Agency.
Ο πρόεδρος της KDB, Lee Dong-gull, επε-
σήμανε ότι η συμφωνία αποτελεί μέρος 
των προσπαθειών που γίνονται από την 
κυβέρνηση της Νότιας Κορέας προκειμέ-
νου να ενισχυθεί η ναυπηγική βιομηχανία 
της χώρας, να τονωθεί η τοπική οικονομία 
και να προσφερθούν νέες θέσεις εργασίας.
Προκειμένου να ολοκληρωθεί η εξαγορά 
της DSME από την HHI, η τελευταία χρει-
άζεται να λάβει έγκριση από τις αρμόδιες 
ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ, των ΗΠΑ κ.ά., 
αλλά και να αντιμετωπίσει τις έντονες 
αντιδράσεις των εργατικών σωματείων 
τόσο της HHI όσο και της DSME, τα οποία 
αντιτίθενται στη συγκεκριμένη συμφωνία, 
καθώς υποστηρίζουν ότι θα οδηγήσει σε 
μαζικές απολύσεις εργαζομένων.

Στην Κασπία Θάλασσα στρέφεται 
το ενδιαφέρον της DP World

Το Kαζακστάν βρίσκεται στο επίκεντρο 
ενδιαφέροντος μίας εκ των κορυφαίων 
εταιρειών διαχείρισης λιμένων παγκοσμί-
ως, της DP World.
Ειδικότερα, σε σχετική ανακοίνωση του 
κολοσσού με έδρα το Ντουμπάι, το ενδε-
χόμενο επενδύσεων σε νέες λιμενικές υπο-
δομές, αλλά και γενικότερα στην εφοδια-
στική αλυσίδα του Καζακστάν, αποτέλεσε 
το επίκεντρο των πρόσφατων συζητήσεων 
μεταξύ του CEO της DP World, Ahmed 
Bin Sulayem, και του πρωθυπουργού του 
Καζακστάν, Askar Mamin, στην Αστάνα.
Να σημειωθεί ότι στο παρελθόν έχουν 
υπογραφεί συμφωνίες μεταξύ των δύο 
πλευρών για τη δημιουργία Ειδικών Οικο-
νομικών Ζωνών (ΕΟΖ) στο Aktau και 
Khorgos, ενώ η DP World παρέχει ήδη 
υπηρεσίες διαχείρισης στο λιμάνι του 
Aktau στην Κασπία Θάλασσα.
Ο κ. Ahmed Bin Sulayem σημείωσε χαρα-
κτηριστικά ότι η οικονομική προοπτική 
του Καζακστάν είναι μεγάλη και βασική 
επιδίωξη της DP World είναι η ενίσχυση 
των επενδύσεων στην εφοδιαστική αλυ-
σίδα της χώρας.

Αναγεννάται από τις στάχτες  
του το ναυπηγείο Hanjin  
στις Φιλιππίνες

Το μεγαλύτερο ναυπηγείο των Φιλιππίνων, 
το οποίο ταλανίζεται από τεράστια χρέη 
ύψους $1,3 δις, έχει προσελκύσει το ενδια-
φέρον ενός ολλανδικού αλλά και ενός αμε-
ρικανικού ομίλου το τελευταίο διάστημα, 
σύμφωνα με δημοσίευμα του Asian Nikkei.
Πιο συγκεκριμένα, τα ολλανδικά ναυπη-

γεία Damen και ένα αμερικανικό ναυπη-
γείο, του οποίου η ταυτότητα παραμένει 
άγνωστη, βρίσκονται σε συζητήσεις με 
την HHIC Phil και τους πιστωτές της για 
την εξεύρεση μιας λύσης που θα κρατήσει 
το ναυπηγείο «ζωντανό».
Σημειωτέον ότι η Damen επισκέφτηκε 
την περασμένη εβδομάδα τις εγκατα-
στάσεις του ναυπηγείου, ενώ, όπως ανα-
φέρουν υψηλόβαθμα στελέχη της Rizal 
Commercial Banking, ενός εκ των δανει-
στών της HHIC Phil, έχουν ήδη ξεκινήσει 
οι διεργασίες με ξένα ναυπηγεία.
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι ενδιαφέρον για 
την απόκτηση των εν λόγω ναυπηγείων 
είχαν εκφράσει δύο ναυπηγεία κινεζικών 
συμφερόντων, γεγονός που προκαλεί 
ανησυχία για επέκταση της οικονομικής 
δύναμης της Κίνας στις Φιλιππίνες.

Σε τι επίπεδα θα κυμανθεί  
η παγκόσμια λιμενική  
διακίνηση φορτίων

Η αύξηση του συνολικού όγκου φορ-
τίων που διακινείται μέσω των λιμένων 
παγκοσμίως αναμένεται να συνεχιστεί με 
πιο μετριοπαθή ρυθμό τα επόμενα δέκα 
χρόνια, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Fitch 
Ratings.
Όπως αναφέρουν διεθνή μέσα ενημέ-
ρωσης, η παγκόσμια λιμενική διακίνηση 
φορτίων έχει σημειώσει σημαντική αύξη-
ση την τελευταία δεκαετία, με ρυθμούς 
που ξεπερνούν τα αντίστοιχα ποσοστά 
της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης. 
Προς την αύξηση της λιμενικής διακί-
νησης φορτίων έχουν συμβάλει, μεταξύ 
άλλων, οι επενδύσεις σε λιμενικές υποδο-
μές καθώς και η αύξηση της χωρητικότη-
τας των πλοίων.
Ωστόσο, οι αυξανόμενες πολιτικές εμπο-
ρικού προστατευτισμού, οι εμπορικές διε-
νέξεις ΗΠΑ-Κίνας, το ζήτημα του Brexit, 
η χρήση ψηφιακών  εργαλείων και η κλι-
ματική αλλαγή προβλέπεται ότι θα απο-
τελέσουν προκλήσεις αναφορικά με τη 
διακίνηση των φορτίων μέσω των λιμένων 
παγκοσμίως.
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ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ
ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΠΙΒΑΤΉΓΟΣ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑ
-

Από ρεκόρ σε ρεκόρ  
η αγορά κρουαζιέρας

Η παγκόσμια αγορά κρουαζιέρας έχει 
εισέλθει σε εποχή ταχείας ανάπτυξης και 
το ταξίδι με κρουαζιερόπλοιο προσελκύει 
τα τελευταία χρόνια έναν ολοένα αυξα-
νόμενο αριθμό επιβατών, που οδηγεί σε 
συνεχείς επενδύσεις σε νέα πλοία.
Σύμφωνα με την Cruise Lines International 
Association (CLIA) και με διεθνή ειδη-
σεογραφικά μέσα, έως το 2027 40 εκατ. 
επιβάτες αναμένεται να επιλέγουν για τις 
διακοπές τους ένα πακέτο κρουαζιέρας, 
από τα 30 εκατ. που εκτιμάται πως θα 
ταξιδέψουν φέτος.
Η αύξηση του αριθμού των επιβατών οδη-
γεί και σε ανάγκη για νέες ναυπηγήσεις. 
Έτσι, στον υπάρχοντα στόλο των 400 
πλοίων αναμένεται να προστεθούν έως το 
2027 επιπλέον 100 κρουαζιερόπλοια, με 
δυνατότητα φιλοξενίας άνω των 800.000 
επιβατών. Μόνο για το 2019 αναμένεται να 
εισέλθουν στην αγορά τουλάχιστον δεκα-
οκτώ νέα πλοία, που προστίθενται στα 
272 υφιστάμενα.
Να σημειωθεί ότι η διεθνής βιομηχα-
νία κρουαζιέρας προσφέρει εργασία σε 
1.108.676 άτομα, καταβάλλει σε αμοιβές και 

μισθούς $45,6 δις, ενώ η συνεισφορά της 
στην παγκόσμια οικονομία αποτιμάται σε 
$134 δις (στοιχεία της CLIA για το 2017).

Ενισχύει τη θέση της στην Κίνα  
η Costa Cruises

Τα ιταλικά ναυπηγεία Fincantieri παρέδω-
σαν πρόσφατα στην Costa Cruises, θυγα-
τρική εταιρεία της Carnival Corporation, 
το κρουαζιερόπλοιο «Costa Venezia».
To «Costa Venezia» αποτελεί το πρώτο 
κρουαζιερόπλοιο της Costa Cruises το 
οποίο έχει ναυπηγηθεί αποκλειστικά για 
τις ανάγκες της κινεζικής αγοράς, ενι-
σχύοντας τη θέση της ιταλικής εταιρείας 
κρουαζιέρας στην Κίνα.
Το εν λόγω κρουαζιερόπλοιο εντάσσεται 
στο σχέδιο ανανέωσης του στόλου της 
Costa Cruises με επτά νέα πλοία έως το 
2023, συνολικής αξίας άνω των 6 δις ευρώ.
Το «Costa Venezia» έχει χωρητικότητα 
135.500 τόνους, μήκος 323 μ. και πλάτος 
37 μ., ενώ έχει τη δυνατότητα να μεταφέ-
ρει πάνω από 5.200 επιβάτες. Επιπλέον, 
αναμένεται να αποτελέσει το μεγαλύτερο 
σε χωρητικότητα κρουαζιερόπλοιο της 
Costa Cruises το οποίο θα πραγματοποι-
εί κρουαζιέρες στην Κίνα.
Από την πλευρά των Fincantieri, ο CEO των 
ναυπηγείων, Giuseppe Bono, επεσήμανε ότι 
η ναυπήγηση του «Costa Venezia» αποκλει-
στικά για την κινεζική αγορά και η απασχό-
ληση του πλοίου στην Κίνα αναμένεται να 
ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη μακροχρόνια 
πορεία των ιταλικών ναυπηγείων.

Αναφορικά με την Costa Cruises, εντός 
του 2019 αναμένεται να παραλάβει το 
«Costa Smeralda», το οποίο θα καταναλώ-
νει ως καύσιμο LNG, ενώ μέσα στο 2020 
θα ενταχθεί στον στόλο της το αδελφό 
πλοίο του «Costa Venezia», με προορισμό 
επίσης την κινεζική αγορά.

Ο θετικός αντίκτυπος  
της κρουαζιέρας στην  
οικονομία της Βαλτικής

Η βιομηχανία κρουαζιέρας στη Βαλτική 
εκτιμάται ότι προσφέρει πάνω από 12.500 
θέσεις εργασίας στην εν λόγω περιοχή, 
σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη.
Με το πέρασμα των χρόνων αυξάνε-
ται διαρκώς ο αριθμός των επιβατών 
που επιλέγουν κρουαζιέρες στη Βαλτική 
Θάλασσα, γεγονός που δημιουργεί θετι-
κό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη 
της περιοχής. Κατά τη διάρκεια του 2018, 
η βιομηχανία κρουαζιέρας εκτιμάται ότι 
συνέβαλε περίπου 1,5 δις ευρώ στην οικο-
νομία των χωρών της Βαλτικής.
Από τη μεριά του, ο κ. Claus Bødker, 
διευθυντής της ένωσης λιμένων κρου-
αζιέρας Cruise Baltic, επεσήμανε ότι η 
Βαλτική αποτελεί μια περιοχή μοναδική 
και ιδιαίτερα δημοφιλή για τους επιβάτες 
κρουαζιέρας τα τελευταία χρόνια, ενώ 
προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί και εντός 
του 2019 η ανοδική πορεία σε ό,τι αφο-
ρά τον αριθμό των επιβατών κρουαζιέ-
ρας που επισκέπτονται τη συγκεκριμένη 
περιοχή.



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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IRCLASS: Οι ευκαιρίες ανάπτυξης στην Ελλάδα

Ο κ. Suresh Sinha, Managing Director, 
και ο κ. Santosh Patil, AVP – Business 
Development, IRCLASS, συνομιλούν  
με τον Παναγιώτη Καπετανάκη.

Ο Ινδικός Νηογνώμονας συμπληρώνει 
σχεδόν 45 έτη επιτυχημένης παρουσίας 
στην παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχα-
νία. Πώς αξιολογείτε την επιχειρηματι-
κή πορεία του IRCLASS μέχρι σήμερα;

Suresh Sinha: Ο Ινδικός Νηογνώμονας 
ιδρύθηκε το 1975 με στόχο να υπηρετεί τη 
ναυτιλιακή βιομηχανία κυρίως στην Ασία 
και είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανι-
σμός χωρίς μετόχους. Αυτό σημαίνει ότι 
πρέπει να δημιουργούμε τους δικούς μας 
πόρους και ό,τι κερδίζουμε επιστρέφει 
πίσω στην ανάπτυξη του οργανισμού μας, 
ενώ ένα σημαντικό ποσό από τα έσοδα 
επενδύεται στον τομέα του R&D.
Ο αρχικός μας στόχος ήταν να παρέχου-
με υπηρεσίες στη γεωγραφική περιοχή της 
Ινδίας, αλλά εν συνεχεία στοχεύσαμε στην 
είσοδό μας στη διεθνή αγορά. Θα έλεγα 
πως τα πρώτα δέκα χρόνια αξιοποιήθηκαν 
για την εδραίωση της παρουσίας μας στην 
περιοχή της Ινδίας και στα γειτονικά κράτη 
και κατόπιν επεκταθήκαμε στη Μέση Ανα-
τολή και στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, 
όπου πλέον διαθέτουμε ένα ισχυρό δίκτυο. 
Επιπλέον, το 1990 γίναμε εταιρικό μέλος της 
Διεθνούς Ενώσεως Νηογνωμόνων (IACS), 
όταν συμμορφωθήκαμε με όλες τις τεχνι-
κές απαιτήσεις, αλλά, λόγω ορισμένων αριθ-
μητικών απαιτήσεων, πλήρες μέλος γίναμε 
το 2010. Κατόπιν, λάβαμε έγκριση από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σήμερα έχουμε 
έγκριση από περισσότερα από 41 νηολόγια.
Πλέον παρέχουμε υπηρεσίες σε παγκόσμιο 
επίπεδο, ενώ σε λίγους μήνες ο Ινδικός 
Νηογνώμονας αναλαμβάνει και την προε-
δρία της IACS. Πρόκειται για ένα σημαντικό 
βήμα, που θα μας δώσει την ευκαιρία να μας 
γνωρίσει ένα ευρύτερο κοινό.

Τον Απρίλιο του 2009, ο ινδικός νηο-
γνώμονας άνοιξε γραφείο στην Ελλά-
δα και από τότε παρέχει τις υπηρεσίες 
του στην ελληνική ναυτιλιακή κοινότη-
τα. Πώς θα περιγράφατε τις σχέσεις 
του IRS με την ελληνική ναυτιλιακή 
κοινότητα όλα αυτά τα χρόνια;

Suresh Sinha: Επιτρέψτε μου να σας πω 

με κάθε ειλικρίνεια ότι, όταν ξεκινήσαμε 
αυτό το γραφείο, ήταν το πρώτο μας στην 
Ευρώπη. Εκείνη την εποχή λάμβαναν χώρα 
πολλές ναυπηγήσεις και η προμήθεια του 
μεγαλύτερου μέρους του εξοπλισμού και 
των εξαρτημάτων γινόταν από την Ευρώπη. 
Πρωταρχικός μας σκοπός, επομένως, ήταν 
να διεξάγουμε επιθεωρήσεις ναυτιλιακών 
εξαρτημάτων για τα πλοία που ναυπηγού-
νταν υπό την επίβλεψη του IRS. Και, μόλις 
το πράξαμε, αρχίσαμε να προσφέρουμε τις 
υπηρεσίες μας σε τοπικούς πελάτες. Κατό-
πιν, συνειδητοποιήσαμε ότι ένα γραφείο 
δεν ήταν αρκετό και ότι έπρεπε να ισχυρο-
ποιήσουμε το δίκτυό μας.
Γι’ αυτόν τον λόγο αρχίσαμε να εστιάζου-
με στην ενίσχυση της παρουσίας μας. Και 
έτσι σήμερα έχουμε τέσσερα πλήρως λει-
τουργικά γραφεία σε Λονδίνο, Ρότερνταμ, 
Κωνσταντινούπολη και Πειραιά, καθώς 
και γραφεία αντιπροσώπευσης σε Μάλτα, 
Βουλγαρία και Κύπρο. Και τώρα αναμέ-
νουμε το άνοιγμα γραφείου στη Γερμανία.
Έχουμε ορισμένα ελληνικά πλοία, όχι πολ-
λά, κυρίως δεξαμενόπλοια και πλοία μετα-
φοράς χύδην ξηρού φορτίου, ενώ υπάρ-
χει αρκετό ενδιαφέρον από την πλευρά 
των Ελλήνων πλοιοκτητών. Κατά συνέπεια, 
πιστεύουμε ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρί-
ες ανάπτυξης στην Ελλάδα.
Επί του παρόντος, εστιάζουμε περισσό-
τερο στην περιοχή της Ελλάδας και της 
ανατολικής Μεσογείου, αλλά και η Ολλαν-
δία είναι μια περιοχή που μας ενδιαφέρει. 
Επιτρέψτε μου να σημειώσω πως σήμερα 
έχουμε ένα επαρκές γεωγραφικό αποτύ-
πωμα και μπορούμε να παρέχουμε υπηρε-
σίες σε όλους τους πελάτες μας. 

Santosh Patil: Η Ευρώπη είναι μια μεγά-
λη αγορά από μόνη της. Κατά συνέπεια, 
δεν επιθυμούμε να επεκταθούμε και να 
καλύψουμε όλη την Ευρώπη μονομιάς. 
Αυτός είναι ο λόγος που επιλέγουμε 
συγκεκριμένες χώρες για να ενισχύσουμε 
την παρουσία μας, αλλά και για να έχουμε 
μια σταδιακή και βιώσιμη ανάπτυξη. 

Ποιο θεωρείτε ότι είναι το συγκριτικό 
πλεονέκτημα του IRS;

Ο Indian Register of Shipping 
(IRS) είναι ένας διεθνής 
νηογνώμονας, που ιδρύθηκε 
το 1975. Οι Suresh Sinha, 
Managing Director, και 
Santosh Patil, AVP – Business 
Development του IRCLASS, 
μιλούν στα Ναυτικά Χρονικά 
σχετικά με την ιστορία,  
τις προοπτικές αλλά και  
το συγκριτικό πλεονέκτημα 
του νηογνώμονα.



Suresh Sinha: Ο IRS είναι ένας μη κερ-
δοσκοπικός οργανισμός και όποιο κέρ-
δος υπάρχει κατευθύνεται προς δράσεις 
ανάπτυξής του. Επιπλέον, δεν διαθέτουμε 
μεγάλο νομικό τμήμα και έχουμε χαμηλά 
λειτουργικά κόστη. Επομένως, μπορούμε 
να είμαστε ανταγωνιστικοί ως προς το 
ζήτημα του κόστους, και μάλιστα σε μια 
σύγχρονη αγορά, όπου οι πελάτες έχουν 
ανάγκη τα πάντα. Για παράδειγμα, σήμερα 
οι πελάτες χρειάζονται ποιότητα, απο-
δοτικότητα από πλευράς κόστους, υγιείς 
υπηρεσίες, καθώς και κάποιον που μπορεί 
να επιλύει τα προβλήματά τους. Ο Ινδικός 
Νηογνώμονας εκπληρώνει όλες αυτές τις 
απαιτήσεις και είναι πιο εύκολα προσι-
τός από τους πελάτες του συγκριτικά με 
άλλους, μεγαλύτερους νηογνώμονες.

Santosh Patil: Το μέγεθός μας είναι 
ένα πλεονέκτημα, υπό την έννοια ότι δεν 
έχουμε πολύπλοκη δομή όπως άλλοι 
οργανισμοί, είμαστε απλοί και ως εκ τού-
του κάθε πλοιοκτήτης έχει πρόσβαση σε 
όλα τα επίπεδα του IRCLASS.

Πώς βλέπει ο IRS το μέλλον της ναυ-
τιλιακής βιομηχανίας στο πλαίσιο της 
ψηφιοποίησης; Ποιες πιστεύετε πως 
είναι οι προκλήσεις, οι ευκαιρίες και 
πιθανώς οι απειλές ενόψει;

Suresh Sinha: Για να μπορέσει η ναυτιλία 
να επιβιώσει, θα πρέπει να αξιοποιηθούν 
τα οφέλη της ψηφιοποίησης. Σήμερα, το 
90% των υπηρεσιών μας παρέχονται σε 
ψηφιακή πλατφόρμα. Για παράδειγμα, 
έχουμε ξεκινήσει την έκδοση ηλεκτρονι-
κών πιστοποιητικών, αιτήσεις για επιθεω-
ρήσεις μπορούν να καταχωρούνται σε μια 
εφαρμογή κινητού τηλεφώνου, ενώ ένας 
πλοιοκτήτης μπορεί να βλέπει και να δια-
χειρίζεται το status των επιθεωρήσεων και 
τι πρέπει να υλοποιηθεί. Όλα είναι οργα-
νωμένα ηλεκτρονικά. Επίσης, έχουμε ξεκι-
νήσει την παρακολούθηση της απόδοσης 
των πλοίων σε μια μεγάλη πλατφόρμα 
δεδομένων. Επενδύουμε στη βελτιστοποί-
ηση και στην ενεργειακή απόδοση. Ως εκ 
τούτου, θα έλεγα ότι η ψηφιοποίηση είναι 
το μέλλον.

Ποιος είναι ο ρόλος ενός τμήματος 
R&D σε αυτή τη νέα εποχή που ανοί-
γεται μπροστά μας;

Suresh Sinha: Το R&D διαδραματίζει κρί-
σιμο ρόλο στις εργασίες ενός νηογνώμονα. 
Όλες οι υπηρεσίες μας –για παράδειγμα, 
ψηφιοποίηση, κυβερνοασφάλεια, υπηρεσίες 
MRV, η παροχή βοήθειας προς πλοιοκτήτες 
αναφορικά με το BWT– βασίζονται στο 
ισχυρό μας R&D. Και επιτρέψτε μου να πω 
ότι μία από τις προϋποθέσεις που απαιτού-
νται για να αναγνωριστεί ένας οργανισμός 
ως μη κερδοσκοπικός είναι ότι δεν μπο-
ρεί να καταγράφεται κέρδος άνω του 20%. 
Οποιοδήποτε ποσό υπερβαίνει αυτό το 
20% πρέπει να επιστρέφει πίσω στο R&D. 
Και αυτό έρχεται ως φυσικό επακόλουθο, 
καθώς, πέρα και πάνω από όλα, ένας νηο-
γνώμονας είναι περισσότερο ένας τεχνικός 
και λιγότερο ένας εμπορικός οργανισμός.

Santosh Patil: Θα προσέθετα μόνο ότι 
το R&D τμήμα του IRS είναι η ραχοκοκα-
λιά των δραστηριοτήτων μας.

Ο κάθε όροφος:
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Το Isle of Man Ship Registry γνωρίζει τη φιλοσοφία  
των Ελλήνων πλοιοκτητών και τους εκτιμά ως εταίρους

Το Isle of Man Ship Registry 
κινείται με στόχο να γίνει 
περισσότερο γνωστό στην 
ελληνική αγορά και να κερδίσει 
την εμπιστοσύνη των Ελλήνων 
πλοιοκτητών και διαχειριστών. 
Ο κ. Κωνσταντίνος Μαχαίρας, 
IML Marine Services, μιλάει 
στα Ναυτικά Χρονικά για 
τη σημασία της ελληνικής 
αγοράς και τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα του νηολογίου. 

Ο κ. Κωνσταντίνος Μαχαίρας,  
IML Marine Services, συνομιλεί  
με τον Παναγιώτη Καπετανάκη. 

Πριν από λίγες εβδομάδες ανακοινώ-
θηκε πως αναλαμβάνετε τα καθήκοντα 
του τοπικού εκπροσώπου του Isle of 
Man Ship Registry. Πώς αξιολογείτε 
αυτή την απόφαση του νηολογίου;

Πιστεύω ότι είναι πολύ σωστή απόφα-
ση. Το Isle of Man Registry έχει μερικούς 
πιστούς Έλληνες πελάτες και εξαιρετι-
κές υπηρεσίες να προσφέρει σε αυτή τη 
σημαντική αγορά. Το ΙοΜ χρειαζόταν να 
περάσει αυτό το μήνυμα στην ελληνική 
αγορά: ότι είναι παρόν και ότι θέλει να 
προσφέρει στην ελληνική ναυτιλία. Κατά 
συνέπεια, η παρουσία μου ως αντιπροσώ-
που στην Αθήνα μόνο να βοηθήσει μπο-
ρεί ως προς την προώθηση της σημαίας 
και ο ίδιος ανυπομονώ να αποτελέσω τον 
δίαυλο επικοινωνίας του ΙοΜ με την ελλη-
νική αγορά. Θέλω να φέρω εις πέρας την 
πρόκληση να ενημερώσω τους Έλληνες 
πλοιοκτήτες για τα πλεονεκτήματα και 
τα κέρδη που θα έχουν αν εγγράψουν τα 
πλοία τους στο νηολόγιο του ΙοΜ. 

Επομένως, η στόχευση του IoM αφορά, 
εκτός από τον χώρο των μεγα-γιοτ, κυρί-
ως αυτόν της ποντοπόρου ναυτιλίας.

Στο επίκεντρο ενδιαφέροντος του ΙοΜ 
είναι η ελληνική ναυτιλία, η πρώτη ναυτι-
λία στον κόσμο, και κύρια στόχευση είναι 
σαφώς η ποντοπόρος ναυτιλία.

Πόσο σημαντική θεωρείτε την ελλη-
νική αγορά για το νηολόγιο του Isle 
of Man και ποιοι είναι οι στόχοι που 
έχουν τεθεί για το μέλλον τόσο σε ό,τι 
αφορά τη συγκεκριμένη αγορά όσο 
και διεθνώς;

Η ελληνική αγορά είναι απόλυτα σημαντι-
κή. Το ΙοΜ γνωρίζει ήδη την κουλτούρα 
και τη φιλοσοφία των Ελλήνων πλοιοκτη-
τών και τους εκτιμά ως εταίρους ως προς 
την ασφαλή λειτουργία των πλοίων, κάτι 
που μόνο να ωφελήσει μπορεί τα ήδη 
ποιοτικά ιδανικά που έχει το ΙοΜ. Αυτό 
που επιδιώκουμε είναι να προσελκύσουμε 
περισσότερα πλοία στο ΙοΜ και βασικός 
στόχος είναι να μιλήσουμε στους πλοιο-
κτήτες και στις διαχειρίστριες εταιρείες, 
να τους πούμε ποιοι είμαστε, ποιος είναι 
ο λόγος για τον οποίο αξίζει να έρθουν 
στο ΙοΜ, και να κερδίσουμε σταδιακά ένα 
κομμάτι της αγοράς. Ποσοτικούς στόχους 
δεν έχουμε θέσει ακόμη, απλώς θέλουμε 



να δούμε περισσότερους πλοιοκτήτες να 
χρησιμοποιούν τη σημαία του Isle of Man. 
Είμαστε βέβαιοι ότι, αφού νηολογήσουν 
το πρώτο τους πλοίο –ακόμα και δοκι-
μαστικά– και συγκριθεί το ΙοΜ με άλλες 
σημαίες, τότε οι Έλληνες πλοιοκτήτες θα 
μας επιλέξουν.

