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Due to the imminent change in regulations
 for lower Sulphur emission we present you 

the most reliable solution
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• Simplified

• Compact
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Available in a wide range of MGO 
Flow that covers all Vessel needs
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- Easy, fast, trouble free instalation
- Suitable for operation under heavy marine 

conditions
- All-in-One Unit, ready for connection on fuel 

line and power supply
- Design and construction approved by all lead-

ing Classification Societies
-  Minimal footprint due to sophisticated com-

pact design
- Suitable for new buildings and retrofit
- Over than 150 succesful installations of MGO 

Cooling Units and stand-alone MGO Coolers
- Technical Achievement Award by Lloyd’s List

Our brand new standardized 
MGO Cooling Units.

...we work on quality
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ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΕΝ ΠΛΩ

Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι στην Ακτή Μιαούλη

Ο ΙΜΟ πρέπει να εκπληρώσει την εντολή για μια 

ασφαλή, πιο πράσινη και πιο βιώσιμη ναυτιλία

Αποκλειστική συνέντευξη του Γ.Γ. του ΙΜΟ,  

Κίτακ Λιμ

Πλοιοκτήτριες ή διαχειρίστριες εταιρείες που 

παραβιάζουν τις κυρώσεις εις βάρος Ιράν και 

Βενεζουέλας θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες

Συνέντευξη του Αναπληρωτή Υφυπουργού Εξωτε-

ρικών των ΗΠΑ, Ντέιβιντ Πέιμαν

Ο ελληνικός εφοπλισμός  

πρέπει πλέον να βγαίνει μπροστά

Συνέντευξη του Προέδρου της ECSA, 

Πάνου Λασκαρίδη 

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ

Οι πρωταγωνιστές της χρονιάς

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

Έξι πρωταγωνιστές συζητούν για τη  

ναυτιλιακή βιομηχανία στον 21ο αιώνα

Τι αλλάζει στις διεθνείς ναυτιλιακές αγορές;

Πολλαπλές οι προκλήσεις  

για τα Capesizes

Του Γιάννη Θεοδωρόπουλου

Oι προοπτικές για τα πλοία τύπου Capesize

Του Νίκου Τριανταφυλλάκη

Το Πεκίνο στέλνει μηνύματα αισιοδοξίας  

για την αγορά των Capesizes

Της Rebecca Galanopoulos Jones

Τα μηνύματα είναι ασαφή,  

αλλά ας μη χάνουμε την αισιοδοξία μας

Του Χρήστου Κεχαγιά

Η παράδοση νέου τονάζ ασκεί  

επιπλέον πίεση στην αγορά

Της Εύας Τζίμα

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ

Του Καπτ. Γ. Γεωργούλη

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ

Ειδήσεις από τις θάλασσες του κόσμου

Τάσεις στην παγκόσμια αγορά κρουαζιέρας

Των Αγγελικής Κολιομίχου  

και Γιάννη Θεοδωρόπουλου

Πώς διαμορφώνεται η παγκόσμια αγορά 

κρουαζιέρας

Του Θεόδωρου Κόντε

Οι προοπτικές της κρουαζιέρας σε διεθνές  

και ελληνικό επίπεδο

Του Μιχάλη Λάμπρου

COMMODITIES

Εμπορευματικά αγαθά: από την παραγωγή  

στη διακίνηση και στην κατανάλωση

Μελέτες κατά παραγγελία

Άρθρο του Πάνου Ζαχαριάδη

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ

Οι εξελίξεις στην αυτόνομη ναυτιλία οδηγούν 

προς το One Sea Ecosystem

Της Päivi Haikkola

Routing Advisory Service: Οι λύσεις που προ-

σφέρει σήμερα η επιστήμη της μετεωρολογίας

Του Δρος Νίκου Μαζαράκη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΕΝ ΠΤΗΣΕΙ

Επικαιρότητα από τον χώρο των αερομεταφορών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Τάσεις και εκτιμήσεις για το παγκόσμιο 

θαλάσσιο εμπόριο

Η ετήσια ειδική έρευνα των Ναυτικών Χρονικών

Μάιος 2019

Φωτογραφία εξωφύλλου:  
Ναυτικά Χρονικά/Ηλίας Στεφανίδης.
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1.100.000
επιβάτες κρουαζιέρας 

αναμένεται να αφιχθούν  

στο λιμάνι του Πειραιά  

το τρέχον έτος.

181
πλοία οδηγήθηκαν προς 

ανακύκλωση κατά το πρώτο 

τρίμηνο του 2019, εκ των οποίων 

142 σε εγκαταστάσεις της  

ΝΑ Ασίας.

1,6%
των εργαζομένων στα κράτη-

μέλη της ΕΕ, σχεδόν 3,5 εκατ. 

άτομα, απασχολείται  

σε δραστηριότητες που 

σχετίζονται με τη γαλάζια 

οικονομία. 

$10 δις 
εκτιμάται η απώλεια εσόδων  

της Τεχεράνης από τον 

περιορισμό των εξαγωγών 

πετρελαίου λόγω των 

αμερικανικών κυρώσεων.

26.000.000 
νοικοκυριά θα μπορούν  

να καλύπτουν τις ανάγκες  

τους με το φυσικό αέριο  

που θα μεταφέρεται μέσω  

του αγωγού Nord Stream 2.

1,9 εκατ.
βαρέλια σε ημερήσια βάση 

ήταν η παραγωγή πετρελαίου 

στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2018, 

αυξημένη κατά 8,9% σε σχέση  

με το 2017.

1.401
ήταν ο συνολικός αριθμός  

των εγκατεστημένων  

στην Ελλάδα γραφείων 

ναυτιλιακών εταιρειών  

το 2018.

43 VLCCs 
παραγγέλθηκαν σε διεθνή 

ναυπηγεία το 2018, όταν το 2017 

είχαν παραγγελθεί συνολικά  

62 VLCCs.

53,79 εκατ.
εμπορευματοκιβώτια (TEUs) 

διακινήθηκαν συνολικά από  

τους 45 θαλάσσιους λιμένες  

της Κίνας κατά το πρώτο τρίμηνο 

του 2019.

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 
ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
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ΕΝ ΠΛΩ

Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι  
στην Ακτή Μιαούλη

Τρεις άμεσες προτεραιότητες  
για τη ναυτική εκπαίδευση

Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της 
έρευνας που διεξήγαγαν τα Ναυτικά Χρονι-
κά για ενδέκατη συνεχόμενη χρονιά σχε-
τικά με το κοινωνιολογικό προφίλ και τους 
στόχους των πρωτοετών σπουδαστών 
στις ΑΕΝ της χώρας ήταν ένα έναυσμα 
για τη δημόσια συζήτηση σχετικά με τη 
ναυτική εκπαίδευση μεταξύ των κοινωνι-
κών εταίρων της ναυτιλίας μας.
Εκπρόσωποι του κράτους, του εφοπλι-
σμού και της ναυτεργασίας τοποθετή-
θηκαν πάνω στις προτεραιότητες για 
τις οποίες θα πρέπει να μεριμνήσει το 
Υπουργείο Ναυτιλίας κατά το επόμενο 
διάστημα.
Σύμφωνα με τους ομιλητές και αρκετούς 
γνώστες του θέματος που συμμετείχαν 
στη συζήτηση, τρεις θα πρέπει να είναι οι 
άμεσες προτεραιότητες της Ακτής Βασι-
λειάδη: 
1. Η λειτουργία με αποτελεσματικό 

τρόπο, με πλήρη στελέχωση αλλά 
και με σύγχρονη μηχανογράφηση και 

διαδικτυακή πρόσβαση του γραφεί-
ου σταδιοδρομίας του ΥΝΑΝΠ.

2. Η εισαγωγή της γνώσης των αγγλικών 
ως υποχρεωτικού ειδικού κριτηρίου 
επιλογής για την εισαγωγή των πρω-
τοετών σπουδαστών στις ΑΕΝ της 
χώρας. Το ζητούμενο είναι οι πρωτο-
ετείς να εισάγονται και να κατέχουν  
–τουλάχιστον– γνώσεις επιπέδου 
First Certificate in English (πιο γνω-
στού ως FCE-Lower).

3. Η εφαρμογή της αποφασισμένης 
από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές 
πρότασης που αφορά τη χρονική 
περίοδο κατά την οποία οι δόκιμοι 
σπουδαστές καλούνται να ναυτο-
λογηθούν στα εκπαιδευτικά μπάρ-
κα. Η ήδη εγκεκριμένη πρόταση για 
τα εκπαιδευτικά μπάρκα επιτρέπει 
στους σπουδαστές να τα πραγματο-
ποιούν σε δύο περιόδους: μετά τον 
πρώτο χρόνο σπουδών το πρώτο και 
στο τελευταίο εξάμηνο το δεύτερο. 
Σκοπός της τροποποίησης της ισχύ-
ουσας νομοθεσίας σχετικά με τα δύο 
υποχρεωτικά εκπαιδευτικά μπάρκα 

1. Α-Δ: Ο κ. Γιάννης Πλατσιδάκης, Managing Director της Maran 
Dry Management Inc. και επίτιμος πρόεδρος της INTERCARGO, 
η κ. Βενετία Καλλιπολίτου, Deputy Managing Director for Human 
Element and Training – Tsakos Columbia Shipmanagement 
S.A., ο καπτ. Έμμανουήλ Τσικαλάκης, πρόεδρος της ΠΈΠΈΝ και ο 
καπτ. Γεώργιος Βλάχος, Training Consultant του Cosmos Nautical 
Training Centre και της Mediterranean Maritime Academy και 
τέως πρόεδρος της ΠΈΠΈΝ.

2. Ο κ. Διονύσης Τεμπονέρας, γενικός γραμματέας του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

3. Ο κ. Λεωνίδας Δημητριάδης-Έυγενίδης, πρόεδρος του Ιδρύμα-
τος Έυγενίδου και πρεσβευτής του ΙΜΟ στην Έλλάδα.

4. Α-Δ: H κ. Ιωάννα Μπίσια, ο ιδρυτής του Ομίλου Τσάκου,  
καπτ. Παναγιώτης Τσάκος και ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος 
– Έλληνικής Ακτοφυλακής, αντιναύαρχος ΛΣ Σταμάτιος Ράπτης.



είναι να υπάρχει αφενός μεγαλύτε-
ρη ελαστικότητα στη χρονική στιγμή 
ναυτολόγησης των σπουδαστών και 
αφετέρου να μη χάνεται για δύο ολό-
κληρα χρόνια πριν από την αποφοί-
τησή τους η επαφή με το πλοίο και 
την εκπαίδευση εν πλω. 

Οι παραπάνω προτεραιότητες έχουν 
ήδη κατατεθεί ως απόλυτα αναγκαίες 
από τους θεσμικούς εκπροσώπους του 
εφοπλισμού και της ναυτεργασίας και θα 
είναι ενδιαφέρον να εξεταστούν τα απο-
τελέσματα της ορθής υιοθέτησής τους 
(ή μη) σε έναν χρόνο από σήμερα, όταν 
θα ανακοινωθεί η επόμενη έκδοση των 
αποτελεσμάτων της ετήσιας έρευνας των 
Ναυτικών Χρονικών.

Σε τι επίπεδα διαμορφώνεται  
το ελληνικό νηολόγιο

Η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στό-
λου (πλοία 100 ΚΟΧ και άνω) κατέγρα-
ψε αύξηση κατά 0,8% τον περασμένο 
Φεβρουάριο σε σχέση με τον Φεβρου-
άριο του 2018, ενώ σημείωσε μεταβολή 
+0,6% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 

έτους 2018 προς το 2017, σύμφωνα με 
στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπη-
ρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ).
Συγκεκριμένα, η ολική χωρητικότητα 
του ελληνικού εμπορικού στόλου, από 
πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, τον περασμένο 
Φεβρουάριο κατέγραψε μείωση της τάξε-
ως του 1,7%, συγκριτικά με τον Φεβρου-
άριο του 2018. Μείωση 2,4% σημειώθηκε 
κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 
2018 προς το 2017.
Ο αριθμός των φορτηγών πλοίων κατέ-
γραψε μείωση, καθώς τον Φεβρουάριο 
του 2017 ο ελληνικός εμπορικός στόλος 
αριθμούσε 441 πλοία, τον Φεβρουά-
ριο του 2018 ο αριθμός αυτός μειώθηκε 
κατά 3,2%, στα 427, ενώ τον περασμένο 
Φεβρουάριο ο αριθμός των φορτηγών 
πλοίων άγγιξε τα 417.
Τα δεξαμενόπλοια υπό ελληνική σημαία 
έφταναν τα 508 τον περασμένο Φεβρου-
άριο, μειωμένα κατά 2,1% συγκριτικά με 
τον Φεβρουάριο του 2018.
Σε αντίθεση, τα επιβατηγά πλοία σημείω-
σαν άνοδο, καθώς τον Φεβρουάριο του 
2017 ο αριθμός τους είχε ανέλθει σε 626, 
τον Φεβρουάριο του 2018 αυξήθηκαν 

κατά 3,5%, στα 648, ενώ τον περασμένο 
Φεβρουάριο έφτασαν τα 683.

Ενισχύεται σημαντικά το 
Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής ανακοίνωσε ότι θα χορηγείται 
εφεξής από την εθελοντική συνεισφορά 
της ναυτιλιακής κοινότητας ποσό 1 εκατ. 
ευρώ κατ’ έτος στο Κεφάλαιο Ναυτικής 
Εκπαίδευσης (ΚΝΕ) για τη χρηματοδότη-
ση της ναυτικής εκπαίδευσης.
Με τη σχετική διάταξη, για πρώτη φορά, 
τα έσοδα του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαί-
δευσης αυξάνονται, εφεξής και σε ετήσια 
βάση, κατά 1 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα 
τα συνολικά έσοδα του ΚΝΕ να μετα-
βληθούν με αυξητικούς ρυθμούς, από το 
τρέχον οικονομικό έτος, κατά μέσο όρο 
στο 25%.
Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω οικο-
νομική ενίσχυση, δίνεται η δυνατότητα 
στον Προϋπολογισμό ΚΝΕ να υποστη-
ρίξει σημαντικά την εύρυθμη λειτουργία 
των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτι-
κού (ΔΣΕΝ) και να ενισχύσει όλες εκείνες 

1 4
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τις δράσεις που αφορούν την αναβάθμιση 
της ναυτικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα:
• Τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του 

συστήματος της ναυτικής εκπαίδευ-
σης και την παροχή υψηλού επιπέ-
δου επαγγελματικής κατάρτισης των 
Ελλήνων ναυτικών.

• Την αρτιότερη οργάνωση και λει-
τουργία των ΔΣΕΝ με σύγχρονο 
εκπαιδευτικό εξοπλισμό και την απο-
τελεσματική υποστήριξη των δύο 
νεοσυσταθεισών σχολών, της ΑΕΝ 
Καλύμνου και του ΚΕΣΕΝ Μακεδο-
νίας, ούτως ώστε οι Έλληνες ναυτι-
κοί να μπορούν να ανταποκρίνονται 
πλήρως στις ολοένα και αυξανόμενες 
απαιτήσεις που επιβάλλονται από τη 
διεθνή δραστηριότητα της ναυτιλίας, 
από τις τεχνολογικές εξελίξεις και 
φυσικά από το θεσμικό πλαίσιο που 
τη διέπει σε εθνικό, ενωσιακό και διε-
θνές επίπεδο.

• Νέες δυνατότητες πρόσληψης καθη-
γητών-ναυτοδιδασκάλων ΙΔΑΧ, που 
θα συμβάλουν στην αναβάθμιση της 
διδασκαλίας των σπουδαστών των 
ΑΕΝ και των ΚΕΣΕΝ.