Ποιο θα λέγατε πως είναι το συγκρι-
τικό πλεονέκτημα του Isle of Man 
Registry έναντι άλλων νηολογίων, που 
το καθιστά ελκυστικό για την ελληνι-
κή, εν προκειμένω, αγορά; 

Το ΙοΜ περηφανεύεται για τη σχέση που 
χτίζει με τους πελάτες του, για την ταχύτη-
τα των απαντήσεών του στην καθημερινή 
επικοινωνία, για τη ρεαλιστική προσέγγιση 
των κανονισμών και για την ποιότητα των 
υπηρεσιών του. Το προσωπικό στο IoM 
επιθυμεί τη σωστή συνεργασία με τους 
πελάτες, ώστε τα πλοία να είναι λειτουργι-
κά, και αυτό συμβαίνει λόγω της αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης που χτίζεται. Επίσης, το Isle 
of Man Registry επενδύει στην ψηφιο-
ποίηση, στα ηλεκτρονικά συστήματα και 
στις διαδικτυακές εφαρμογές. Πάνω από 
το 90% των εγκρίσεων STCW των αξιω-
ματικών εκδίδονται μέσα σε μία εργάσιμη 
ημέρα. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι 
πολύ σημαντικό για τους crew managers. 
Δεν υπάρχει λόγος πλέον τα πιστοποιη-
τικά να κάνουν τον γύρο του κόσμου με 
κούριερ. Για εμάς η ψηφιοποίηση είναι το 
μέλλον και θέλουμε να είμαστε πρωτοπό-
ροι σε αυτόν τον τομέα. 
Επίσης, οι επιθεωρητές του ΙοΜ είναι δια-
θέσιμοι να απαντήσουν στο τηλέφωνο 24/7 
και τα πλοία που παραδίδονται σε ναυπη-
γεία στην Άπω Ανατολή μπορούν να νηο-
λογηθούν κανονικά στην ώρα τους, αφού το 
ΙοΜ είναι διαθέσιμο να νηολογήσει πλοίο 
ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Όλα τα παραπάνω είναι η καρδιά του νηο-
λογίου – η πελατοκεντρική προσέγγιση. 
Και βεβαίως, επειδή το Isle of Man Ship 
Registry είναι μη κερδοσκοπικός οργα-
νισμός, όλα αυτά προσφέρονται με πολύ 
μικρό κόστος για τους πλοιοκτήτες. Οι 
χρεώσεις είναι πολύ χαμηλές και τους 
προσφέρει πραγματική εξοικονόμηση. 

Θεωρείτε πως η αγορά οδεύει προς 
μια ολοένα και πιο πελατοκεντρική 
φιλοσοφία; Ποια είναι η πολιτική του 
Isle of Man Ship Registry;

Σίγουρα. Η καλή επαφή με τον πελάτη 
είναι απαραίτητη. Ως σημαία θέλουμε να 
έχουμε στο χαρτοφυλάκιο ποιοτικούς 
πλοιοκτήτες και διαχειρίστριες εταιρείες 
που έχουν τις ίδιες αξίες μ’ εμάς. Αυτό 
μας επιτρέπει να συνεργαζόμαστε μαζί 
τους και να κρατάμε τα πλοία ασφαλή, 
λειτουργικά και με δυνατότητα να αυξή-
σουμε τη φήμη της σημαίας αλλά και των 
πλοιοκτητών. Εμείς, ως σημαία, θέλουμε να 
παίξουμε τον ρόλο μας στο να παρέχουμε 
τεχνικές οδηγίες/συμβουλές, να βρίσκου-
με ρεαλιστικές λύσεις και να προσφέρου-
με βοήθεια όταν κάτι πηγαίνει λάθος. Είναι 
μια συνεργασία που χτίζεται πάνω σε κοι-
νές αξίες και εμπιστοσύνη.
Η πολιτική του ΙοΜ είναι να βρει ομοει-
δείς πλοιοκτήτες να συνεργαστεί – στο-
χεύουμε στην ελληνική αγορά και γι’ αυτό 
με έχουν τοποθετήσει ως εκπρόσωπο. Η 
αργή αλλά σταθερή ανάπτυξη του νηολο-
γίου επιτρέπει να τοποθετήσει σε καίρια 
σημεία βοήθεια για να υποστηρίξει την 
ανάπτυξη του στόλου. Το ΙοΜ είναι πολύ 
δυνατό στα δεξαμενόπλοια, αλλά και σε 
πλοία ξηρού φορτίου αντίστοιχα, και έχει 
την εμπειρία να βοηθήσει τους πλοιοκτή-
τες και να τους καθοδηγήσει στις νέες 
απαιτήσεις του IMO. 

Το Isle of Man Ship Registry βραβεύ-
τηκε από το World Commerce Review 
ως «Best Shipping Registry 2019». 
Πόσο σημαντική είναι αυτή η βράβευ-
ση για το νηολόγιο;

Πολύ σημαντική. Είναι η αναγνώριση από 
έναν πρωτοπόρο χρηματοοικονομικό 
οργανισμό ότι το ΙοΜ είναι το καλύτερο 
νηολόγιο στον κόσμο. Είναι η αναγνώριση 
της σκληρής ομαδικής δουλειάς που γίνε-
ται, με στόχο να προσφέρονται βραβευ-
μένες υπηρεσίες, ποιότητα και συμβουλές 
όταν και όπου η ναυτιλία τις χρειάζεται. 
Συνιστά, επίσης, αναγνώριση του χρόνου 
αλλά και των χρημάτων που ξοδεύτη-
καν σε συστήματα που προσφέρουν ό,τι 
καλύτερο σε διαδικτυακές υπηρεσίες και 
ψηφιακά πιστοποιητικά στους πελάτες 
μας και μας κρατούν μπροστά από τους 
ανταγωνιστές στον δρόμο της ψηφιοποί-
ησης και της καινοτομίας.

Το Isle of Man Registry έχει 
μερικούς πιστούς Έλληνες 
πελάτες και εξαιρετικές 
υπηρεσίες να προσφέρει σε 
αυτή τη σημαντική αγορά.
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ΑΝΘΡΑΚΑΣ

 ΚΙΝΑ 
Πτώση κατά 42% στις εισαγωγές 

Οι εισαγωγές άνθρακα της Κίνας μειώθη-
καν σημαντικά, κατά 42%, τον Φεβρου-
άριο σε σχέση με τον Ιανουάριο, μετά 
την αναστολή των αγορών αυστραλιανού 
άνθρακα στην οποία προχώρησε μεγάλη 
μερίδα Κινέζων εμπόρων τον Φεβρουά-
ριο.
Πιο συγκεκριμένα, οι κινεζικές εισαγω-
γές άνθρακα μειώθηκαν στους 630.036 
τόνους/ημέρα τον Φεβρουάριο έναντι 
1,08 εκατ. τόνων/ημέρα τον Ιανουάριο, 
σύμφωνα με το Bloomberg, απόρροια 
του γεγονότος ότι οι τελωνειακοί έλεγχοι 
στους κινεζικούς λιμένες διπλασιάστηκαν 
χρονικά τον Φεβρουάριο, με αποτέλε-
σμα να μειωθούν οι εισαγωγές από την 
Αυστραλία.
Τέλος, και οι εισαγωγές φυσικού αερίου 
από την Κίνα μειώθηκαν από τους 9,81 
εκατ. τόνους τον Ιανουάριο στους 7,57 
εκατ. τόνους τον Φεβρουάριο.

Οι τάσεις διαμόρφωσης  
της παγκόσμιας ζήτησης

Κατά τα επόμενα πέντε έτη, η παγκόσμια 
ζήτηση για άνθρακα αναμένεται να παρου-
σιάσει σταθερότητα, με τις μειώσεις από 
πλευράς ΗΠΑ και Ευρώπης να αντισταθ-
μίζονται από αυξήσεις της χρήσης του 
στην Ινδία και σε άλλες ασιατικές χώρες, 
σημειώνει στην τελευταία της έκθεση η 
International Energy Agency (IEA).
Παράλληλα, στην εν λόγω έκθεση αναφέ-
ρεται ότι η συμμετοχή του άνθρακα στο 

ενεργειακό μείγμα εκτιμάται ότι θα μειω-
θεί από το 27% στο 25% τα επόμενα έτη, 
κυρίως λόγω της αυξημένης χρήσης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του 
φυσικού αερίου.
Τέλος, μετά τις πολιτικές της Κίνας για τη 
μείωση των επιβλαβών αέριων εκπομπών, 
εκτιμάται ότι η κινεζική ζήτηση θα μειωθεί 
τα επόμενα έτη. 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΣΙΤΑΡΙ            

 KINA 
Οι επιδοτήσεις προκαλούν  
την αντίδραση του ΠΟΕ 

O Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορί-
ου (ΠΟΕ) απεφάνθη την Πέμπτη 28 
Φεβρουαρίου ότι η Κίνα παρανόμως στή-
ριζε τους τοπικούς παραγωγούς σιταριού 
και ρυζιού, διατηρώντας τεχνηέντως πολύ 
υψηλές τις εγχώριες τιμές.
Κατά συνέπεια, η απόφαση του ΠΟΕ, 
σύμφωνα με την οποία η Κίνα ξεπέρασε 
τα επιτρεπόμενα όρια εγχώριων τιμών, 
έφερε χαμόγελα τόσο στις ενώσεις παρα-
γωγών των ΗΠΑ όσο και στην ίδια την 
αμερικανική κυβέρνηση. Όπως σημείωσε 
χαρακτηριστικά ο κ. Vince Peterson, πρό-
εδρος του U.S. Wheat Associates, οι Αμε-
ρικανοί αγρότες έχουν υποστεί μεγάλο 
πλήγμα από την υπερβάλλουσα κινεζική 
παραγωγή γεωργικών προϊόντων.
Σημειωτέον ότι τον Σεπτέμβριο του 2016 
το αμερικανικό Υπουργείο Εμπορίου 
κατέφυγε στον ΠΟΕ με τον ισχυρισμό ότι 
οι κινεζικές επιδοτήσεις προκαλούν στρε-
βλώσεις στη διεθνή αγορά γεωργικών 

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.



προϊόντων, με τους Αμερικανούς γεωρ-
γούς και εξαγωγείς να γνωρίζουν σοβαρές 
οικονομικές απώλειες.

 ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ 
Μεγάλα παιχνίδια  
στην παραγωγή σιταριού

Ανησυχία προκαλεί στους παραγωγούς 
σιταριού της Αργεντινής και της Βραζιλίας 
η πρόσφατη συμφωνία του Βραζιλιάνου 
προέδρου Μπολσονάρο με τον Λευκό 
Οίκο, σύμφωνα με την οποία η Βραζιλία 
θα εισαγάγει 750.000 τόνους σιταριού 
από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες εκτός 
Mercosur χωρίς τους δασμούς 10% που 
ίσχυαν μέχρι προσφάτως.
Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε στο 
Reuters o κ. Andres Alcaraz, εκπρόσωπος 
του επιμελητηρίου εξαγωγέων σιτηρών 
της Αργεντινής, ο αγροτικός τομέας της 
Αργεντινής στο σύνολό του αποδοκιμάζει 
την απόφαση της Βραζιλίας να εισαγάγει 
σιτάρι από τις ΗΠΑ χωρίς δασμούς.
Παράλληλα, ο κ. Alcaraz συμπλήρωσε 
ότι, σύμφωνα με τους κανονισμούς της 
Mercosur, η Βραζιλία θα πρέπει να ζητή-
σει την άδεια της Αργεντινής, ως βασικού 
προμηθευτή σιταριού της μεγαλύτερης 
σε πληθυσμό χώρας της Λατινικής Αμερι-
κής, προκειμένου να προβεί σε μια τέτοια 
κίνηση.
Να σημειωθεί ότι πέρυσι, από τους 6,8 
εκατ. τόνους σιταριού που εισήγαγε η 
Βραζιλία, οι 5,9 εκατ. τόνοι προήλθαν από 
τη γειτονική Αργεντινή. Από την πλευρά 
τους και οι Βραζιλιάνοι παραγωγοί εκφρά-
ζουν την ανησυχία τους, καθώς οι εισαγω-
γές 750.000 τόνων σιταριού ενδέχεται να 
πλήξουν την εγχώρια παραγωγή.

ΣΟΓΙΑ            

 ΒΡΑΖΙΛΙΑ 
Η μεγάλη χαμένη από  
τη συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας

H αποκλιμάκωση της κόντρας ΗΠΑ-Κίνας 
φαίνεται πως θα έχει αρνητικές συνέπειες 
για τους παραγωγούς και τους εξαγωγείς 
σόγιας της Βραζιλίας.
Όπως ανέφερε πρόσφατα στο Reuters 
ο Sergio Mendes, επικεφαλής της Anec, 
της ένωσης εξαγωγέων δημητριακών της 
Βραζιλίας, οι προοπτικές για τους εξαγω-
γείς σόγιας το προσεχές διάστημα είναι 

«ανησυχητικές», καθώς πλέον ο ανταγω-
νισμός με τις ΗΠΑ, μετά τη συμφωνία με 
την Κίνα, αυξάνεται.
Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα το Πεκίνο 
δεσμεύτηκε να αγοράσει 10 εκατ. τόνους 
σόγιας από τις ΗΠΑ, αυξάνοντας την πίε-
ση στους Βραζιλιάνους παραγωγούς.

ΣΙΔΗΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑ 
– ΧΑΛΥΒΑΣ

 ΒΡΑΖΙΛΙΑ 
Υπό πίεση η προσφορά το 2019

Οι διά θαλάσσης εμπορευματικές ροές 
περίπου 8 εκατ. τόνων σιδηρομεταλλεύ-
ματος από τη Βραζιλία θα τεθούν σε κίν-
δυνο το 2019, χωρίς οι απώλειες αυτές να 
λαμβάνουν υπόψη την πρόσφατη κατάρ-
ρευση του φράγματος της Vale, σημει-
ώνει σε πρόσφατη έκθεσή της η Wood 
Mackenzie.
Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η βραζι-
λιάνικη κυβέρνηση εφάρμοσε μέτρα για 
την απαγόρευση κατασκευής φραγμάτων 
στα βραζιλιάνικα ορυχεία μετά το πρό-
σφατο δυστυχές γεγονός στο ορυχείο 
Brumadinho, με συνέπεια να επηρεαστεί 
σημαντικά η προσφορά βραζιλιάνικου 
iron ore. Στο πλαίσιο αυτό, η Vale θα 
παρουσιάσει απώλειες στην παραγωγή 
σιδηρομεταλλεύματος της τάξεως των 
50 εκατ. τόνων, όπως εκτιμά η Wood 
Mackenzie.
Τέλος, σε ό,τι αφορά την παγκόσμια 
παραγωγή σιδηρομεταλλεύματος, ο 
οίκος με έδρα το Εδιμβούργο προβλέ-
πει ότι μεταξύ 2019 και 2028 θα αυξηθεί 
από τους 3,32 δις τόνους στους 3,43 δις 
τόνους, σημειώνοντας ελάχιστη αύξηση 
0,2%, καθώς μακροπρόθεσμα και η κινε-
ζική παραγωγή θα μειωθεί ελέω χαμηλών 
τιμών και νέων περιβαλλοντικών κανονι-
σμών που προωθεί η κινεζική κυβέρνηση.

 ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ 
Τι μέλλει γενέσθαι  
με τις εξαγωγές

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την 
Παρασκευή 8 Μαρτίου στη Σεούλ, εκπρό-
σωποι της κυβέρνησης και της βιομηχανί-
ας χάλυβα της Νότιας Κορέας έθεσαν επί 
τάπητος τις προκλήσεις στην εξαγωγική 
δραστηριότητα χάλυβα της χώρας.
Στο επίκεντρο των συζητήσεων ήταν 

τα μέτρα προστασίας που θα πρέπει να 
ληφθούν προκειμένου να αντιμετωπι-
στούν οι κανονισμοί που έχουν θέσει η 
ΕΕ, οι ΗΠΑ και άλλες χώρες ως προς τις 
εισαγωγές τους σε χάλυβα από τη Νότια 
Κορέα.
Εκπρόσωπος του ιδρύματος ερευνών 
POSCO Research Institute στη Σεούλ 
επεσήμανε ότι εκτιμάται επιβράδυνση της 
αύξησης της παγκόσμιας ζήτησης για χάλυ-
βα εντός του τρέχοντος έτους, λόγω των 
έντονων εμπορικών τριγμών που παρατη-
ρούνται στη συγκεκριμένη βιομηχανία.
Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι είναι 
αναγκαίο να πραγματοποιηθούν συντο-
νισμένες προσπάθειες από μέρους της 
κυβέρνησης και των ιδιωτικών φορέων 
της Νότιας Κορέας, προκειμένου από κοι-
νού να αντιμετωπίσουν τις όποιες δυσκο-
λίες παρατηρούνται ως προς τις εξαγωγές 
χάλυβα.
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ΑΡΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 ΙΕΑ 
Οι ΗΠΑ θα οδηγήσουν  
την παγκόσμια προσφορά  
τα επόμενα χρόνια

Οι ΗΠΑ θα οδηγήσουν την ανάπτυξη της 
παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου κατά 
τα επόμενα πέντε έτη, προσθέτοντας επι-
πλέον 4 εκατ. βαρέλια στην ήδη αυξημένη 
ημερήσια παραγωγή τους, σημειώνει στην 
τελευταία της έκθεση η  International 
Energy Agency (ΙΕΑ).
Πιο συγκεκριμένα, η ΙΕΑ εκτιμά ότι η 
παραγωγή πετρελαίου των ΗΠΑ, συμπερι-
λαμβανομένων και των natural gas liquids 
(NGLs), θα αυξηθεί στα 19,6 εκατ. βαρέ-
λια/ημέρα έως το 2024 από τα 15,5 εκατ. 
βαρέλια/ημέρα το 2018. Κατά συνέπεια, 
εάν οι εκτιμήσεις της ΙΕΑ επιβεβαιωθούν, 
τότε οι αποστολές αργού από τις ΗΠΑ θα 
ξεπεράσουν αυτές από Ρωσία και Σαουδι-
κή Αραβία έως το 2024.
Από την άλλη, η ΙΕΑ σημειώνει ότι ο αντί-
κτυπος των ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα 
είναι μικρός στην παγκόσμια ζήτηση για 
πετρέλαιο, η οποία έως το 2024 υπολο-
γίζεται ότι θα αναπτύσσεται με ρυθμό 1,2 
εκατ. βαρελιών/ημέρα.
Τέλος, το Ιράκ αναμένεται να ενισχύσει τη 
θέση του στην παγκόσμια αγορά μαύρου 
χρυσού και να διαδραματίσει σημαίνο-
ντα ρόλο στην ανάπτυξη της προσφο-
ράς αργού μεταξύ των μελών του ΟΠΕΚ, 
όπως προβλέπει η ΙΕΑ. 

 ΙΝΔΙΑ 
Στόχος η συνέχιση εισαγωγών 
ιρανικού αργού

Η Ινδία επιθυμεί να συνεχίσει τις αγορές 
ιρανικού αργού στα επίπεδα των 300.000 
βαρελιών/ημέρα και ενώ βρίσκεται σε 
ανοιχτή γραμμή με την Ουάσιγκτον για 
τη συνέχιση των απαλλαγών των αμερικα-
νικών κυρώσεων προς την Τεχεράνη και 
μετά το πέρας των 180 ημερών.
Όπως αποκαλύπτει το Reuters, η κίνηση 
αυτή έρχεται εν μέσω κλιμάκωσης των 
εμπορικών σχέσεων ΗΠΑ-Ινδίας μετά 
την πρόσφατη απόφαση της Ουάσιγκτον 
να τερματίσει την προνομιακή εμπορική 
μεταχείριση της Ινδίας, σύμφωνα με την 
οποία, μέχρι τώρα, οι ινδικές εξαγωγές 
$5,6 δις προς τις ΗΠΑ δεν υπόκεινται σε 
κανέναν δασμό.
Να σημειωθεί ότι η Ινδία θεωρείται η 
περισσότερο ευνοημένη από την εφαρμο-
γή του Generalized System of Preferences 
(GSP) τη δεκαετία του 1970 και η αμερι-
κανική απόφαση για τον τερματισμό της 
συμμετοχής της Ινδίας σίγουρα θα πλήξει 
τις σχέσεις των δύο χωρών.
Στο πλαίσιο αυτό, η Ινδία επιθυμεί να 
εισαγάγει ιρανικό αργό και μετά τον Μάιο 
και μένει να δούμε την αντίδραση της 
αμερικανικής κυβέρνησης.

ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ  
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (LNG)

Τα επίπεδα της παγκόσμιας 
ζήτησης για το 2018

Η αυξημένη ζήτηση για καθαρότερες 
μορφές ενέργειας στην Ασία αποτέλε-
σε τη σημαντικότερη συνιστώσα για τη 
ραγδαία ανάπτυξη της χρήσης LNG το 
2018, σημειώνει στην τελευταία της ετήσια 
έκθεση η Shell.
Πιο συγκεκριμένα, η παγκόσμια ζήτηση 
για LNG το περασμένο έτος αυξήθηκε 
κατά 27 εκατ. τόνους, στους 319 εκατ. 
τόνους, και η Shell εκτιμά ότι η ζήτηση θα 
ανέλθει στους 384 εκατ. τόνους το 2020. 
Παράλληλα, για το 2019, ο ενεργειακός 

κολοσσός προβλέπει ότι η παγκόσμια 
προσφορά υγροποιημένου φυσικού αερί-
ου θα αυξηθεί κατά 35 εκατ. τόνους, με 
την Ευρώπη και την Ασία να απορροφούν 
την επιπλέον αυτή προσφορά.

 ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ 
Στροφή προς τη spot αγορά

Η Ινδονησία σχεδιάζει να πουλήσει 10 
φορτία LNG μέσω της spot αγοράς κατά 
το πρώτο εξάμηνο του 2019, τόνισε πρό-
σφατα αξιωματούχος του Υπουργείου 
Ενέργειας της Ινδονησίας στο Reuters.
Να σημειωθεί ότι η Ινδονησία έχει πλεο-
νάζοντα 40 φορτία LNG έως το 2025, ενώ 
το Υπουργείο Ενέργειας της χώρας έχει 
εγκρίνει την εξαγωγή 84 φορτίων LNG 
από το Train 3 Tangguh LNG προς τη 
Σιγκαπούρη, μεταξύ 2020 και 2025, μέσω 
της BP Indonesia.
Το 2020 θα ξεκινήσει η αποστολή τεσσά-
ρων εξ αυτών, ενώ μεταξύ 2021 και 2025 
θα αποστέλλονται 20 φορτία LNG ετησί-
ως προς τη Σιγκαπούρη.

 ΡΩΣΙΑ 
Κορυφαίος εξαγωγέας  
προς την Ευρώπη

Η Ρωσία απέστειλε ποσότητες LNG-ρε-
κόρ προς την Ευρώπη τον περασμένο 
Φεβρουάριο, «σκαρφαλώνοντας» για 
πρώτη φορά στην κορυφή των μεγαλύτε-
ρων προμηθευτών LNG της Ευρώπης και 
ξεπερνώντας Κατάρ, Νιγηρία και Αλγερία.
Συγκεκριμένα, τον Φεβρουάριο εστάλη-
σαν από τη Ρωσία προς την Ευρώπη 19 
φορτία LNG ή 1,41 εκατ. τόνοι από τη 
μονάδα Yamal LNG, με την πλειονότητα 
αυτών να κατευθύνεται προς τη βορειο-
δυτική Ευρώπη, σύμφωνα με στοιχεία του 
Refinitiv Eikon.
Πρόκειται για τις μεγαλύτερες ποσότητες 
LNG που καταφθάνουν στην Ευρώπη από 
το Yamal LNG από τότε που ξεκίνησε η 
λειτουργία του, τον Δεκέμβριο του 2017. 
Από την άλλη, οι ΗΠΑ απέστειλαν στην 
Ευρώπη 6 φορτία LNG (0,64 εκατ. τόνοι), 
αριθμός ο οποίος αποτελεί τον μικρότερο 
από τον περασμένο Νοέμβριο.
Από την άλλη, οι προσπάθειες της Κίνας 
να μειώσουν τις επιβλαβείς αέριες εκπο-
μπές είχαν ως αποτέλεσμα οι εισαγωγές 
LNG να αυξηθούν σημαντικά κατά 40% 
σε σχέση με το 2017.

COMMODITIES
ΥΓΡΑ ΦΟΡΤΙΑ

ΥΓΡΑ ΦΟΡΤΙΑ
-
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Εντός ολίγων ετών, τα ναυπηγεία 
Besiktas κατάφεραν να αναδειχθούν 
σε ηγέτη της αγοράς. Σε ποιους λόγους 
αποδίδετε αυτή την εξέλιξη;

Είχαμε παρατηρήσει τη δραστική αύξηση 
του αριθμού των μεγάλης χωρητικότητας 
πλοίων από το 2003, ενώ είχαμε αντιλη-
φθεί και την ανάγκη για νέες μονάδες 
ναυπηγοεπισκευής στην περιοχή μας. 
Έτσι, λάβαμε την απόφαση να δημιουργή-
σουμε τα ναυπηγεία Besiktas την κατάλ-
ληλη στιγμή, το 2007. Παρά την κρίση στη 
ναυτιλία, ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες 
που βρίσκονται σε κομβικές γεωγραφικές 
περιοχές έχουν αυξήσει τη δραστηριότη-
τά τους κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
δέκα ετών. Επίσης, ποτέ δεν υποτιμήσαμε 
τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα, 
μολονότι εργαζόμαστε σε έναν ιδιαίτερα 
εκμηχανισμένο τομέα. Επενδύσαμε όχι 
μόνο σε καλώς εξοπλισμένες εγκαταστά-
σεις, αλλά και σε ένα ανθρώπινο δυναμι-
κό υψηλής κατάρτισης και ικανότητας, η 
εργασία του οποίου χαρακτηρίζεται από 
«φιλότιμο». 

ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΗ

Για ένα τουρκικό ναυπηγείο,  
το μάρκετινγκ θα πρέπει να ξεκινά στην Ελλάδα

Ο κ. Yavuz Kalkavan,  
Managing Director του Besiktas Group, 
μιλάει στον Παναγιώτη Καπετανάκη. 

Τα Ναυτικά Χρονικά βρέθηκαν 
στην Τουρκία και συνομίλησαν  
με τον κ. Yavuz Kalkavan, 
Managing Director του Besiktas 
Group, για την ιστορία των 
ναυπηγείων, τη βαρύτητα των 
Ελλήνων πλοιοκτητών για τα 
τουρκικά ναυπηγεία, αλλά και  
για την είσοδο στην αγορά  
του νέου brand του ομίλου,  
του Art Shipyard.

Eπάνω: Οι εγκαταστάσεις του Art Shipyard, του νέου αποκτήματος  
των ναυπηγείων Besiktas, στην Τούζλα.
Δεξιά: Άποψη των εγκαταστάσεων των ναυπηγείων Besiktas,  
στη Γιάλοβα.



Κατά τη γνώμη σας, ποιο είναι το 
συγκριτικό πλεονέκτημα των ναυπη-
γείων Besiktas;

Οι υποδομές είναι πολύ σημαντικές για 
τις ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες. Τα 
Besiktas διαθέτουν εξαιρετική υποδομή, 
με ένα θαλάσσιο μέτωπο 700 μ., με 2,5 
χλμ. προβλητών επισκευής και με 200.000 
τ.μ. ναυπηγικών εγκαταστάσεων. Λειτουρ-
γούμε μία από τις μεγαλύτερες πλωτές 
δεξαμενές στον κόσμο, μήκους 382 μ., και 
δύο panamax size δεξαμενές, μία πλωτή 
και μία σταθερή, και σε ετήσια βάση πραγ-
ματοποιούμε σχεδόν 180 δεξαμενισμούς. 
Σε ό,τι αφορά το εργατικό μας δυναμικό, 
στα ναυπηγεία Besiktas απασχολούνται 
1.500 άτομα, ενώ το χαμηλό εργατικό 
κόστος στην Τουρκία αποτελεί ένα από 
τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα σε σύγκρι-
ση με τις χώρες της Ευρώπης. Αυτό το 
μεγάλο ανθρώπινο δυναμικό μάς δίνει τη 
δυνατότητα να ολοκληρώσουμε τα έργα 
σε μικρότερο χρονικό διάστημα από τους 
ανταγωνιστές μας.
Επιπροσθέτως, πέρα από μια προσέγ-
γιση προσανατολισμένη στην παροχή 
υπηρεσιών, βλέπουμε τους πελάτες μας 
ως επιχειρηματικούς εταίρους. Εντός 
των ναυπηγείων έχουμε δημιουργήσει 
ένα ξενοδοχείο, όπου οι πελάτες μας και 
τα πληρώματά τους μπορούν να διαμέ-
νουν δωρεάν. Αυτό που θέλουμε είναι να 
αισθάνονται την ελευθερία να ελέγχουν 
όποτε το επιθυμούν κάθε στάδιο της επι-
σκευής του πλοίου ενώ ξεκουράζονται 
στα δωμάτιά τους. Επιτρέψτε μου να σας 
πω ότι έχουμε ένα απίστευτο ποσοστό 
επαναλαμβανόμενων πελατών, και είναι 
με τους μεγαλύτερους πελάτες μας που 
πραγματοποιούμε τις περισσότερες συμ-
φωνίες. Μέρα με τη μέρα χτίζουμε ολο-
ένα και καλύτερες επαφές με τους πλοι-
οκτήτες από όλο τον κόσμο, ενώ πολλοί 
εκπλήσσονται θετικά όταν βλέπουν το 
παγκόσμιο πελατολόγιό μας.