• Τη βελτίωση των κτιριακών υποδο-
μών και την απόκτηση νέου υλικοτε-
χνικού εξοπλισμού, που θα βελτιώσει 
περαιτέρω το παραγόμενο εκπαιδευ-
τικό έργο.

Συνεργασία μεταξύ τριών 
μεγάλων ενώσεων εφοπλιστών

ICS (International Chamber of Shipping), 
ECSA (European Community Shipowners’ 
Associations) και ASA (Asian Shipowners’ 
Association) υπέγραψαν στις 8 Απριλί-
ου MoU στη Σιγκαπούρη, σύμφωνα με το 
οποίο ενισχύεται η μεταξύ τους συνεργασία.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ICS, οι τρεις 
ενώσεις αντιπροσωπεύουν περίπου το 90% 
του παγκόσμιου εμπορικού στόλου, γεγονός 
που καταδεικνύει την αναγκαιότητα συνερ-
γασίας μεταξύ τους για την προώθηση των 
συμφερόντων της παγκόσμιας ναυτιλίας.
Ο πρόεδρος του ICS, Esben Poulsson, 
επεσήμανε ότι οι τρεις παραπάνω ενώσεις 
οφείλουν να διασφαλίσουν ότι τίθεται σε 
εφαρμογή το νομοθετικό πλαίσιο που διέ-
πει τη ναυτιλία και ότι δεν παρεμποδίζεται 
η ανάπτυξη του θαλάσσιου εμπορίου από 
ανεπιθύμητες περιφερειακές ή μονομε-
ρείς πρωτοβουλίες.

Από τη μεριά του, ο κ. Πάνος Λασκαρί-
δης, πρόεδρος της ECSA, τόνισε χαρα-
κτηριστικά ότι «η συνεργασία με τις ICS 
και ASA μας επιτρέπει να ενισχύσουμε 
τις κοινές προσπάθειες για την προώθη-
ση των συμφερόντων των εφοπλιστών σε 
διεθνή fora, όπως εκείνα του IMO, είτε σε 
συνεδριάσεις της ΕΕ».
Ο κ. Bhumindr Harinsuit, πρόεδρος της 
ASA, επεσήμανε ότι είναι ζωτικής σημα-
σίας η εκπροσώπηση σε διεθνές επίπεδο 
των συμφερόντων της ασιατικής ναυτιλί-
ας, η οποία καταλαμβάνει σημαντική θέση 
παγκοσμίως, ιδιαίτερα εάν αναλογιστεί 
κανείς τη συμβολή των αναδυόμενων ασι-
ατικών οικονομιών ως προς την αύξηση 
της ζήτησης για θαλάσσιες μεταφορές.

Τα μελανά σημεία του κανονισμού 
της ΕΕ για την ανακύκλωση  
των πλοίων

Μόλις εννέα από τις συνολικά είκοσι έξι 
εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στον 
Ευρωπαϊκό Κατάλογο Μονάδων Ανακύ-
κλωσης Πλοίων είναι στην ουσία έτοιμες 
προς λειτουργία, ενώ τρεις μπορούν να 
ανακυκλώσουν πλοία μεγάλης χωρητικό-
τητας (από Panamax και άνω), σύμφωνα 
με μελέτη της BIMCO.
Όπως επεσήμανε ο κ. Angus Frew, γενι-
κός γραμματέας και CEO της BIMCO, ο 
εν λόγω κατάλογος με τα «εγκεκριμένα» 
διαλυτήρια από την ΕΕ αποτελεί μια μορ-
φή προστατευτικής πολιτικής, θέτοντας 
σε δυσοίωνη θέση, σύμφωνα με τον ίδιο, 
τους Ευρωπαίους πλοιοκτήτες.
Ο Κανονισμός (EU) 1257/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουα-
ρίου 2019 και ορίζει ότι τα πλοία ευρωπαϊ-
κής σημαίας θα πρέπει να ανακυκλώνονται 
σε μονάδες που πληρούν ορισμένες ελά-
χιστες προδιαγραφές και περιλαμβάνο-
νται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Μονάδων 
Ανακύκλωσης.
Πέραν των εγκαταστάσεων ανακύκλωσης 
πλοίων στην ΕΕ, στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο 
Μονάδων Ανακύκλωσης μπορούν να εντα-
χθούν και εγκαταστάσεις εκτός ΕΕ, οι οποί-
ες όμως θα πρέπει να επιθεωρηθούν πρώτα.
Προς το παρόν, στον συγκεκριμένο κατά-
λογο έχουν ενταχθεί τρεις εγκαταστάσεις 
ανακύκλωσης πλοίων εκτός ΕΕ, δύο στην 
Τουρκία και μία στις ΗΠΑ.
Από τη μεριά της, η BIMCO θεωρεί ότι θα 
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πρέπει να πραγματοποιηθούν οι αναγκαί-
ες επιθεωρήσεις σε όλες τις εγκαταστά-
σεις, εντός και εκτός ΕΕ, με γνώμονα την 
ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, 
καθώς και την προστασία του περιβάλλο-
ντος, ενώ επισημαίνει ότι ορισμένες ασια-
τικές εγκαταστάσεις ανακύκλωσης πλοίων 
έχουν υποβάλει, εδώ και δύο χρόνια, αίτη-
ση για να ενταχθούν στην εν λόγω λίστα, 
χωρίς καμία ανταπόκριση.
Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με την BIMCO, 
συνιστά μια μορφή προστατευτισμού, η 
οποία προωθεί μόνο την ευρωπαϊκή αγο-
ρά ανακύκλωσης πλοίων.
 
«Βουτιά» σε χαμηλά 
δεκαπενταετίας  
οι παραγγελίες νεότευκτων

Το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών νεό-
τευκτων πλοίων βρίσκεται στα χαμηλότε-
ρα επίπεδά του τα τελευταία δεκαπέντε 
χρόνια, καθώς η αγορά ταλανίζεται από 
υπερπροσφορά χωρητικότητας.
Πιο συγκεκριμένα, όπως μεταδίδουν διεθνή 
μέσα, βασισμένα σε στοιχεία της Clarksons, 
κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019 έχουν 
παραγγελθεί περίπου 3.200 πλοία συνολικής 

χωρητικότητας 81 εκατ. gross tons, αριθμός ο 
οποίος αποτελεί τον μικρότερο από το 2004.
Όπως ανέφερε στην WSJ ο George 
Warner της Clarksons Research, οι 
παραγγελίες για νεότευκτα έχουν υποχω-
ρήσει στα χαμηλότερα επίπεδα από τότε 
που ξεκίνησε η μεγάλη «έκρηξη» ναυπη-
γήσεων.
Να σημειωθεί παράλληλα ότι διαφορές 
εντοπίζονται και στους τύπους πλοίου 
που παραγγέλνονται πλέον, καθώς, πριν 
από δέκα χρόνια, οι παραγγελίες bulkers 
και tankers αποτελούσαν τα δύο τρίτα 
των συνολικών παραγγελιών, ενώ, κατά 
το πρώτο τρίμηνο του 2019, το ποσοστό 
αυτό έχει υποχωρήσει στο 42%.
Σε ό,τι αφορά τις παραγγελίες LNG, ο 
αριθμός τους έχει ανέλθει στις 141, σύμ-
φωνα με τον κ. Warner, αποτελώντας το 
13% των συνολικών παραγγελιών, όταν 
δέκα χρόνια πριν ο εν λόγω τύπος πλοίων 
αντιπροσώπευε μόλις το 2%.

Σε τροχιά μείωσης οι επιθέσεις  
σε πλοία στην Ασία

Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου 
του 2019 καταγράφηκαν δέκα περιστατι-

κά επιθέσεων σε πλοία στις θάλασσες της 
Ασίας, συγκριτικά με τα είκοσι ένα συμβά-
ντα της αντίστοιχης περιόδου του 2018.
Τα παραπάνω νούμερα αντιπροσωπεύουν 
μείωση της τάξεως του 52% στον συνολι-
κό αριθμό των επιθέσεων που έλαβαν χώρα 
στις θάλασσες της Ασίας το πρώτο τρίμηνο 
του τρέχοντος έτους συγκριτικά με πέρυσι.
Επίσης, ο αριθμός των επιθέσεων που 
καταγράφηκαν στις θάλασσες της Ασίας το 
πρώτο τρίμηνο του έτους αντιπροσωπεύει 
τα χαμηλότερα επίπεδα για το αντίστοιχο 
διάστημα των τελευταίων δεκατριών ετών.
Αναφορικά με το πρώτο τρίμηνο του 2019, 
βελτιωμένη παρατηρήθηκε η κατάσταση 
σε λιμένες και αγκυροβόλια της Ινδονη-
σίας, καθώς και στο Μπανγκλαντές, στην 
Ινδία και στο Βιετνάμ.
Επίσης, για το ίδιο διάστημα δεν διαπι-
στώθηκε κάποιο περιστατικό ομηρίας 
ναυτικών στις θάλασσες Σούλου και Κελέ-
μπες, καθώς και στη θαλάσσια περιοχή 
ανοιχτά του ανατολικού τμήματος της 
Σαμπά στη Μαλαισία.
Ωστόσο, σύμφωνα με το ReCAAP ISC, 
ανησυχία προκαλεί η αύξηση των επιθέ-
σεων σε πλοία σε αγκυροβόλια της Κίνας 
με στόχο την κλοπή παλιοσίδερων.

Μια ενιαία αγορά δημιουργείται 
στην αφρικανική ήπειρο

Το 2018, σαράντα τέσσερις χώρες της 
Αφρικής υπέγραψαν συμφωνία για την 
ίδρυση της African Continental Free Trade 
Area (AfCFTA). Αντικείμενο της συμφωνί-
ας ήταν η δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς 
στην αφρικανική ήπειρο για την ελεύθερη 
διακίνηση εμπορευμάτων, υπηρεσιών και 
ατόμων, καθώς και για την πραγματοποί-
ηση επενδύσεων μεταξύ των χωρών που 
εντάσσονται στην AfCFTA.
Οι αφρικανικές χώρες που εργάζονται για 
την υλοποίηση του συγκεκριμένου φιλό-
δοξου σχεδίου στοχεύουν στη δημιουρ-
γία της μεγαλύτερης στον κόσμο ελεύθε-
ρης εμπορικής ζώνης.
Μεταξύ των κρατών που έχουν υπογράψει 
τη συγκεκριμένη συμφωνία είναι ο Νίγηρας, 
η Ρουάντα, το Τσαντ, η Ανγκόλα, η Κένυα και 
η Αιθιοπία, ενώ η συμφωνία έχει υποβληθεί 
προς επικύρωση από τα κράτη που συμμε-
τέχουν σε αυτή σε εναρμόνιση με την εθνική 
τους νομοθεσία. Πρόσφατα η Γκάμπια απο-
τέλεσε την 22η χώρα που επικύρωσε τη συμ-
φωνία για την ίδρυση της AfCFTA.
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Η δημιουργία της AfCFTA έχει ιδιαίτερη 
σημασία για την Αφρική, καθώς οι εμπο-
ρικές συναλλαγές μεταξύ των κρατών της 
ηπείρου υπόκεινται σε πλήθος δασμών 
και κανονισμών, γεγονός που υποσκάπτει 
τις μεταξύ τους εμπορικές σχέσεις.
Σύμφωνα με το World Economic Forum, 
το ενδοαφρικανικό εμπόριο, συγκριτικά 
με το συνολικό εμπόριο της Αφρικής, 
κυμαίνεται στο 20%, όταν στην Ευρώπη το 
αντίστοιχο ποσοστό είναι 69% και στην 
Ασία περίπου 59%.
Ενώ μεγάλα αφρικανικά κράτη, όπως η 
Αίγυπτος και η Δημοκρατία της Νότιας 
Αφρικής, υποστηρίζουν τις προσπάθειες 
για την υλοποίηση της AfCFTA, η Νιγη-
ρία μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο, καθώς 
υπάρχει σθεναρή αντίσταση από εργατικά 
σωματεία, ενώ μια μεγάλη μερίδα του πλη-
θυσμού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας.

Τι συζητήθηκε στην 37η Τακτική 
Γενική Συνέλευση της HELMEPA

Την Τετάρτη 17 Απριλίου πραγματοποιή-
θηκε η 37η Τακτική Γενική Συνέλευση της 
HELMEPA, την οποία φιλοξένησε η εται-
ρεία CERES. Προήδρευσε ο δρ Γ. Γράτσος, 
πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
HELMEPA, με γραμματείς τον κ. Σ. Σερέ-
μελη της Majestic International Cruises 
Inc. και τον κ. Μ. Φραγκιά της S. Livanos 
Hellas S.A. Τη συνέλευση τίμησαν με την 
παρουσία τους το ιδρυτικό μέλος Ανδρέας 
Ποταμιάνος και τα επίτιμα μέλη δρ Ματ-
θαίος Λως και Νικόλαος Τσαβλίρης.
Στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος καλω-
σόρισε τους παρευρισκομένους, ευχα-
ρίστησε τη φιλοξενούσα εταιρεία και 
αναφέρθηκε στις δραστηριότητες της 
HELMEPA το 2018, τις οποίες παρουσίασε 

στη συνέχεια αναλυτικά ο γενικός διευθυ-
ντής,  Δ. Κ. Μητσάτσος. Ο ταμίας του Διοι-
κητικού Συμβουλίου, Ν. Μπαφαλούκος, 
περιέγραψε την οικονομική κατάσταση 
κατά το 2018 και οι ελεγκτές της Moore 
Stephens παρουσίασαν τον ισολογισμό 
του περασμένου έτους.
Τα μέλη της συνέλευσης ενέκριναν ομό-
φωνα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, 
ενώ με παρεμβάσεις τους εγκωμίασαν 
το έργο της HELMEPA και τόνισαν την 
ανάγκη να επεκταθεί η εθελοντική αυτή 
πρωτοβουλία στην ευρύτερη ναυτιλιακή 
κοινότητα. Ο πρόεδρος και ο αντιπρό-
εδρος, Ι. Ξυλάς, ανέφεραν στο σημείο 
αυτό ότι το ΔΣ πραγματοποιεί έρευνα για 
την προσέλκυση νέων μελών, της οποίας 
τα αποτελέσματα, όταν προκύψουν, θα 
παρουσιαστούν σε προσεχή συνέλευση.

Στο στόχαστρο η διαφθορά  
των Αρχών που σχετίζονται  
με την εξυπηρέτηση των πλοίων

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) 
ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην αντι-
μετώπιση των περιστατικών διαφθοράς των 
Αρχών που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση 
των πλοίων, εντάσσοντας το εν λόγω ζήτημα 
στην ατζέντα του Facilitation Committee.
Η απόφαση να ενταχθεί το φαινόμενο της 
διαφθοράς των συγκεκριμένων Αρχών 
στο πρόγραμμα εργασιών του Facilitation 
Committee του IMO ελήφθη έπειτα από 
σχετική αίτηση από τη Λιβερία, τις νήσους 
Μάρσαλ, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασί-
λειο, τις ΗΠΑ και το Βανουάτου, με την 
υποστήριξη του ICS καθώς και ορισμένων 
μη κυβερνητικών οργανώσεων.
Ο γενικός γραμματέας του ICS, Guy 
Platten, επεσήμανε ότι η διαφθορά δια-

βρώνει την εμπιστοσύνη προς μια κυβέρ-
νηση, ενώ παρεμποδίζει την πραγματοποί-
ηση επενδύσεων, επηρεάζοντας αρνητικά 
την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας.
Ο ίδιος προσέθεσε ότι η διαφθορά αποτελεί 
παγκόσμιο ζήτημα, το οποίο θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί μαζικά από όλα τα κράτη-μέ-
λη του IMO. Σύμφωνα με τον IMO, από το 
2011 έως σήμερα έχει υπολογιστεί ότι έχουν 
καταγραφεί 28.000 περιστατικά στον χώρο 
της ναυτιλίας, γεγονός που αποδεικνύει την 
έκταση που έχει λάβει το φαινόμενο.