Στις 31 Μαρτίου ξεκίνησε η λειτουρ-
γία μιας νέας ναυπηγοεπισκευαστικής 
μονάδας στην Τούζλα. Τι σας ώθη-
σε στην απόφαση για επέκταση της 
παρουσίας σας και για την είσοδο στην 
αγορά ενός νέου brand;

Πάντα βλέπουμε τις εξαιρετικές δυνα-
τότητες της Τουρκίας σε ό,τι αφορά τη 

ναυπηγοεπισκευή. Παρουσιάστηκε μια 
ευκαιρία για να ξεκινήσουμε κάτι νέο στην 
Τούζλα, αποκτώντας ορισμένες καλές 
εγκαταστάσεις, στις οποίες συμπεριλαμ-
βάνονται μία πλωτή δεξαμενή panamax 
size καθώς και προβλήτες επισκευής. 
Θεωρήσαμε ότι ήταν πολύ καλύτερα εάν 
είχαμε μια νέα εταιρεία, που θα προσέ-
φερε τα δικά της κίνητρα σε αυτή τη νέα 
τοποθεσία. Ελπίζουμε ότι το Art Shipyard, 
το νέο μας ναυπηγείο, θα αποδώσει όπως 
και τα ναυπηγεία Besiktas και θα αναδει-
χθεί σε μία από τις καλύτερες ναυπηγοε-
πισκευαστικές μονάδες της Τουρκίας. 

Πόσο σημαντική είναι η ελληνική αγο-
ρά και οι Έλληνες πλοιοκτήτες για τα 
ναυπηγεία Besiktas αλλά και για το νέο 
σας brand στην Τούζλα;

Η Ελλάδα είναι η πιο σημαντική αγορά για 
όλες τις μεγάλες ναυπηγοεπισκευαστικές 
μονάδες. Ως εκ τούτου, πάντα δίναμε ιδι-
αίτερη προσοχή στις σχέσεις μας με την 

Επενδύσαμε όχι μόνο 
σε καλώς εξοπλισμένες 
εγκαταστάσεις, αλλά και  
σε ένα ανθρώπινο δυναμικό 
υψηλής κατάρτισης  
και ικανότητας, η εργασία 
του οποίου χαρακτηρίζεται 
από «φιλότιμο».
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Αθήνα. Η κ. Nedime Ozoglu, η οποία ζει 
στην Ελλάδα και μιλά άπταιστα ελληνικά, 
είναι η διευθύντριά μας, υπεύθυνη για την 
επιχειρηματική δραστηριοποίηση των ναυ-
πηγείων Besiktas στην Ελλάδα. Ο κ. Derya 
Sabaz, μέλος του ΔΣ του Besiktas Group, 
επισκέπτεται σε τακτική βάση την Αθήνα 
για να χτίσει τις σχέσεις μας στα υψηλότερα 
επίπεδα με την ελληνική βιομηχανία. Κάθε 
χρόνο στα Besiktas υποδεχόμαστε περί τα 
35 ελληνόκτητα πλοία και πάντα προσπα-
θούμε να βελτιώσουμε την παρουσία μας 
στην αγορά. Άλλωστε, για ένα τουρκικό ναυ-
πηγείο, το μάρκετινγκ θα πρέπει να ξεκινά 
στην Ελλάδα. Το ίδιο ισχύει και για το νέο 
μας brand, το Art Shipyard. Θα επικεντρω-
θούμε κατά κύριο λόγο, κατά την παρούσα 
φάση, στην Ελλάδα. Marketing manager του 
νέου ναυπηγείου είναι ο κ. Can Ozturk, ο 
οποίος γνωρίζει την ελληνική γλώσσα και 
έχει εργαστεί στο παρελθόν στην Ελλά-
δα. Είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε μια 
παραγγελία από τη Minerva, που αποτελεί 
και ένα από τα πρώτα πλοία που εξυπηρε-
τούνται στο Art Shipyard. Επίσης, τον Απρί-
λιο και τον Μάιο αντιστοίχως θα έχουμε 
ένα δεύτερο πλοίο από τη Minerva και δύο 
πλοία από τη Navios.

Έχετε σχέσεις με τους Έλληνες κατα-
σκευαστές ναυτιλιακού εξοπλισμού; 
Πώς θα τις περιγράφατε;

Με τους Έλληνες κατασκευαστές έχου-
με αναπτύξει σχέσεις, κυρίως, μέσω των 
δεσμών μας με τους Έλληνες πλοιοκτή-
τες. Για παράδειγμα, όταν ένας Έλληνας 
πλοιοκτήτης τοποθετεί σε ένα τουρκικό 
ναυπηγείο εξοπλισμό, ο οποίος έχει κατα-
σκευαστεί στην Ελλάδα, εξοικειωνόμαστε 
με αυτό το προϊόν. Επίσης, οι Έλληνες 
κατασκευαστές επισκέπτονται τα τουρ-
κικά ναυπηγεία και τους πλοιοκτήτες και 
βελτιώνουν τις σχέσεις τους. Η τουρκι-
κή βιομηχανία θα πρέπει να επωφεληθεί 
περισσότερο από τους Έλληνες κατα-
σκευαστές, οι οποίοι πάντα θα προσφέ-
ρουν ταχύτατες και αποτελεσματικές 
υπηρεσίες σε σύγκριση με έναν κατα-
σκευαστή από οποιοδήποτε άλλο μέρος 
του κόσμου.

Και ένα τελευταίο, πιο γενικό ερώτη-
μα, κ. Kalkavan. Η ναυπηγική βιομη-
χανία στην Ασία συνεχίζει να βιώνει 
μια εποχή ισχυρής ανάπτυξης. Πώς 
μπορούν τα ναυπηγεία σε Ευρώπη και 

Μεσόγειο να αντιμετωπίσουν τους εξ 
Ασίας ανταγωνιστές τους;

Εδώ και λίγο καιρό, μεγάλα ευρωπαϊκά 
ναυπηγεία τα πηγαίνουν πολύ καλά λόγω 
της ταχείας ανάπτυξης στην αγορά της 
κρουαζιέρας. Και αυτή η τάση μοιάζει 
να έχει πιο μακροπρόθεσμα χαρακτη-
ριστικά. Για τα μικρότερα ναυπηγεία θα 
πρέπει να υπάρξει εστίαση σε πιο εξει-
δικευμένα ναυπηγικά projects. Τα μικρά 
και υψηλού κόστους πλοία συνιστούν 
μια καλή επιλογή για τα δυτικά ναυπη-
γεία, όπου το εργατικό κόστος είναι 
σχετικώς λιγότερο σημαντικό. Σε ό,τι 
αφορά την τουρκική ναυπηγική βιομη-
χανία, τα καλά τουρκικά ναυπηγεία είχαν 
υπογράψει πολλά συμβόλαια, που αφο-
ρούσαν offshore support vessels έως το 
2015. Μάλιστα, κατά τα τελευταία χρό-
νια δέχτηκαν πολλές παραγγελίες για 
νέας γενιάς double ferry projects από 
τη Νορβηγία. Επίσης, να σας πω ότι ένα 
τουρκικό ναυπηγείο είχε αναλάβει τη 
ναυπήγηση ενός μικρού κρουαζιερό-
πλοιου μήκους 160 μ., με κόστος περί 
τα 100 εκατ. ευρώ, κάτι που είναι πολύ 
ενθαρρυντικό για τη βιομηχανία.

Οι εγκαταστάσεις των ναυπηγείων Turkter Shipyard, όπου ο όμιλος Besiktas διαχειρίζεται τα lay berths. Ο κ. Yavuz Kalkavan, Managing Director του Besiktas Group.

ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΗ
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GasLog Ltd.: 
«GASLOG GLADSTONE»

ΝΕΟΤΕΥΚΤΑ



Το σύγχρονο νεότευκτο Liquified 
Natural Gas (LNG) πλοίο με την 
ονομασία «Gaslog Gladstone» 
παραδόθηκε στην ιδιοκτήτρια/
διαχειρίστρια εταιρεία GasLog 
Ltd. στις 15 Μαρτίου 2019.  
Το ενεργειακής απόδοσης πλοίο  
με σημαία Bermuda ναυπηγήθηκε 
από τη Samsung Heavy Industries, 
υπό την επίβλεψη του ABS, 
και είναι εξοπλισμένο με την 
καινοτόμο τεχνολογία πρόωσης 
των dual fuel δίχρονων μηχανών 
από την Wärtsilä.  
Η χωρητικότητα του φορτίου 
φτάνει τα 174.000 m3.

ΤΟ ΝΕΟΤΕΥΚΤΟ LNG CARRIER  
ΤΗΣ GASLOG LTD.
 ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ 
Samsung Heavy Industries Co. Ltd.

 ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
2019

 ΣΗΜΑΙΑ 
Βερμούδων

 ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑΣ 
ABS 

 ΙMO ΝO 
9744025

 DWT 
87.954 MT

 GRT 
115.024 MT

 TΥΠΟΣ ΠΛΟΙΟΥ 
Liquified Natural Gas Carrier (LNGC)
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  
ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ

Επιμέλεια:
Νίκος Βεργούνης

Νέα δεδομένα στις επιθεωρήσεις 
πλοίων από τον DNV GL

Ο νηογνώμονας DNV GL ανακοίνωσε ότι 
όλα τα ταξινομημένα από εκείνον πλοία 
είναι πλέον σε θέση να αξιοποιήσουν τη 
δυνατότητα επιθεωρήσεων εξ αποστάσε-
ως, για ορισμένες επιθεωρήσεις, μέσω της 
πλατφόρμας δεδομένων Veracity. Αυτό 
σημαίνει ότι για κάποιες επιθεωρήσεις 
δεν θα χρειάζεται πλέον η παρουσία επι-
θεωρητή του DNV GL πάνω στο πλοίο. 
Χρησιμοποιώντας διαδικτυακή σύνδεση ή 
βίντεο συνεχούς ροής, μια εξειδικευμένη 
ομάδα επιθεωρητών μπορεί να παρέχει 
υποστήριξη σε πλοία οπουδήποτε αυτά 
βρίσκονται, με σχετικά έγγραφα, εικόνες, 
βίντεο και δεδομένα τα οποία θα δίνονται 
από τον πελάτη και τα πληρώματα.
Ο κ. Knut Ørbeck-Nilssen, διευθύνων 
σύμβουλος του DNV GL-Maritime, δήλω-
σε: «Πρόκειται για ένα ακόμα μεγάλο 
βήμα προς τα εμπρός στην αξιοποίηση 
της δύναμης της ψηφιοποίησης και της 
αυξημένης συνδεσιμότητας, με στόχο την 
παροχή εξυπνότερων και αποτελεσμα-
τικότερων υπηρεσιών. Οι επιθεωρήσεις 
εξ αποστάσεως μας επιτρέπουν να εξοι-
κονομούμε χρόνο για τους πελάτες μας, 
παρέχοντας παράλληλα τις υπηρεσίες μας 
με απαράμιλλο χρόνο απόκρισης».
Περισσότερες από 1.000 επιθεωρήσεις 

εξ αποστάσεως ολοκληρώθηκαν κατά 
τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης από 
τις μονάδες Direct Access to Technical 
Experts (DATE) που εδρεύουν στο 
Maritime Operational Centre του DNV 
GL στο Xόβικ της Νορβηγίας, μαζί με 
μονάδες στο Αμβούργο, στη Σιγκαπούρη, 
στο Χιούστον και στον Πειραιά.
Οι τύποι των επιθεωρήσεων οι οποίες 
μπορούν να πραγματοποιηθούν εξ απο-
στάσεως περιλαμβάνουν περιστασιακές 
επιθεωρήσεις, που βρίσκονται μεταξύ 
περιοδικών επιθεωρήσεων, έλεγχο συστη-
μάτων κατά τη διάρκεια κανονικής λει-
τουργίας, καθώς και επιθεωρήσεις που 
δεν διεξάγονται μαζί με τις ετήσιες επι-
θεωρήσεις. Οι περιοδικές επιθεωρήσεις, 
όπως η ετήσια επιθεώρηση ενός πλοίου, 
δεν αποτελούν μέρος του προγράμματος 
επιθεωρήσεων εξ αποστάσεως, καθώς 
απαιτούν την παρουσία ενός επιθεωρητή 
πάνω στο πλοίο.

Μια καινοτόμος φορητή μπαταρία 
για χρήση πάνω σε πλοία

Η εταιρεία Eco Marine Power (EMP) σε 
συνεργασία με τη Furukawa Battery Co., 
Ltd. και αρκετούς ακόμα πλοιοκτήτες 
πραγματοποιούν δοκιμές για την αξιο-
λόγηση της μπαταρίας MgBOX, μιας και-
νοτόμου μπαταρίας έκτακτης ανάγκης, 
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η οποία μπορεί να αποθηκευτεί και να 
χρησιμοποιηθεί πάνω σε πλοία. Μόλις 
ολοκληρωθεί η διαδικασία των δοκιμών, 
η μπαταρία MgBOX αναμένεται να κυκλο-
φορήσει σε παγκόσμια κλίμακα, για χρήση 
πάνω σε διάφορα είδη πλοίων αλλά και σε 
εξέδρες ανοικτής θαλάσσης.
Η MgBOX είναι μια μικρή φορητή μπα-
ταρία μαγνησίου (Mg) έκτακτης ανάγκης, 
η οποία αναπτύχθηκε από την εταιρεία 
Furukawa Battery. Η εν λόγω μπαταρία 
μπορεί να αποθηκευτεί για μεγάλες χρο-
νικές περιόδους, ενώ ενεργοποιείται με 
απλή προσθήκη πόσιμου ή θαλασσινού 
νερού. Μόλις ενεργοποιηθεί, η μπαταρία 
MgBOX μπορεί να παρέχει ηλεκτρική 
ενέργεια για έως και πέντε ημέρες, ενώ 
υπάρχει και η δυνατότητα σύνδεσης μέσω 
θύρας USB με διάφορες συσκευές, όπως 
μικρά φώτα και κινητά τηλέφωνα, τα οποία 
μπορεί να φορτίσει αρκετές φορές.
Σε ένα πλοίο είναι δυνατόν να αποθηκευ-
τούν πολλαπλές μονάδες MgBOX σε διά-
φορα σημεία, όπως η γέφυρα, το δωμάτιο 
ελέγχου μηχανοστασίου (ECR), οι χώροι 
διαμονής των πληρωμάτων και τα σημεία 
συγκέντρωσης των επιβατών σε περί-
πτωση έκτακτης ανάγκης. Πριν από την 
προσθήκη νερού, η μπαταρία MgBOX 
ζυγίζει μόλις 1,6 κιλά και επομένως μπορεί 

να αποθηκευτεί ακόμα και σε ράφια, ενώ 
μεταφέρεται εύκολα όπου χρειάζεται.

FleetBroadband Application  
APN: ενημερώσεις στο ECDIS  
σε πραγματικό χρόνο

Μια νέα σύμβαση, η οποία υπεγράφη 
στο Λονδίνο από τις εταιρείες Inmarsat 
και SRH Marine SAIT, δίνει για πρώτη 
φορά τη δυνατότητα ενημέρωσης του 
Electronic Chart Display and Information 
System (ECDIS) σε πραγματικό χρό-
νο, χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή στο 
FleetBroadband.
Η πλατφόρμα Delta SRH, η οποία περι-
λαμβάνει ενημερώσεις χαρτών, δημοσιεύ-
σεις και ειδοποιήσεις ναυτικών, θα είναι 
διαθέσιμη για μετάδοση σε L-band ζώνη 
συχνοτήτων για οποιονδήποτε χρήστη 
του FleetBroadband ο οποίος είναι εξο-
πλισμένος με τη νέα εφαρμογή Access 
Point Name (APN) που αναπτύχθηκε από 
την Inmarsat. Η υπογραφή της εν λόγω 
σύμβασης έγινε μετά την ολοκλήρωση 
εργαστηριακών δοκιμών της νέας εφαρ-
μογής για ενημερώσεις στο ECDIS, που 
πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις 
έρευνας και ανάπτυξης της Inmarsat στο 
Ålesund της Νορβηγίας, αλλά και θαλάσ-

σιων δοκιμών που διεξήχθησαν από την 
SRH Marine σε περίοδο τριών μηνών.
Ο κ. Γιάννης Λαδερός, διευθύνων σύμβου-
λος της SRH Marine Electronics, αναφέρει 
ότι ο συνδυασμός του FleetBroadband 
και της πλατφόρμας ψηφιακών υπηρεσιών 
ECDIS της SRH Marine μπορεί να συμ-
βάλει στην ενίσχυση της ηλεκτρονικής 
πλοήγησης (e-navigation) παγκοσμίως και 
να θέσει νέα πρότυπα στις θαλάσσιες επι-
κοινωνίες.

Τα οφέλη από τη χρήση υβριδικών 
συστημάτων μπαταριών σε πλοία

Η εταιρεία Corvus Energy έχει υπογρά-
ψει σύμβαση με τη Norwegian Electric 
Systems (NES) για την παροχή του μεγα-
λύτερου παγκοσμίως πακέτου μπαταριών 
για υβριδικά πλοία, το οποίο πρόκειται να 
εγκατασταθεί σε πλοία της νορβηγικής 
εταιρείας Havila Kystruten που εκτελούν 
ακτοπλοϊκά δρομολόγια.
Ο κ. Roger Rosvold, αντιπρόεδρος πωλή-
σεων της Corvus Energy, δήλωσε: «Το εν 
λόγω σύστημα αποθήκευσης ενέργειας 
(ESS) έχει χωρητικότητα 6.100 kWh ανά 
πλοίο, διπλάσια από εκείνη οποιουδήποτε 
υπάρχοντος συστήματος μπαταριών για 
πλοία. Το ανεκμετάλλευτο δυναμικό της 
χρήσης των μπαταριών σε κρουαζιερό-
πλοια και σε επιβατηγά πλοία είναι τερά-
στιο. Οι μπαταρίες μειώνουν την κατα-
νάλωση καυσίμου, τα έξοδα συντήρησης 
και τη ρύπανση του περιβάλλοντος, ενώ, 
ενόψει των αυξανόμενων περιβαλλοντι-
κών κανονισμών και απαιτήσεων που θα 
δημιουργήσουν επιπλέον κόστη για τις 
εκπομπές στην ατμόσφαιρα, αποτελούν 
μια λύση που μπορεί να προσφέρει οικο-
νομικά οφέλη».
Τα νεότευκτα πλοία στα οποία θα εγκα-
τασταθούν τα εν λόγω συστήματα απο-
τελούν μέρος της σύμβασης της Havila 
με το νορβηγικό Υπουργείο Μεταφορών 
για τη ναυπήγηση τεσσάρων φιλικών προς 
το περιβάλλον πλοίων, τα οποία θα εκτε-
λούν το δρομολόγιο Bergen-Kirkenes. Με 
μήκος 125 μ. και πλάτος 20 μ., τα πλοία 
θα έχουν τη δυνατότητα φιλοξενίας 700 
επιβατών, ενώ θα διαθέτουν ένα υβριδικό 
σύστημα πρόωσης με μπαταρία, το οποίο 
είναι προσαρμοσμένο στις νέες τεχνολο-
γίες, χρησιμοποιώντας κυψέλες καυσίμου 
υδρογόνου.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ



Η  Σ Υ Μ Β Ο Λ Η  Τ Η Σ  Ν ΑΥ Τ Ι Κ Η Σ  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ 

2 0 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Every year Remontowa repairs, converts & upgrades more than 200 vessels 

including vessels of prestigious Greek owners like Delta Tankers, Pleiades 

Shipping Agents, Stamco Shipmanagement and Minerva Marine. 

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

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

respect, Remontowa has already a significant record of successful ballast 

water treatment systems and scrubbers installations. 
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Δημιουργικοί προβληματισμοί για μια βιώσιμη ναυτιλία

Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, το περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα της ναυτιλίας αλλά και η πρόκληση της εφαρμογής 
των υφιστάμενων και των νέων περιβαλλοντικών κανονισμών 
αποτελούν ζητήματα μεγάλης σπουδαιότητας για τη διεθνή 
ναυτιλιακή κοινότητα. Πρόκειται για ορισμένα από τα κύρια 
θέματα –και πάντα επίκαιρα– που συζητήθηκαν κατά την 
επιμορφωτική συνάντηση που συνδιοργάνωσαν η Isalos.net  
και η HELMEPA στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη στα τέλη  
του περασμένου Ιανουαρίου. 

Επιμέλεια:
Αγγελική Κολιομίχου και
Παναγιώτης Καπετανάκης

Isalos.net και HELMEPA θέτουν επί τάπητος το στοίχημα  
της πράσινης ναυτιλίας



Ομιλητές στη συγκεκριμένη εκδή-
λωση ήταν η κ. Κριστιάνα Πρε-
κεζέ, εκτελεστική συντονίστρια 
της HELMEPA, ο κ. Κωνσταντί-
νος Μαούνης, Technical Director 
της Polembros Shipping, και ο κ. 
Πάνος Κουρκουντής, Technical 
Director της Sea Traders S.A., 
ενώ τη συζήτηση συντόνισε ο κ. 
Πάνος Ζαχαριάδης, τεχνικός διευ-
θυντής της Atlantic Bulk Carriers 
Management Ltd. και μέλος του 
ΔΣ της HELMEPA.

 
Η προστασία του περιβάλλοντος βρί-
σκεται ψηλά στην ατζέντα της ναυτι-
λιακής κοινότητας. Πώς θα χαρακτη-
ρίζατε τους κανονισμούς, που έχουν 
τεθεί ή τίθενται σε εφαρμογή, ως προς 
την αποτελεσματικότητά τους;

Κριστιάνα Πρεκεζέ
Εκτελεστική Συντονίστρια της HELMEPA

Οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί που ήδη 
εφαρμόζονται είναι αποτελεσματικοί σε 
γενικές γραμμές. Όσον αφορά όμως αυτούς 
που τίθενται σε εφαρμογή, η ερώτηση είναι 
δύσκολη, γιατί πολλοί είναι καινούργιοι 
και δεν τους έχουμε εφαρμόσει πλήρως. 
Πιστεύω ότι πάντα θα υπάρχει μια αβεβαι-
ότητα στους κανονισμούς. Θα ήταν ευχής 
έργον, βέβαια, οι εκπρόσωποι των χωρών 
στον IMO να μελετούσαν καλύτερα τα θέμα-
τα πριν καταλήξουν σε αποφάσεις. Είναι 
όμως τόσο πιεστικά τα προβλήματα, που θα 
συνεχίσει να υφίσταται η απαίτηση της μείω-
σης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του 
πλοίου, όσο μικρή και αν είναι η συμμετοχή 
της ναυτιλίας στη ρύπανση. Οπότε, αναπό-
φευκτα, θα έχουμε κανονισμούς. 

Κωνσταντίνος Μαούνης 
Technical Director  
της Polembros Shipping

Η αποτελεσματικότητα ενός κανονισμού 
έγκειται ουσιαστικά στο πώς εφαρμόζεις ένα 
εργαλείο. Υπάρχει, για παράδειγμα, η περί-
πτωση των BWTS. Τα πρώτα αποτελέσματα 
των τελευταίων δύο ετών είναι λίγο απογοη-
τευτικά από τη χρήση τους. Αλλά το ζήτημα 
της ψήφισης ενός κανονισμού ακουμπά και 
θέματα πολιτικής, διότι, όταν ψηφίστηκε ο 
συγκεκριμένος κανονισμός, οι υπεύθυνοι θα 
έπρεπε να είχαν σκεφτεί ότι αυτός θα ήταν 
αποτελεσματικός στην περίπτωση που κάθε 
λιμάνι είχε χώρους υποδοχής του έρματος, 
χωρίς να εξαρτάται η διαχείρισή του από ένα 
μηχάνημα στο πλοίο. Ωστόσο, σήμερα το 
πλοίο, που ήδη αντιμετωπίζει μεγάλες προ-
κλήσεις, πρέπει να χειριστεί και το BWT. Εάν, 
δε, μιλήσουμε για τα scrubbers, εκεί τα πράγ-
ματα γίνονται πιο περίπλοκα. Θα έλεγα, επο-
μένως, πως η αποτελεσματικότητα εξαρτάται 
από τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν το 
μηχάνημα, αλλά πρωτίστως εξαρτάται από το 
ίδιο το μηχάνημα και το πόσο αποτελεσμα-
τικό είναι.

Πάνος Κουρκουντής
Technical Director της Sea Traders S.A.

Εάν γυρίσουμε μερικές δεκαετίες πίσω, 
θα δούμε αρκετούς περιβαλλοντικούς 

κανονισμούς, που η θέσπισή τους υπήρ-
ξε αποτελεσματική ενάντια στη θαλάσσια 
ρύπανση και με ουσιαστικό όφελος για 
το περιβάλλον. Αντίθετα, πολλοί από τους 
πρόσφατους κανονισμούς έχουν αμφίβο-
λα κίνητρα και αποτελέσματα. Εμφανίζο-
νται διάφορες ιδέες και προτάσεις για τη 
βελτίωση του περιβάλλοντος και, με την 
υποστήριξη κυρίως βιομηχανικών κρατών, 
μέσα σε ελάχιστο χρόνο υιοθετούνται και 
μετατρέπονται σε κανονισμούς. Εφαρ-
μόζονται έτσι κανονισμοί που δεν έχουν 
μελετηθεί ούτε για την εφαρμογή τους 
ούτε για τις επιπτώσεις τους. Ο πραγμα-
τικός τους στόχος μοιάζει να μην είναι η 
προστασία του περιβάλλοντος, αλλά ένα 
τεράστιο παιχνίδι οικονομικών συμφερό-
ντων, που προκύπτει από την εφαρμογή 
τους. Δικαίως η ναυτιλία είναι καχύποπτη 
απέναντι σε τέτοιους κανονισμούς. 

Πάνος Ζαχαριάδης
Τεχνικός Διευθυντής της Atlantic Bulk 
Carriers Management Ltd. και Μέλος  
του ΔΣ της HELMEPA

Θα έλεγα ότι υπάρχουν κανονισμοί που 
λειτουργούν, αλλά το αποτέλεσμά τους 
εναντιώνεται στον σκοπό άλλων κανο-
νισμών. Πάρα πολλοί από αυτούς τους 
κανονισμούς δεν έπρεπε να απευθύνονται 
στο πλοίο. Αναφέρθηκε το παράδειγ-
μα του BWT. Θα μπορούσε να υπάρχει 
υποχρεωτικά σε κάθε λιμάνι εγκατάσταση 
για την υποδοχή του έρματος. Από την 
άλλη, σήμερα έχουμε τον κανονισμό για 
τα συμβατά καύσιμα, που απαιτεί από τα 
πλοία να μην εκπέμπουν ρύπους με πάνω 
από 0,5% περιεκτικότητα σε θείο, ενώ 
αυτός ο κανονισμός θα έπρεπε να απευ-
θύνεται στα διυλιστήρια. Γιατί συμβαίνει 
αυτό; Όπως λέει και ο κ. Πάνος Λασκα-
ρίδης, τα πλοία και η ναυτιλία δεν έχουν 
ψήφους στην Ευρώπη, όπως και πουθενά 
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στον κόσμο. Τα διυλιστήρια, αντιθέτως, ή 
οι μεγάλες βιομηχανίες επηρεάζουν τους 
πολιτικούς και συνεπώς μπορούν να τους 
ωθήσουν προς την υιοθέτηση κανονισμών 
που θα ευνοήσουν τη δική τους παραγω-
γική διαδικασία. 

Κριστιάνα Πρεκεζέ
Ως προς το ζήτημα των λιμένων, εγώ θα 
αναφέρω τη λέξη «υποκρισία». Τα κράτη 
υπογράφουν δεσμεύσεις για τη ναυτιλία, 
αλλά δεν επιβάλλουν αντίστοιχες υπο-
χρεώσεις για τα λιμάνια. Ενδεικτικό είναι 
το ζήτημα των απορριμμάτων. Ξέρουμε 
ότι τα ανεπτυγμένα κράτη, που διαθέτουν 
ισχυρό Port State Control και είναι πολύ 
αυστηρά με τους ελέγχους στα πλοία, δεν 
έχουν τις κατάλληλες εγκαταστάσεις υπο-
δοχής. Δηλαδή, μπορεί ένα πλοίο να κάνει 
διαχωρισμό των απορριμμάτων, να δια-
τηρεί τα πλαστικά απορρίμματα χωριστά 
από τα άλλα είδη, να φτάνει σε ένα λιμάνι, 
να πρέπει να πληρώσει ή να καθυστερή-
σει τον πλου για να γίνει η παραλαβή και, 
αφού γίνει η παραλαβή, όλα τα απορρίμ-
ματα μαζί να απορριφθούν οπουδήποτε. 
Είναι μια πραγματικότητα που μας γυρίζει 
δεκαετίες πίσω.

Ποια πιστεύετε ότι είναι η καλύτερη 
λύση για τη μείωση των εκπομπών 
αέριων ρύπων;

Πάνος Ζαχαριάδης
Για να ικανοποιήσεις τον καινούργιο κανο-
νισμό των οξειδίων του θείου, είτε μπορείς 
να βάλεις scrubber είτε θα καις πετρέλαιο, 
που θα έχει θείο σε ποσοστό μικρότερο 

από 0,5%, είτε θα καις LNG. Ωστόσο, ούτε 
το LNG είναι η λύση για την υπερθέρμαν-
ση του πλανήτη. Διότι το φυσικό αέριο, σε 
όλο τον κύκλο του, έχει μεγάλες διαρροές 
στην ατμόσφαιρα, ιδίως κατά την εξόρυξή 
του, και εν προκειμένω μιλάμε για μεθάνιο. 
Το καθαρό μεθάνιο, όταν εκλύεται στην 
ατμόσφαιρα, είναι –σε ορίζοντα εικοσα-
ετίας από τη στιγμή που εκλύθηκε– 86 
φορές χειρότερο από το διοξείδιο του 
άνθρακα. Από την άλλη, έχουμε ακούσει 
ότι το υδρογόνο είναι καθαρό. Το υδρο-
γόνο, όταν καίγεται, δεν εκλύει καθόλου 
διοξείδιο του άνθρακα ούτε οξείδια του 
θείου. Ωστόσο, εκτός από την τεχνική 
πρόκληση να χειριστεί κανείς το υδρογό-
νο και να το έχει πάνω στο πλοίο, υπάρ-
χει και το ζήτημα της παραγωγής του. Οι 
περισσότεροι νομίζουν ότι παράγεται 
από ηλεκτρόλυση του νερού. Αυτό είναι 
λάθος. Το 95% του υδρογόνου που παρά-
γεται σήμερα στη Γη προέρχεται από το 
φυσικό αέριο, με αποτέλεσμα να εκλύεται 
μεγάλη ποσότητα CΟ

2
 στην ατμόσφαιρα. 

Εάν πράγματι παραχθεί μέσω ηλεκτρό-
λυσης, τότε υπάρχει ανάγκη για τεράστια 
ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας. Άρα το 
υδρογόνο θα είναι «καθαρό» εάν όλη 
αυτή η ηλεκτρική ενέργεια προέλθει από 
ανανεώσιμες πηγές, αιολική ή ηλιακή ενέρ-
γεια. Μια άλλη λύση είναι η δημιουργία πιο 
αποδοτικών μπαταριών ή η χρήση της 
πυρηνικής ενέργειας. 

Πάνος Κουρκουντής
Η άμεση λύση είναι να ταξιδεύουν τα 
πλοία με χαμηλότερη ταχύτητα. Πλόες με 
μειωμένη ταχύτητα κατά μόλις ένα με δύο 

μίλια σημαίνει σημαντικά χαμηλότερες 
καταναλώσεις και εκπομπές καυσαερίων. 
Αν υιοθετούσαμε το slow-steaming, το 
αποτέλεσμα θα ήταν εντυπωσιακή μείωση 
των εκπομπών από τα πλοία· ακόμα και 
αν χρειάζονταν περισσότερα πλοία για να 
καλύψουν το μεταφορικό έργο, η μείωση 
των εκπομπών θα ήταν πολύ σημαντική. 
Με οποιοδήποτε optimization της ταχύ-
τητας, πάλι προκύπτουν πολύ χαμηλότε-
ρες ταχύτητες από τις σημερινές. Κανείς 
από αυτούς που πραγματικά ενδιαφέρο-
νται για το περιβάλλον δεν θα πρέπει να 
έχει αντίρρηση να μειωθούν οι ταχύτητες. 
Σήμερα ένα πλοίο αυξάνει ταχύτητα για να 
φτάσει σε ένα λιμάνι νωρίς και εν συνε-
χεία παραμένει στο αγκυροβόλιο για δύο 
εβδομάδες, ενώ θα μπορούσε να κάνει 
ένα ταξίδι με τέτοιο τρόπο, ώστε, όταν 
θα φτάσει στο λιμάνι, να εξυπηρετηθεί 
αμέσως. Αυτό, για να υλοποιηθεί, απαι-
τείται εκσυγχρονισμός της λειτουργίας 
των λιμένων και της σχετικής νομοθεσίας. 
Συζητείται επίσης να επιβληθεί ένας πρό-
σθετος φόρος στο καύσιμο, ώστε όποιος 
θέλει να επιταχύνει και άρα να καταναλώ-
σει πολύ καύσιμο, τότε θα πρέπει να πλη-
ρώνει κάτι παραπάνω για το περιβάλλον. 
Για το όφελος του περιβάλλοντος, πρέπει 
να επιβληθεί μείωση της ταχύτητας ή να 
γίνει ασύμφορο να ταξιδεύουν τα πλοία 
με τις ταχύτητες που κινούνται σήμερα.

Κριστιάνα Πρεκεζέ
Οι κύριοι νηογνώμονες πιστεύουν ότι η 
βελτιστοποίηση της ταχύτητας, δηλαδή 
μέσω logistics, κατά 20% μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί με σκοπό την ενεργειακή απο-
δοτικότητα. Ένα 20% θα προέλθει από 
την καλύτερη απόδοση των μηχανών και 
ένα 10-15% με μέτρα που έχουν να κάνουν 
με την υδροδυναμική. Και, βεβαίως, σημα-
ντικό ρόλο έχουν και τα καύσιμα που θα 
χρησιμοποιηθούν. 

Πάνος Ζαχαριάδης 
Το θέμα της ταχύτητας θέλει προσοχή. 
Η προσωπική μου γνώμη είναι να μειω-

Α-Δ: Ο κ. Πάνος Ζαχαριάδης, τεχνικός διευθυντής της Atlantic Bulk 
Carriers Management Ltd. και μέλος του ΔΣ της HELMEPA, η κ. Κριστιά-
να Πρεκεζέ, εκτελεστική συντονίστρια της HELMEPA, ο κ. Κωνσταντίνος 
Μαούνης, Technical Director της Polembros Shipping, και ο κ. Πάνος 
Κουρκουντής, Technical Director της Sea Traders S.A.
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θούν οι ταχύτητες, μέχρι του σημείου 
όμως που να μη χρειάζονται περισσό-
τερα πλοία στην αγορά, γιατί πολλοί δεν 
υπολογίζουν τι διοξείδιο του άνθρακα θα 
εξαχθεί στην ατμόσφαιρα προκειμένου 
να φτιαχτεί το ατσάλι για τη ναυπήγηση 
περισσότερων πλοίων. Αυτή τη στιγμή 
δεν υπάρχει μεγάλη αποδοτικότητα στη 
ναυτιλία. Επιταχύνουν τα βαπόρια για να 
περιμένουν, μετά, δύο εβδομάδες αγκυ-
ροβολημένα πριν φορτώσουν/ξεφορτώ-
σουν. Η αύξηση της ταχύτητας οφείλεται 
στην προσπάθειά τους να προλάβουν το 
άλλο πλοίο, να μη χάσουν τη σειρά τους 
και να δώσουν πρώτα notice of readiness. 
Γι’ αυτό υπάρχει αυτό που λέγεται virtual 
arrival. Η πρόταση είναι να φτιαχτεί ένα 
σύστημα ούτως ώστε να μπορεί ο πλοί-
αρχος να επιλέγει ταχύτητα τέτοια, που 
θα καθορίζει τον ακριβή χρόνο άφιξης 
του πλοίου στο λιμάνι, γεγονός που θα 
επιτρέπει μείωση της ταχύτητας, οικονο-
μία στην κατανάλωση πετρελαίου και άρα 
περιορισμό της μόλυνσης της ατμόσφαι-
ρας. Λιμένες και εφοπλιστές στη Βόρεια 
Ευρώπη το βλέπουν σαν ένα ενδιαφέρον 
project και επενδύουν σε αυτό. Σε επόμε-
νο στάδιο, επίσης, θα μπορούσαν τα bulk 
carriers και τα tankers, από εκεί που είναι 
«χοντρά βαπόρια», να αρχίσουν να γίνο-
νται πιο «λεπτά», όπως τα containerships. 
Σε αυτό, βέβαια, θα βοηθούσε εάν ήταν 
πιο σωστός ο τύπος του EEDI.

Μεγάλες εταιρείες έχουν κάνει επεν-
δύσεις δισεκατομμυρίων σε eco-
friendly carriers. Θεωρείτε πως δια-
μορφώνουν το πλαίσιο και την κατεύ-
θυνση που θα κινηθεί η βιομηχανία 
στο άμεσο μέλλον; Είναι μια εξέλιξη 
που μπορεί να αποτελέσει απειλή για 
τις μικρότερες εταιρείες;

Κωνσταντίνος Μαούνης
Εμείς έχουμε τέσσερα bulk carriers 
Bareboat σε μεγάλη εταιρεία, στα οποία 
δεν κάνουμε το operation. Μια μικρή εται-
ρεία έχει πολλά να αντιμετωπίσει, ειδικά 
με τους καινούργιους κανονισμούς και 
τις επενδύσεις μηχανημάτων. Ωστόσο, τα 
χρόνια που έχουμε αυτό το σχήμα κάνου-
με ένα πολύ καλό benchmarking μαζί τους. 
Μπορεί να είμαστε μικρότερη εταιρεία, 
αλλά δεν έχουμε μεγάλες διαφορές. Μπο-
ρεί όντως μια μεγάλη εταιρεία με εκατό 
πλοία να έχει άλλες κλίμακες οικονομίας, 
όπως στο κομμάτι της προμήθειας των 
lubricants, των bunkers κ.ά., αλλά, όσον 
αφορά την απόδοση του πλοίου, οι δια-
φορές μας δεν είναι τόσο μεγάλες. 

Πάνος Κουρκουντής
Οι μικρές εταιρείες ανά τον κόσμο σίγου-
ρα θα συναντήσουν δυσκολίες στο να 
ακολουθήσουν τον ανταγωνισμό των 
μεγάλων. Οι ελληνικές εταιρείες όμως δεν 
είναι καθόλου αδύναμες, ούτε ουραγοί. 
Είναι πολύ δύσκολο για κάποιον που ζει 
στην Ελλάδα με τα προβλήματά της να 
συνειδητοποιήσει ότι η ναυτιλία μας είναι 
πραγματικά στην κορυφή της παγκόσμιας 
ναυτιλίας. Η Ελλάδα για τη ναυτιλία είναι 
όπως το Παρίσι και το Μιλάνο για τη 
μόδα. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες κλείνουν 
τα γραφεία τους στις 17.00. Αυτό για εμάς 
είναι κάτι αδιανόητο. Στην ελληνική ναυτι-
λιακή εταιρεία υπάρχει ιστορία και φοβε-
ρή μαχητικότητα. Όποιος έχει συνεργα-
στεί με ξένες εταιρείες βλέπει ότι στην 
Ελλάδα έχουμε και υψηλότερο know-how 
στη διαχείριση πλοίων. H ελληνική ναυτι-
λία δεν φοβάται τον ξένο ανταγωνισμό. 
 
Μετά το 2020 προβλέπετε να υπάρχουν 
αυξημένες παραγγελίες νεότευκτων, 

λόγω του γεγονότος ότι τα υφιστάμενα 
πλοία δεν θα μπορούν να ανταποκρι-
θούν στους νέους κανονισμούς;

Κωνσταντίνος Μαούνης
Αυτό θα εξαρτηθεί από το εάν τα καύσι-
μα τα οποία θα διοχετευτούν στην αγορά 
θα είναι όντως ικανοποιητικά από άποψη 
ποιότητας. Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα 
υπάρξει κανένα πρόβλημα και τα πλοία θα 
καίνε τα καύσιμα κανονικά, χωρίς αρνητι-
κή επίδραση στις μηχανές μας.

Κριστιάνα Πρεκεζέ
Σύμφωνα με μελέτες, τις επόμενες δεκα-
ετίες θα αλλάξει ριζικά η σύσταση του 
παγκόσμιου στόλου. Και αυτό έχει να 
κάνει με τη χρήση της ενέργειας, αλλά 
και με τη σταθεροποίηση των μεγεθών 
του παγκόσμιου πληθυσμού. Σε μία εξ 
αυτών σημειωνόταν ότι τα LNG carriers 
θα αυξηθούν κατά 190% έως το 2040, 
ενώ θα μειωθεί κατά πολύ ο στόλος των 
crude oil και των products tankers. Τα 
containerships επίσης θα αυξηθούν, ενώ 
στα bulk carriers η αύξηση θα είναι μικρή. 
Από την άλλη πλευρά, σημαντική θα είναι 
και η επίδραση των εξελίξεων στον τομέα 
της τεχνολογίας, δηλαδή στο 3D printing. 
Για παράδειγμα, εάν εφαρμοστεί τόσο 
ευρέως, μπορεί να μη χρειάζεται κάποια 
εμπορεύματα/προϊόντα να μεταφέρονται. 
Είναι αρκετοί οι παράγοντες που θα καθο-
ρίσουν την εξέλιξη των πραγμάτων. 

Με δεδομένο ότι η ρύπανση αυξάνεται 
πλέον πολλαπλασιαστικά, πιστεύετε ότι 
όλοι οι κανονισμοί που έχουν θεσπιστεί 
ή που πρόκειται να θεσπιστούν στο μέλ-
λον είναι ικανοί να μειώσουν ουσιαστικά 
τη ρύπανση ή απλώς μας επιτρέπουν να 
κερδίσουμε χρόνο έως ότου αναπτυχθεί 
η απαραίτητη τεχνολογία;

Κριστιάνα Πρεκεζέ
Ο στόχος είναι να μειωθεί η ρύπανση και 
όχι να καθυστερήσουμε για να κερδίσου-
με χρόνο. Το παράδειγμα της πετρελαϊκής 
ρύπανσης είναι ενδεικτικό, όπου, λόγω 
των θεσπισθέντων κανονισμών, έχει μει-
ωθεί δραστικά τόσο ο αριθμός όσο και 
το μέγεθος των πετρελαιοκηλίδων. Έχει 
συντελεστεί πρόοδος. Και σίγουρα η 
περαιτέρω τεχνολογική εξέλιξη πιστεύω 
ότι θα δώσει και νέες τεχνικές λύσεις στα 
προβλήματα που υπάρχουν. Εγώ θέλω να Στιγμιότυπο από την εκδήλωση των Isalos.net και HELMEPA.



είμαι αισιόδοξη και σαφώς δεν πιστεύω 
πως θεσπίζονται οι κανονισμοί απλώς για 
να κερδίσουμε χρόνο. 

Κωνσταντίνος Μαούνης
Θα έλεγα πως πρόκειται για θέμα γεωπο-
λιτικό. Υπάρχουν δηλαδή κράτη τα οποία 
προβαίνουν σε μέτρα μείωσης ή μη των 
ρύπων, έχοντας ως κριτήριο τα συμφέρο-
ντα της εγχώριας βιομηχανίας τους. Κατά 
συνέπεια, όσο και να προσπαθήσουμε να 
μειώσουμε τους ρύπους, εμείς οι της ναυ-
τιλίας δεν είμαστε αρκετοί. Σε ό,τι αφορά 
τους κανονισμούς, θα προσέθετα, επίσης, 
πως θεσπίζονται με σκοπό την επίτευξη 
συγκεκριμένων στόχων, όπως για παρά-
δειγμα τα double hull των tankers, ωστό-
σο οι στόχοι που έχουν τεθεί στους πρό-
σφατους κανονισμούς δεν είμαι σίγουρος 
ότι θα επιτευχθούν.

Πιστεύετε ότι οι αξιωματικοί περιβάλ-
λοντος θα εισέλθουν και στα πλοία της 
ποντοπόρου ναυτιλίας; 

Πάνος Κουρκουντής
Αναφορικά με τους αξιωματικούς περι-
βάλλοντος, επειδή η τάση είναι να μειώνε-
ται το προσωπικό στο πλοίο, πιστεύω ότι 

κάποιος από τους ήδη υπάρχοντες αξιω-
ματικούς θα αναλάβει και αυτά τα καθή-
κοντα. Αυτή ήταν η πρακτική που ίσχυσε 
και τα περασμένα χρόνια. Οι απαιτήσεις 
αυξήθηκαν, αλλά το προσωπικό των πλοί-
ων μειώθηκε.  

Κωνσταντίνος Μαούνης
Όσον αφορά τον αξιωματικό περιβάλλο-
ντος σε κάθε πλοίο, εκεί θα υπάρχει πάλι 
ένα ζήτημα ως προς το πόση και ποια 
ευθύνη θα έχει και πώς θα εφαρμόσει 
αυτά που πρέπει. Πιστεύω πως εν τέλει ο 
υποπλοίαρχος ή κάποιος άλλος αξιωματι-
κός θα αναλάβει να εκτελεί τα καθήκοντα 
του Environmental Officer, χωρίς ωστόσο 
–κατά τη γνώμη μου– να έχει την ευθύνη 
της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολι-
τικής της εταιρείας, κάτι που είναι δύσκο-
λο να συμβεί σε ένα πλοίο. 

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν διαμη-
νύσει ότι, εάν διαχειρίστριες εταιρείες 
προβαίνουν σε αλλαγή σημαίας ευρω-
παϊκής, όχι ελληνικής, σε οποιοδήπο-
τε πλοίο τους πριν πάει προς ανακύ-
κλωση, τότε θα προχωρούν σε παύση 
της χρηματοδότησης. Πρόκειται για 
φήμες ή συνιστά μια πραγματικότητα;

Πάνος Ζαχαριάδης
Υπάρχει το Basel Convention, που απα-
γορεύει την εξαγωγή ρύπων από την ΕΕ 
σε τρίτες χώρες. Και εκεί είναι που εμπί-
πτει η διάλυση των πλοίων, καθώς θεωρεί-
ται ότι, αν πωλήσεις ένα πλοίο, είναι σαν 
να εξάγεις ρύπους από την ΕΕ σε άλλες 
χώρες, κάτι που απαγορεύεται. Ωστόσο, 
αν και όλοι λένε ότι αυτό δεν ισχύει, η ΕΕ 
επιμένει σε ορισμένα θέματα, με αποτέ-
λεσμα στο τέλος, αντί να υποστηρίζει τη 
ναυτιλία, η οποία την ωφελεί τόσο πολύ, 
να αντιμετωπίσει τον υπαρκτό κίνδυνο να 
την απολέσει.

Πάνος Κουρκουντής
Δεν έχω ακούσει κάτι σχετικό και δεν 
ξέρω εάν υπάρχουν τέτοιες προθέσεις. 
Συνήθως οι τράπεζες χρηματοδοτούν με 
γνώμονα τις αποδόσεις και όχι τις σημαί-
ες. Πάντως, μια τέτοια εξέλιξη δεν θα ήταν 
προς όφελος της ΕΕ.

Κωνσταντίνος Μαούνης
Κατά τη δική μου γνώμη, εάν υπάρξει 
τέτοια εξέλιξη, η ΕΕ θα χάσει σημαίες και, 
κατά συνέπεια, πλοία. Και όχι μόνο την 
τελευταία στιγμή, πριν τα πλοία πάνε για 
scrapping.
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Επιμέλεια:  
Γιάννης Θεοδωρόπουλος

«Διαζύγιο» από τον άνθρακα  
ο στόχος της ΕΕ

Ο εκπεφρασμένος στόχος της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης είναι έως το 2050 να καταστεί 
εφικτός ο στόχος για μηδενικές εκπομπές 
αερίων διοξειδίου του άνθρακα και «κλι-
ματική ουδετερότητα», χωρίς σημαντικές 
επιπτώσεις στο οικονομικό πεδίο.
Ωστόσο, την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 
οι ευρωβουλευτές μέλη της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος τόνισαν ότι μόλις δύο 
από τα οκτώ σενάρια που είχαν προταθεί 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήδη από 
τον περασμένο Νοέμβριο, θα μπορούν 
να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου 
για μηδενικές εκπομπές αερίων του θερ-
μοκηπίου, στο πλαίσιο της συμφωνίας του 
Παρισιού για το κλίμα, έως το 2050.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΚ, για 
να επιτευχθεί η μείωση των αέριων ρύπων, 
με τον πλέον οικονομικά αποδοτικό τρό-
πο, απαιτείται η αύξηση του στόχου μείω-
σης των εκπομπών το 2030, από 40% σε 
55%, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. 
Σε αυτό το πλαίσιο οι ηγέτες καλούνται 
της ΕΕ να υποστηρίξουν αυτή τη φιλόδο-
ξη ατζέντα στη διάσκεψη κορυφής της ΕΕ 
στο Σίμπιου τον Μάιο του 2019, ενόψει 

της διάσκεψης κορυφής του ΟΗΕ για το 
κλίμα τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.
Η στρατηγική της ΕΕ για το «απόλυτο 
μηδέν» πρέπει να δώσει προτεραιότητα 
στις άμεσες μειώσεις των εκπομπών και 
στην ενίσχυση των φυσικών πόρων και 
των δεξαμενών άνθρακα (όπως τα δάση). 
Οι τεχνολογίες απομάκρυνσης άνθρακα, 
οι οποίες δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί 
σε μεγάλη κλίμακα, θα πρέπει να χρησι-
μοποιούνται μόνο όταν δεν υπάρχουν 
διαθέσιμες άμεσες επιλογές μείωσης των 
εκπομπών.
Επίσης, σε ξεχωριστό κείμενο, την Τρίτη 19 
Φεβρουαρίου, οι ευρωβουλευτές της Επι-
τροπής Βιομηχανίας σημειώνουν ότι η ΕΕ, 
με την υιοθέτηση «πράσινων» πολιτικών 
και φιλόδοξων στόχων απεξάρτησης από 
τον άνθρακα, θα αποδείξει στον κόσμο 
ότι η μετάβαση στην καθαρή ενέργεια 
είναι και δυνατή και ευεργετική, ενώ μπο-
ρεί να αποδειχθεί και επωφελής για την 
περαιτέρω ανάπτυξη καινοτόμων τεχνο-
λογιών που θα υποστηρίξουν τον στόχο 
της απεξάρτησης από τον άνθρακα, δημι-
ουργώντας και νέες θέσεις εργασίας.
Τέλος, οι βουλευτές του ΕΚ επαναλαμβά-
νουν τη θέση του Κοινοβουλίου να δια-
θέσει τουλάχιστον το 35% των δαπανών 
για την έρευνα (Horizon Europe) για την 
υποστήριξη των κλιματικών στόχων.

Η νορβηγική Equinor στρέφει  
το βλέμμα στην Ελλάδα

Ο νορβηγικός πετρελαϊκός και ενερ-
γειακός κολοσσός Equinor φέρεται να 
έχει εκφράσει ενδιαφέρον προκειμένου 
να δημιουργήσει πλωτό αιολικό πάρκο 
στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στο Αιγαίο πέλα-
γος, μεταξύ της Τήνου, της Σύρου και της 
Μυκόνου.
Η Equinor θεωρεί ότι η Ελλάδα μπορεί να 
ακολουθήσει το παράδειγμα του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου, δηλαδή να χρησιμοποιεί 
την αιολική ενέργεια ως ακρογωνιαίο λίθο 
για την παραγωγή ενέργειας καθώς και για 
τη ναυτιλιακή βιομηχανία, ενώ συγχρόνως 
θα προωθηθεί η χρήση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στα νησιά του Αιγαίου.
Σύμφωνα με τον νορβηγικό πετρελαϊκό και 
ενεργειακό κολοσσό, οι άνεμοι που πνέ-
ουν στα ανοιχτά των ακτών της Ελλάδας, 
τα βαθιά ύδατα της χώρας, οι λιμένες και 
η ναυτιλιακή της παράδοση την καθιστούν 
ιδανική για την ανάπτυξη πλωτών αιολικών 
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πάρκων. Συγχρόνως κρίνεται αναγκαία η 
χρήση αιολικής ενέργειας, προκειμένου η 
Ελλάδα να πετύχει τους στόχους που έχει 
θέσει για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στο εθνικό της σχέδιο για την 
ενέργεια και το κλίμα, ανταποκρινόμενη 
στις δεσμεύσεις της για τη Συμφωνία των 
Παρισίων.
Η Equinor αναμένεται να παρουσιάσει 
το επενδυτικό της πλάνο για το αιολικό 
πάρκο στην ελληνική κυβέρνηση στις 12 
Απριλίου.

Η Γερμανία επενδύει  
σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντικα-
τέστησαν πέρυσι για πρώτη φορά τον 
άνθρακα ως κύρια πηγή ενέργειας στη 
Γερμανία, καθώς πάνω από το 40% της 
παραγωγής ηλεκτρισμού στη χώρα προ-
ήλθε από τη χρήση τους.
Το γεγονός ότι η Γερμανία, η μεγαλύτερη 
οικονομία της Ευρώπης, έχει στρέψει το 
ενδιαφέρον της προς την εκμετάλλευση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και το ότι 
στοχεύει, έως το 2030, οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας να αντιπροσωπεύουν το 
65% του ενεργειακού της μείγματος απο-
τελεί ένα καλό παράδειγμα προς τη στα-
διακή κατάργηση χρήσης του άνθρακα.
Η χρήση ηλιακής, αιολικής και υδροηλε-
κτρικής ενέργειας, καθώς και βιομάζας, 
κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερο έδαφος 
για την παραγωγή ηλεκτρισμού στη Γερ-
μανία, καθώς η παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από «πράσινες» πηγές ενέρ-
γειας κατέγραψε αλματώδη αύξηση, από 
19,1% το 2010 σε 38,2% το 2017.

Προς εικοσαετή συμφωνία 
Sinopec-Cheniere

Η China Petroleum and Chemical Corp 
(Sinopec) σχεδιάζει να υπογράψει συμφω-
νία διάρκειας είκοσι ετών με την Cheniere, 
μόλις η Κίνα και οι ΗΠΑ λήξουν τον εμπο-
ρικό πόλεμο στον οποίο βρίσκονται.
Σύμφωνα με το Reuters, η κινεζική Sinopec 
και η αμερικανική Cheniere είχαν έρθει σε 
συμφωνία προκειμένου να συνεργαστούν 
εντός του 2018 έπειτα από πολύμηνη 
περίοδο διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, η 
συμφωνία ανεστάλη λόγω των τριγμών 
στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ Κίνας και 
ΗΠΑ.