Αμερικανικές κυρώσεις  
στη Βενεζουέλα: η γνώμη  
των P&I Clubs

Την Παρασκευή 12 Απριλίου, η κυβέρνη-
ση των ΗΠΑ προχώρησε στην επιβολή 
κυρώσεων προς εννέα πλοία, τα οποία 
διαχειρίζονται τέσσερις πλοιοκτήτες 
που δραστηριοποιούνται στην εξαγωγή 
πετρελαίου της Βενεζουέλας, χωρίς ωστό-
σο να δοθεί σαφής απάντηση για τους 
λόγους της αιφνίδιας αυτής κίνησης.
Με αφορμή την επιβολή των παραπάνω 
κυρώσεων από αμερικανικής πλευράς, ο κ. 
Mike Salthouse, Deputy Global Director 
(Claims) του The North of England P&I 
Association Limited, σημειώνει ότι αυτή 
η εξέλιξη είναι ανησυχητική, καθώς αρχι-
κά οι ειδικοί θεωρούσαν ότι οι κυρώσεις 
της αμερικανικής κυβέρνησης αφορούσαν 
υπηκόους των ΗΠΑ.
Η σχετικά ευρεία ερμηνεία του εκτε-
λεστικού διατάγματος 13850 μπορεί να 
διαβαστεί ως απαγορευτική για οποια-
δήποτε χρηματοπιστωτική ή ασφαλιστι-
κή εταιρεία και οργανισμό των ΗΠΑ ως 
προς τη σύναψη ή την εκτέλεση οποιασ-
δήποτε ενοχικής σχέσης ή πράξης με 
τους εν λόγω πλοιοκτήτες, στους οποί-
ους επιβλήθηκαν οι κυρώσεις, σημειώνει 
ο κ. Salthouse. Οποιοσδήποτε άυλος ή 
περιουσιακός τίτλος των ιδιοκτητών και 
των πλοίων τους και οποιαδήποτε συναλ-
λαγή μεταφοράς χρημάτων πλέον είναι 
δεσμευμένη και απαγορευμένη από το 
αμερικανικό τραπεζικό σύστημα.
Η συγκεκριμένη ενέργεια εκ μέρους των 
ΗΠΑ μπορεί να μειώσει, ωστόσο, τους 
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υποστηρικτές της αμερικανικής κυβέρ-
νησης και να περιορίσει οποιαδήποτε 
συνέργεια θα χρειαζόταν για την επίτευξη 
του σκοπού των κυρώσεων.

Η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα 
στο πλευρό του Πολεμικού 
Ναυτικού

Στο πλαίσιο του προγράμματος αντικατά-
στασης ηλεκτροπαραγωγών ζευγών φρε-
γατών τύπου «S» που φέρει την επωνυμία 
«Κύκνος», υπεγράφη στο ΓΕΝ η σύμβαση 
για την προμήθεια και την εγκατάστα-
ση τεσσάρων ηλεκτροπαραγωγών ζευ-
γών, κατασκευής των εταιρειών «Société 
Internationale des Moteurs Baudouin» και 
«Leroy-Somer», σε μία ακόμα φρεγάτα 
τύπου «S» του Πολεμικού Ναυτικού.
Η σύμβαση υπεγράφη από τον αρχηγό 
ΓΕΝ, αντιναύαρχο Νικόλαο Τσούνη ΠΝ, τον 
πλοιοκτήτη και μέλος της Εταιρείας Κοινω-
νικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού 
ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ (Αστική Μη Κερδοσκοπική 
Εταιρεία) Παναγιώτη Λασκαρίδη, ως χορηγό, 
τον αντιπρόεδρο της εταιρείας «Baudouin», 
Emmanuel Tellier-L’Hernault, ως προμηθευ-
τή, και τον γενικό διευθυντή της εταιρείας 
«Νέα Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ» Απόστολο 

Ντάσιο, ως εγκαταστάτη, ενώ παρέστησαν 
ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος 
Αποστολάκης και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, πτέ-
ραρχος Χρήστος Χριστοδούλου.
Στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης, η 
εταιρεία «Baudouin» αναλαμβάνει να παρά-
σχει στο Πολεμικό Ναυτικό τέσσερα ηλε-
κτροπαραγωγά ζεύγη για εγκατάσταση σε 
μια φρεγάτα τύπου «S», συμπεριλαμβανο-
μένης της προμήθειας αριθμού ανταλλακτι-
κών, εργαλείων και υποστήριξης. Τα εν λόγω 
ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη θα εγκατασταθούν 
από την εταιρεία «Νέα Ελληνικά Ναυπηγεία 
ΑΕ», η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση 

εγκατάστασης καθώς και εκτέλεσης των 
απαραίτητων σωληνουργικών και ηλεκτρολο-
γικών εργασιών διασύνδεσης και λειτουργίας.
Το σύνολο της δαπάνης προμήθειας και 
εγκατάστασης θα καλύψει ο κ. Παναγιώτης 
Λασκαρίδης. Το έργο προγραμματίζεται να 
έχει ολοκληρωθεί εντός έντεκα μηνών από 
την υπογραφή της σύμβασης.

Α-Δ: Ο κ. Πάνος Λασκαρίδης, ο αρχηγός ΓΈΝ, αντιναύαρχος Νικόλαος 
Τσούνης ΠΝ, ο κ. Emmanuel Tellier-L’Hernault και ο κ. Απόστολος 
Ντάσιος. 

Clean energy in port

www.hybrid-port-energy.com

The Becker LNG PowerPac® supplies clean power to 
ships in port such as container vessels, car carriers 
and ferries. Compared to using on-board diesel 
engines to produce power, the system’s power supply 
dramatically reduces harmful emissions.
 
Another product, the fl oating LNG Power Barge, is
an environmentally friendly cold ironing solution for 
cruise ships in port.

A company of 
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Ο ΙΜΟ πρέπει να εκπληρώσει 
την εντολή για μια ασφαλή,  
πιο πράσινη και πιο βιώσιμη 
ναυτιλία 

Ο Γ.Γ. του Διεθνούς Ναυτιλιακού 
Οργανισμού, Κίτακ Λιμ, απαντά  
σε ερωτήσεις των Ηλία Μπίσια  
και Παναγιώτη Καπετανάκη. 

Στην παρούσα αποκλειστική 
συνέντευξη, ο Γ.Γ. του 
ΙΜΟ ανοίγει τα χαρτιά του: 
Κανονιστικό πλαίσιο, πράσινη 
ναυτιλία, γαλάζια ανάπτυξη, 
πειρατεία, βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας των 
ναυτικών αλλά και ενίσχυση 
της παρουσίας των γυναικών 
στον κλάδο θα τεθούν 
ψηλά στην ατζέντα κατά τα 
επόμενα τέσσερα χρόνια της 
ανανεωμένης θητείας του.



Κύριε Κίτακ Λιμ, έχετε λάβει εντολή για 
μια δεύτερη θητεία στο τιμόνι του ΙΜΟ. 
Ποια είναι η ατζέντα σας για τη δεύτερη 
τετραετία σας ως Γενικού Γραμματέα;

Το συμβούλιο του Οργανισμού, που είναι 
το εκτελεστικό όργανο, αποφάσισε να 
ανανεώσει την εντολή μου ως Γενικού 
Γραμματέα για μία ακόμα τετραετή θητεία 
και κάλεσε τη συνέλευση, η οποία περι-
λαμβάνει όλα τα κράτη-μέλη του ΙΜΟ, να 
εγκρίνει την ανανέωσή της στο τέλος του 
χρόνου. Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθύ-
τατη εκτίμησή μου σε όλα τα κράτη-μέλη 
που έδειξαν εμπιστοσύνη στο πρόσωπό 
μου ώστε να είμαι επικεφαλής του Οργα-
νισμού για μία ακόμα θητεία και ευελπι-
στώ ότι όλα τα κράτη-μέλη μοιράζονται 
αυτό το συναίσθημα και ότι θα εγκρίνουν 
την ανανέωση τον Δεκέμβριο.
Η αναγνώριση της ηγεσίας μου και η 
δέσμευση των κρατών-μελών επιβεβαι-
ώνουν την απόλυτη πίστη στην ατζέντα 
που δημιούργησα κατά τη διάρκεια της 
εκστρατείας μου ως υποψήφιου Γενικού 
Γραμματέα.
Έχω προωθήσει και θα συνεχίσω να προ-
ωθώ πολιτικές σε διάφορους τομείς, τους 
οποίους θεωρώ υψίστης σημασίας, και 
αυτοί είναι οι τομείς στους οποίους έχουν 
σημειωθεί σημαντικές επιτυχίες τα τελευ-
ταία χρόνια, οι οποίες όμως χρήζουν της 
συνεχούς προσοχής μας προκειμένου να 
εφαρμοστούν επιτυχώς.
Θα ήθελα να επισημάνω πέντε βασικούς 
τομείς:
• Πρώτον, η αντιμετώπιση των εκπο-

μπών αερίων του θερμοκηπίου από 
τα πλοία. Με την υιοθέτηση της 
Αρχικής Στρατηγικής του ΙΜΟ για 
τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από τη διεθνή ναυτιλία 
το 2018, υπάρχει σαφής δέσμευση 
για την πλήρη κατάργηση των εκπο-
μπών αερίων του θερμοκηπίου από 
τα πλοία, μια συγκεκριμένη σύνδεση 
με τη συμφωνία του Παρισιού και μια 
σειρά φιλόδοξων στόχων, που περι-
λαμβάνουν τη μείωση των εκπομπών 
από τον ναυτιλιακό τομέα κατά του-
λάχιστον 50% έως το 2050. Σε πραγ-
ματικές τιμές, αυτό αντιπροσωπεύει 
μια πραγματική μείωση εκπομπών 
άνω του 80% για τα πλοία που δρα-
στηριοποιούνται σήμερα στο θαλάσ-
σιο εμπόριο, γεγονός που σηματο-

δοτεί την πραγματική πρόοδο προς 
τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα στον ναυτιλιακό τομέα. 
Όλα τα κράτη-μέλη του ΙΜΟ αξί-
ζουν πολλά συγχαρητήρια για το 
πνεύμα συνεργασίας και την αφοσί-
ωσή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας, όπως συγχαρητηρίων 
αξίζουν και οι πολλές διεθνείς δια-
κυβερνητικές και μη κυβερνητικές 
οργανώσεις, αλλά και o ναυτιλια-
κός τομέας, για την εποικοδομητι-
κή συμμετοχή και συνεργασία τους. 
Η εστίαση τώρα έχει στραφεί στη 
λεπτομερή εργασία για την επίτευ-
ξη αυτών των φιλόδοξων στόχων 
και θα συνεχιστεί και μετά το 2019. 
Η έρευνα και η ανάπτυξη, το λεγόμε-
νο R&D, θα είναι καθοριστικής σημα-
σίας, καθώς οι στόχοι που συμφωνή-
θηκαν στη στρατηγική του ΙΜΟ δεν 
θα επιτευχθούν με τη χρήση ορυ-
κτών καυσίμων. Υπάρχει ανάγκη να 
καταστούν ελκυστικότερα τα πλοία 
μηδενικού άνθρακα και να κατευθυν-
θούν οι επενδύσεις προς καινοτόμες, 
βιώσιμες τεχνολογίες και εναλλακτι-
κά καύσιμα.

• Δεύτερον, η έναρξη της ισχύος 
του 0,5% ως ορίου για το θείο την 
1η Ιανουαρίου 2020. Πρέπει τώρα 
να διασφαλίσουμε την ορθή εφαρ-
μογή αυτού του ορίου για το θείο. 
Ο Οργανισμός θα αναπτύξει πολύ 
λεπτομερείς οδηγίες για να υποστη-
ρίξει την εφαρμογή του. Η προετοι-
μασία και ο προγραμματισμός έχουν 
προχωρήσει – και ο ΙΜΟ εκδίδει και 
αναπτύσσει σχετικές κατευθυντήριες 
γραμμές και καθοδήγηση. Θα παρα-
κολουθήσω στενά την εφαρμογή 
αυτού του σημαντικού μέτρου έως 
το 2020, αλλά και μετά. Πρόκειται για 
μια απόφαση-ορόσημο, η οποία θα 
έχει τεράστια οφέλη για την ανθρώ-
πινη υγεία και το περιβάλλον.

• Τρίτον, η ψηφιοποίηση. Θα έλεγα 
ότι η ψηφιακή αλλαγή είναι πιθανό να 
φτάσει στον ναυτιλιακό κόσμο πολύ 
σύντομα και, όταν αυτό συμβεί, ο 
ΙΜΟ πρέπει να είναι προετοιμασμέ-
νος. Οι τεχνολογικές εξελίξεις, όπως 
η ρομποτική, η αυτοματοποίηση και 
τα Big Data, θα οδηγήσουν σε δομι-
κές αλλαγές. Οι πλήρως αυτόνομοι 
λιμένες και τα ημι-αυτόνομα πλοία 

έχουν σχεδόν γίνει πραγματικότη-
τα σε ορισμένες χώρες. Και για τον 
ΙΜΟ μία από τις βασικές στρατηγικές 
κατευθύνσεις είναι η ενσωμάτωση 
νέων και προηγμένων τεχνολογιών 
στο ρυθμιστικό πλαίσιο – η στάθμι-
ση των οφελών που απορρέουν από 
αυτές τις τεχνολογίες με τις ανησυχί-
ες για την προστασία και την ασφά-
λεια, τον αντίκτυπο στο περιβάλλον 
και τη διευκόλυνση του διεθνούς 
εμπορίου, το δυνητικό κόστος για 
τον κλάδο, καθώς και τις επιπτώσεις 
τους τόσο στο πλήρωμα του πλοίου 
όσο και στο προσωπικό στην ξηρά. 
Ως εκ τούτου, ο IMO επεξεργάζεται 
σήμερα μια ολοκληρωμένη άσκηση 
οριοθέτησης των κανονιστικών ρυθ-
μίσεων των αυτόνομων πλοίων επι-
φανείας, γνωστών επίσης με το ακρω-
νύμιο MASS, εξετάζοντας κατά πόσο 
η ασφαλής και περιβαλλοντικά υγιής 
λειτουργία τους μπορεί να καλυφθεί 
από τις συμβάσεις του ΙΜΟ.

• Τέταρτον, η αποτελεσματικότητα 
της ναυτιλίας. Πρέπει να ενισχύσουμε 
το έργο μας, ώστε να καταστήσουμε 
τη ναυτιλία ένα πιο ολοκληρωμένο 
και πιο αποτελεσματικό κομμάτι της 
παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας. 
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη σύμ-
βαση FAL, από την αρχή του προη-
γούμενου μήνα τα πλοία και τα λιμά-
νια υποχρεούνται να ανταλλάσσουν 
δεδομένα ηλεκτρονικά – χρησιμο-
ποιώντας κατά προτίμηση την έννοια 
του «single window», όπως αποκα-
λείται. Αυτό, από διοικητική άποψη, 
θα βοηθήσει τα πλοία να εισέρχονται 
και να εξέρχονται πιο αποτελεσμα-

Υπάρχει ανάγκη 
να καταστούν 
ελκυστικότερα τα πλοία 
μηδενικού άνθρακα 
και να κατευθυνθούν 
οι επενδύσεις προς 
καινοτόμες, βιώσιμες 
τεχνολογίες και 
εναλλακτικά καύσιμα.
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τικά στους λιμένες και συνιστά ένα 
ακόμα βήμα προς την αξιοποίηση 
του συνόλου των δυνατοτήτων της 
«γαλάζιας οικονομίας», κάτι που ο 
ΙΜΟ επιθυμεί να υποστηρίξει και να 
προωθήσει.