Εφόσον Πεκίνο και Ουάσιγκτον μπορέ-
σουν να λύσουν τις όποιες διαφορές τους, 
τότε η Sinopec προτίθεται να αγοράζει 
περίπου 2 εκατ. τόνους LNG ετησίως από 
την Cheniere από το 2023 και μετά. Η 
Sinopec, άλλωστε, έχει θέσει ως στόχο να 
υπερδιπλασιάσει, μέσα στα επόμενα έξι 
χρόνια, τις εισαγωγές της σε LNG, αγγίζο-
ντας τους 41 εκατ. τόνους ετησίως και γι’ 
αυτόν τον λόγο σχεδιάζει να κατασκευά-
σει τρεις νέους τερματικούς σταθμούς 
LNG κατά μήκος της ανατολικής ακτής 
των ΗΠΑ.
Sinopec και Cheniere δεν έχουν προβεί 
προς το παρόν σε κάποια ανακοίνωση 
αναφορικά με τη μελλοντική πορεία της 
μεταξύ τους συμφωνίας.
Η Wall Street Journal επιπλέον ανέφερε σε 
δημοσίευμά της την Κυριακή 3 Μαρτίου 
ότι, εφόσον υπάρξει συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας, 
τότε η Κίνα, στο πλαίσιο της εν λόγω συμ-
φωνίας, πρόκειται να προμηθευτεί LNG 
από την Cheniere, συνολικής αξίας $18 δις.

Νέο κοίτασμα πετρελαίου  
στη Βόρεια Θάλασσα

Η Equinor σε συνεργασία με τις Petoro, 
ConocoPhillips και Repsol προχώρησαν 
στην ανακάλυψη ενός κοιτάσματος πετρε-
λαίου 12-28 εκατ. βαρελιών στο οικόπεδο 
Telesto στη Βόρεια Θάλασσα, όπως ανα-
κοίνωσε η νορβηγική εταιρεία τη Δευτέρα 
4 Μαρτίου.
Όπως σημείωσε ο κ. Gunnar Nakken, αντι-
πρόεδρος της Equinor στο Operations 
West, οι ανεπτυγμένες υποδομές της 
νορβηγικής εταιρείας τής δίνουν τη δυνα-
τότητα προστιθέμενης αξίας στη Βόρεια 
Θάλασσα, και προς την κατεύθυνση αυτή 
κινείται η νέα ανακάλυψη.

Στροφή της Total στην παράκτια 
αιολική ενέργεια

Ο γαλλικός ενεργειακός κολοσσός Total 
ενώνει τις δυνάμεις του με τη δανέζικη 
Orsted και τη βελγική Elicio για την από 
κοινού συμμετοχή τους στο φιλόδοξο 
project παράκτιας αιολικής ενέργειας 
Dunkirk, στη Γαλλία, όπως ανακοινώθηκε 
τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου.
Ουσιαστικά πρόκειται για την πρώτη προ-
σπάθεια διείσδυσης της Total στη συγκε-
κριμένη αγορά, καθώς προσβλέπει στην 
ενίσχυση της παρουσίας της στις ανανε-

ώσιμες πηγές ενέργειας. Μέχρι στιγμής ο 
γαλλικός κολοσσός έχει επενδύσει στην 
αγορά της ηλιακής ενέργειας μέσω της 
απόκτησης της SunPower έναντι $1,3 δις.
Να σημειωθεί, τέλος, ότι ήδη ευρωπαϊκοί 
«ανταγωνιστές» της Τοtal, όπως η Equinor 
και η Shell, αυξάνουν διαρκώς τις επενδύ-
σεις τους σε ανάλογα projects παράκτιας 
αιολικής ενέργειας.

Ταχεία αύξηση της ενεργειακής 
ζήτησης σε παγκόσμιο επίπεδο

Η ζήτηση για ενέργεια σε παγκόσμιο επί-
πεδο κατέγραψε αύξηση κατά 2,3% το 
2018, αντιπροσωπεύοντας τον ταχύτερο 
ρυθμό αύξησης της τελευταίας δεκαετί-
ας, σύμφωνα με την International Energy 
Agency (IEA).
Η ταχεία αύξηση της ζήτησης για ενέρ-
γεια οφείλεται στην υψηλή ζήτηση για την 
κάλυψη ενεργειακών αναγκών, καθώς και 
σε μια θετική εικόνα που παρουσιάζεται 
για την παγκόσμια οικονομία.
Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της IEA, 
πάνω από το ήμισυ της αύξησης της 
ζήτησης για ενέργεια το περασμένο έτος 
οφειλόταν στη μεγαλύτερη ζήτηση που 
παρατηρήθηκε παγκοσμίως για χρήση 
ηλεκτρικής ενέργειας.
Η ζήτηση για πετρέλαιο σημείωσε αύξηση 
της τάξεως του 1,3% το 2018, η οποία πυρο-
δοτήθηκε από την ισχυρή ζήτηση από τις 
ΗΠΑ και την Κίνα. Από την άλλη πλευρά, 
η ζήτηση για πετρέλαιο από Ιαπωνία και 
Νότια Κορέα κατέγραψε μείωση, ενώ σε 
σταθερά επίπεδα παρέμεινε στην Ευρώπη.
Η ζήτηση για φυσικό αέριο αυξήθηκε 
κατά 4,6% το 2018, αντιπροσωπεύοντας 
τη μεγαλύτερη αύξηση από το 2010.
Αναφορικά με τον άνθρακα, η ζήτηση σε 
παγκόσμιο επίπεδο ναι μεν αυξήθηκε για 
δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ωστόσο το 
μερίδιό του στο παγκόσμιο ενεργειακό 
μείγμα μειώθηκε. Η αύξηση της παγκόσμι-
ας ζήτησης για άνθρακα ήταν της τάξεως 
του 0,7% το 2018, σημαντικά μειωμένη από 
το 4,5% ετησίως την περίοδο 2000-2010.
Η ζήτηση για ανανεώσιμες πηγές ενέργει-
ας αυξήθηκε κατά 4%, αντιπροσωπεύο-
ντας το ένα τέταρτο της συνολικής αύξη-
σης της ζήτησης για ενέργεια παγκοσμίως, 
με την Κίνα να αποτελεί ηγέτη στη χρήση 
ανανεώσιμης ενέργειας, κυρίως ηλιακής 
και αιολικής, ακολουθώντας η Ευρώπη και 
οι ΗΠΑ.
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Επικαιρότητα από τον χώρο των αερομεταφορών

Επιμέλεια:
Παναγιώτης Καπετανάκης

Αύξηση εσόδων και κερδών  
για την Aegean 

Ανακοινώθηκαν τα οικονομικά αποτελέ-
σματα της Aegean για το 2018, σύμφωνα 
με τα οποία σημειώθηκε αύξηση 5% στον 
ενοποιημένο κύκλο εργασιών, ο οποί-
ος ανήλθε σε 1.187,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα 
κέρδη μετά από φόρους έφτασαν τα 67,9 
εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 13%.
Η βελτιωμένη αξιοποίηση του δικτύου 
συνετέλεσε στην αύξηση της επιβατικής 
κίνησης κατά 6%, με την Aegean και την 
Olympic να μεταφέρουν 14 εκατ. επιβάτες. 
Η κίνηση στο δίκτυο εξωτερικού αυξήθη-
κε κατά 7% σε σχέση με το 2017, στους 
7,8 εκατ. επιβάτες, ενώ αντίστοιχα στο 
δίκτυο εσωτερικού η αύξηση της επιβα-
τικής κίνησης ανήλθε σε 4%, φτάνοντας 
τους 6,1 εκατ. επιβάτες. Το επίπεδο πλη-
ρότητας άγγιξε το 83,9%, ενώ ο συνολικός 
αριθμός πτήσεων αυξήθηκε οριακά 1% 
μέσα στο έτος.
Με αφορμή την ανακοίνωση των οικο-
νομικών αποτελεσμάτων, ο κ. Δημήτρης 
Γερογιάννης, διευθύνων σύμβουλος, ανέ-
φερε σχετικά: «Το 2018 καταφέραμε να 
βελτιώσουμε την κερδοφορία καθώς και 
τις εμπορικές επιδόσεις στο δίκτυο εξω-
τερικού, παρά τις έντονες ανταγωνιστικές 
πιέσεις αλλά και τη σημαντική επιβάρυνση 

στο κόστος από την άνοδο της τιμής του 
πετρελαίου. Η σταδιακή αναγνώριση της 
ποιότητας των υπηρεσιών μας καθώς και η 
συνεχής προσπάθεια για βελτίωση στηρί-
ζουν την ανοδική μας πορεία. Παράλληλα, 
προχωρήσαμε σε δέσμευση για σημαντι-
κές επενδύσεις, που θα μας επιτρέψουν 
να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας, 
σε κόστος και ποιότητα προϊόντος, αλλά 
και να αναπτύξουμε περαιτέρω τις δεξιό-
τητες των ανθρώπων μας».
Για το νέο έτος, το πρόγραμμα δρομολο-
γίων της Aegean καλύπτει ένα δίκτυο 151 
προορισμών, 120 εξωτερικού και 31 εσω-
τερικού, σε 44 χώρες, ενώ αυξάνεται η 
συνολική προσφερόμενη χωρητικότητα, 
στις 17,7 εκατ. θέσεις.

Saudia: απευθείας  
πτήσεις Ριάντ-Αθήνα

H Saudi Arabian Airlines (Saudia) ανακοί-
νωσε ότι πρόκειται να επαναφέρει τις 
απευθείας συνδέσεις του Ριάντ με την 
Αθήνα, όπως και της Τζέντα με το Μαρα-
κές. Οι απευθείας πτήσεις Ριάντ-Αθήνα 
και Τζέντα-Μαρακές αναμένεται να ξεκι-
νήσουν τον ερχόμενο Ιούνιο.
Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Gulf 
Business, η Saudia θα πραγματοποιήσει 
απευθείας πτήσεις από και προς την Αθή-
να ύστερα από έντεκα ολόκληρα χρόνια. 
Τα απευθείας δρομολόγια μεταξύ Ριάντ 
και Αθήνας θα εκτελούνται με αεροσκάφη 
τύπου Airbus 320 τέσσερις φορές εβδο-
μαδιαίως.
Κατά τη διάρκεια του 2018, η διακίνηση 
των επιβατών της Saudia εκτιμάται ότι 
ανήλθε σε 34 εκατ., ενώ το δίκτυο της 
σαουδαραβικής εταιρείας περιλαμβάνει 
95 προορισμούς σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ενισχύεται ο στόλος της Emirates 
με 70 αεροσκάφη

Η Emirates ανακοίνωσε πριν από λίγες 
εβδομάδες την παραγγελία της για 40 
αεροσκάφη Α330-900 και 30 αεροσκά-
φη Α350-900, με βάση το υπάρχον συμ-



βόλαιο με την Airbus, ύψους $21,4 δις. 
Η τελευταία γενιά των αεροσκαφών της 
Airbus Α330 και Α350 θα παραδοθούν 
στην Emirates από το 2021 έως το 2024.
Επιπροσθέτως, οι δύο εταιρείες κατέλη-
ξαν σε συμφωνία σχετικά με την εκκρε-
μότητα της παράδοσης των Α380: θα 
παραδοθούν 14 ακόμα Α380 αεροσκάφη 
από το 2019 έως το τέλος του 2021, με 
τον στόλο να ανέρχεται σε 123 αεροσκά-
φη Α380. «Το Α380 θα παραμείνει η ναυ-
αρχίδα του στόλου μας τουλάχιστον έως 
το 2030», δήλωσε η Αυτού Μεγαλειότης 
ο σεΐχης Ahmed bin Saeed Al Maktoum, 
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του 
ομίλου της Emirates.
Τα αεροσκάφη Α330neo θα χρησιμοποι-
ούνται στους περιφερειακούς προορι-
σμούς της Emirates, ενώ θα βοηθήσουν 
την αεροπορική εταιρεία να εξυπηρετήσει 
μικρότερα αεροδρόμια, προσφέροντας 
νέα δρομολόγια και συνδέσεις για το διε-
θνές δίκτυό της. Τα αεροσκάφη Α350 θα 
συμπληρώνουν τις μακρινές πτήσεις του 
δικτύου, παρέχοντας πρόσθετη χωρητι-
κότητα για τις αποστολές των 8 έως 12 
ωρών από τον κόμβο της αεροπορικής 
στο Ντουμπάι.

Τι μέλλει γενέσθαι  
με τα Boeing 737 MAX;

Η Garuda Indonesia, ο εθνικός αερομε-
ταφορέας της Ινδονησίας, φέρεται να 
έχει έρθει σε επαφές με τη διοίκηση της 
Boeing προς ακύρωση της παραγγελίας 
49 αεροσκαφών 737 ΜΑΧ 8, το κόστος 
της οποίας ανέρχεται σε $4,9 δις.
Όπως μεταδίδουν αμερικανικά ειδησεο-
γραφικά μέσα, με αφορμή το πρόσφατο 
αεροπορικό δυστύχημα των Αιθιοπικών 
Αερογραμμών, η Garuda Indonesia είχε 
παραγγείλει, το 2014, πενήντα αεροσκάφη 
737 ΜΑΧ 8, εκ των οποίων έχει παραλά-
βει μόλις ένα. Πλέον ζητά από την Boeing 
την ακύρωση του συνόλου της παραγγε-
λίας. Ωστόσο, εκπρόσωπος της εταιρείας, 
όπως μεταδίδει το ABC, δεν απέκλεισε 
το ενδεχόμενο η Garuda να επιλέξει την 
αγορά άλλου τύπου αεροσκάφους από 
την Boeing.
Σημαντικός αριθμός αεροπορικών εται-
ρειών σε Ασία, Ευρώπη, Αφρική αλλά και 
Αμερική έχουν ανακοινώσει την απόφα-
σή τους για καθήλωση των αεροσκαφών 
737 ΜΑΧ 8 του στόλου τους. Η πλέον 

πρόσφατη εταιρεία που ανακοίνωσε πως 
καθηλώνει τα 737 ΜΑΧ του στόλου της 
–τουλάχιστον έως τον προσεχή Ιούλιο– 
είναι η Air Canada.
Να σημειωθεί ότι, σε επίσημες δηλώσεις 
του, ο κ. Dennis Muilenburg, Chairman, 
President και CEO της Boeing, τόνισε ότι 
η εταιρεία, που έχει ιστορία σχεδόν εκα-
τό ετών στον χώρο της αεροναυπηγικής, 
θέτει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός 
της την ασφάλεια των αεροσκαφών της 
και των επιβατών, ενώ στόχος της είναι 
να διερευνηθούν τα πρόσφατα δυστυχή-
ματα, ώστε να αποτραπούν μελλοντικές 
τραγωδίες.

H Norwegian φέρνει κοντά  
την Αθήνα με τη Νέα Υόρκη

Η Norwegian, η «Καλύτερη στον κόσμο 
εταιρεία χαμηλού κόστους μεγάλων απο-
στάσεων» και «Καλύτερη εταιρεία χαμη-
λού κόστους στην Ευρώπη», σύμφωνα με 
το Skytrax, για τέταρτη και έκτη διαδοχική 
χρονιά αντίστοιχα, ανακοίνωσε την έναρ-
ξη απευθείας σύνδεσης από τον Διεθνή 
Αερολιμένα Αθηνών προς το αεροδρόμιο 
«John F. Kennedy» της Νέας Υόρκης.
Το δρομολόγιο, το οποίο αποτελεί και την 
πρώτη πτήση μεγάλων αποστάσεων της 
εταιρείας στην Ελλάδα, θα ξεκινήσει τη Δευ-
τέρα 1η Ιουλίου και θα ισχύσει καθ’ όλη την 
καλοκαιρινή περίοδο, έως το Σάββατο 26 
Οκτωβρίου. Η πτήση θα πραγματοποιείται 
τέσσερις φορές την εβδομάδα – κάθε Δευ-
τέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή.
Παράλληλα με την πτήση προς τη Νέα 
Υόρκη, αυτό το καλοκαίρι η Norwegian θα 
συνδέει την Αθήνα με τέσσερις βορειο-
ευρωπαϊκές πρωτεύουσες: το Όσλο στη 
Νορβηγία, τη Στοκχόλμη στη Σουηδία, 
την Κοπεγχάγη στη Δανία και το Ελσίνκι 
στη Φινλανδία, από τον Μάρτιο έως τον 
Οκτώβριο, με τιμές που ξεκινούν από 
58,57 ευρώ για απλή μετάβαση, συμπερι-
λαμβανομένων των φόρων.

Το νέο αυτό δρομολόγιο θα πραγ-
ματοποιείται με αεροσκάφος Boeing 
787 Dreamliner, προσφέροντας θέσεις 
καμπίνας Premium και Economy. Η 
Norwegian διαθέτει έναν από τους πιο 
νέους και «πράσινους» στόλους στον 
κόσμο και έχει ανακηρυχθεί δύο φορές 
η «Πιο αποδοτική ως προς την κατανά-
λωση καυσίμου αεροπορική εταιρεία» 
από το International Council on Clean 
Transportation.

Ψήφος εμπιστοσύνης  
της British Airways στην Boeing

Σε πορεία ανανέωσης του στόλου της 
–ενός από τους μεγαλύτερους διεθνώς– 
έχει εισέλθει η British Airways, με στόχο 
την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση 
του εκτεταμένου δικτύου της.
Τα περασμένα χρόνια, η BA, η οποία 
συμπληρώνει εκατό έτη πτητικής ζωής, 
είχε επενδύσει στην αγορά των υπεραπο-
δοτικών αεροσκαφών της οικογένειας των 
787 Dreamliner, ενώ τώρα στρέφεται στα 
αεροσκάφη της οικογένειας 777-9, προς 
αντικατάσταση των ευρείας ατράκτου 
αεροσκαφών της, και ιδίως των 747 jumbo 
jets.
Συγκεκριμένα, σε επίσημη ανακοίνωση της 
Boeing σημειώνεται πως επήλθε συμφω-
νία μεταξύ της μητρικής εταιρείας της ΒΑ, 
International Airlines Group, για αγορά και 
ένταξη στον στόλο της ΒΑ 42 αεροσκα-
φών 777Χ, που αφορά σε παραγγελία 18 
αεροσκαφών, με την option αγοράς επι-
πλέον είκοσι τεσσάρων. Η αξία των αερο-
σκαφών –σε τιμές καταλόγου– αγγίζει τα 
$18,6 δις.
Σε δηλώσεις του, ο κ. Willie Walsh, IAG 
Chief Executive, σημείωσε ότι τα νέα 
αεροσκάφη θα είναι πιο φιλικά προς το 
περιβάλλον, ενώ το κόστος καυσίμων ανά 
κάθισμα θα μειωθεί συγκριτικά με το 747 
κατά 30%, παρέχοντας παράλληλα μια 
βελτιωμένη εμπειρία για τους επιβάτες.
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Ελλάδα-Νορβηγία: Συνέργειες και ευκαιρίες  
για τους ηγέτες στην ευρωπαϊκή ναυτιλία

Οι τεχνολογικές εξελίξεις στην παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία, 
οι επερχόμενοι διεθνείς περιβαλλοντικοί κανονισμοί καθώς και 
οι προοπτικές σταδιοδρομίας των νέων στον χώρο της ναυτιλίας 
αποτελούν σημεία κοινού ενδιαφέροντος για Ελλάδα και Νορβηγία. 
Σε αυτό το πλαίσιο σημαντικοί εκπρόσωποι της ελληνικής και 
της νορβηγικής ναυτιλιακής κοινότητας έδωσαν το «παρών» και 
αντάλλαξαν γνώσεις και εμπειρίες στο διήμερο συνέδριο που 
συνδιοργανώθηκε από την πρεσβεία της Νορβηγίας στην Αθήνα  
και τα Ναυτικά Χρονικά, καθώς και την Isalos.net, στα τέλη του 
περασμένου Μαρτίου.

Επιμέλεια:  
Αγγελική Κολιομίχου

H παγκόσμια ναυτιλία ενόψει μεγάλων προκλήσεων και ευκαιριών

Η πρώτη εκδήλωση με θέμα «Between oceans and archipelagos: Synergies and 
opportunities for the maritime leaders of Europe», που συνδιοργάνωσαν η πρε-
σβεία της Νορβηγίας στην Αθήνα και τα Ναυτικά Χρονικά, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 
26 Μαρτίου 2019 υπό την αιγίδα της MARTECMA. Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, 
σύντομο χαιρετισμό απηύθυναν η Αυτού Εξοχότης ο πρέσβης της Νορβηγίας στην 
Αθήνα, Jørn Eugene Gjelstad, και η κ. Henriette Gulbrandsen, Senior Adviser, Central 
European Division του Υπουργείου Εξωτερικών της Νορβηγίας.



H A.E. o πρέσβης της Νορβηγίας στην Αθήνα, κ. Jørn Eugene Gjelstad.

Στιγμιότυπο από το τρίτο πάνελ. Α-Δ: Ο κ. Θεόδωρος Οικονομόπουλος, Manager της Euronav Ship Management 
Partners, ο κ. Πάνος Κουρκουντής, Technical Director της Sea Traders S.A., η κ. Μαρία Τσομπάνογλου, Energy 
Performance Manager των Pantheon Tankers Management Ltd & Alpha Bulkers Shipmanagement Inc, ο κ. 
Θεοφάνης Σαλλής, Head of Operations & Technology της GasLog LNG Services Ltd., ο κ. Γεώργιος Τεριακίδης, 
Regional Business Development Manager του DNV GL, ο κ. Erik Hagestuen, Managing Director της Kyma AS, ο κ. 
Anders G. Hovelsrud, Insurance Director, Norwegian Shipowners’ Mutual War Risks Insurance Association (DNK).

Στο πρώτο πάνελ της εκδήλωσης με θέμα «Technologies of the 
future: Electrification, LNG Fuel and Beyond» ο κ. Γεώργιος 
Τεριακίδης, Regional Business Development Manager του DNV GL, 
παρουσίασε μια σύντομη αξιολόγηση των διαθέσιμων πηγών ενέργειας 
για τη ναυτιλιακή βιομηχανία και των εναλλακτικών ναυτιλιακών καυ-
σίμων, με στόχο τον περιορισμό των εκπομπών αέριων ρύπων από 
τα πλοία τα επόμενα χρόνια. Από την πλευρά του, ο κ. Lars Kristian 
Moen, Director Advanced Maneuvering & Autonomy της Kongsberg 
Maritime, παρουσίασε τους λόγους αλλά και τα οφέλη που μπορούν να 
προκύψουν από την περαιτέρω αυτοματοποίηση των πλοίων.
Στη συζήτηση που ακολούθησε, την οποία συντόνισε ο δρ Δημή-
τριος Β. Λυρίδης, αναπληρωτής καθηγητής της σχολής Ναυπηγών 
Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, η κ. Έλπη Πετράκη, αντιπρό-
εδρος των HSSA & WISTA, Enea Management Inc., επεσήμανε ότι 
για πλοία μικρού μεγέθους που διαχειρίζεται η εταιρεία της  θα 
επιλεγεί η χρήση εναλλακτικών ναυτιλιακών καυσίμων ενόψει του 
Sulphur Cap αντί της τοποθέτησης scrubbers, σημειώνοντας επίσης 
ότι εύχεται να είναι διαθέσιμα τα εναλλακτικά ναυτιλιακά καύσιμα 
για τα πλοία που δραστηριοποιούνται στη ναυτιλία μικρών αποστά-
σεων σε όλα τα μικρά λιμάνια. Aπό τη μεριά του, ο καπτ. Βασίλης 
Θ. Τερζής, Managing Director της Queensway Navigation Co. Ltd., 
σημείωσε ότι ένας μεγάλος αριθμός πλοίων ενδέχεται να μην είναι 
έτοιμος για τους νέους περιβαλλοντικούς κανονισμούς, ακόμα και 
αν υπάρξει η πιθανότητα παράτασης της προθεσμίας εφαρμογής 
για καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο. Ωστόσο, ο ίδιος 
προσέθεσε ότι το Gas Oil αποτελεί τη δεύτερη ιδανική λύση για 
την εταιρεία του προκειμένου να ανταποκριθεί στις διεθνείς περι-
βαλλοντικές απαιτήσεις, εφόσον δεν υπάρχουν εναλλακτικά ναυτι-
λιακά καύσιμα. Επιπλέον, ο ίδιος σημείωσε ότι ο τελικός χρήστης 
είναι εκείνος που θα επωμιστεί το επιπρόσθετο κόστος από την 
επιβολή των νέων περιβαλλοντικών κανονισμών.
O κ. Χρήστος Χατζηγεωργίου, Managing Director της Almi 
Marine Management SA, στη δική του παρέμβαση ανέφερε ότι ιδι-
αίτερα για τις ναυτιλιακές που διαχειρίζονται μικρότερου μεγέθους 
πλοία τα scrubbers δεν αποτελούν εναλλακτική λύση προκειμένου 
να ανταποκριθούν στις διεθνείς περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Επι-
πλέον, τόνισε ότι αφενός ο IMO δεν έχει τη δυνατότητα να επιβάλει 
τη διαθεσιμότητα εναλλακτικών ναυτιλιακών καυσίμων, αφετέρου 
τα κράτη δεν προνοούν επιβάλλοντας αυτή τη διαθεσιμότητα. Απο-
τέλεσμα αυτής της κατάστασης ήταν ο εξοπλισμός πολλών πλοίων 
με scrubbers, γεγονός που απορρόφησε πολλά δισεκατομμύρια 
δολάρια χωρίς κανένα περιβαλλοντικό όφελος, με το παραγόμε-
νο μάλιστα θειικό οξύ να διοχετεύεται στη θάλασσα. Ανατίθεται, 

H κ. Henriette Gulbrandsen, Senior Adviser, Central European Division του Υπουργείου Εξωτερικών 
 της Νορβηγίας.

Στιγμιότυπο από το πρώτο πάνελ. Α-Δ: Ο κ. Χρήστος Χατζηγεωργίου, Managing Director της Almi Marine 
Management SA, ο καπτ. Βασίλης Θ. Τερζής, Managing Director της Queensway Navigation Co. Ltd., η κ. Έλπη 
Πετράκη, αντιπρόεδρος των HSSA & WISTA, Enea Management Inc., ο δρ Δημήτριος Β. Λυρίδης, αναπληρωτής 
καθηγητής της σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, ο κ. Lars Kristian Moen, Director Advanced 
Maneuvering & Autonomy, Kongsberg Maritime, και ο κ. Γεώργιος Τεριακίδης, Regional Business Development 
Manager του DNV GL.

Στιγμιότυπο από το δεύτερο πάνελ. Α-Δ: Ο κ. George Sahat, Technical Manager της Tsakos Columbia 
Shipmanagement (“TCM”) S.A., ο κ. Ευάγγελος Σφακιωτάκης, Technical Manager της TMS Tankers Ltd., ο κ. 
Τάκης Κουτρής, Managing Director των Roxana Shipping S.A. και Kristen Marine S.A., ο κ. Γιάννης Πλατσιδά-
κης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και Managing Director της 
Maran Dry Management Inc., ο κ. Γιάννης Τριφύλλης, μέλος της διοικούσας επιτροπής (προεδρείο του ΔΣ) 
του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, ο κ. Øyvind Abusdal, Global Concept Director-Marine SeaStock, 
Performance Coatings της Jotun A/S, ο κ. Tom Eysto, Managing Director της Massterly AS.
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Α-Δ: Ή κ. Henriette Gulbrandsen, Senior Adviser, Central European Division του Υπουργείου Εξωτερικών  
της Νορβηγίας, η κ. Elisabeth Lothe, Deputy Head of Mission της νορβηγικής πρεσβείας στην Αθήνα,  
και ο κ. Γιάννης Σαραντίτης, επίτιμος γενικός πρόξενος της Νορβηγίας στην Αθήνα.

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση. Στην πρώτη σειρά, από αριστερά προς τα δεξιά, ο κ. Πάνος Κουρκουντής, 
Technical Director της Sea Traders S.A., ο καπτ. Βασίλης Θ. Τερζής, Managing Director της Queensway 
Navigation Co. Ltd., και ο κ. Χρήστος Χατζηγεωργίου, Managing Director της Almi Marine Management SA. 