• Πέμπτον. Θα ήθελα, τέλος, να επι-
σημάνω ότι η ευημερία περισσό-
τερων από 1,6 εκατ. ναυτικών, που 
εργάζονται καθημερινά στα πλοία για 
να μεταφέρουν αγαθά στους πληθυ-
σμούς όλου του κόσμου, είναι και θα 
παραμείνει υψηλή προτεραιότητα. 
Είμαι παθιασμένος με τα δικαιώ-
ματα των ναυτικών, και αυτό περι-
λαμβάνει και τη δίκαιη μεταχείρισή 
τους σε περίπτωση ναυτικού ατυ-
χήματος, κάτι που είναι σημαντι-
κό για τους σημερινούς ναυτικούς, 
αλλά και όταν σκεφτόμαστε να 
προσελκύσουμε νέους ναυτικούς. 
Διαπιστώσαμε επίσης ένα μεταβαλ-
λόμενο πρότυπο στον τομέα της ναυ-
τιλίας όσον αφορά τη σχέση μεταξύ 
του ναυτικού και της εταιρείας για 
την οποία εργάζεται. Έτσι, αντί για 
μια άμεση σύνδεση μεταξύ του ναυ-
τικού και της ναυτιλιακής εταιρείας, 
υπάρχει συχνά ένα manning agency 
μεταξύ τους ως μεσάζων. Επομένως, 
χρειάζεται να εξεταστεί ποιοι είναι οι 
ρόλοι και οι ευθύνες αυτών των δια-
φορετικών ενδιαφερόμενων μερών. 
Με ενδιαφέρει οι ναυτικοί να αντιλη-
φθούν τη σύνδεση μεταξύ αυτού που 
κάνουν εκείνοι και αυτών που κάνου-
με εμείς στον ΙΜΟ. Η Διεθνής Ημέρα 
του Ναυτικού, η οποία δημιουργήθη-
κε από τον ΙΜΟ, είναι ένας τρόπος 
με τον οποίο ο ΙΜΟ ως οργανισμός 
μπορεί να ευαισθητοποιήσει το κοι-
νό σχετικά με τον ρόλο των ναυτικών 
και να δείξει στους ίδιους τους ναυ-
τικούς ότι ο IMO ενδιαφέρεται για τα 
θέματα των ναυτικών.

 
Όλα αυτά τα επιτεύγματα πολιτικής έχουν 
υποστηριχτεί από τέσσερις στρατηγικές, 
τις οποίες χρησιμοποιώ για να διασφαλί-
σω ότι όλοι οι φορείς θα προχωρήσουν 
σε αυτό που έχω ονομάσει «Ένα ταξίδι 
μαζί». Οι στρατηγικές αυτές είναι:
Διαχείριση δεδομένων: Εργάζομαι για 
την ενίσχυση της ανάλυσης δεδομένων 
για την ενημέρωση και την υποστήριξη 
της ανάπτυξης πολιτικών και κανονισμών, 

ιδίως αυτών που αφορούν τις πολιτικές 
ασφάλειας.
Θα ήθελα επίσης να δω τα δεδομένα να 
χρησιμοποιούνται πιο αποτελεσματικά. 
Τα δεδομένα είναι κρίσιμα για το πώς 
λειτουργούμε και προχωράμε. Μία από 
τις στρατηγικές κατευθύνσεις, την οποία 
ενέκρινε η συνέλευση του ΙΜΟ πέρυσι, 
αφορά την εξασφάλιση της κανονιστικής 
αποτελεσματικότητας – αυτό σημαίνει τη 
βελτίωση της ίδιας της διαδικασίας εκπό-
νησης κανονισμών, ώστε να καθίστανται 
πιο αποτελεσματικοί· τη συγκέντρωση 
περισσότερων δεδομένων, καθώς και 
την καλύτερη και πιο έξυπνη χρήση τους 
κατά τη λήψη αποφάσεων· την καλύτερη 
λήψη πληροφόρησης από τα κράτη-μέλη 
και τον ναυτιλιακό κλάδο και τη βελτίωση 
του τρόπου με τον οποίο ο ΙΜΟ μαθαίνει 
από τις εμπειρίες και μεταφέρει αυτά τα 
διδάγματα στην κανονιστική διαδικασία.
Επικοινωνία και συνεργασία: Εργάστη-
κα για την ενίσχυση του διαλόγου ανάμε-
σα στα κράτη-μέλη, ιδίως των ανεπτυγμέ-
νων και αναπτυσσόμενων χωρών, της ναυ-
τιλιακής βιομηχανίας και της γραμματείας 
του ΙΜΟ. Θέλω επίσης να ενθαρρύνω 
τη διαβούλευση και τον διάλογο με ένα 
ευρύτερο φάσμα ενδιαφερομένων. Εδώ 
και πολύ καιρό, η διασύνδεση πλοίου / 
λιμανιού δεν έχει λάβει την ίδια προσο-
χή σε σχέση με άλλους τομείς. Πρέπει 
λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι οι λιμένες 
περιλαμβάνονται στις συζητήσεις του 
ΙΜΟ, ιδίως στο πλαίσιο του Facilitation 
Committee. Η συνειδητοποίηση των ανα-
γκών των logistics πρέπει να ενσωματωθεί 
στις συζητήσεις σε όλα τα επίπεδα και σε 
όλα τα fora του ΙΜΟ.
Δημιουργία δυνατοτήτων για τις ανα-
πτυσσόμενες χώρες: Εδώ θα ήθελα να 
επισημάνω τη δημιουργία της Στρατηγικής 
Κινητοποίησης Πόρων «Ένα ταξίδι μαζί», 
την οποία εφαρμόζουμε αυτή την περίο-
δο και η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να 
οδηγήσει τον Οργανισμό στην ενίσχυση 
της τεχνικής συνεργασίας και των δυνατο-
τήτων του μέσα από την αύξηση της οικο-
νομικής βιωσιμότητας των προγραμμάτων 
μας. Εκτός από τη διασφάλιση της οικο-
νομικής βιωσιμότητας, σήμερα εστιάζου-
με στην υποστήριξη της εφαρμογής των 
κανονισμών του ΙΜΟ με στοχοθετημένες 
δραστηριότητες οικοδόμησης ικανότη-
τας, ιδίως με τα προγράμματα του ΙΜΟ τα 
οποία υποστηρίζουν τo R&D και τη μετα-

φορά τεχνολογίας, τα οποία συμπεριλαμ-
βάνουν το πρόγραμμα GloMEEP (Global 
Maritime Energy Efficiency Partnerships) 
μαζί με την πρωτοβουλία συνεργασίας 
GIA (Global Industry Alliance to Support 
Low Carbon Shipping»), η οποία συμβάλ-
λει στην υπέρβαση των εμποδίων, στην 
υιοθέτηση ενεργειακά αποδοτικών τεχνο-
λογιών και επιχειρησιακών μέτρων στον 
τομέα της ναυτιλίας, αλλά και την πρωτο-
βουλία για το Παγκόσμιο Δίκτυο Συνερ-
γασίας Κέντρων Ναυτιλιακής Τεχνολογίας 
(GMN), η οποία χρηματοδοτείται από την 
ΕΕ και έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο πέντε 
Κέντρων Συνεργασίας Ναυτιλιακής Τεχνο-
λογίας (Maritime Technology Cooperation 
Centres) στην Αφρική, στην Ασία, στην 
Καραϊβική, στη Λατινική Αμερική και στον 
Ειρηνικό. Τα κέντρα αυτά βοηθούν τις 
χώρες να αναπτύξουν ενεργειακά αποδοτι-
κές εθνικές ναυτιλιακές πολιτικές και μέτρα 
και να προωθήσουν την υιοθέτηση τεχνο-
λογιών και δράσεων χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα στις θαλάσσιες 
μεταφορές, αναγνωρίζοντας παράλληλα τις 
ειδικές περιφερειακές ανάγκες.
Δραστηριότητες προβολής: Ενίσχυσα 
την παρουσία του Οργανισμού στα μέσα 
ενημέρωσης και εργάστηκα για την ενί-
σχυση του προφίλ του ΙΜΟ παγκοσμίως 
μέσω προσπαθειών προβολής. Θα ήθε-
λα να επισημάνω ιδιαίτερα την καθιέρω-
ση συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης 
υψηλού επιπέδου κατά τη διάρκεια της 
Παράλληλης Εκδήλωσης της Παγκόσμιας 
Ημέρας της Ναυτιλίας, η οποία δίνει τη 
δυνατότητα στους υπουργούς Ναυτιλίας 
να συζητούν τα σημαντικότερα θέματα και 
τις προκλήσεις που επηρεάζουν τη ναυ-
τιλιακή κοινότητα, καθώς και τις πολλές 
ειδικές εκδηλώσεις και στρογγυλές τρά-
πεζες που συγκεντρώνουν τους βασικούς 
φορείς της ναυτιλιακής κοινότητας, ώστε 
να συζητούν και να σημειώνουν πρόοδο 
όσον αφορά διάφορα θέματα, όπως η 
διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου, οι 
λιμένες, η εφαρμογή των κανονισμών του 
ΙΜΟ ή το μέλλον της ναυτιλιακής βιομη-
χανίας στο σύνολό της – εκδηλώσεις οι 
οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο 
του ΙΜΟ καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, 
η ναυτιλία έχει καταστεί μία από τις 
πιο βαριά ρυθμιζόμενες βιομηχανίες, 
θέτοντας έτσι εμπόδια στην ομαλή 
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διεξαγωγή του θαλάσσιου εμπορίου. 
Ποια είναι η δική σας άποψη και πόσο 
δύσκολο είναι για τον ΙΜΟ να προτείνει 
συγκεκριμένους και εφαρμόσιμους 
κανονισμούς, χωρίς να διαταράσσει 
την καθημερινότητα της ναυτιλιακής 
βιομηχανίας;

Με τις ενέργειες για τη μείωση των εκπο-
μπών αερίων του θερμοκηπίου από τη 
διεθνή ναυτιλία, την έναρξη της ισχύος 
του ορίου για το θείο την 1η Ιανουαρίου 
2020 και την αυξανόμενη ψηφιοποίηση 
και αυτοματοποίηση του ναυτιλιακού κλά-
δου, υπάρχουν πολλές εξελίξεις, που συμ-
βαίνουν ταυτόχρονα. Υποστηρίζω πάντα 
ότι αυτό έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στον 
τομέα της ναυτιλίας από οτιδήποτε άλλο 
έχει βιώσει στο παρελθόν. Δεν υπάρχουν 
λόγια για να εκφράσω το πόσο πολύ εκτι-
μώ την επικοινωνία και τη συνεργασία του 
ναυτιλιακού τομέα, ο οποίος έχει συμμε-
τάσχει ενεργά στις συζητήσεις και συνερ-
γάζεται για να υποστηρίξει τον ΙΜΟ στις 
προσπάθειές μας.
Ο ΙΜΟ πρέπει να εκπληρώσει την εντολή 
που έχει λάβει, ώστε να διασφαλίσει ότι η 
ναυτιλία θα γίνεται όλο και πιο ασφαλής, 
καθαρότερη, πιο πράσινη και πιο βιώσιμη, 

πράγμα που είναι επίσης σύμφωνο με τους 
στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών.
Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι, ως εξει-
δικευμένος οργανισμός των Ηνωμένων 
Εθνών, ο ΙΜΟ είναι η παγκόσμια αρχή που 
καθορίζει τα πρότυπα για την προστα-
σία, την ασφάλεια και τις περιβαλλοντικές 
επιδόσεις της διεθνούς ναυτιλίας. Αυτός 
είναι ο κύριος ρόλος του ΙΜΟ και αυτό 
κάνουμε εδώ και εξήντα χρόνια. Υπάρ-
χουν περισσότερες από πενήντα διεθνείς 
συμβάσεις οι οποίες έχουν εγκριθεί από 
τον ΙΜΟ και καλύπτουν όλες τις πτυχές 
της διεθνούς ναυτιλίας – συμπεριλαμβά-
νουν τον σχεδιασμό, την κατασκευή και 
τον εξοπλισμό των πλοίων, τις περιβαλλο-
ντικές επιδόσεις τους, αλλά και την ασφά-
λεια, τη στελέχωση, την πλοήγηση, τη λει-
τουργία και την ανακύκλωσή τους.
Το τελικό αποτέλεσμα είναι μια βιομη-
χανία που είναι πιο προστατευμένη, πιο 
καθαρή και πιο ασφαλής από ποτέ. Η 
συμμόρφωση με αυτά τα πρότυπα μπο-
ρεί να αποτελεί πρόκληση για τον κλάδο 
και, φυσικά, η βελτίωση της ασφάλειας και 
των περιβαλλοντικών επιδόσεων έχουν 
κόστος. Αλλά κάτι το οποίο πραγματικά 
αξίζει δεν είναι ποτέ εύκολο.

Το μεγαλύτερο επίτευγμα του ΙΜΟ, από 
αυτή την άποψη, είναι ότι, μέσω αυτών των 
παγκόσμιων κανονισμών και με τη συμβο-
λή όλων των ενδιαφερόμενων μερών, έχει 
δημιουργήσει ίσους όρους ανταγωνισμού, 
οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν τη δυνατό-
τητα τα ενδιαφερόμενα μέρη να μοιρά-
ζονται μεταξύ τους τις γνώσεις και την 
εμπειρογνωμοσύνη τους καθ’ όλη τη δια-
δικασία της ανάπτυξης και της θέσπισης 
κανονισμών, και η συμβολή τους θεωρείται 
πολύτιμη από τα κράτη-μέλη.
Όσον αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις, 
αναμένουμε να δοθεί όλο και περισσότερη 
έμφαση στην αποτελεσματική εφαρμογή 
του ισχύοντος ρυθμιστικού καθεστώτος 
παρά στην ανάπτυξη νέων κανόνων. Αυτή 
είναι μία από τις βασικές μας στρατηγικές 
κατευθύνσεις για την τρέχουσα περίοδο.