λοιπόν, στη ναυτιλιακή βιομηχανία να διαχειριστεί μια κατάσταση 
χωρίς να έχει υπάρξει η κατάλληλη προετοιμασία από τα κράτη.
Το δεύτερο πάνελ είχε τίτλο «Shipmanagement of the future» 
και πραγματοποίησαν παρουσιάσεις οι κ. Tom Eysto, Managing 
Director της Massterly AS –της πρώτης εταιρείας διαχείρισης αυτό-
νομων πλοίων–, και Øyvind Abusdal, Global Concept Director-Ma-
rine SeaStock, Performance Coatings της Jotun A/S.
Τον συντονισμό της συζήτησης είχε αναλάβει ο κ. Γιάννης Τρι-
φύλλης, μέλος της διοικούσας επιτροπής (προεδρείο του ΔΣ) του 
Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Γιάννης Πλατσιδάκης, 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Επιμελητηρίου 
της Ελλάδος και Managing Director της Maran Dry Management 
Inc., επεσήμανε πως οι αυξανόμενες δυσκολίες για τις ναυτιλι-
ακές εταιρείες δεν οφείλονται στους περιβαλλοντικούς κανονι-
σμούς, αλλά στους ίδιους τους τους νομοθέτες, ενώ προσέθεσε 
με έμφαση ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για την έλευ-
ση νέων περιβαλλοντικών κανονισμών στο μέλλον. Στη συνέχεια 
τον λόγο έλαβε ο κ. Τάκης Κουτρής, Managing Director των 
Roxana Shipping S.A. και Kristen Marine S.A., ο οποίος τόνισε 
ότι το διεθνές επιχειρησιακό περιβάλλον, το νομοθετικό πλαί-
σιο, η τεχνολογία και το ανθρώπινο δυναμικό είναι μια πολύ-
πλευρη πρόκληση για τη ναυτιλία, καθώς όλα αλλάζουν ραγδαία 
και ανεξέλεγκτα, χωρίς να υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση και 
συνέπεια/συνέχεια στην εφαρμογή, πολλές φορές δεν υφίσταται 
η κατάλληλη τεχνολογία για να υποστηρίξει τους νέους κανονι-
σμούς και πάντα υπάρχει μια χρονική υστέρηση στην εκπαίδευ-
ση του ούτως ή άλλως δυσεύρετου ανθρώπινου δυναμικού. Από 
τη μεριά του, ο κ. Ευάγγελος Σφακιωτάκης, Technical Manager 
της TMS Tankers Ltd., επεσήμανε τις προκλήσεις που αντιμετω-
πίζει μια εταιρεία ενόψει των νέων περιβαλλοντικών κανονισμών, 
ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις επενδύσεις που οφείλει να 
πραγματοποιήσει για τη ναυπήγηση νέων πλοίων της, καθώς και 
για τη μετασκευή του υπάρχοντος στόλου της.
Ο κ. George Sahat, Technical Manager της Tsakos Columbia 
Shipmanagement (“TCM”) S.A., από την πλευρά του, επεσήμανε 
τα οφέλη που μπορούν να αποφέρουν οι νέες τεχνολογίες στη 
ναυτιλιακή βιομηχανία, ενώ, απευθυνόμενος στον εκπρόσωπο 

της Kongsberg, διερωτήθηκε κατά πόσο τα αυτόνομα πλοία μπο-
ρούν να είναι λειτουργικώς αποδοτικά χωρίς την αλληλεπίδραση 
του ανθρώπινου παράγοντα. Επιπλέον, ο κ. Sahat δεν παρέλειψε 
να αναφερθεί και στην πρόκληση των κυβερνοεπιθέσεων.
Ο κ. Τριφύλλης επεσήμανε ότι στην παρούσα φάση η ναυτιλία 
αντιμετωπίζει περισσότερο τεχνητά παρά «φυσικά» εμπόδια, 
ενώ η έμφαση έχει μετατοπιστεί από την ασφαλή και ποιοτι-
κή ναυσιπλοΐα των θαλασσών ή τη διαχείριση των κινδύνων της 
«αγοράς» προς τη διαχείριση της εναρμόνισης με τους κανονι-
σμούς και το θεσμικό πλαίσιο, είτε αυτό είναι περιβαλλοντικό 
είτε χρηματοοικονομικό (π.χ. Basel IV) είτε τεχνολογικό.
Στο τρίτο και τελευταίο πάνελ της εκδήλωσης με τίτλο 
«Digitalisation: How can Connectivity and Big Data change 
day to day ship management?» συζητήθηκε το θέμα της ψηφι-
οποίησης στη ναυτιλία και ο ρόλος που διαδραματίζουν τα Big 
Data στην καθημερινή λειτουργική διαχείριση των πλοίων. Στο 
πάνελ έλαβαν μέρος ως ομιλητές ο κ. Anders G. Hovelsrud, 
Insurance Director – Norwegian Shipowners’ Mutual War Risks 
Insurance Association (DNK), και ο κ. Erik Hagestuen, Managing 
Director – Kyma AS.
Στη συζήτηση που ακολούθησε, συντονιστής της οποίας ήταν ο κ. 
Γεώργιος Τεριακίδης, Regional Business Development Manager 
του DNV GL, ο κ. Θεοφάνης Σαλλής, Head of Operations & 
Technology της GasLog LNG Services Ltd., ανέφερε ότι η GasLog 
έχει, εδώ και αρκετά χρόνια, πλήρως εξοικειωθεί με τη χρήση 
προηγμένων τεχνολογιών, όπως οι αισθητήρες και τα Big Data, 
δεδομένου ότι διαχειρίζεται πλοία μεταφοράς LNG, τα οποία 
είναι από τα πιο προηγμένα τεχνολογικά. Ο κ. Σαλλής προσέ-
θεσε πως η χρήση ψηφιακών εργαλείων είναι προς όφελος των 
διαχειριστριών εταιρειών, καθώς προσφέρουν ασφαλή και απο-
δοτική λειτουργία των πλοίων, ωστόσο εξακολουθεί να αποτελεί 
πρόκληση για τη βιομηχανία η ανάλυση και η ερμηνεία των δεδο-
μένων ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη.
Η κ. Μαρία Τσομπάνογλου, Energy Performance Manager  
– Pantheon Tankers Management Ltd & Alpha Bulkers Shipman-
agement Inc, επεσήμανε ότι η ψηφιοποίηση αναβαθμίζει σημαντι-
κά τις λειτουργίες μιας εταιρείας, ενώ ο τρόπος αξιοποίησής της 
εξαρτάται από τη δομή και την οργάνωση της εταιρείας, κυρίαρχη 



όμως ανάγκη είναι ο έλεγχος της κατανάλωσης των καυσίμων στα 
πλοία ως αφετηρία για την αύξηση της αποδοτικότητας του στό-
λου. Σύμφωνα με την ίδια, πολύ σημαντική είναι η επιλογή εκείνου 
του συστήματος που θα εξασφαλίσει τη συλλογή των ψηφιακών 
δεδομένων με τρόπο ποιοτικό και ελεγχόμενο, ενώ απαιτούνται 
σωστός προγραμματισμός και κατάλληλος εξοπλισμός, καθώς 
και η εκπαίδευση των πληρωμάτων και του προσωπικού στα γρα-
φεία σχετικά με τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει η 
ψηφιοποίηση. Από την πλευρά του, ο κ. Πάνος Κουρκουντής, 
Technical Director της Sea Traders S.A., τόνισε ότι το online 
monitoring και τα Big Data βρίσκονται προ των πυλών και πρέ-
πει οι ναυτιλιακές να είναι προετοιμασμένες για πλήρη διαφάνεια, 
αφού στο εγγύς μέλλον όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της ναυτι-
λιακής βιομηχανίας, κυρίως ναυλωτές και αρχές, θα απαιτήσουν 
να έχουν πρόσβαση σε κάποια από αυτά τα δεδομένα. Ο ίδιος 
προσέθεσε ότι η χρήση ψηφιακών εργαλείων προσφέρει σε μια 
ναυτιλιακή εταιρεία τη δυνατότητα πλήρους ελέγχου του στόλου 
της και την τήρηση σημαντικών δεδομένων.

Στη συνέχεια, ο κ. Θεόδωρος Οικονομόπουλος, Manager of Euronav 
Ship Management Partners, τόνισε ότι είναι αναγκαία η επίγνωση και η 
ευαισθητοποίηση των πληρωμάτων στα πλοία, αλλά και του προσωπι-
κού στις ναυτιλιακές εταιρείες, αναφορικά με την επεξεργασία των Big 
Data, ενώ αναφέρθηκε και στο πρόβλημα του fragmentation των προ-
γραμμάτων διαχείρισης των δεδομένων που λαμβάνονται σε παγκό-
σμιο επίπεδο, καθώς υπάρχουν πολλά προγράμματα διαχείρισης που 
χρησιμοποιούνται για τους διάφορους τύπους των Big Data αλλά δεν 
υπάρχει τις περισσότερες φορές συνδεσιμότητα μεταξύ τους.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, o κλαδάρχης Επιθεώρη-
σης Ιωάννης Ζήκας, υποναύαρχος ΛΣ, ως εκπρόσωπος του αρχηγού 
του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο κ. Χαράλαμπος 
Φαφαλιός, πρόεδρος του Greek Shipping Co-operation Committee, ο  
κ. Γεώργιος Μακρυμίχαλος, αναπληρωτής ταμίας της Ενώσε-
ως Ελλήνων Εφοπλιστών, ο κ. Γεώργιος Αγγελάκης, μέλος του ΔΣ 
της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, η κ. Κατερίνα Πέππα, διευθύ-
ντρια της ΕΕΕ, καθώς και πλήθος υψηλόβαθμων στελεχών της ναυτι-
λιακής κοινότητας.

Η νέα γενιά στη ναυτιλία

Στη δεύτερη εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν στις 27 Μαρτίου 
2019 η πρεσβεία της Νορβηγίας στην Αθήνα και η Isalos.net, με θέμα 
«Between oceans and archipelagos: Exploring educational 
and career opportunities in the North and South of Europe», 
στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν οι προοπτικές εκπαίδευ-
σης και σταδιοδρομίας για τους νέους στη ναυτιλιακή βιομηχανία 
εν μέσω έντονων τεχνολογικών εξελίξεων. 
Οι εργασίες της εκδήλωσης ξεκίνησαν με σύντομο χαιρετισμό 
της κ. Elisabeth Lothe, Deputy Head of Mission της νορβηγικής 
πρεσβείας στην Αθήνα.
Στην εκδήλωση, την οποία τίμησαν με την παρουσία τους ο κ. 

Γιάννης Σαραντίτης, επίτιμος γενικός πρόξενος της Νορβηγίας 
στην Ελλάδα, και η κ. Henriette Gulbrandsen, Senior Adviser, 
Central European Division του Υπουργείου Εξωτερικών της 
Νορβηγίας, παρευρέθηκαν σπουδαστές και φοιτητές από την 
ΑΕΝ Οινουσσών, την ΑΕΝ Ασπροπύργου, τη Νομική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το 
ALBA Graduate Business School, το University of Reading και 
τη Warsash Maritime Academy (Μητροπολιτικό Κολλέγιο), καθώς 
και νέα στελέχη της ναυτιλιακής βιομηχανίας.
Στο πρώτο πάνελ της εκδήλωσης, με θέμα «Innovation in marine 
and maritime education: what lies ahead?», ο καθ. Øivind Berg, 
Program Director, Dpt. of Maritime Operations του University of 
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South-Eastern Norway, στη σύντομη παρουσίασή του αναφέρθη-
κε στη δομή των προγραμμάτων ναυτικής εκπαίδευσης του Πανε-
πιστημίου της Νοτιοανατολικής Νορβηγίας, η οποία είναι άμεσα 
συνυφασμένη με την ψηφιοποίηση, αλλά και στις πρωτοβουλίες 
του πανεπιστημίου για τη σύνδεση με την αγορά εργασίας της 
Νορβηγίας.
Από την πλευρά του, ο καπτ. Glenn Edvardsen, Chief Executive 
Officer της Vesselman, στη δική του παρουσίαση εστίασε στις 
καινοτόμες λύσεις που παρέχει η εταιρεία του για τη βελτίωση 
της τεχνικής διαχείρισης των πλοίων. Στη συζήτηση που ακο-
λούθησε, η καθ. Μαρία Λεκάκου, κοσμήτορας της Σχολής Επι-
στημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και συντο-
νίστρια του πρώτου πάνελ, υπογράμμισε το κενό που υπάρχει 
μεταξύ των πανεπιστημίων και των ναυτικών ακαδημιών με την 
αγορά εργασίας κυρίως σε ό,τι αφορά τα soft skills των νέων. Με 
αφορμή τα όσα ειπώθηκαν, η δρ Μαρία Προγουλάκη, Regional 
Representative, Senior Consultant της Green-Jakobsen A/S, σχο-
λίασε ότι σε όρους εκπαιδευτικών πρακτικών θα πρέπει να ανα-
πτυχθεί περισσότερο η έννοια του διαλόγου και της επικοινωνί-
ας, ούτως ώστε ο ανθρώπινος παράγοντας να διαχειρίζεται ορθά 
την τεχνολογία και εν τέλει να καρπωθεί τα μεγάλα οφέλη της.
Κατά τη διάρκεια του δεύτερου πάνελ με τίτλο «Investing in 
human capital: how do Norwegian companies maintain 
their competitive advantage?», τον συντονισμό του οποίου 
είχε η δρ Μαρία Προγουλάκη, ο κ. Berend Paasman, Head 
of Athens Rep. Office της DNB Bank, σημείωσε ότι η DNB 
Bank, πέραν της κερδοφορίας, εστιάζεται και σε θέματα φυλε-
τικής ισότητας, βιωσιμότητας και περιβαλλοντικών κανονισμών, 
και συμπλήρωσε ότι πλέον, λόγω των εξελίξεων της τεχνολογί-
ας, έχει αλλάξει άρδην η καθημερινότητα της λειτουργίας των 
τραπεζών. Από την πλευρά του, ο κ. Νίκος Στεφανής, Key 
Support Manager της Kongsberg Maritime Hellas, αναφέρθηκε 
στα συστήματα εξομοιωτών της Kongsberg για την εκπαίδευση 
των πληρωμάτων, τα οποία κατά τον ίδιο οδηγούν σε μεγαλύτε-
ρη αποδοτικότητα και ασφάλεια.
Στο τρίτο και τελευταίο πάνελ της εκδήλωσης, με τίτλο 
«Maritime Professions of the future», ο δρ Clemet Thærie 
Bjorbæk, Assistant Professor του Department of Maritime 
Operations του University of South-Eastern Norway, αναφέρ-
θηκε εκτενώς στους τομείς στους οποίους επικεντρώνεται 
σήμερα η νορβηγική ναυτιλιακή βιομηχανία, δίνοντας παράλλη-
λα έμφαση στην «πράσινη» ανάπτυξη, όπως τα αυτόνομα πλοία 
και τα «έξυπνα» λιμάνια.
Ο κ. Sølve Fauskevåg, Head of Green Shipping and Maritime 
Autonomy του Innovation Norway, στάθηκε, κατά τη δική του 
ομιλία, στις «οικονομίες των ωκεανών» και επεσήμανε ότι η 
νέα γενιά είναι αυτή που θα καθορίσει ποιες δεξιότητες θα 
είναι απαραίτητες εντός του περιβάλλοντος της ναυτιλίας στο 
μέλλον.
Τον συντονισμό της συζήτησης στο τρίτο πάνελ πραγματο-
ποίησε η δρ Ελένη Θανοπούλου, καθηγήτρια του τμήματος 
Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, η οποία επεσήμανε ότι, εάν οι νέοι καταφέρουν να 
επιβιώσουν στο απαιτητικό περιβάλλον της ναυτιλίας, τότε θα 
έχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια «όχι μόνο να επιπλέουν, αλλά 
και να κολυμπούν επιτυχώς».

Στιγμιότυπο από τον χαιρετισμό της κ. Elisabeth Lothe, Deputy Head of Mission  
της νορβηγικής πρεσβείας στην Αθήνα.

Tο πρώτο πάνελ. Α-Δ: Ο καθ. Oivind Berg, Program Director, Dpt. of Maritime Operations του University 
of South-Eastern Norway, ο καπτ. Glenn Edvardsen, Chief Executive Officer της Vesselman, η καθ. Μαρία 
Λεκάκου, κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Το τρίτο πάνελ. Α-Δ: Ο δρ Clemet Thaerie Bjorbaek, Assistant Professor του Department of Maritime Operations 
του University of South-Eastern Norway, ο κ. Solve Fauskevag, Head of Green Shipping and Maritime 
Autonomy του Innovation Norway, και η δρ Ελένη Θανοπούλου, καθηγήτρια του Τμήματος Ναυτιλίας και 
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
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Α-Δ: Ο κ. Ήλίας Μπίσιας (Ναυτικά Χρονικά),, η κ. Βενετία Καλλιπολίτου, 
ο κ. Γεώργιος Λαδάς, ο κ. George Sahat και ο κ. Μιχάλης Δημακαρέας 
(Tsakos Columbia).

Α-Δ: Ο κ. Lars Kristian Moen (Kongsberg Maritime), ο κ. Χρήστος 
Χατζηγεωργίου (Almi Marine Management SA) και ο κ. Tom Eysto 
(Massterly AS).

Α-Δ: O κλαδάρχης Επιθεώρησης Ιωάννης Ζήκας, υποναύαρχος ΛΣ, ο κ. 
Κωστής Φραγκούλης (Franman), ο κ. Δημήτρης Θεοδοσίου (Danaos) 
και η κ. Νάνσυ Γάκη (AENomikos).

Α-Δ: Ο κ. Στάμος Φαφαλιός με τον κ. Χαράλαμπο Φαφαλιό. Ή κ. Elisabeth Lothe (νορβηγική πρεσβεία στην Αθήνα)  
και ο κ. Γεώργιος Τσαβλίρης (Τsavliris Salvage Group).

Α-Δ: Ή κ. Κατερίνα Πέππα, διευθύντρια της ΕΕΕ, με τον κ. Χαράλαμπο 
Φαφαλιό, πρόεδρο του GSCC, και τον κ. Γεώργιο Μακρυμίχαλο, 
αναπληρωτή ταμία της ΕΕΕ.

Α-Δ: H Α.Ε. ο πρέσβης της Νορβηγίας στην Αθήνα, Jørn Eugene 
Gjelstad, με τον κ. Χριστόφορο Στράτο (Viohalco).

Α-Δ: Ο κ. Γεώργιος Αγγελάκης (ΕΕΕ), ο κ. Γιάννης Τριφύλλης (ΝΕΕ) και 
ο κ. Γεώργιος Μακρυμίχαλος, αναπληρωτής ταμίας της ΕΕΕ.

Α-Δ: Ο κ. Derya Sabaz (Besiktas Shipyard), η κ. Nedime Ozoglu 
(Besiktas) και ο κ. Ευάγγελος Σφακιωτάκης (TMS Tankers).

Ή κ. Μαριάνθη Πατρώνα (Blue Planet Shipping).Α-Δ: Ο κ. Μιχάλης Λάμπρου (Majestic International Cruises),  
ο κ. Ιωάννης Πλατσιδάκης (ΝΕΕ, Maran Dry Management Inc.)  
και ο καθ. Ιωάννης Θεοτοκάς (Πανεπιστήμιο Πειραιώς).

Το αγγλικό τεύχος Μαρτίου των Ναυτικών Χρονικών διανεμήθηκε  
στους συμμετέχοντες στην εκδήλωση.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αντί προλόγου
Ηλίας Γ. Μπίσιας

Η ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ
ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Επιμέλεια: Αγγελική Κολιομίχου

ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Η ναυτική παράδοση της Ελλάδας συνεχίζεται μέσα από τις ναυτικές σχολές 
της πατρίδας μας
Καπτ. Εμμανουήλ Τσικαλάκης,  
Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού

Τα ποιοτικά στοιχεία του προφίλ των σπουδαστών εμπνέουν αισιοδοξία
Γιάννης Πλατσιδάκης,  
Managing Director της Maran Dry Management Inc.

Το θαλασσινό DNA υπάρχει ακόμη στο αίμα μας
Βενετία Καλλιπολίτου,  
Deputy Managing Director for Human Element and Training  
– Tsakos Columbia Shipmanagement S.A.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Η παρουσία των γυναικών στη δημόσια ναυτική εκπαίδευση της Ελλάδας
Αγγελική Κολιομίχου

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ποιοι σπουδαστές επιλέγουν ιδιωτικά ιδρύματα ναυτικής εκπαίδευσης
Αγγελική Κολιομίχου
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Η εκδήλωση παρουσίασης της ετήσιας ειδικής έρευνας των Ναυτικών Χρονικών, η οποία 
φέρει τον τίτλο «Νέοι και νέες στις ναυτικές σπουδές», θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 
18 Απριλίου 2019 και ώρα 18.00-20.00 στο  Ίδρυμα Ευγενίδου. Αποκλειστικός χορηγός της 
εκδήλωσης είναι η SQLearn.
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Αντί προλόγου

Το ενδιαφέρον της ελληνικής ναυτιλιακής 
οικογένειας για τη νέα γενιά αξιωματικών 
που θα ναυτολογηθεί στα πλοία του εμπο-
ρικού της στόλου είναι δεδομένο, εντούτοις 
σχετικά λίγες έρευνες έχουν εκπονηθεί σε 
βάθος χρόνου με σκοπό την καταγραφή 
των προτεραιοτήτων, των προσδοκιών και 
των στόχων των σπουδαστών που φοιτούν 
στις ελληνικές ΑΕΝ. Το Ίδρυμα Ευγενίδου 
με την πολυετή, πολύτιμη και πολύπλευρη 
συνεισφορά στη δημόσια ναυτική εκπαί-
δευση της χώρας έχει υπάρξει από τους 
σημαντικούς φορείς που έχουν εστιαστεί 
σε συγκεκριμένες μελέτες και έρευνες.
Από το 2008, τα Ναυτικά Χρονικά εκπονούν, 
αρχικώς, μια δημοσιογραφική έρευνα για 
το προφίλ των σπουδαστών των ελληνικών 
ΑΕΝ, ενώ από το 2011 και για οκτώ συνεχό-
μενα έτη, σε συνεργασία με τον καθηγητή 
Θάνο Πάλλη, εξέδιδαν την επιστημονική 
έρευνα «Επιλέγω Ναυτιλία», που αφο-
ρούσε το προφίλ των νέων σπουδαστών 
σε ΑΕΝ και ναυτιλιακά ΑΕΙ και ΕΠΑΛ της 
χώρας. 
Φέτος, για πρώτη χρονιά, στο Ίδρυμα Ευγε-
νίδου η ερευνητική ομάδα των Ναυτικών 
Χρονικών παρουσιάζει τα αποτελέσματα της 
έρευνάς της σχετικά με το κοινωνιολογικό 
προφίλ των πρωτοετών σπουδαστών στις 
ΑΕΝ της χώρας, αλλά και τους μελλοντικούς 
επαγγελματικούς στόχους και τις προσ-

δοκίες τους. Παράλληλα, οι ερωτηθέντες 
πρωτοετείς σπουδαστές που βρίσκονταν, 
κατά τη συμπλήρωση των συγκεκριμένων 
ερωτηματολογίων, σε χρονική περίοδο ανα-
ζήτησης του πρώτου εκπαιδευτικού τους 
μπάρκου, απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά 
με τα κριτήρια επιλογής εταιρείας ως προς 
τη ναυτολόγησή τους ως δόκιμοι γέφυρας 
ή μηχανής. Επίσης, για πρώτη φορά και με 
γνώμονα το ενδιαφέρον της ναυτιλιακής 
οικογένειας για την καλύτερη και σφαιρικό-
τερη κατανόηση των τρόπων επικοινωνίας 
με τις νεότερες γενιές ναυτικών, τέθηκαν 
ερωτήσεις σχετικά με τη συμπεριφορά των 
σπουδαστών ως χρηστών στο διαδίκτυο.
Η έρευνα εκπονήθηκε από τις 2 Νοεμβρί-
ου 2018 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2019, 
με σκοπό τη συμπλήρωση ηλεκτρονικών ή 
έντυπων ερωτηματολογίων από πρωτοετείς 
σπουδαστές που δεν έχουν μόνο εγγρα-
φεί στις παραπάνω σχολές, αλλά επιπλέον 
έχουν ήδη παρακολουθήσει μαθήματα του 
πρώτου εξαμήνου. Η μεγάλη πλειονότητα 
των ερωτηματολογίων συμπληρώθηκαν στις 
τρεις εκδηλώσεις «Επιλέγω Ναυτιλία» που 
διοργάνωσε η Isalos.net στην Αθήνα και στη 
Θεσσαλονίκη (Νοέμβριος 2018) και στα 
Χανιά (Δεκέμβριος 2018).
Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν συνο-
λικά 1.044 πρωτοετείς σπουδαστές, εκ των 
οποίων οι 977 προέρχονται από τις έντε-

κα δημόσιες ΑΕΝ της χώρας: Ασπροπύρ-
γου, Μακεδονίας, Κρήτης, Ηπείρου, Ιονίων 
Νήσων, Χίου, Οινουσσών, Ύδρας, Κύμης, 
Σύρου και Καλύμνου. Επίσης, 67 σπουδα-
στές προέρχονται από το Μητροπολιτικό 
Κολλέγιο στον Πειραιά, οι οποίοι παρουσιά-
ζονται σε ξεχωριστή κατηγορία. 
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της έρευνας, το 
δείγμα των πρωτοετών σπουδαστών διακρί-
θηκε στις ακόλουθες επιμέρους κατηγορίες: 
• Πλοίαρχοι-Μηχανικοί δημοσίων 

ΑΕΝ 
• Πλοίαρχοι-Μηχανικοί Μητροπολιτι-

κού Κολλεγίου 
• Άνδρες-Γυναίκες δημοσίων ΑΕΝ 
• Άνδρες-Γυναίκες Μητροπολιτικού 

Κολλεγίου 
• Μητροπολιτικές Ακαδημίες (ΑΕΝ 

Ασπροπύργου, ΑΕΝ Μακεδονίας, 
ΑΕΝ Κρήτης) και περιφερειακές 
Ακαδημίες (ΑΕΝ Ηπείρου, ΑΕΝ Ιονί-
ων Νήσων, ΑΕΝ Χίου, ΑΕΝ Οινουσ-
σών, ΑΕΝ Ύδρας, ΑΕΝ Κύμης,  ΑΕΝ 
Σύρου, ΑΕΝ Καλύμνου) 

• Δημόσιες ΑΕΝ
• Μητροπολιτικό Κολλέγιο
Από τους συμμετέχοντες προκύπτουν εν 
πρώτοις τα ακόλουθα γενικά συμπερά-
σματα: Το 88,43% των πρωτοετών σπου-
δαστών των δημοσίων ΑΕΝ της Ελλάδας 
είναι άνδρες, ενώ το 11,57% είναι γυναίκες. 