Θεωρείτε το 2020 και την εφαρμογή 
του ορίου του θείου ως μια κρίσιμη 
καμπή για την παγκόσμια ναυτιλία; 
Η αποτελεσματική εφαρμογή του 
κανονισμού εναπόκειται μόνο στους 
διαχειριστές πλοίων ή εναπόκειται 
εξίσου στα κράτη-μέλη του ΙΜΟ 
και στους προμηθευτές ασφαλών, 
συμμορφούμενων καυσίμων;

Το νέο όριο είναι μια σημαντική αλλαγή, 
η οποία συμφωνήθηκε από τα κράτη-μέ-
λη του ΙΜΟ, και είναι κάτι που έπρεπε να 
γίνει. Είναι ευθύνη όλων των ενδιαφερομέ-
νων να εξασφαλίσουν την ομαλή εφαρμο-
γή του ορίου του θείου για το 2020.
Η μείωση του ορίου του θείου στο καύ-
σιμο πετρέλαιο των πλοίων στο 0,50% 
m/m από την 1η Ιανουαρίου 2020 αποτε-
λεί ορόσημο για τον Οργανισμό, τα κρά-
τη-μέλη και τον κλάδο, και αποδεικνύει τη 
δέσμευσή μας να διαφυλάξουμε την υγεία 
του πλανήτη. Αξίζει να υπενθυμίσουμε τι 
σημαίνει ο ΙΜΟ 2020 για το περιβάλλον 
και την ανθρώπινη υγεία.
Ως αποτέλεσμα αυτού του μέτρου, η βελ-
τιωμένη ποιότητα του αέρα θα βοηθήσει 
στην αποφυγή πολλών ασθενειών, συμπε-
ριλαμβανομένων του καρκίνου του πνεύ-
μονα, των καρδιαγγειακών παθήσεων, των 
πνευμονικών ασθενειών, του άσθματος και 
των εγκεφαλικών επεισοδίων. Περισσότε-
ροι από 570.000 πρόωροι θάνατοι θα απο-
φευχθούν μεταξύ του 2020 και του 2025, 
σύμφωνα με μελέτη που παρουσιάστηκε 
στον ΙΜΟ. Η 1η Ιανουαρίου 2020 πλησιά-
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ζει γρήγορα. Δεν μπορώ να τονίσω αρκετά 
πόσο σημαντικό είναι αυτό το έτος όσον 
αφορά την προετοιμασία. Το νέο όριο θεί-
ου για το καύσιμο πλοίων είναι μια θετική 
κίνηση σε πραγματικά παγκόσμια κλίμακα 
και δείχνει σαφώς τη συνεχή δέσμευση 
του ΙΜΟ για την ευημερία του πλανήτη 
και όλων των κατοίκων του.
Ο προγραμματισμός για το όριο του 
2020 πρέπει να γίνει τώρα και έχω κάθε 
εμπιστοσύνη ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι 
ετοιμάζονται. Προκειμένου να διευκολυν-
θεί η συνεπής εφαρμογή του, ο ΙΜΟ έχει 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για 
την ανάπτυξη διαφόρων κατευθυντήριων 
γραμμών και οδηγιών και θα συνεχίσει να 
συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη και τον 
κλάδο.

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα για τη 
ναυτιλιακή κοινότητα είναι και αυτό 
της πειρατείας. Παρόλο που στα 
ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας 
το φαινόμενο βρίσκεται σε ύφεση, 
στη Νιγηρία φαίνεται να αυξάνονται 
τα κρούσματα. Τι συμβαίνει με την 
πειρατεία στα παράκτια κράτη του 
Κόλπου της Γουινέας; Πρόκειται για 
ένα αποκλειστικά εθνικό θέμα ή αφορά 
ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα;

Η δράση για την καταστολή της πειρα-
τείας και της ένοπλης ληστείας κατά των 
πλοίων είναι κάτι που πρέπει να αντιμετω-
πίσουν όλοι οι φορείς.
Ο ΙΜΟ συνεχίζει να εργάζεται για τη βελ-
τίωση της δυνατότητας καταπολέμησης 
της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας 
κατά των πλοίων, καθώς και άλλων παρά-
νομων θαλάσσιων δραστηριοτήτων, σε 

εθνικό αλλά και περιφερειακό επίπεδο. 
Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις 
χώρες σε όλο τον κόσμο, ώστε να ενι-
σχύσουν τις ικανότητες ασφάλειας στη 
θάλασσα. Ειδικότερα, ο ΙΜΟ εξακολουθεί 
να υποστηρίζει τις χώρες που υπέγραψαν 
τόσο την Τροπολογία της Τζέντα στον 
Κώδικα Δεοντολογίας του Τζιμπουτί όσο 
και τον Κώδικα Δεοντολογίας σχετικά με 
την καταστολή της πειρατείας, της ένο-
πλης ληστείας κατά των πλοίων και της 
παράνομης ναυτιλιακής δραστηριότητας 
στη Δυτική και Κεντρική Αφρική.
Παρά το γεγονός ότι οι αριθμοί είναι ανη-
συχητικοί, απέχουμε πολύ από τις σκο-
τεινές ημέρες της πειρατείας που είχε ως 
βάση τη Σομαλία. Στο αποκορύφωμά της, 
το 2011, περισσότεροι από 700 ναυτικοί 
κρατούνταν όμηροι στη Σομαλία.
Ωστόσο, δεν πρέπει να εφησυχάζουμε 
ποτέ, όπως φαίνεται από την ανησυχητι-
κή αύξηση του αριθμού των περιστατικών 
πειρατείας και ένοπλης ληστείας που ανα-
φέρθηκαν στη Δυτική και Κεντρική Αφρι-
κή το 2018 σε 78 (από 49 το 2017) – τον 
υψηλότερο αριθμό σε πέντε χρόνια.
Οποιαδήποτε μείωση του επιπέδου προ-
στασίας των εμπορικών πλοίων θα μπο-
ρούσε να οδηγήσει σε αναζωπύρωση των 
πειρατικών δραστηριοτήτων. Η πειρατεία 
και η ένοπλη ληστεία κατά των πλοίων 
πρέπει να συνεχίσουν να καταστέλλονται 
μέσω της ορατής παρουσίας και της ισχυ-
ρής δράσης του παγκόσμιου πολεμικού 
ναυτικού, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. 
Συνεχίζω επίσης να παροτρύνω τους πλοι-
οκτήτες, τις ναυτιλιακές εταιρείες, τις δια-
χειρίστριες εταιρείες, τους πλοιάρχους και 
τα πληρώματα να εξακολουθούν να λαμ-
βάνουν όλα τα κατάλληλα και συνιστώμε-
να μέτρα για την προστασία των πλοίων 
τους και εκείνων επί των πλοίων από τους 
πειρατές και τους ένοπλους ληστές, μέσω 
της διαρκούς και πλήρους εφαρμογής των 
σχετικών οδηγιών του ΙΜΟ και των Βέλ-
τιστων Πρακτικών Διαχείρισης που έχουν 
αναπτυχθεί από τον κλάδο.

Ένα από τα θέματα που βρίσκονται 
στην κορυφή της ατζέντας της 
ναυτιλιακής βιομηχανίας είναι η 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Κατά τη 
γνώμη σας, η κυβερνοαπειλή αποτελεί 
πραγματικό κίνδυνο ή είναι υπερβολικό 
σενάριο;

Φυσικά, η διαχείριση του κινδύνου των 
κυβερνοεπιθέσεων είναι κάτι που πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη σε κάθε αξιολόγη-
ση κινδύνου και στα σχέδια διαχείρισης 
ζητημάτων που άπτονται της ασφαλούς 
λειτουργίας των πλοίων.
Ο ρυθμός της καινοτομίας στη ναυτιλία τα 
τελευταία χρόνια είναι ταχύς και μεγάλο 
μέρος της είναι ψηφιακό. Αυτό, αναπό-
φευκτα, αυξάνει τον κίνδυνο κυβερνοε-
πιθέσεων. Είναι, επομένως, σημαντικό να 
ενημερώνεται ολόκληρος ο ναυτιλιακός 
τομέας για τη διαχείριση του κινδύνου 
στον κυβερνοχώρο και κάθε φορέας να 
αναλαμβάνει τις σχετικές δράσεις.

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

H ευημερία περισσότερων 
από 1,6 εκατ. ναυτικών, 
που εργάζονται 
καθημερινά στα πλοία 
για να μεταφέρουν αγαθά 
στους πληθυσμούς όλου 
του κόσμου, είναι και 
θα παραμείνει υψηλή 
προτεραιότητα.



Ο ΙΜΟ έχει ήδη εκδώσει λεπτομερείς 
κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείρι-
ση του κινδύνου στον κυβερνοχώρο και, 
φυσικά, αυτές θα επικαιροποιούνται ανά-
λογα με τις ανάγκες, υπό το πρίσμα της 
εμπειρίας. Το θέμα αυτό θα εξακολουθή-
σει να είναι ψηλά στην ατζέντα του ΙΜΟ 
και θα εξεταστεί εκτενώς τα επόμενα 
χρόνια, ιδίως σε σχέση με τις συνεχιζόμε-
νες εργασίες δημιουργίας κανονισμών για 
τα αυτόνομα πλοία.
Όπως γίνεται σαφές στις στρατηγικές 
κατευθύνσεις του ΙΜΟ, όταν εξετάζουμε 
την ενσωμάτωση νέων και προηγμένων 
τεχνολογιών στο ρυθμιστικό πλαίσιο, 

πρέπει να σταθμίζουμε τα οφέλη που 
απορρέουν από αυτές τις τεχνολογίες με 
τις ανησυχίες για την προστασία και την 
ασφάλεια, τον αντίκτυπο στο περιβάλλον 
και τη διευκόλυνση του διεθνούς εμπορί-
ου, το δυνητικό κόστος για τον κλάδο και 
τις επιπτώσεις τους τόσο στο πλήρωμα 
του πλοίου όσο και στο προσωπικό στην 
ξηρά. Όταν μια τεχνολογία έχει αποδει-
χθεί ότι έχει οφέλη, υπάρχει περιθώριο 
για τα κράτη-μέλη να συζητήσουν πώς και 
πότε θα εισαχθούν σταδιακά υποχρεωτι-
κές προϋποθέσεις.

Η ναυτιλία εμπλέκεται όλο 
και περισσότερο σε διαρκώς 
εξελισσόμενους, τόσο σε μέγεθος όσο 
και σε μορφή, εμπορικούς πολέμους 
και προστατευτικές πολιτικές. Ποιος 
πιστεύετε ότι θα είναι ο άμεσος 
και έμμεσος αντίκτυπος τέτοιων 
εξελίξεων στον ναυτιλιακό κλάδο  
και στο παγκόσμιο θαλάσσιο εμπόριο;

Νομίζω ότι υπάρχουν άλλοι, πιο αρμόδι-
οι, οι οποίοι μπορούν να πουν με ποιον 
τρόπο οι εθνικές και διεθνείς εμπορικές 
πολιτικές ενδέχεται να επηρεάσουν τη 
ναυτιλία – αυτό δεν εμπίπτει στις αρμοδι-
ότητες του ΙΜΟ.
Για τον ΙΜΟ, ο πρωταρχικός στόχος πρέ-
πει να είναι η διασφάλιση πως, οτιδήποτε 
και να συμβαίνει σε εμπορικό ή πολιτικό 
επίπεδο, τα πλοία θα εξακολουθήσουν 
να είναι όσον το δυνατόν πιο ασφαλή 
και φιλικά προς το περιβάλλον και πως 
ο αντίκτυπός τους στον πλανήτη θα είναι 
θετικός.
Έτσι, το κύριο μέλημα του ΙΜΟ είναι οι 
τεχνικές πτυχές της λειτουργίας του 
πλοίου, η διασφάλιση της ασφάλειας του 
πλοίου, η πρόληψη της ρύπανσης από τα 
πλοία και η παροχή βοήθειας στις χώρες 
για την οικοδόμηση της ικανότητας εφαρ-
μογής των μέτρων του ΙΜΟ.
Βέβαια, ο ΙΜΟ, ως οργανισμός, πρέπει 
να γνωρίζει τις πολιτικές και εμπορικές 
τάσεις στον βαθμό που αυτές μπορεί να 
έχουν αντίκτυπο στις τεχνικές πτυχές της 
ναυτιλίας και συνεπώς στο έργο του ΙΜΟ.

Και ένα τελευταίο ερώτημα, κ. Γενικέ 
Γραμματέα. Από τα θέματα στα οποία 
δίνει ιδιαίτερη προσοχή σήμερα ο ΙΜΟ 
είναι η δυνατότητα της ναυτιλιακής 
βιομηχανίας να προσελκύει και να 

υπηρετείται από άρτια εκπαιδευμένους 
και καταρτισμένους ναυτικούς. 
Θα μπορούσατε να περιγράψετε 
εν συντομία τις πρωτοβουλίες του 
Οργανισμού σε αυτόν τον κρίσιμο 
τομέα;

Η εκπαίδευση των ναυτικών είναι θεμε-
λιώδους σημασίας για την ασφάλεια της 
ζωής στη θάλασσα και για τη διασφάλιση 
ασφαλούς και αποτελεσματικής ναυτιλί-
ας, με τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον. Η έμφαση του ΙΜΟ στην 
εκπαίδευση και στην κατάρτιση των ναυ-
τικών χρονολογείται από τη δεκαετία του 
1960, όταν δημιουργήθηκε μια Μεικτή Επι-
τροπή Κατάρτισης (Joint Committee on 
Training) με τη Διεθνή Οργάνωση Εργα-
σίας (ILO), η οποία ανέπτυξε οδηγίες για 
την εκπαίδευση και την κατάρτιση πλοι-
άρχων, αξιωματικών και ναυτικών.
Σήμερα, τα υποχρεωτικά ελάχιστα πρότυ-
πα εκπαίδευσης και επάρκειας των ναυτι-
κών –από κατώτερα πληρώματα έως πλοι-
άρχους– καθορίζονται στη Διεθνή Σύμ-
βαση Προτύπων Εκπαίδευσης, Έκδοσης 
Πιστοποιητικών και Τήρησης Φυλακών 
των Ναυτικών (STCW), που εγκρίθηκε 
για πρώτη φορά το 1978 και στη συνέχεια 
αναθεωρήθηκε πλήρως το 1995 και πάλι το 
2010, η οποία καθορίζει τις ειδικές απαιτή-
σεις κατάρτισης για τις διαφορετικές επαγ-
γελματικές κατηγορίες και για τις διάφορες 
κατηγορίες πλοίων, από επιβατηγά πλοία 
έως πλοία μεταφοράς υγροποιημένου 
φυσικού αερίου (LNG tankers).
Συνεπώς, η Σύμβαση STCW του ΙΜΟ 
παρέχει τη βάση για όλες τις μορφές ναυ-
τικής εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από το 
πού βρίσκεται το εκπαιδευτικό ίδρυμα. Η 
απαίτηση από τα συμβαλλόμενα μέρη της 
Σύμβασης STCW να κοινοποιούν συστη-
ματικά πληροφορίες στον ΙΜΟ σχετικά 
με τα μέτρα που έχουν υιοθετηθεί προ-
κειμένου να εφαρμοστούν οι απαιτήσεις 
της σύμβασης σε εθνικό επίπεδο αποτε-
λεί βασική προϋπόθεση ώστε να εξασφα-
λίζεται ότι οι απαιτήσεις της STCW έχουν 
πλήρη και ολική ισχύ – με αποτέλεσμα τη 
συχνά αποκαλούμενη «λευκή λίστα» επι-
βεβαιωμένων μερών της σύμβασης STCW. 
Υπάρχει επίσης ένας υποχρεωτικός κανό-
νας ότι τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να 
οργανώνουν ανεξάρτητες αξιολογήσεις 
και να ενημερώνουν τον ΙΜΟ για τα απο-
τελέσματα των ανεξάρτητων αξιολογήσε-
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ων, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι η εκπαί-
δευση σε εθνικό επίπεδο εξακολουθεί να 
συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις 
της σύμβασης.
Η Υπο-επιτροπή για το Ανθρώπινο Στοι-
χείο, την Εκπαίδευση και την Τήρηση 
Φυλακών (HTW) του ΙΜΟ ασχολείται με 
όλες τις πτυχές που σχετίζονται με την 
ανθρώπινη πλευρά της ναυτιλίας, η οποία 
συμπεριλαμβάνει την κατάρτιση και την 
πιστοποίηση, αλλά και την επανεξέταση, 
την επικαιροποίηση και την αναθεώρη-
ση των προτύπων μαθημάτων του ΙΜΟ, 
καθώς και τις οδηγίες για την αντιμετώπι-
ση θεμάτων όπως η κόπωση.
Πρέπει να αναγνωρίσουμε την αναγκαι-
ότητα της επικαιροποίησης των κανονι-
σμών και των οδηγιών, καθώς οι ναυτικοί 
χρειάζεται να προσαρμόζονται στις συνε-
χώς αυξανόμενες απαιτήσεις των νέων 
τάσεων, των εξελίξεων και των προκλήσε-
ων, πολλές από τις οποίες δημιουργούνται 
από την τεχνολογία και έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στην καθημερινή τους ζωή. 
Μπορεί να υπάρχουν αλλαγές στα εργα-
σιακά καθήκοντα και στις δεξιότητες που 
απαιτούνται. Αυτό είναι κάτι το οποίο ο 
ΙΜΟ και ο ναυτιλιακός κλάδος πρέπει να 
εξετάζουν και να λαμβάνουν υπόψη, ιδίως 
σε σχέση με την εργασία πάνω σε αυτό-
νομα πλοία επιφανείας.
Εδώ θα ήθελα επίσης να αναφέρω την ιδι-
αίτερη έμφαση στο θέμα της Παγκόσμι-
ας Ημέρας της Ναυτιλίας για το 2019, το 

οποίο είναι η «Ενδυνάμωση των Γυναικών 
στη Ναυτιλιακή Κοινότητα». Αυτό παρέ-
χει την ευκαιρία να αυξηθεί η ευαισθητο-
ποίηση σχετικά με τη σημασία της ισότη-
τας των φύλων, σύμφωνα με τους στόχους 
της βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών, και να τονιστεί η σημαντική –και 
ανεπαρκώς αξιοποιημένη– συνεισφορά 
των γυναικών στον τομέα της ναυτιλίας. 
Μόνο το 2% των ναυτικών είναι γυναίκες 
και εγώ συνυπογράφω το σύνθημα: «Όλα 
τα χέρια στο κατάστρωμα». Χρειαζόμα-
στε γυναίκες και άνδρες με υψηλού επι-
πέδου κατάρτιση – ως ναυτικούς, αλλά και 
σε ολόκληρο τον ναυτιλιακό τομέα.
Το θέμα της ισότητας των φύλων θα ανα-
δειχθεί και στη φετινή εκστρατεία της 
Ημέρας του Ναυτικού του ΙΜΟ. Κάθε χρό-
νο, στις 25 Ιουνίου, η εκστρατεία συμβάλ-
λει στην προβολή του ρόλου των ναυτικών 
και στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την 
πραγματική αξία τους για την παγκόσμια 
κοινωνία. Επίσης, μας επιτρέπει να εξετά-
σουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούν 
να εργαστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, 
ώστε να διασφαλιστεί ότι αντιμετωπίζονται 
θέματα όπως η ευημερία των ναυτικών.
Τα ζητήματα που αφορούν την ευημερία 
των ναυτικών συνδέονται αναπόφευκτα 
με την ικανότητά τους να ενεργούν ως ένα 
αποτελεσματικό εργατικό δυναμικό. Αυτό 
εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων του 
ΙΜΟ, αλλά και στην κοινή ευθύνη άλλων 
φορέων, συμπεριλαμβανομένης της ILO. 

Η Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας (MLC) 
του 2006 της ILO επικεντρώνεται σε όλες 
σχεδόν τις πτυχές των συνθηκών εργασί-
ας των ναυτικών και ορθώς θεωρείται ο 
τέταρτος πυλώνας για την ασφάλεια της 
ζωής στη θάλασσα και την προστασία του 
περιβάλλοντος – παράλληλα με τις συμ-
βάσεις SOLAS, STCW και MARPOL του 
ΙΜΟ.
Ο ΙΜΟ έχει συνεργαστεί με την ILO σε 
θέματα όπως η δίκαιη μεταχείριση των 
ναυτικών σε περίπτωση ναυτικού ατυχή-
ματος και η ανάπτυξη κατευθυντήριων 
γραμμών σχετικά με τις αξιώσεις σε περί-
πτωση θανάτου, τραυματισμού και εγκα-
τάλειψης. Συνεργαζόμαστε στενά με την 
ILO και τη Διεθνή Ομοσπονδία Εργαζο-
μένων στις Μεταφορές, για να αντιμετω-
πίσουμε περιπτώσεις εγκατάλειψης που 
καταγγέλλονται στον ΙΜΟ. Δυστυχώς, οι 
περιπτώσεις εγκαταλελειμμένων ναυτικών 
που καταγγέλλονται στον ΙΜΟ και στην 
ILO συνεχίζουν να αυξάνονται, γεγονός 
που αποτελεί σοβαρό λόγο ανησυχίας.
Πέρυσι ο ΙΜΟ ενέκρινε τις αναθεωρη-
μένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την 
Κόπωση (Guidelines on fatigue), μετά από 
μια συνολική αναθεώρηση. Αυτό αποτελεί 
ένα καλό παράδειγμα του τρόπου με τον 
οποίο ο ΙΜΟ μπορεί να συμβάλει στην 
υποστήριξη της υγείας και της ευημερίας 
των ναυτικών, παρέχοντας την κατάλληλη 
καθοδήγηση. Οι κατευθυντήριες αυτές 
γραμμές παρέχουν λεπτομερείς πληρο-
φορίες σχετικά με τις αιτίες και τις συνέ-
πειες της κόπωσης και τους κινδύνους 
που αυτή συνεπάγεται για την ασφάλεια 
και την υγεία των ναυτικών, τη λειτουργι-
κή ασφάλεια, καθώς και την ασφάλεια και 
την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλο-
ντος. Ο στόχος είναι να βοηθηθούν όλοι 
οι φορείς να συνεισφέρουν στον μετρια-
σμό και στη διαχείριση της κόπωσης.
Όλοι οι φορείς πρέπει να αναγνωρίσουν 
ότι η ευημερία των ναυτικών είναι υψίστης 
σημασίας για την επίτευξη της ασφαλούς 
λειτουργίας των πλοίων. Η τεχνολογία και 
η επικοινωνία μπορούν να βοηθήσουν 
τους ναυτικούς πάνω στο πλοίο να αισθά-
νονται λιγότερο απομονωμένοι. Ωστόσο, 
από την άλλη πλευρά, η συνεχής επικοι-
νωνία με το σπίτι μπορεί να συμβάλει στη 
δημιουργία μιας αίσθησης απομόνωσης 
και αποξένωσης από την οικογενειακή 
ζωή. Αυτό είναι κάτι που χρήζει περαιτέ-
ρω μελέτης.

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
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ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Πλοιοκτήτριες ή διαχειρίστριες εταιρείες που παραβιάζουν τις κυρώσεις  
εις βάρος του Ιράν και της Βενεζουέλας θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες

O κ. Ντέιβιντ Πέιμαν,  
Αναπληρωτής Υφυπουργός Εξωτερικών 
των ΗΠΑ, μιλά στον Χάρη Παππά.

Στο πλαίσιο της πρόσφατης 
επίσκεψής του στην Ελλάδα 
και με αφορμή την εκπνοή 
της παράτασης για τις 
εξαιρέσεις των κυρώσεων 
απέναντι στο Ιράν, ο κ. 
Ντέιβιντ Πέιμαν, αναπληρωτής 
υφυπουργός Εξωτερικών 
των ΗΠΑ, υπεύθυνος για 
ζητήματα κυρώσεων του 
State Department και στενός 
συνεργάτης του προέδρου 
Ντόναλντ Τραμπ, μιλά 
αποκλειστικά στα Ναυτικά 
Χρονικά μεταξύ άλλων για τις 
προθέσεις της αμερικανικής 
κυβέρνησης αναφορικά με τις 
κυρώσεις απέναντι στο Ιράν 
και στη Βενεζουέλα, καθώς και 
για την ανάγκη συμμόρφωσης 
των ναυτιλιακών εταιρειών 
με τις συστάσεις και τις 
προειδοποιήσεις του Λευκού 
Οίκου.



Κύριε Πέιμαν, πώς διαμορφώνεται 
πλέον η πολιτική κυρώσεων της 
αμερικανικής κυβέρνησης απέναντι 
στο Ιράν;

Το Ιράν αποτελεί σημαντική απειλή τόσο 
για τις ΗΠΑ όσο και για τη διεθνή κοι-
νότητα. Η άμεση απάντηση των ΗΠΑ σε 
αυτή την απειλή αποτελεί μεγάλη προτε-
ραιότητα και το επίκεντρο της προσοχής 
τόσο του προέδρου Τραμπ όσο και του 
υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο.
Η επιβολή των οικονομικών και εμπορι-
κών κυρώσεων στο Ιράν αποτελεί μέρος 
της απάντησής μας σε αυτή την απειλή, 
έτσι ώστε να αναγκάσουμε το ιρανικό 
καθεστώς να διαπραγματευτεί μαζί μας 
και να προβεί σε μια ξεκάθαρη επιλογή. 
Στο στόχαστρο των κυρώσεων βρίσκο-
νται το ιρανικό πετρέλαιο, τα ιρανικά 
πετροχημικά προϊόντα καθώς και η βιο-
μηχανία μεταλλουργίας του Ιράν.
Τις κυρώσεις πρέπει να σεβαστούν τόσο 
οι ναυτιλιακές εταιρείες όσο και οι ναυτα-
σφαλιστικοί οίκοι και τα τραπεζικά ιδρύ-
ματα που δραστηριοποιούνται στον χώρο 
του ναυτιλιακού επιχειρείν.
Όπως έχει επανειλημμένα αναφέρει 
ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ κ. 
Πομπέο, το ιρανικό καθεστώς θα πρέπει 
να επιλέξει είτε τη διατήρηση της οικο-
νομίας της χώρας ζωντανή είτε τη συνέ-
χιση της υποστήριξης της τρομοκρατίας, 
του βαλλιστικού προγράμματος και την 
έλλειψη διαφάνειας ως προς το πυρηνικό 
πρόγραμμα της χώρας. Ο κ. Πομπέο, μάλι-
στα, έχει θέσει δώδεκα προϋποθέσεις για 
μια «νέα συμφωνία» με το Ιράν, οι οποίες 
θα πρέπει να σηματοδοτούν θεμελιώδεις 
αλλαγές.

Το Ιράν έχει δαπανήσει $60 δις τα τελευ-
ταία λίγα χρόνια για την υποστήριξη 
εξτρεμιστικών οργανώσεων στην Υεμένη. 
Δεν περιμένουμε τίποτα λιγότερο ή τίπο-
τα περισσότερο από το ιρανικό καθεστώς 
από ό,τι θα περιμέναμε από οποιαδήποτε 
υπεύθυνη κυβέρνηση στον κόσμο.

Οι αμερικανικές κυρώσεις απέναντι 
στο Ιράν και στη Βενεζουέλα έχουν 
προκαλέσει βάσιμους φόβους σε 
στελέχη της ναυτιλιακής βιομηχανίας 
για αποσταθεροποίηση της αγοράς 
πετρελαίου, με αβέβαια αποτελέσματα 
για το παγκόσμιο εμπόριο. Ποιες είναι 
οι σκέψεις πάνω σε αυτό το ζήτημα;

Σήμερα, καμία χώρα δεν μπορεί να εισά-
γει ιρανικό πετρέλαιο, χωρίς να καταπατά 
τις αμερικανικές κυρώσεις απέναντι στο 
Ιράν. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ κ. 
Πομπέο έλαβε την απόφαση να μη δώσει 
περαιτέρω παράταση στις εξαιρέσεις των 
κυρώσεων απέναντι στο Ιράν, που ίσχυ-
αν για οκτώ χώρες από τον περασμένο 
Νοέμβριο.
Πριν ο κ. Πομπέο λάβει αυτή την απόφαση, 
έλαβε προφανώς υπόψη του τη διατήρηση 

της τιμής πετρελαίου σε σταθερά επίπεδα 
και την εξασφάλιση αρκετής προσφοράς 
πετρελαίου, έτσι ώστε να καλυφθεί η υπάρ-
χουσα ζήτηση στην αγορά.
Οι ΗΠΑ, ο πρόεδρος Τραμπ και ο υπουρ-
γός Εξωτερικών πιστεύουν πως υπάρχει 
αρκετή ποσότητα πετρελαίου στην αγορά, 
παρά το γεγονός ότι το ιρανικό πετρέλαιο 
θα βρεθεί ολοκληρωτικά εκτός αγοράς.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, το Ιράν 
αναζητά τρόπους παράκαμψης των 
αμερικανικών κυρώσεων. Ποια θα ήταν 
η πιθανή αντίδραση της Ουάσιγκτον σε 
ενδεχόμενη αγνόηση των κυρώσεων 
από χώρες όπως η Ινδία, η Κίνα ή η 
Τουρκία;

Το Ιράν έχει επιχειρήσει με διάφορους 
τρόπους να εξαγάγει το πετρέλαιό του, 
όπως είναι η απενεργοποίηση των συστή-
ματος AIS των πλοίων, η μεταφορά πετρε-
λαίου από πλοίο σε πλοίο, αλλά και η 
έκδοση πλαστών εγγράφων. 
Είμαστε σε στενή επικοινωνία και συνερ-
γασία με την ινδική, την τουρκική και την 
κινεζική κυβέρνηση και πιστεύω πως θα 
σεβαστούν πλήρως τις κυρώσεις που 

Είμαστε σε στενή 
επικοινωνία και συνεργασία 
με την ινδική, την τουρκική 
και την κινεζική κυβέρνηση 
και πιστεύω πως θα 
σεβαστούν πλήρως τις 
κυρώσεις που έχουμε 
επιβάλει. 
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έχουμε επιβάλει. Δεν έχω δει μέχρι σήμε-
ρα στοιχεία που να υποδεικνύουν κάτι 
διαφορετικό από αυτό.

Πιστεύετε πως η Ρωσία θα επιχειρήσει 
να εκμεταλλευτεί την πλεονάζουσα 
ζήτηση για ρωσικό πετρέλαιο, 
προκειμένου να αναπτύξει οικονομικές 
και πολιτικές σχέσεις με χώρες που 
είναι σημαντικές για την αμερικανική 
εξωτερική πολιτική;

Με την προϋπόθεση ότι η Ρωσία σέβεται 
τις κυρώσεις που έχουμε επιβάλει απένα-
ντι στο Ιράν, έχει κάθε δικαίωμα, ως κυρί-
αρχη χώρα, να πουλήσει το πετρέλαιο και 
τα ενεργειακά της προϊόντα.
Σε περίπτωση βέβαια που η Ρωσία παρα-
βιάσει τις αμερικανικές κυρώσεις, τότε θα 
καταστεί και υπεύθυνη γι’ αυτή την εξέλι-
ξη, όπως ακριβώς θα πράτταμε με οποια-
δήποτε άλλη χώρα.