Του Ηλία Γ. Μπίσια
Διευθυντή Σύνταξης των Ναυτικών Χρονικών



Το 53,50% του δείγματος των σπουδαστών 
έχουν ηλικία 18 ετών και το 23,47% είναι ηλι-
κίας 19 ετών.
Το 38,67% των πρωτοετών σπουδαστών 
των δημοσίων ΑΕΝ της χώρας πριν από 
τις σπουδές τους είχαν ως τόπο διαμο-
νής την Αττική (και κυρίως το Λεκανοπέ-
διο), σημαντικά αυξημένο ποσοστό σε 
σχέση με την έρευνα που εκπονήθηκε 
το 2011, όπου ήταν 25%. Ακολουθούν οι 
ηπειρωτικές περιφέρειες: η Πελοπόννη-
σος, η οποία παραμένει μια μεγάλη περι-
φέρεια χωρίς δημόσια ΑΕΝ, με 9,85% 
και η Στερεά Ελλάδα (εκτός Αττικής) με 
7,19%, καθώς και τα νησιά του Βορειοα-
νατολικού Αιγαίου (συμπεριλαμβάνεται το 
αρχιπέλαγος της Χίου – Χίος, Οινούσσες, 
Ψαρά) με ποσοστό 6,97%. Ακολουθούν η 
Θεσσαλία (6,56%) και τα πιο τουριστικά 
νησιά του Κεντρικού και Νοτίου Αιγαίου 
(6,36%), η Κρήτη (5,85%) και η Δυτική και 
Κεντρική Μακεδονία (εκτός Θεσσαλονί-
κης) με 5,64%. Η Θεσσαλονίκη περιορίζε-
ται ως τόπος διαμονής στο 4,51%.
Το 64,48% των πρωτοετών σπουδαστών 
των δημοσίων ΑΕΝ που συμμετείχαν 
στην έρευνα έχουν αποφοιτήσει από το 
λύκειο με βαθμό άνω του 17, γεγονός που 
αποδεικνύει τη βελτίωση του μορφωτικού 
και εκπαιδευτικού υποβάθρου των νέων 
που επιθυμούν να φοιτήσουν στις συγκε-
κριμένες ΑΕΝ. Ωστόσο, συγκρίνοντας 
τους πλοιάρχους και τους μηχανικούς των 
δημοσίων ΑΕΝ, προκύπτει ότι το 71,69% 
των πλοιάρχων έχουν αποφοιτήσει από 
το λύκειο με βαθμό άνω του 17, ενώ το 
αντίστοιχο ποσοστό στους μηχανικούς 

είναι μειωμένο, αν και αρκετά ενθαρρυντι-
κό, στο 56,99%. Η προσωπική έρευνα του 
σπουδαστή (κατά 55,70%) και το κοινωνι-
κό/φιλικό περιβάλλον (κατά 28,91%) συνι-
στούν τους δύο κυριότερους παράγοντες 
στην επιλογή να φοιτήσουν σε ΑΕΝ. Ο 
κυριότερος λόγος που οι σπουδαστές 
επιθυμούν να ακολουθήσουν το ναυτικό 
επάγγελμα είναι η επαγγελματική απο-
κατάσταση (39,89%) και η αγάπη για τη 
θάλασσα (κατά 33,37%), και όχι οικονο-
μικοί λόγοι (21,08%). Για τους πρωτοετείς 
σπουδαστές στις σχολές Μηχανικών των 
δημοσίων ΑΕΝ, από την έρευνα προκύ-
πτει ότι η επαγγελματική αποκατάσταση 
(41,34%) αποτελεί με διαφορά τον πιο 
σημαντικό παράγοντα.
Όπως και σε προηγούμενες έρευνες, η 
συντριπτική πλειονότητα (81,47%) των 
γονέων των σπουδαστών των δημοσίων 
ΑΕΝ δεν απασχολούνται σε επάγγελμα 
συναφές με τη ναυτιλία. Το 2011 το ποσο-
στό των γονέων των σπουδαστών των 
δημοσίων ΑΕΝ σε επαγγέλματα συνα-
φή με τη ναυτιλία ήταν στα ίδια σχετικά 
επίπεδα. Ωστόσο, το 59,63% των γονέων 
υποστήριξαν πλήρως την επιλογή των 
παιδιών τους για εισαγωγή στις ΑΕΝ. Το 
3,90% των γονέων δεν ήταν υποστηρικτι-
κοί προς αυτή την επιλογή (8% το 2011).
Επίσης, από την έρευνα προκύπτει, για μία 
ακόμα φορά, ότι το μεγαλύτερο μέρος των 
πρωτοετών σπουδαστών των δημοσίων 
ΑΕΝ προέρχονται από οικογένειες με πολύ 
χαμηλό ή χαμηλό ετήσιο οικογενειακό εισό-
δημα, καθώς το 36,46% των σπουδαστών 
υπολογίστηκε ότι έχουν ετήσιο οικογενεια-

κό εισόδημα κάτω των 10.000 ευρώ και το 
37,72% των σπουδαστών μεταξύ 10.000 και 
20.000 ευρώ (από 40% το 2011).
Αναφορικά με τον τύπο πλοίου όπου επι-
θυμούν να ναυτολογηθούν, οι πρωτοετείς 
σπουδαστές των δημοσίων ΑΕΝ απάντη-
σαν ως «πάρα πολύ» τα δεξαμενόπλοια 
(tankers) με 47,75% (από 38% το 2011) και 
τα πλοία μεταφοράς LNG/LPG με 42,42% 
(από 19% το 2011), το 18,87% τα επιβατηγά 
και κρουαζιερόπλοια (από 31% το 2011), το 
17,62% τα bulkers (από 15%) και το 14,78% 
(από 14%) τα containerships.
Σε ό,τι αφορά τους παράγοντες εκείνους 
που ωθούν τους σπουδαστές να επιλέξουν 
ναυτιλιακή εταιρεία για να ξεκινήσουν ως 
δόκιμοι τη σταδιοδρομία τους, το 34,70% 
των πρωτοετών σπουδαστών των δημοσί-
ων ΑΕΝ απάντησαν ότι η φήμη και η δημό-
σια εικόνα της εταιρείας είναι καθοριστικής 
σημασίας για την επιλογή ναυτιλιακής εται-
ρείας. Στην ίδια ερώτηση, το 69,19% των 
σπουδαστών των δημοσίων ΑΕΝ επέλεξαν 
ως πάρα πολύ σημαντικούς παράγοντες 
την επαγγελματική σταθερότητα και την 
αίσθηση ασφάλειας που αποπνέει μια δια-
χειρίστρια εταιρεία. Το 54,21% επέλεξε ως 
πάρα πολύ σημαντικό παράγοντα τις ευκαι-
ρίες για επαγγελματική ανέλιξη, το 58,61% 
το γενικότερο εργασιακό περιβάλλον και 
το 43,19% την κατάσταση των πλοίων που 
διαχειρίζεται μια εταιρεία. Ενδιαφέρον 
παρουσιάζει η απάντηση ότι οι απολαβές, 
ως αρκετά σημαντικός παράγοντας για την 
επιλογή εταιρείας, αποτελούν προτεραιό-
τητα μόνο για το 37,67% των ερωτηθέντων, 
αρκετά πιο κάτω από άλλους παράγοντες 
που σχετίζονται με το όνομα αλλά και την 
ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών 
μιας εταιρείας. 
Στις υπηρεσίες/παροχές (έως δύο επιλο-
γές) που είναι πιο σημαντικές ενόσω οι 
ερωτηθέντες θα είναι δόκιμοι εν πλω, οι 
πιο δημοφιλείς απαντήσεις ήταν η πρό-
σβαση στο διαδίκτυο και το γυμναστήριο. 
Σε πολύ υψηλή θέση είναι και η καθοδή-
γηση από τον εκπαιδευτή εν πλω.
Το 30,64% των ερωτηθέντων χρησιμοποι-
ούν πάνω από 20 ώρες την εβδομάδα το 
διαδίκτυο και το 29,20% από 10 έως 20 
ώρες. Το 38,27% των σπουδαστών απάντη-
σαν ότι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο κυρίως 
για τη διατήρηση επαφών με φίλους, ενώ 
περιορισμένο είναι το ποσοστό (13,53%) 
που απάντησε ότι χρησιμοποιεί τον κυβερ-
νοχώρο για την ανάγνωση ειδήσεων.
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Γράφημα 1  
Τόπος διαμονής σπουδαστών  
(πριν από τις σπουδές τους στις ΑΕΝ)

Το 38,67% των πρωτοετών σπουδαστών 
των δημοσίων ΑΕΝ της Ελλάδας δήλωσαν 
ως τόπο διαμονής πριν από τις σπου-
δές τους την Αττική, ενώ ακολουθεί η 
Πελοπόννησος με 9,85%. Στερεά Ελλάδα 
(εκτός Αττικής) και νησιά Βορειοανατο-
λικού Αιγαίου εμφανίζονται με ποσοστό 
7,19 και 6,97%, αντίστοιχα.
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Τόπος διαμονής 

* εκτός της πόλης της Θεσσαλονίκης
** εκτός νομού Αττικής

Γράφημα 2  
Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Η πλειονότητα των πρωτοετών σπουδα-
στών των δημοσίων ΑΕΝ είναι απόφοι-
τοι Γενικού Ενιαίου Λυκείου, σε ποσοστό 
που αγγίζει το 64,89%. Το 22,38% των 
σπουδαστών είναι απόφοιτοι ΕΠΑΛ/ΤΕΕ 
Ναυτικού και Ναυτιλιακού Τομέα, ενώ 
το 12,73% απόφοιτοι ΕΠΑΛ/ΤΕΕ λοιπών 
τομέων εκτός ναυτικού και ναυτιλιακού.

 

 

  

Γενικού Ενιαίου Λυκείου

ΕΠΑΛ/ΤΕΕ Ναυτικού και 
Ναυτιλιακού Τομέα

ΕΠΑΛ/ΤΕΕ λοιπών τομέων 
εκτός ναυτικού και 
ναυτιλιακού 

ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΣΤΙΣ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Στις σελίδες που ακολουθούν, παρουσιάζονται σε μορφή διαγραμμάτων τα κύρια αποτελέ-
σματα της ετήσιας ειδικής έρευνας που διεξήγαγαν τα Ναυτικά Χρονικά και τα οποία αφορούν 
αποκλειστικά τους πρωτοετείς σπουδαστές των δημοσίων Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού 
της Ελλάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Το σύνολο των συμπερασμάτων της έρευνας, τα 
οποία αφορούν τόσο τους σπουδαστές των δημοσίων ναυτικών σχολών όσο και του Μητροπολι-
τικού Κολλεγίου, θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της Isalos.net (https://bit.ly/2uYuNTH).

Η ειδική έρευνα των Ναυτικών Χρονικών
Τα κύρια συμπεράσματα

Επιμέλεια έρευνας:
Αγγελική Κολιομίχου



Γράφημα 3  
Βαθμός απολυτηρίου λυκείου 
σπουδαστών ΑΕΝ

Το 64,48% των πρωτοετών σπουδαστών 
των δημοσίων ΑΕΝ δήλωσαν ότι έχουν 
αποφοιτήσει από το λύκειο με βαθμό 17 
και άνω. Μόλις δύο άτομα από τους συμ-
μετέχοντες σπουδαστές στην έρευνα 
έχουν αποφοιτήσει με βαθμό κάτω από 10 
(0,20%).
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Γράφημα 4 
Τρόπος εισαγωγής σπουδαστών στις ΑΕΝ της Ελλάδας

Το 69,33% των πρωτοετών σπουδαστών των δημοσίων ΑΕΝ δήλωσαν ότι εισήχθησαν 
στις Ακαδημίες μέσω πανελληνίων εξετάσεων, το 30,46% μέσω κατάθεσης του απολυ-
τηρίου λυκείου τους στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενώ μόλις δύο 
άτομα μέσω κρατικών εξετάσεων στην Κύπρο.

 

 

Πανελλήνιες εξετάσεις

Απολυτήριο λυκείου (μοριοδότηση)

Κρατικές εξετάσεις στην Κύπρο
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Γράφημα 6  
Μορφωτικό επίπεδο πατέρα  
σπουδαστών ΑΕΝ

Γράφημα 5 
Οι σπουδές στις ΑΕΝ αποτελούν το πρώτο  
ή το δεύτερο πτυχίο για τους σπουδαστές;

Η συντριπτική πλειονότητα (95,82%) των 
πρωτοετών σπουδαστών των δημοσίων 
ΑΕΝ απάντησαν ότι οι σπουδές τους στις 
ΑΕΝ αποτελούν το πρώτο τους πτυχίο.

 

 

 

Πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση

Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση

Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση

Κάτοχος 
μεταπτυχιακού

Απόφοιτος ΑΕΝ
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Μορφωτικό επίπεδο πατέρα

 

 

 

Πρώτο πτυχίο Δεύτερο πτυχίο

To 43,27% των πρωτοετών σπουδαστών των δημοσίων ΑΕΝ δήλωσαν ότι ο πατέρας 
τους είναι απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ το 31,45% των σπουδαστών 
δήλωσαν ότι το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα τους είναι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΣΤΙΣ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ



Γράφημα 7  
Μορφωτικό επίπεδο μητέρας σπουδαστών ΑΕΝ

Το 42,45% των πρωτοετών σπουδαστών των δημοσίων ΑΕΝ απάντησαν ότι οι μητέ-
ρες τους είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ πολύ κοντά σε ποσοστό 
(40,49%) οι σπουδαστές απάντησαν ότι οι μητέρες τους έχουν αποφοιτήσει από την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση.
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Γράφημα 8  
Επάγγελμα γονέων σπουδαστών ΑΕΝ 
συναφές με τη ναυτιλία

Το 81,47% των πρωτοετών σπουδαστών 
των δημοσίων ΑΕΝ απάντησαν ότι οι 
γονείς τους δεν απασχολούνται σε επαγ-
γέλματα συναφή με τη ναυτιλία.

 

 

Γράφημα 8: Επάγγελμα γονέων σπουδαστών ΑΕΝ συναφές με τη ναυτιλία 
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Γράφημα 10  
Επάγγελμα μητέρας σπουδαστών ΑΕΝ 
συναφές με τη ναυτιλία

Το μεγαλύτερο μέρος (48,28%) των σπου-
δαστών εκείνων που απάντησαν ότι οι 
γονείς τους απασχολούνται σε επαγγέλ-
ματα συναφή με τη ναυτιλία δήλωσαν ότι 
η μητέρα τους εργάζεται επί του παρό-
ντος σε εταιρείες του ναυτιλιακού κλάδου 
εκτός ναυτιλιακών εταιρειών (π.χ. νηογνώ-
μονες, προμηθευτές, ναυλωτές).

Γράφημα 9 
Επάγγελμα πατέρα σπουδαστών ΑΕΝ 
συναφές με τη ναυτιλία

Το μεγαλύτερο μέρος (44,64%) των σπου-
δαστών εκείνων που απάντησαν ότι οι 
γονείς τους απασχολούνται σε επαγγέλ-
ματα συναφή με τη ναυτιλία δήλωσαν ότι 
ο πατέρας τους είναι ενεργός ναυτικός, 
ενώ το 24,40% των σπουδαστών απάντη-
σαν ότι είναι συνταξιούχος ναυτικός.

 

 

 

  

Ενεργός ναυτικός 

Συνταξιούχος ναυτικός 

Παρούσα εργασία σε άλλη εταιρεία του 
ναυτιλιακού κλάδου (π.χ. 
νηογνώμονες, προμηθευτές, ναυλωτές)

Πρώην ναυτικός με παρούσα εργασία σε 
ναυτιλιακή εταιρεία

Λιμενικό Σώμα/Πολεμικό Ναυτικό

Άλλο: Καθηγητής σε ναυτικό λύκειο, 
πρώην ναυτικός με ασχολία σε άλλο 
επαγγελματικό χώρο

 

 

 

  

Ενεργός ναυτικός 

Συνταξιούχος ναυτικός 

Παρούσα εργασία σε άλλη εταιρεία του 
ναυτιλιακού κλάδου (π.χ. 
νηογνώμονες, προμηθευτές, ναυλωτές)

Πρώην ναυτικός με παρούσα εργασία σε 
ναυτιλιακή εταιρεία

Λιμενικό Σώμα/Πολεμικό Ναυτικό

Άλλο: Καθηγητής σε ναυτικό λύκειο, 
πρώην ναυτικός με ασχολία σε άλλο 
επαγγελματικό χώρο
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Συνταξιούχος ναυτικός 

Παρούσα εργασία σε άλλη εταιρεία του 
ναυτιλιακού κλάδου (π.χ. νηογνώμονες, 
προμηθευτές, ναυλωτές)

Πρώην ναυτικός με παρούσα εργασία σε 
ναυτιλιακή εταιρεία

Λιμενικό Σώμα/Πολεμικό Ναυτικό

Άλλο: Καθηγητής σε ναυτικό λύκειο, 
πρώην ναυτικός με ασχολία σε άλλο 
επαγγελματικό χώρο

 

 

 

  

Ενεργός ναυτικός 

Συνταξιούχος ναυτικός 

Παρούσα εργασία σε άλλη εταιρεία του 
ναυτιλιακού κλάδου (π.χ. 
νηογνώμονες, προμηθευτές, ναυλωτές)

Πρώην ναυτικός με παρούσα εργασία σε 
ναυτιλιακή εταιρεία

Λιμενικό Σώμα/Πολεμικό Ναυτικό

Άλλο: Καθηγητής σε ναυτικό λύκειο, 
πρώην ναυτικός με ασχολία σε άλλο 
επαγγελματικό χώρο

 

 

 

  

Ενεργός ναυτικός 

Συνταξιούχος ναυτικός 

Παρούσα εργασία σε άλλη εταιρεία του 
ναυτιλιακού κλάδου (π.χ. 
νηογνώμονες, προμηθευτές, ναυλωτές)

Πρώην ναυτικός με παρούσα εργασία σε 
ναυτιλιακή εταιρεία

Λιμενικό Σώμα/Πολεμικό Ναυτικό

Άλλο: Καθηγητής σε ναυτικό λύκειο, 
πρώην ναυτικός με ασχολία σε άλλο 
επαγγελματικό χώρο
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ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΣΤΙΣ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ



Γράφημα 11  
Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα σπουδαστών ΑΕΝ
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Γράφημα 12  
Υποστήριξη γονέων για εισαγωγή 
σπουδαστών σε ΑΕΝ

Η πλειονότητα των σπουδαστών 
(59,63%) δήλωσαν ότι είχαν την πλή-
ρη υποστήριξη από τους γονείς τους 
σε ό,τι αφορά την εισαγωγή τους σε 
Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, ενώ 
το μικρότερο ποσοστό, της τάξεως του 
1,13%, απάντησαν ότι δεν είχαν καθόλου 
υποστήριξη από την πλευρά των γονέ-
ων τους.
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Υποστήριξη γονέων

Το 37,72% των πρωτοετών σπουδαστών των δημοσίων ΑΕΝ έχουν ετήσιο οικογενειακό 
εισόδημα μεταξύ 10.000 και 20.000 ευρώ, ενώ το 36,46% έχουν ετήσιο οικογενειακό 
εισόδημα κάτω των 10.000 ευρώ. Εισόδημα άνω των 60.000 ευρώ έχει το μικρότερο 
ποσοστό των συμμετεχόντων στην έρευνα σπουδαστών, το οποίο αντιστοιχεί σε 2,85%.

Η ΕΡΕΥΝΑ 
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Γράφημα 13 
Μέσος όρος χρήσης ίντερνετ από τους σπουδαστές 
ΑΕΝ (σε εβδομαδιαία βάση)

Αναφορικά με τον μέσο όρο χρήσης ίντερνετ, το 30,64% των 
πρωτοετών σπουδαστών των δημοσίων ΑΕΝ απάντησαν ότι 
χρησιμοποιούν το ίντερνετ πάνω από 20 ώρες σε εβδομα-
διαία βάση, ενώ το 29,20% κάνει χρήση του ίντερνετ από 10 
έως 20 ώρες εβδομαδιαίως.
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Γράφημα 14 
Οι συχνότεροι λόγοι που οι σπουδαστές ΑΕΝ χρησιμοποιούν το ίντερνετ

Οι πιο συχνοί λόγοι χρήσης ίντερνετ, σύμφωνα με τις απαντήσεις των σπουδαστών, 
είναι η διατήρηση επαφών με φίλους, με ποσοστό 38,27%, η μουσική (21,23%), η χρήση 
σελίδων κοινωνικής δικτύωσης (17,86%), η ανάγνωση ειδήσεων (13,53%) και τα παιχνίδια 
(7,32%).

* Συναλλαγές, έρευνα και μόρφωση, έρευνα για απόκτηση καινούργιων 
γνώσεων που θα βοηθήσουν την καθημερινότητά μου ή και πιο ειδικούς 
τομείς, διατήρηση επαφών με οικογένεια, άντληση πληροφοριών, κατέ-
βασμα ταινιών, τρόπος εκμάθησης, εύρεση στοιχείων και σημειώσεων για 
τα μαθήματα, επικοινωνία με συγγενικά πρόσωπα, ψυχαγωγία, διάβασμα 
χρήσιμων πληροφοριών, για να ενημερώνομαι κ.ά.

ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΣΤΙΣ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
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Γράφημα 15  
Πόσο πολύ επιθυμούν οι σπουδαστές των 
ΑΕΝ να ναυτολογηθούν σε κάθε τύπο πλοίου

Αναφορικά με το πόσο επιθυμούν οι σπουδαστές να ναυτολογηθούν σε κάθε τύπο 
πλοίου, από την έρευνα προκύπτει ότι το 47,75% των πρωτοετών σπουδαστών των 
δημοσίων ΑΕΝ επιθυμούν πάρα πολύ να ναυτολογηθούν σε δεξαμενόπλοια. Αντιθέτως, 
το 28,18% των σπουδαστών των δημοσίων ΑΕΝ επιθυμούν αρκετά να ναυτολογηθούν 
σε bulk carriers, ενώ το 25,77% των σπουδαστών επιθυμούν αρκετά να ναυτολογηθούν 
σε πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Έντονη επιθυμία να ναυτολογηθούν σε 
πλοία μεταφοράς LNG και LPG εξέφρασε το 42,42% των σπουδαστών, ενώ αντιθέτως 
το 37,54% των σπουδαστών δεν επιθυμούν καθόλου να απασχοληθούν σε επιβατηγά 
πλοία και κρουαζιερόπλοια. 
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Γράφημα 16  
Οι κύριοι παράγοντες που επηρέασαν 
τους σπουδαστές προκειμένου να εισαχθούν 
στις ΑΕΝ

Οι παράγοντες που επηρέασαν την από-
φαση των πρωτοετών σπουδαστών των 
δημοσίων ΑΕΝ προκειμένου να εισα-
χθούν στις ΑΕΝ ήταν κυρίως η προσωπι-
κή έρευνα και το ενδιαφέρον, σε ποσοστό 
55,70%, καθώς και ο κοινωνικός περίγυρος 
και το φιλικό περιβάλλον τους, σε ποσο-
στό 28,91%.

Η ΕΡΕΥΝΑ 
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Γράφημα 17 
Οι κύριοι λόγοι που οι σπουδαστές ΑΕΝ 
επέλεξαν να γίνουν αξιωματικοί Εμπορικού 
Ναυτικού

Αναφορικά με τους κύριους λόγους για 
τους οποίους οι σπουδαστές επέλεξαν να 
γίνουν αξιωματικοί του Εμπορικού Ναυ-
τικού, το 39,89% των σπουδαστών των 
δημοσίων ΑΕΝ απάντησαν ότι ήταν λόγω 
γρήγορης επαγγελματικής αποκατάστα-
σης, το 33,37% από αγάπη και ενδιαφέρον 
για τη θάλασσα και το 21,08% για οικονο-
μικούς λόγους.
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Γράφημα 18
Οι πιο σημαντικές υπηρεσίες/
παροχές εν πλω για τους 
σπουδαστές των ΑΕΝ

Σε ό,τι αφορά τις πιο σημαντι-
κές υπηρεσίες/παροχές για τους 
σπουδαστές ενόσω θα είναι εν 
πλω, το 32,95% των σπουδαστών 
των δημοσίων ΑΕΝ απάντησαν 
ότι είναι το ίντερνετ, το 17,38% 
το γυμναστήριο και ακολου-
θούν η παρουσία εκπαιδευτή 
(instructor) στο πλοίο με ποσο-
στό 17,20%, το δωρεάν τηλέφω-
νο (12,88%) και η εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση (9,11%).

* Αρμονικό περιβάλλον, συνεργάσιμο πλήρωμα, πισίνα, καλοί χώροι ενδιαίτησης και ανάπαυσης, φαγητό, καλές σχέσεις με αξιωματικούς, σωστή 
συμπεριφορά-εκμάθηση από τους ανωτέρους, καλές συνθήκες/εργασιακό περιβάλλον/έμπειροι αξιωματικοί για την πληρέστερη επαγγελματική 
μου κατάρτιση, εξερεύνηση κρατών, καλύτερη ιατρική περίθαλψη, να μαθαίνω από τους ανωτέρους όσα μπορώ, μια καλή καμπίνα, η επαφή των 
αξιωματικών με τον δόκιμο με προϋπόθεση βέβαια ο ίδιος να δείχνει ενδιαφέρον κ.ά.



Γράφημα 19α 
Πόσο σημαντικός παράγοντας είναι για τους 
σπουδαστές των ΑΕΝ οι απολαβές προκειμέ-
νου να επιλέξουν ναυτιλιακή εταιρεία

Γράφημα 19β 
Πόσο σημαντικός παράγοντας είναι για τους 
σπουδαστές των ΑΕΝ η φήμη της εταιρεί-
ας προκειμένου να επιλέξουν ναυτιλιακή 
εταιρεία
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Από την έρευνα προέκυψε ότι οι απολαβές για το 37,67% των πρωτοετών σπουδαστών 
των δημοσίων ΑΕΝ αποτελούν έναν αρκετά σημαντικό παράγοντα για την επιλογή ναυ-
τιλιακής εταιρείας προκειμένου να ξεκινήσουν ως δόκιμοι, ενώ ένα μικρότερο ποσοστό, 
της τάξεως του 18,53%, θεωρεί τις απολαβές έναν πάρα πολύ σημαντικό παράγοντα για 
την επιλογή ναυτιλιακής εταιρείας.

Το 35,21% των πρωτοετών σπουδαστών των δημοσίων ΑΕΝ θεωρούν ότι η εταιρική 
φήμη διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην επιλογή ναυτιλιακής εταιρείας, ενώ πολύ 
κοντά, σε ποσοστό 34,70%, οι σπουδαστές πιστεύουν ότι η εταιρική φήμη αποτελεί έναν 
πάρα πολύ σημαντικό παράγοντα.

Η ΕΡΕΥΝΑ 
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Γράφημα 19δ 
Πόσο σημαντικός παράγοντας είναι για τους 
σπουδαστές των ΑΕΝ οι ευκαιρίες για επαγ-
γελματική ανέλιξη προκειμένου να επιλέξουν 
ναυτιλιακή εταιρεία

Οι ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη αποτελούν για το 54,21% των πρωτοετών σπου-
δαστών των δημοσίων ΑΕΝ έναν πάρα πολύ σημαντικό παράγοντα προκειμένου να 
επιλέξουν ναυτιλιακή εταιρεία για να ξεκινήσουν ως δόκιμοι, ενώ ένα μικρότερο ποσο-
στό των σπουδαστών, της τάξεως του 35,11%, απάντησαν ότι αποτελεί έναν πολύ σημα-
ντικό παράγοντα. 

ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΣΤΙΣ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
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Γράφημα 19γ 
Πόσο σημαντικός παράγοντας είναι 
για τους σπουδαστές των ΑΕΝ η επαγγελμα-
τική σταθερότητα/ασφάλεια προκειμένου 
να επιλέξουν ναυτιλιακή εταιρεία

Το 69,19% των πρωτοετών σπουδαστών των δημοσίων ΑΕΝ απάντησαν ότι θεωρούν 
πάρα πολύ σημαντικό παράγοντα την επαγγελματική σταθερότητα και ασφάλεια προ-
κειμένου να επιλέξουν ναυτιλιακή εταιρεία για να ξεκινήσουν ως δόκιμοι, ενώ το 24,97% 
επέλεξε ως πολύ σημαντικό τον συγκεκριμένο παράγοντα.
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Γράφημα 19ε 
Πόσο σημαντικός παράγοντας είναι για τους 
σπουδαστές των ΑΕΝ το εργασιακό περιβάλ-
λον προκειμένου να επιλέξουν ναυτιλιακή 
εταιρεία

Γράφημα 19στ 
Πόσο σημαντικός παράγοντας είναι για 
τους σπουδαστές των ΑΕΝ η κατάσταση 
των πλοίων (νεοναυπηγηθέντα, τεχνολογικά 
προηγμένα) προκειμένου να επιλέξουν ναυτι-
λιακή εταιρεία
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Το 58,61% των πρωτοετών σπουδαστών των δημοσίων ΑΕΝ της χώρας δήλωσαν ότι το 
εργασιακό περιβάλλον αποτελεί έναν πάρα πολύ σημαντικό παράγοντα για την επιλογή 
ναυτιλιακής εταιρείας προκειμένου να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους. Το 31,05% των 
σπουδαστών απάντησαν ότι είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας.