Μέχρι πρόσφατα, γνώστες της 
ναυτιλιακής βιομηχανίας φαίνεται 
να πίστευαν πως οι αμερικανικέςω 
κυρώσεις απέναντι στη Βενεζουέλα 
ήταν κυρώσεις που αφορούν κυρίως 
Αμερικανούς υπηκόους. Πρόσφατα,  
οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την επιβολή 

νέων κυρώσεων σε βάρος ναυτιλιακών 
εταιρειών και πλοίων που μετέφεραν 
πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα προς 
την Κούβα. Τι θα συμβουλεύατε τους 
πλοιοκτήτες και τους διαχειριστές 
πλοίων που μέχρι πρόσφατα 
διεξήγαγαν εμπόριο πετρελαίου  
από το Ιράν ή τη Βενεζουέλα;

Η συμβουλή που θα τους έδινα θα ήταν 
να ενημερωθούν πλήρως αναφορικά με 
τις κυρώσεις μας απέναντι στη Βενεζου-
έλα, να αντιληφθούν πλήρως τι ακριβώς 
αφορούν, καθώς και τις επιπλοκές και τις 
πιθανές συνέπειες που θα είχε η παραβία-
ση αυτών των κυρώσεων.
Είναι σημαντικό για όλους να καταλάβουν 
πως οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται 
να επιβάλουν πλήρως τις κυρώσεις απέ-
ναντι στη Βενεζουέλα και στο Ιράν και 
πως όσες πλοιοκτήτριες ή διαχειρίστριες 
εταιρείες παραβιάσουν τις κυρώσεις θα 
έρθουν αντιμέτωπες με τις συνέπειες.
Και θα ήθελα να σταθώ σε αυτό το σημείο. 
Έχουμε δει στο παρελθόν κάποιες πλοι-
οκτήτριες και διαχειρίστριες εταιρείες να 
παραβιάζουν τις αμερικανικές κυρώσεις. Ο 
κ. Μπράιαν Χουκ, σύμβουλος και ειδικός 
εκπρόσωπος για το Ιράν, υπέδειξε ότι πολλά 
πλοία απενεργοποιούν τους αναμεταδότες 

τους (AIS) για να αποκρύψουν την πραγ-
ματική τους θέση και επειδή δεν θέλουν ο 
κόσμος να γνωρίζει από πού φορτώνουν ή 
ξεφορτώνουν το φορτίο τους.
Όταν ο κ. Χουκ έκανε αυτή τη δήλωση, 
εννοούσε συγκεκριμένα ιρανικά πλοία, 
που διακινδυνεύουν την ασφάλεια στη 
θάλασσα τόσο για τα ίδια όσο και για 
τα υπόλοιπα πλοία. Δυστυχώς, βλέπουμε 
αυτού του είδους τις πρακτικές και από 
ελληνικές πλοιοκτήτριες και διαχειρίστρι-
ες εταιρείες.
Έχουμε ήδη διεξαγάγει σχετικές συζητή-
σεις με την ελληνική κυβέρνηση, η οποία 
είναι σύμμαχός μας σε αυτό το ζήτημα, 
αλλά και με τους Έλληνες εφοπλιστές και 
τον πρόεδρο της Ενώσεως Ελλήνων Εφο-
πλιστών είχαμε παραγωγικές συζητήσεις.
Ελπίζω πως σύντομα θα δούμε τη ναυ-
τιλιακή βιομηχανία να αντιμετωπίζει το 
συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς η παραβία-
ση από μια ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία 
των αμερικανικών κυρώσεων θα έχει 
καταστροφικά αποτελέσματα για τη φήμη 
ολόκληρης της ναυτιλιακής βιομηχανίας. 
Είναι προς όφελος όλων να αποτρέψουμε 
τέτοιου είδους ενέργειες. 
Βέβαια, νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό 
να καταλάβουμε πως η μεγάλη πλειονότη-
τα των ελληνικών διαχειριστριών εταιρειών 
πράττει ορθά στο ζήτημα των κυρώσεων. 
Επίσης, πρέπει να γίνει σαφές πως η 
καμπάνια άσκησης μέγιστης πίεσης στο 
Ιράν πρόκειται να συνεχιστεί. Είμαστε 
εστιασμένοι στο να αυξήσουμε την οικο-
νομική πίεση στο ιρανικό καθεστώς. Επι-
βάλλουμε τις κυρώσεις μας χωρίς προ-
νομιακή διαχείριση προς οποιαδήποτε 
χώρα, είτε συμμάχους είτε στρατηγικούς 
ανταγωνιστές. 

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Πολλά πλοία 
απενεργοποιούν τους 
αναμεταδότες τους (AIS) 
επειδή δεν θέλουν ο κόσμος 
να γνωρίζει από πού 
φορτώνουν ή ξεφορτώνουν 
το φορτίο τους.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ: ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ

Ο ελληνικός εφοπλισμός  
πρέπει πλέον να βγαίνει μπροστά

Συνέντευξη του Πάνου Λασκαρίδη, 
Προέδρου της ECSA και CEO των 
Lavinia Corporation και Laskaridis 
Shipping Company Ltd., στους 
Παναγιώτη Καπετανάκη  
και Χάρη Παππά.

Ο κ. Πάνος Λασκαρίδης παρουσιάζει τις θέσεις του για μια σειρά 
σημαντικών και επίκαιρων θεμάτων που απασχολούν την ευρωπαϊκή 
και διεθνή ναυτιλία, ενώ δεν παραλείπει να αναφερθεί στα διαφορετικά 
συμφέροντα των πλοιοκτητών του ευρωπαϊκού βορρά σε σχέση με 
αυτά των συναδέλφων τους στον ευρωπαϊκό νότο, στη σταδιακή 
ενίσχυση της εξωστρέφειας των Ελλήνων εφοπλιστών καθώς και στη 
στρατηγική σημασία του ποντοπόρου, ευρωπαϊκών συμφερόντων, 
στόλου.



Κύριε Λασκαρίδη, ποια είναι η άποψή 
σας για το slow steaming ή speed 
optimization, λαμβάνοντας υπόψη ότι 
πολλοί πλοιοκτήτες και γνώστες των 
ναυτιλιακών ζητημάτων εκφράζουν  
εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις πάνω 
σε αυτό το θέμα;

Το ζήτημα του slow steaming εμπίπτει 
στα ευρύτερα «κοντοπρόθεσμα» μέτρα, 
τα οποία έχουν ως απώτερο στόχο τον 
περιορισμό των καυσαερίων και τη βελτί-
ωση της ενεργειακής απόδοσης των πλοί-
ων κατά 40% έως το 2030.
Για να επιτευχθεί η μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, πρέπει έως το 
2023 να έχουν τεθεί σε εφαρμογή σαφή 
μέτρα. Η άποψή μου είναι πως ουσιαστική 
μείωση των καυσαερίων μπορεί να επιτευ-
χθεί μόνο με τον περιορισμό της ταχύτη-
τας των πλοίων. 
Σε κάθε περίπτωση, η θέση περί «περιο-
ρισμού των ταχυτήτων» είναι μια απλοϊκή 
θέση και πράγματι δημιουργεί πολλές και 
διαφορετικές γνώμες και εντυπώσεις. Γι’ 
αυτόν τον λόγο συνήθως «ντύνεται» με 
διάφορες ονομασίες, όπως «περιορισμός 
της ταχύτητας», «βελτιστοποίηση της 
ταχύτητας» ή και «βελτιστοποίηση της 
παραμονής στα λιμάνια». Οι περισσότε-
ρες από τις απόψεις που εκφράζονται 
αναφορικά με το slow steaming δεν είναι 
επιστημονικά τεκμηριωμένες και συνήθως 
εξαρτώνται σημαντικά από τις πεποιθήσεις 
αλλά και τα συμφέροντα των ανθρώπων 
που τις εκφράζουν. Όλες αυτές οι απόψεις 
θα συζητηθούν στη MEPC 74 του IMO, η 
οποία και θα διεξαχθεί τον φετινό Μάιο, 
αλλά και αργότερα, στη MEPC 100.
Αυτό που γνωρίζουμε με βεβαιότητα είναι 
πως ο IMO δεν πρόκειται να νομοθετήσει 
μια μοναδική λύση, αλλά θα προτείνει στις 
ναυτιλιακές εταιρείες μια σειρά διαφορε-
τικών λύσεων. Θα προσφέρει δηλαδή τη 
δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να 
ναυπηγήσουν νέα, υπερσύγχρονα πλοία, 
αλλά θα δώσει στις εταιρείες και τη δυνα-
τότητα να επιλέξουν έναν συντελεστή 
αποδοτικότητας KPI για τα πλοία τους 
υπό τρεις προϋποθέσεις: πρώτον, η εφαρ-
μογή και η υιοθέτηση του συντελεστή θα 
είναι υποχρεωτική· δεύτερον, ο συντελε-
στής αποδοτικότητας θα γίνει μέρος του 
ISM των εταιρειών και, τρίτον, η εφαρμο-
γή του συντελεστή αποδοτικότητας θα 
πιστοποιείται σε ετήσια βάση, έτσι ώστε 

να αποδεικνύεται ότι τα πλοία ακολου-
θούν συγκεκριμένες διαδικασίες για τη 
μείωση των εκπομπών καυσαερίων.
Αυτή τη στιγμή συζητείται η εφαρμογή 
του συγκεκριμένου δείκτη ανά κατηγορία 
πλοίων (sectoral approach). Η πρότασή 
μου είναι να μην εφαρμοστεί η συγκε-
κριμένη πρακτική ανά κατηγορία πλοίων, 
αλλά με βάση το όριο ταχύτητας. Να ορι-
στούν δηλαδή, έπειτα από σχετική μελέτη, 
τρεις ζώνες ταχύτητος και να ληφθεί από-
φαση σχετικά με τους δείκτες οι οποίοι 
θα επιβληθούν για κάθε ζώνη.
Τα μέτρα αυτά πρέπει να αποφασιστούν 
από τον IMO έως το 2021, έτσι ώστε η 
Ευρώπη να εκτιμήσει έως το 2023 εάν τα 
θεωρεί αρκετά ή αν θα πρέπει να προχω-
ρήσει σε δικές της ρυθμίσεις. Οποιεσδή-
ποτε επιπρόσθετες περιφερειακές λύσεις 
και πολιτικές αποτελούν, όπως αντιλαμβά-
νεστε, ανάθεμα για τη ναυτιλιακή βιομηχα-
νία, η οποία επιθυμεί πάντα την εφαρμογή 
κανονισμών σε διεθνές επίπεδο. 
Είναι ιδιαίτερα αισιόδοξο πως, σε πρό-
σφατη συνάντησή μου με την Ευρωπαία 
επίτροπο Μεταφορών, Violeta Bulc, υπήρ-
ξε για πρώτη φορά σύμπνοια απόψεων 
αναφορικά με την ύπαρξη λύσεων σε 
διεθνές και όχι σε περιφερειακό επίπε-
δο. Παρότι γι’ αυτό το θέμα θα κληθεί 
να αποφασίσει το μελλοντικό Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
εάν εν τέλει η ναυτιλία καταφέρει τη δια-
μόρφωση και τη θέση σε ισχύ διεθνών  
–και όχι περιφερειακών– πολιτικών, τότε 
θα πρόκειται για μια τεράστια επιτυχία.
Παραμένω, σε κάθε περίπτωση, αισιόδο-
ξος πως ο IMO θα επιτύχει να παραγάγει 
κανονισμούς που θα είναι προοδευτικοί, 
αποτελεσματικοί και οι οποίοι θα ικανο-
ποιήσουν τους Ευρωπαίους πολιτικούς.

Τα scrubbers εξακολουθούν να 
μονοπωλούν το ενδιαφέρον 
της ναυτιλιακής βιομηχανίας, 
δημιουργώντας ενίοτε διχογνωμίες 
και συγκρούσεις. Ποιες είναι οι 
σκέψεις σας για τις απόψεις που 
παρουσιάζονται, κυρίως στον 
ναυτιλιακό Τύπο;

Νομίζω πως η συζήτηση αυτή προκύπτει 
από την αντίθεση ανάμεσα στους πλοιοκτή-
τες που δεν επιθυμούν να επενδύσουν στα 
scrubbers και σε όσους σκοπεύουν ή έχουν 
ήδη εγκαταστήσει scrubbers στα πλοία τους.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν επιστημο-
νικά τεκμηριωμένες μελέτες αναφορικά 
με τη χρήση των scrubbers. Γι’ αυτόν τον 
λόγο, άλλωστε, και ο Γενικός Γραμματέας 
του IMO, Κίτακ Λιμ, έχει ξεκαθαρίσει πως 
δεν θα συζητήσει την ενδεχόμενη απαγό-
ρευση ή μη των open loop scrubbers πριν 
από το 2020 και σίγουρα όχι προτού συλ-
λέξει τα απαραίτητα στοιχεία από επιστη-
μονικά τεκμηριωμένες και λεπτομερείς 
μελέτες.
Σε κάθε περίπτωση, όσοι έχουν επιλέξει 
να εγκαταστήσουν scrubbers στα πλοία 
τους θα επωφεληθούν από το λεγόμενο 
«grandfathering» και άρα τυχόν αλλαγές 
δεν θα τους αφορούν.
Η επιστημονική κοινότητα πιστεύει πως η 
συζήτηση που πραγματοποιείται αναφο-
ρικά με τη μόλυνση της θάλασσας από τη 
χρήση των open loop scrubbers είναι μια 
συζήτηση δίχως επιστημονική βάση. Δεν 
υπάρχει καμία απολύτως σύγκριση μεταξύ 
της μόλυνσης της ατμόσφαιρας και της 
μόλυνσης της θάλασσας. 

Κύριε Λασκαρίδη, ας περάσουμε 
και στα του ευρωπαϊκού οίκου μας. 
Πώς αξιολογείτε την προεδρία Ζαν-
Κλοντ Γιούνκερ, που ολοκληρώνεται 
σε λίγους μήνες; Ποια ήταν η σχέση 
συνεργασίας σας, ως προέδρου της 
ECSA, με τους Ευρωπαίους επιτρόπους; 
Υπήρξε διάθεση συνεργασίας;

Συνηθίζεται, κατά το τέλος της περιόδου 
μιας Επιτροπής, οι σχέσεις να βελτιώνο-
νται σημαντικά. 
Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο πρό-
εδρος Γιούνκερ δεν εστιάστηκε ιδιαίτερα 
στη ναυτιλία. Παρά ταύτα, πολύ πρόσφατα 
ο κ. Γιούνκερ έθεσε σε λειτουργία ένα ιδι-

Παραμένω αισιόδοξος  
πως ο IMO θα επιτύχει  
να παραγάγει κανονισμούς 
που θα είναι προοδευτικοί, 
αποτελεσματικοί και οι 
οποίοι θα ικανοποιήσουν 
τους Ευρωπαίους 
πολιτικούς.
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αίτερο όργανο χάραξης στρατηγικής στην 
Ευρώπη, προκειμένου να ασχοληθεί με τη 
ναυτιλία. 
Νομίζω πως ο κύριος λόγος γι’ αυτή την 
κίνηση είναι η ανησυχία των Ευρωπαίων 
για την έλλειψη ανταποδοτικότητας στις 
εμπορικές σχέσεις με την Κίνα, και ιδιαίτε-
ρα με αφορμή τις πρόσφατες ναυτιλιακές 
επενδύσεις της Κίνας στην Ευρώπη, μετα-
ξύ των οποίων και η COSCO. Η συγκεκρι-
μένη ανησυχία δεν αφορά βέβαια μόνο τη 
ναυτιλία, αλλά απασχολεί γενικά την προ-
εδρία Γιούνκερ.
Αναφορικά με τους Ευρωπαίους επιτρό-
πους, έχω συνεργαστεί κυρίως με την κ. 
Violeta Bulc. Η αλήθεια είναι πως οι σχέ-
σεις μας δεν ήταν ιδιαίτερα ζεστές στην 
αρχή, αναθερμάνθηκαν όμως πρόσφατα, 
διότι και η ίδια αντιλήφθηκε καλύτερα 
τη στρατηγική σημασία του ποντοπόρου, 
ευρωπαϊκών συμφερόντων, στόλου.
Εδώ πρέπει να επισημάνω πως οι Ευρω-
παίοι έχουν μια εντελώς διαφορετική 
άποψη και αντίληψη για την εμπορική 
ναυτιλία από ό,τι εμείς οι Έλληνες. Οι 
Έλληνες εφοπλιστές ήμασταν παραδοσια-
κά αντίθετοι στην ύπαρξη του ναυτιλιακού 
cluster, καθώς θεωρούμε ναυτιλία απο-
κλειστικά τα πλοία μας και ό,τι σχετίζεται 