Αναφορικά με το πόσο σημαντικός παράγοντας είναι η κατάσταση των πλοίων για την 
επιλογή ναυτιλιακής εταιρείας (νεοναυπηγηθέντα, τεχνολογικά προηγμένα κ.λπ.), το 
43,19% των πρωτοετών σπουδαστών των δημοσίων ΑΕΝ απάντησαν ότι είναι ένας πάρα 
πολύ σημαντικός παράγοντας, ενώ το 36,13% των σπουδαστών απάντησαν ότι είναι ένας 
πολύ σημαντικός παράγοντας.

Η ΕΡΕΥΝΑ 
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ΑEN ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΑEN ΚΥΜΗΣ

ΑEN ΣΥΡΟΥ
ΑEN Υ∆ΡΑΣ

ΑEN ΚΡΗΤΗΣ

ΑEΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑEΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΑEΝ ΧΙΟΥ

ΑEN ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑEN ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΑEN ΗΠΕΙΡΟΥ

Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού 

Στον χάρτη παρουσιάζονται οι έντεκα δημόσιες Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού 
που λειτουργούν σήμερα στην ελληνική επικράτεια.



ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

Η ναυτική παράδοση της Ελλάδας συνεχίζεται 
μέσα από τις ναυτικές σχολές της πατρίδας μας

Του Καπτ. Εμμανουήλ Τσικαλάκη
Προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού

Διαβάζοντας με πολλή προσοχή την 
έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την 
ερευνητική ομάδα των Ναυτικών Χρονικών, 
με χαρά διαπιστώνει κανείς ότι η ναυτική 
παράδοση της Ελλάδας συνεχίζεται μέσα 
από τις ναυτικές σχολές της πατρίδας μας, 
και μάλιστα σε ανώτερο επίπεδο σπου-
δών, ισότιμο με αυτό άλλων ευρωπαϊκών 
χωρών. Οι σπουδαστές που εισάγονται σε 
αυτές ανταγωνίζονται ισάξια σε γνώσεις 
και προοπτικές τους συναδέλφους τους 
των άλλων ναυτικών χωρών, δίνοντας ένα 
ελπιδοφόρο μήνυμα για το μέλλον της 
ελληνικής ναυτιλίας.
Αυτό όμως που με εξέπληξε ευχάριστα 
και με χαροποίησε ιδιαίτερα είναι το 
γεγονός ότι σύγχρονοι, μορφωμένοι νέοι, 
ακόμα και από γεωγραφικές περιοχές της 
πατρίδας μας ή από οικογένειες που δεν 
έχουν ναυτική παράδοση, συνειδητά επι-
λέγουν να σπουδάσουν και να υπηρετή-
σουν το ναυτικό επάγγελμα.
Είναι πολύ ενθαρρυντικό το ότι αγόρια και 
κορίτσια όλων των κοινωνικο-οικονομικών 
βαθμίδων συνδέουν την επαγγελματική 
τους προοπτική και σταδιοδρομία με τα 
επαγγέλματα της θάλασσας, διαβλέποντας 
προφανώς ότι η ναυτιλία είναι ένα επαγγελ-
ματικό πεδίο δράσης με πολλές προκλή-
σεις και μεγάλες δυνατότητες για ανέλιξη.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση 
του εκδοτικού οργανισμού Gratia, που 
επιμελείται και εκδίδει το περιοδικό Ναυ-
τικά Χρονικά, και να συγχαρώ όλους τους 
εξαίρετους συνεργάτες του, οι οποίοι 

καταγράφουν καθημερινά τη ζωντανή και 
γεμάτη αλμύρα ιστορία της ελληνικής ναυ-
τιλίας και του Έλληνα ναυτικού.
Ιδιαίτερα συγχαρητήρια σε όλη τη δημο-
σιογραφική ομάδα που είχε την ιδέα και 
ανέλαβε τον σχεδιασμό και την υλοποίη-
ση αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας έρευ-
νας, η οποία καταγράφει και αναδεικνύει 
το προφίλ των σπουδαστών στις ναυτικές 
σχολές της χώρας μας.
Εάν θα μου επιτρεπόταν να δώσω έναν 
τίτλο σε αυτή την έρευνα, θα έγραφα 
με περήφανα γράμματα: «Αυτός είναι ο 
Έλληνας ναυτικός, αυτό είναι το μέλλον 
της ελληνικής ναυτιλίας». 
Συγχαρητήρια σε όλους όσοι επέλεξαν το 
ναυτικό επάγγελμα και τους εύχομαι καλή 
σταδιοδρομία. 

Εάν θα μου επιτρεπόταν να 
δώσω έναν τίτλο σε αυτή 
την έρευνα, θα έγραφα 
με περήφανα γράμματα: 
«Αυτός είναι ο Έλληνας 
ναυτικός, αυτό είναι το 
μέλλον της ελληνικής 
ναυτιλίας».
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Της Βενετίας Καλλιπολίτου
Deputy Managing Director for Human Element and Training – Tsakos Columbia 
Shipmanagement S.A.

Από τη συλλογή των στοιχείων και την 
εξαγωγή των συμπερασμάτων καταδει-
κνύεται, για ακόμα μία φορά, η ανάγκη 
εκπόνησης στατιστικών ερευνών στις 
Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, οι οποί-
ες θα ήταν δυνατόν να διεξάγονται σε 
ετήσια βάση και σε περισσότερα θεμα-
τικά αντικείμενα και τομείς, υπό την 
εποπτεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, επί παραδείγματι, 
και υπό τη μορφή ενός Παρατηρητηρίου 

(observatory) από το ΝΕΕ ή/και το Ίδρυ-
μα Ευγενίδου.
Έχοντας ως αφετηρία την ομάδα ερω-
τημάτων που τέθηκαν, όμοιες αναλύσεις 
θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν ως 
προς την αξιολόγηση της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης, τα βιβλία, την ύλη, την εμπει-
ρία από τα θαλάσσια εκπαιδευτικά ταξίδια 
κ.λπ., ενώ αντίστοιχα ερωτήματα να απευ-
θύνονται και στους καθηγητές.
Όσον αφορά τη συγκεκριμένη μελέτη, 

γίνεται σαφές ότι τα περισσότερα ερω-
τηματολόγια συμπληρώθηκαν από πρω-
τοετείς σπουδαστές, καλύπτοντας γεω-
γραφικά όλες τις ακαδημίες, αλλά και τις 
περιοχές προέλευσης των σπουδαστών/
σπουδαστριών. Αυτό αποκτά ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον, γιατί μας επιτρέπει να συλλά-
βουμε την εικόνα του «πώς σκέφτονται οι 
νέοι μας σήμερα» για την εισαγωγή τους 
στις ακαδημίες και για το ναυτικό επάγ-
γελμα στα πρώτα τους βήματα.

Το θαλασσινό DNA υπάρχει ακόμη στο αίμα μας

Τα ποιοτικά στοιχεία του προφίλ  
των σπουδαστών εμπνέουν αισιοδοξία

Του Γιάννη Πλατσιδάκη
Managing Director της Maran Dry Management Inc.

Θερμά συγχαρητήρια στα Ναυτικά Χρονικά 
για την πρωτοβουλία τους και την ολο-
κλήρωση της ιδιαίτερα εμπεριστατωμένης 
ανάλυσης της παρούσας κατάστασης της 
ναυτικής εκπαίδευσης στη χώρα μας.
Πολύ αξιόλογα τα ποιοτικά στοιχεία τα 
οποία παρουσιάζονται τόσο για το μαθη-

τικό και ηλικιακό επίπεδο όσο και για την 
κοινωνική και οικογενειακή κατάσταση 
των σπουδαστών.
Πιστεύω ότι η πλευρά των σπουδαστών 
έχει δώσει ό,τι καλύτερο. Εναπόκειται 
στις άλλες δύο πλευρές, από τις τρεις 
συνιστώσες της ναυτικής εκπαίδευσης, να 

συνδράμουν και να ολοκληρώσουν τον 
αναμενόμενο ρόλο τους. Αναφέρομαι στο 
κράτος και στις διαχειρίστριες εταιρείες 
πλοίων. Θα είναι ατυχές ή ολιγωρία ενός 
ή δύο συνιστωσών να απαξιώσουν την 
προοπτική της ναυτικής εκπαίδευσης της 
χώρας μας.

ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΣΤΙΣ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ



Βεβαίως, η τυχόν συγκριτική στατιστική 
ανάλυση δημοσίων και ιδιωτικών Ακα-
δημιών είναι πολύ νωρίς να διεξαχθεί, 
εντούτοις στην παρούσα μελέτη των Ναυ-
τικών Χρονικών τα ερωτήματα βοήθησαν 
προκειμένου να αποτυπώσουμε κάποιες 
πρώτες σκέψεις ως προς τα Ελληνόπουλα 
που εισάγονται σε μια ιδιωτική Ακαδημία 
τουλάχιστον εντός της χώρας.

 Σχόλια 

Ειδικότερα θα ήθελα να συγκρατήσουμε 
κυρίως τα ακόλουθα, τα οποία ισχύουν 
ανεξάρτητα από τη σχολή προέλευσης 
(Πλοίαρχοι ή Μηχανικοί):
1. Ως προς τη γεωγραφική κατανομή 

(τόπος διαμονής πριν από τις σπου-
δές), θετικό στοιχείο αποτελεί το ότι 
οι σπουδαστές προέρχονται από όλα 
τα μέρη της Ελλάδας. Η πλειονότη-
τά τους καταγράφεται στην Αττική, 
ενώ αξιοπρόσεκτο είναι το χαμηλό 
ποσοστό της Θεσσαλονίκης. Επί-
σης, κανείς θα ανέμενε τα νησιά να 
παρουσιάζουν μεγαλύτερους αριθ-
μούς προσέλκυσης, ενώ προκαλεί 
εντύπωση το χαμηλό ποσοστό στη 
Μακεδονία και στην Ήπειρο, εν αντι-
θέσει με την Πελοπόννησο. (Η εν 
λόγω παρατήρηση θα μπορούσε να 
χρησιμεύσει στον σχεδιασμό στο-
χευμένων δράσεων προσέλκυσης, 
λαμβάνοντας υπόψη και τους δείκτες 
ανεργίας ανά περιοχή.)

2. Τα ποσοστά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ είναι ανα-
μενόμενα, δεδομένων των ποσοστώ-
σεων εισαγωγής στις ΑΕΝ ετησίως.

3. Με θετικό πρόσημο θα πρέπει να 
καταγραφεί το υψηλό ποσοστό των 
νέων που συμμετείχαν στην έρευνα με 
βαθμό απολυτηρίου λυκείου άνω του 
17, το οποίο γίνεται ακόμα πιο εντυ-
πωσιακό για βαθμολογίες άνω του 14.

4. Τα ποσοστά πανελληνίων και μορίων 
είναι αναμενόμενα, δεδομένων των 
ποσοστώσεων εισαγωγής στις ΑΕΝ 
ετησίως.

5. Ως προς τους γονείς των σπουδα-
στών, θα πρέπει να τονιστεί ότι, ανε-
ξαρτήτως της συνάφειας του δικού 
τους επαγγέλματος και της βαθμίδας 
εκπαίδευσής τους, η συντριπτική 
πλειονότητα αυτών υποστηρίζουν 
τα παιδιά τους ως προς την επιλογή 
τους για ΑΕΝ.

6. Η πλειονότητα των νέων προέρχε-
ται από χαμηλά εισοδήματα, γεγονός 
που συνεχίζει να ισχύει στο πέρασμα 
των χρόνων και των γενεών.

7. Οι απαντήσεις ως προς τη χρήση του 
διαδικτύου μάλλον αντικατοπτρίζουν 
την ελληνική πραγματικότητα αυτών 
των ηλικιών.

8. Ως προς τις κατηγορίες των πλοίων, τα 
ποσοστά κατανομής προτιμήσεων θα 
μπορούσαν να χαρακτηριστούν ανα-
μενόμενα, δεδομένου ότι κυρίως πρό-
κειται για πρωτοετείς σπουδαστές. Ως 
γνωστόν, η ναυτολόγηση των δοκίμων 
είναι ένα μείζον θέμα, που αξίζει να 
εξεταστεί ξεχωριστά.

9. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο ενδιαφέρον, 
όμως, παρουσιάζουν οι απαντήσεις 
των νέων ως προς τους παράγοντες 
που επηρέασαν την απόφασή τους 
να εισαχθούν σε ΑΕΝ. Η συντριπτική 
πλειονότητα αναφέρεται σε προσω-
πικό ενδιαφέρον και στον κοινωνικό 
περίγυρο. Είναι σίγουρο ότι σημαντι-
κές πρωτοβουλίες θα μπορούσαν να 
αναληφθούν από τα σχολεία, σε επί-
πεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
και από τα social media. Θεωρώ πιθα-
νό ότι αυτές οι απαντήσεις επιβεβαι-
ώνουν το φαινόμενο της μη ύπαρξης 
συγκροτημένων δράσεων προσέλκυ-
σης από την πολιτεία και τους θεσμι-
κούς φορείς της ναυτιλίας.

10. Με ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 
εξετάσουμε τους λόγους επιλογής 
του ναυτικού επαγγέλματος. Στη σύγ-
χρονη Ελλάδα επανέρχεται πλέον, με 
ισχυρό τρόπο, το κριτήριο της επαγ-
γελματικής αποκατάστασης και των 
οικονομικών λόγων, αλλά με ιδιαίτερη 
συγκίνηση αντιλαμβάνομαι ότι ένα 
σημαντικό ποσοστό των νέων μιλούν 
για την αγάπη και το ενδιαφέρον για 
τη θάλασσα, αποδεικνύοντάς μας ότι 
το θαλασσινό DNA υπάρχει ακόμη 
στο αίμα μας. 

11. Συνηθισμένοι να αναφερόμαστε 
στα κριτήρια επιλογής δοκίμων από 
μια εταιρεία, ενδιαφέρον προκαλεί 
η αντίστροφη διαπίστωση, δηλαδή 
ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία 
ένας δόκιμος επιλέγει εταιρεία. Το 
σημείο αυτό θα μπορούσε να αποτε-
λέσει τη βάση ενός σύγχρονου ναυ-
τικού διαλόγου και θα πρέπει οπωσ-
δήποτε να επικοινωνηθεί με τις εται-

ρείες. Ας κρατήσουμε προς το παρόν 
λέξεις-κλειδιά, που επέλεξαν οι ίδιοι 
οι σπουδαστές: «φήμη», «επαγγελμα-
τική ανέλιξη», «σταθερότητα».

12. Ως προς τη ζωή εν πλω ως δόκιμοι, 
προτείνω θερμά όπως αυτό το αντι-
κείμενο αποτελέσει ξεχωριστό κεφά-
λαιο στην έρευνα. Φαίνεται ότι οι ερω-
τήσεις και οι απαντήσεις των σπουδα-
στών εστιάστηκαν στις παροχές και 
όχι στις παραμέτρους εκπαίδευσης 
και πρακτικής άσκησης. 

ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
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 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Η παρουσία των γυναικών στη δημόσια 
ναυτική εκπαίδευση της Ελλάδας

Στην ετήσια έρευνα για τους πρωτοετείς 
σπουδαστές των ΑΕΝ της Ελλάδας ανα-
φορικά με το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 
συμμετείχαν συνολικά 1.044 πρωτοετείς 
σπουδαστές, 977 από δημόσιες ΑΕΝ και 
67 από το Μητροπολιτικό Κολλέγιο.
Σε ό,τι αφορά τους σπουδαστές των 
δημοσίων ΑΕΝ, οι 864 ήταν άνδρες 
(88,43%), ενώ οι 113 γυναίκες (11,57%).
Από τα ευρήματα της έρευνας για τις 
δημόσιες ΑΕΝ προέκυψαν τα παρακάτω 
ενδιαφέροντα συμπεράσματα αναφορικά 
με το κοινωνιολογικό προφίλ, τις προτιμή-
σεις και τους στόχους των σπουδαστών 
με βάση το φύλο τους.
Το 76,11% των σπουδαστριών των δημο-
σίων ΑΕΝ έχουν αποφοιτήσει από το 
λύκειο με βαθμό 17 και άνω, ενώ το αντί-
στοιχο ποσοστό στους άνδρες ανέρχε-
ται σε 62,96%. Μία μόνο σπουδάστρια 
(0,88%) έχει αποφοιτήσει με βαθμό 
κάτω του 14, ενώ αντιθέτως το 7,64% των 
ανδρών σπουδαστών των ΑΕΝ εκτιμάται 
ότι είχαν βαθμό απολυτηρίου κάτω του 14.
Επιπλέον, όπως εξάγεται από την έρευνα, 
το 7,96% των σπουδαστριών των δημοσίων 
ΑΕΝ απάντησαν ότι οι γονείς τους απασχο-
λούνται σε επαγγέλματα συναφή με τη ναυ-
τιλία, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό που αφο-
ρά τους γονείς των ανδρών αγγίζει το 19,91%.
Το 51,38% των σπουδαστριών των δημο-
σίων ΑΕΝ έχουν ετήσιο οικογενειακό 
εισόδημα κάτω από 10.000 ευρώ, ενώ το 
αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες 
κυμαίνεται στο 34,52%. Το 33,94% των 
σπουδαστριών των δημοσίων ΑΕΝ έχουν 
ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μεταξύ 
10.000 και 20.000 ευρώ, ενώ το αντίστοι-
χο ποσοστό για τους άνδρες ανέρχεται 
σε 38,21%. Επίσης, το 11,93% των σπουδα-
στριών των δημοσίων ΑΕΝ έχουν ετήσιο 
οικογενειακό εισόδημα από 20.001 έως 
40.000 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό 
για τους άνδρες είναι αυξημένο (20,48%). 
Μόλις το 0,92% των σπουδαστριών έχει 
ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μεταξύ 
40.001 και 60.000 ευρώ, ενώ το αντίστοι-

χο ποσοστό των ανδρών σπουδαστών 
των δημοσίων ΑΕΝ είναι της τάξεως του 
3,81%. Τέλος, το 1,83% των γυναικών και το 
2,98% των ανδρών σπουδαστών δήλωσαν 
ότι έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 
άνω των 60.000 ευρώ.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι 
τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες σπου-
δαστές των δημοσίων ΑΕΝ στην πλειονό-
τητά τους είχαν την πλήρη υποστήριξη από 
τους γονείς τους σε ό,τι αφορά την εισα-
γωγή τους σε ΑΕΝ, σε ποσοστό 60,18% για 
τις γυναίκες και 59,56% για τους άνδρες.
Το 24,78% των σπουδαστριών των δημο-
σίων ΑΕΝ εκτιμάται ότι χρησιμοποιούν το 
ίντερνετ πάνω από 20 ώρες σε εβδομα-
διαία βάση, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό 
στους άνδρες είναι πιο αυξημένο, αγγίζο-
ντας το 31,40%.
Αναφορικά με τους κυριότερους λόγους 
για τους οποίους οι σπουδαστές επέλε-
ξαν να γίνουν αξιωματικοί του Εμπορικού 
Ναυτικού, το 50,82% των σπουδαστρι-
ών των δημοσίων ΑΕΝ απάντησαν ότι 
επέλεξαν να ακολουθήσουν το εν λόγω 
επάγγελμα από αγάπη για τη θάλασσα, 
το 36,61% λόγω επαγγελματικής αποκα-
τάστασης, ενώ το 9,84% για οικονομικούς 
λόγους. Εν αντιθέσει, για τους άνδρες, το 
40,30% απάντησε ότι ήταν λόγω επαγγελ-
ματικής αποκατάστασης, το 31,16% από 
αγάπη για τη θάλασσα και το 22,51% για 
οικονομικούς λόγους.
Το 41,59% των σπουδαστριών των δημο-
σίων ΑΕΝ επιθυμούν πάρα πολύ να ναυ-
τολογηθούν σε δεξαμενόπλοια. Το αντί-
στοιχο ποσοστό στους άνδρες ανέρχεται 
σε 48,55%. Το 5,31% και το 5,33% των 
γυναικών και των ανδρών αντίστοιχα δεν 
επιθυμούν καθόλου να ναυτολογηθούν σε 
αυτόν τον τύπο πλοίου.
Το 26,55% των σπουδαστριών των δημο-
σίων ΑΕΝ εκφράζουν έντονο ενδιαφέρον 
να ναυτολογηθούν σε bulk carriers. Αντι-
θέτως, το 4,42% δεν επιθυμεί καθόλου. Σε 
ό,τι αφορά τους άνδρες σπουδαστές, το 
16,45% επιθυμεί πάρα πολύ να ναυτολογη-

θεί σε bulk carriers, ενώ το 16,69% καθόλου.
Μεγάλη διαφορά βλέπουμε και στις προ-
τιμήσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών 
σπουδαστών των δημοσίων ΑΕΝ στο 
κατά πόσο επιθυμούν να ναυτολογηθούν 
σε πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτί-
ων. Συγκεκριμένα, το 28,32% των γυναικών 
και το 13,01% των ανδρών σπουδαστών 
επιθυμούν πάρα πολύ να αποτελέσουν 
μέλη πληρώματος σε πλοία μεταφοράς 
εμπορευματοκιβωτίων. Σε αντίθεση, το 
12,39% και το 24,62% των γυναικών και των 
ανδρών σπουδαστών των δημοσίων ΑΕΝ 
αντίστοιχα δεν επιθυμούν να ναυτολογη-
θούν καθόλου σε αυτόν τον τύπο πλοίου.
Το 36,28% των γυναικών και το 16,59% των 
ανδρών σπουδαστών των δημοσίων ΑΕΝ 
επιθυμούν πάρα πολύ να ναυτολογηθούν σε 
επιβατηγά πλοία/κρουαζιερόπλοια, ενώ το 
26,55% και το 38,98% των γυναικών και των 
ανδρών αντίστοιχα δεν επιθυμούν καθόλου.
Στα ίδια επίπεδα καταγράφονται οι προ-
τιμήσεις ανδρών και γυναικών σπουδα-
στών των δημοσίων ΑΕΝ αναφορικά με 
την επιθυμία τους για τη ναυτολόγηση σε 
πλοία μεταφοράς LNG και LPG. Το 40,71% 
των γυναικών και το 42,64% των ανδρών 
επιθυμούν πάρα πολύ να ναυτολογηθούν 
σε LNG/LPG carriers, ενώ αντιθέτως το 
6,19% και το 7,88% των γυναικών και των 
ανδρών σπουδαστών αντίστοιχα δεν επι-
θυμούν καθόλου.

Το 76,11% των 
σπουδαστριών των 
δημοσίων ΑΕΝ έχουν 
αποφοιτήσει από το λύκειο 
με βαθμό 17 και άνω, ενώ 
το αντίστοιχο ποσοστό 
στους άνδρες ανέρχεται  
σε 62,96%. 
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Ποιοι σπουδαστές επιλέγουν ιδιωτικά  
ιδρύματα ναυτικής εκπαίδευσης

Στην ετήσια έρευνα για τους πρωτοετείς 
σπουδαστές των ΑΕΝ της Ελλάδας, πέραν 
των δημοσίων Ακαδημιών Εμπορικού Ναυ-
τικού, συμμετείχε και το Μητροπολιτικό 
Κολλέγιο, αντιπροσωπεύοντας την ιδιωτική 
ναυτική εκπαίδευση της χώρας μας.
Συγκεκριμένα, στην έρευνα έλαβαν μέρος 
67 πρωτοετείς σπουδαστές του Μητρο-
πολιτικού Κολλεγίου, εκ των οποίων 33 
σπουδαστές από τη Σχολή Πλοιάρχων και 
34 σπουδαστές από τη Σχολή Μηχανικών.
Το 91,04% του δείγματος σπουδαστών 
από το Μητροπολιτικό Κολλέγιο ήταν 
άνδρες, ενώ το 8,96% ήταν γυναίκες, ηλικί-
ας 18-29 ετών.
Από τα ευρήματα της έρευνας για το 
Μητροπολιτικό Κολλέγιο προέκυψε ότι 
το 24,24% των σπουδαστών έχουν απο-
φοιτήσει με βαθμό άνω του 17 από το 
λύκειο, το 40,91% με βαθμό μεταξύ 14 και 
16,99, ενώ το 34,85% με βαθμό 10-13,99.
Επίσης, το 57,58% των γονέων των σπου-
δαστών του Μητροπολιτικού Κολλεγί-
ου δεν απασχολούνται σε επαγγέλματα 
συναφή με τη ναυτιλία, ωστόσο, όπως 
προκύπτει από την έρευνα, η πλειονότητα 
των γονέων (69,23%) υποστήριξαν πλή-
ρως την απόφαση των παιδιών τους να 
εισαχθούν στο ναυτικό επάγγελμα.
Αναφορικά με το ετήσιο οικογενειακό 
εισόδημα, το 11,86% των σπουδαστών 
του Μητροπολιτικού Κολλεγίου δήλωσαν 
ότι έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδη-
μα κάτω από 10.000 ευρώ, το 30,51% των 
σπουδαστών μεταξύ 10.000 και 20.000 
ευρώ, το 25,42% από 20.001 έως 40.000 
ευρώ, ενώ το 13,56% από 40.001 έως 
60.000 ευρώ. Το 18,64% των σπουδαστών 
του Μητροπολιτικού Κολλεγίου δήλωσαν 
ότι έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 
άνω των 60.000 ευρώ.
Επιπλέον, από την έρευνα εξήχθη ως 
συμπέρασμα ότι το ήμισυ σχεδόν του 
δείγματος των σπουδαστών από το 
Μητροπολιτικό Κολλέγιο (46,97%) κάνει 
χρήση του ίντερνετ πάνω από 20 ώρες σε 
εβδομαδιαία βάση.

Οι κύριοι παράγοντες που επηρέασαν την 
απόφαση των σπουδαστών του Μητρο-
πολιτικού Κολλεγίου να επιλέξουν τις ναυ-
τικές σπουδές ήταν κυρίως η προσωπική 
έρευνα και το ενδιαφέρον, σε ποσοστό 
53,64%, καθώς και ο κοινωνικός περίγυ-
ρος και το φιλικό περιβάλλον, σε ποσοστό 
35,45%.
Αναφορικά με τους κύριους λόγους για 
τους οποίους οι σπουδαστές επέλεξαν να 
γίνουν αξιωματικοί του Εμπορικού Ναυ-
τικού, το 36,48% των σπουδαστών του 
Μητροπολιτικού Κολλεγίου απάντησαν 
ότι ήταν λόγω γρήγορης επαγγελματικής 
αποκατάστασης, το 31,58% από αγάπη για 
τη θάλασσα και το 20,18% για οικονομι-
κούς λόγους.
Τέλος, σε ερώτηση για το ποιες θεωρούν 
ότι είναι οι πιο σημαντικές υπηρεσίες/
παροχές εν πλω, το 39,20% των σπου-
δαστών του Μητροπολιτικού Κολλεγί-
ου απάντησαν ότι είναι το ίντερνετ, το 
23,20% το γυμναστήριο και ακολουθούν 
η παρουσία εκπαιδευτή (instructor) στο 
πλοίο με ποσοστό 13,60%, το δωρεάν 
τηλέφωνο (10,40%) και η εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση (6,40%).

Οι κύριοι παράγοντες που
επηρέασαν την απόφαση
των σπουδαστών του
Μητροπολιτικού Κολλεγίου
να επιλέξουν τις ναυτικές
σπουδές ήταν κυρίως η 
προσωπική έρευνα και το 
ενδιαφέρον, σε ποσοστό 
53,64%, καθώς και ο 
κοινωνικός περίγυρος  
και το φιλικό περιβάλλον, 
σε ποσοστό 35,45%.
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