άμεσα με αυτά. Στην Ευρώπη, αντιθέτως, 
ναυτιλία θεωρείται ολόκληρο το cluster, 
συμπεριλαμβανομένης της παραναυτιλίας, 
κυρίως διότι το cluster έχει πολύ μεγαλύ-
τερο οικονομικό μέγεθος και, κατά συνέ-
πεια, πολύ περισσότερες ψήφους. 
Δυστυχώς, εδώ και πολλά χρόνια, οι 
ευρωπαϊκές αρχές, συμπεριλαμβανομένης 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θεωρούσαν 
ως εφοπλισμό αυτόν που κυρίως γνώρι-
ζαν και που συναντάται ως επί το πλεί-
στον στην Αμβέρσα και στο Ρότερνταμ 
και γενικά στη Βόρεια Ευρώπη. Θεωρού-
σαν δηλαδή ως ναυτιλία αποκλειστικά 
τα πλοία που δραστηριοποιούνταν στις 
μικρές αποστάσεις και κυρίως τα ποστά-
λια, τη ναυτιλία μικρών αποστάσεων, την 
παραποτάμια ναυτιλία κ.λπ. Αυτή η ναυτι-
λία αντιπροσωπεύει μόλις το 15-20% του 
ευρωπαϊκού στόλου και χρειάστηκε τιτά-
νιος αγώνας για την ενημέρωση των αρμό-
διων αρχών αναφορικά με τις ιδιαιτερότη-
τες της ποντοπόρου ναυτιλίας, η οποία και 
αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής 
ναυτιλίας, με 10.000 πλοία. 
Παραμένω αισιόδοξος πως η καλή συνερ-
γασία θα εξακολουθήσει να υφίσταται και 
μετά τις ευρωεκλογές και τον σχηματισμό 
της νέας Επιτροπής, καθώς το επιτελείο της 

Επιτροπής Μεταφορών φαίνεται να έχει 
αντιληφθεί πλέον τις ιδιαιτερότητες και τη 
στρατηγική σημασία της ποντοπόρου ναυ-
τιλίας και του ευρωπαϊκού στόλου για τις 
στρατηγικές επιδιώξεις της Ευρώπης.
Παραμένω επίσης αισιόδοξος πως δεν θα 
δούμε αλλαγές στα State Aid Guidelines, 
τα οποία και η επίτροπος Ανταγωνισμού, 
Margrethe Vestager, ανέφερε πως δεν επι-
θυμεί να τροποποιήσει. Υπάρχουν φωνές 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ισχυρίζο-
νται πως τα συγκεκριμένα μέτρα είναι γεν-
ναιόδωρα για τη ναυτιλία και πως καλό θα 
ήταν να ευθυγραμμιστούν ή να αναθεωρη-
θούν. Βέβαια, με το «να ευθυγραμμιστούν ή 
να αναθεωρηθούν» εννοούν «να κοπούν».
Σε κάθε περίπτωση, είμαστε αισιόδοξοι 
πως θα εξακολουθεί να δίνεται στα κράτη 
η δυνατότητα, μέσω της διακριτικής τους 
ευχέρειας, να υποστηρίζουν την εθνική τους 
ναυτιλία, δίχως αυστηρές οδηγίες της ΕΕ.

Συχνά αναφέρεστε στην ανάγκη 
ύπαρξης ενός κοινού χαρτοφυλακίου-
ομπρέλα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
για όλα τα ζητήματα που άπτονται της 
ευρωπαϊκής ναυτιλίας. Πιστεύετε πως 
θα υπάρξει κάποια εξέλιξη ως προς 
αυτόν τον τομέα με τον σχηματισμό 
της νέας Επιτροπής;

Οι αρμοδιότητες που σχετίζονται με τη 
ναυτιλία διασκορπίστηκαν υπό την επι-
τροπεία της Loyola de Palacio και όταν 
γενικός διευθυντής ήταν ο Έλληνας 
Φώτης Καραμήτσος. 
Το να επανέλθουν οι αρμοδιότητες που 
αφορούν την ευρωπαϊκή ναυτιλία σε μία 
Επιτροπή είναι θέμα του νέου προέδρου. 
Το timing είναι απολύτως κατάλληλο, 
καθώς συνηθίζεται κάθε νέος πρόεδρος 
να αλλάζει ορισμένες από τις αρμοδιότη-
τες των χαρτοφυλακίων.
Αναμφισβήτητα, θα επιχειρήσουμε να πεί-
σουμε τον νέο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την επαναφορά όλων των 
σχετικών αρμοδιοτήτων στην DG COM και 
ταυτόχρονα, λόγω της πληθώρας των αρμο-
διοτήτων αλλά και της στρατηγικής σημα-
σίας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, να τεθούν 
όλες αυτές οι αρμοδιότητες υπό την αιγίδα 
ενός αντιπροέδρου της Επιτροπής. 
Θα ήταν, δε, ιδανικό σε κάποια επόμενη 
Επιτροπή να υπάρξει ένας και μόνο επίτρο-
πος, ο οποίος θα κατέχει αποκλειστικά το 
χαρτοφυλάκιο της ευρωπαϊκής ναυτιλίας.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ: ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ



Alfa Laval PureSOx continues to lead the way 
You won’t be alone in choosing a SOx scrubber. But you will be a step ahead, 
if you select the scrubber at the forefront: Alfa Laval PureSOx. At sea since 
2009, PureSOx has the record others aspire to, with every system ever sold 
in operation and in compliance. 

Built on 100 years of marine experience, PureSOx has been chosen 
for hundreds of vessels to date. But what matters more are the returning 
customers, convinced by smooth installations, proven results and first-rate 
global service. They know PureSOx will keep them ahead – today, in 2020  
and beyond.

Start getting ahead at www.alfalaval.com/puresox

– be a step ahead
Don’t just comply



38

Έχει καταστεί πλέον εμφανές 
πως η πλοιοκτησία των χωρών 
του ευρωπαϊκού βορρά έχει 
διαφορετικές απόψεις (και ίσως και 
διαφορετική ατζέντα) σε σχέση με 
αυτές των συναδέλφων τους στον 
ευρωπαϊκό νότο. Αυτή η διχογνωμία 
παρουσιάζεται και στα ΜΜΕ. Θεωρείτε 
πως, παρά τις διαφορετικές απόψεις 
και συμφέροντα, είναι εφικτή μια 
σύμπλευση, τόσο σε θεσμικό επίπεδο 
όσο και απέναντι σε διεθνείς φορείς 
και οργανισμούς όπως ο IMO;

Η Ευρώπη διαθέτει πολλούς διαφορετι-
κούς στόλους πλοίων, με διαφορετικές 
ανάγκες και προοπτικές, οι οποίοι διεξά-
γουν εντελώς διαφορετικό εμπόριο. Κατά 
συνέπεια, οι πλοιοκτήτες που δραστηρι-
οποιούνται σε διαφορετικές «ναυτιλίες» 
έχουν τα δικά τους ιδιαίτερα συμφέρο-
ντα. Σε ορισμένα –όχι ιδιαίτερα σοβα-
ρά– θέματα υπάρχει σύγκρουση συμφε-

ρόντων, ενώ σε άλλα ζητήματα υπάρχει 
σύγκλιση απόψεων.
Όλα αυτά τα χρόνια, η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
επηρεάζονταν κυρίως από τους πλοιο-
κτήτες των βόρειων χωρών, οι οποίοι και 
εξυπηρετούσαν, φυσικά, τα συμφέροντά 

τους. Οι εφοπλιστές των βόρειων χωρών 
κατείχαν, λόγω αυτής της κατάστασης, 
πολύ μεγάλη ισχύ και ασκούσαν σημα-
ντική επιρροή στα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα. Από αυτό το γεγονός ξεκινούσε 
η παραδοσιακή αντίθεση ανάμεσα στους 
βόρειους και στους νότιους, λόγω διαφο-
ρετικών προτεραιοτήτων.
Στην ECSA επιχειρείται, στα σημεία στα 
οποία υπάρχουν συγκρούσεις, να παρου-
σιάζονται όλες οι απόψεις με επιχειρήμα-
τα, ενώ στα θέματα όπου υπάρχει σύγκλι-
ση απόψεων υιοθετείται κοινή γραμμή. 
Η αλήθεια είναι πως οι ναυτιλιακές εται-
ρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στη 
ναυτιλία μικρών αποστάσεων και είναι 
εγκατεστημένες στην Ευρώπη έχουν 
μηδαμινές δυνατότητες μετεγκατάστασης 
και κατά συνέπεια επηρεάζονται σημαντι-
κά από την ευρωπαϊκή πολιτική. Γι’ αυτόν 
τον λόγο, άλλωστε, έχουν αναπτύξει 
και ιδιαίτερα ισχυρές σχέσεις επιρροής 
προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ενώ 
παρουσιάζουν ιδιαίτερα καλές σχέσεις 
με τους πολιτικούς, σε αντίθεση με εμάς, 
τους νότιους, οι οποίοι είμαστε περισ-
σότερο σκληροί και επικριτικοί απέναντι 
στην πολιτική ηγεσία.
Θεωρώ πως τα τελευταία λίγα χρόνια 
έχουμε καταφέρει να βρούμε κοινό τόπο, 
και ένα καλό παράδειγμα αποτελεί το 
Brexit. Παρότι για τους Έλληνες εφοπλι-
στές η αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανί-
ας από την ΕΕ αποτελεί «non-issue», για 
τους Βορειοευρωπαίους πλοιοκτήτες, των 
οποίων τα πλοία επισκέπτονται καθημερι-
νά βρετανικά λιμάνια, ένα άτακτο Brexit 
θα προκαλέσει τεράστια οικονομική κατα-
στροφή. Σε αυτή την περίπτωση, τους 
υποστηρίζουμε όπως και όσο μπορούμε, 
παρότι δεν υπάρχει ουσιαστικό ενδιαφέ-
ρον από την πλευρά μας.

Πριν από μερικά χρόνια, το roundtable 
των εφοπλιστικών ενώσεων ήταν (ή 
τουλάχιστον φαινόταν) εξαιρετικά 
ενεργό. Ποια είναι η δυναμική του 
roundtable σήμερα και πώς βλέπετε  
να διαμορφώνονται οι προοπτικές του; 

Το roundtable των εφοπλιστικών ενώσεων 
αποτελείτο –και εξακολουθεί να αποτε-
λείται– από τις direct-entry οργανώσεις, 
όπως η INTERCARGO, η INTERTANKO, 
η BIMCO κ.λπ. H ECSA δεν συμμετέχει 
στο roundtable, λόγω του ότι συνιστά μια 

Στην ECSA επιχειρείται, 
στα σημεία στα οποία 
υπάρχουν συγκρούσεις,  
να παρουσιάζονται  
όλες οι απόψεις με 
επιχειρήματα, ενώ στα 
θέματα όπου υπάρχει 
σύγκλιση απόψεων 
υιοθετείται κοινή γραμμή.

Η Έυρωπαία επίτροπος Μεταφορών Violeta Bulc με τον κ. Πάνο Λασκαρίδη. / Φωτ.: Violeta Bulc / Twitter
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οργάνωση εθνικών εφοπλιστικών ενώσεων. 
Η αλήθεια είναι πως σε πολύ σημαντι-
κά ζητήματα, όπως είναι το ΙΜΟ 2020, οι 
εφοπλιστικές οργανώσεις παρουσιάζουν 
συχνά διαφορετικές απόψεις και ίσως γι’ 
αυτόν τον λόγο να παρατηρείται κάποια 
αδράνεια. Θεωρώ, παρά ταύτα, απολύτως 
χρήσιμη την ύπαρξη των συγκεκριμένων 
ενώσεων, καθώς και την απευθείας συνερ-
γασία μεταξύ τους. Σε αυτό το πλαίσιο, 
μάλιστα, η ECSA, ο ICS και η ASA συνυπέ-
γραψαν πρόσφατα ένα μνημόνιο συνεργα-
σίας, το οποίο φανερώνει μια σύμπλευση.
Γενικά, έχω την εντύπωση πως η αποτελε-
σματικότητα των οργανώσεων εξαρτάται 
κυρίως από τη δυναμικότητα του προέ-
δρου και της γραμματείας τους.

Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε 
Λασκαρίδη. Ακούγεται συχνά η άποψη 
ότι, λόγω της σφοδρής οικονομικής 
και πολιτικής κρίσης που βίωσε η χώρα 
την τελευταία δεκαετία, αλλά και λόγω 
της κακής κατάστασης στη ναυλαγορά, 
που διατηρήθηκε επί μακρόν, ο 
ελληνικός εφοπλισμός υποχρεώθηκε 
να στρέψει όλο του το ενδιαφέρον και 
τις προσπάθειες προς τη διασφάλιση 
της οικονομικής του επιβίωσης. 
Έτσι, σε φλέγοντα ζητήματα, όπως οι 
νέοι περιβαλλοντικοί κανονισμοί, η 
πλοιοκτησία μοιάζει να μην κατάφερε 
να πείσει τα διεθνή νομοθετικά και 
εκτελεστικά όργανα σχετικά με τη 
στρατηγική σημασία του ελληνικού 
‒και κατά συνέπεια ευρωπαϊκών 
συμφερόντων‒ στόλου. Πώς κρίνετε 
αυτή την άποψη;

Ο ελληνικός εφοπλισμός πράγματι βίωσε 
μια κρίση, λόγω της παγκόσμιας οικονο-
μικής ύφεσης, η οποία ήταν όμως πολύ 
πιο ανώδυνη σε σχέση με την κρίση που 
βίωσαν άλλες εθνικές ναυτιλίες. Χαρακτη-
ριστικά αναφέρω πως, κατά τη διάρκεια 
της παγκόσμιας ύφεσης, ο γερμανόκτητος 
στόλος συρρικνώθηκε κατά το ένα τρίτο.
Η αλήθεια είναι πως, για πολλά χρόνια, 
οι Έλληνες πλοιοκτήτες ακολουθούσαν 
την πολιτική του «λάθε βιώσας». Παρότι 
δηλαδή η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών 
ήταν και παρέμεινε εξαιρετικά ισχυρή σε 
τεχνικά και επιχειρησιακά ζητήματα, ήταν 
αδρανοποιημένη σε πολιτικά και στρατη-
γικά θέματα. Αυτή η στρατηγική, που είχε 
αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχημένη κατά 

τις δεκαετίες του ’80 και του ’90, σήμερα 
μοιάζει να μην αποδίδει.
Μέχρι πρόσφατα είχαμε τη «μουντζού-
ρα» πως ήμασταν αντιδραστικοί και πως 
δεν επιθυμούσαμε καμία αλλαγή, παρου-
σιάζοντας μεγάλη δυσκολία προσαρμο-
γής στις αλλαγές που συντελούνται διε-
θνώς. Πράγματι, για χρόνια κυριαρχούσε 
στον ελληνικό εφοπλισμό η νοοτροπία 
και η φιλοσοφία πως πρέπει πάση θυσία 
να τασσόμαστε υπέρ των παλαιών πλοί-
ων – πως τα πλοία πρέπει να ζουν όσο 
περισσότερο μπορούν. Σήμερα όμως τα 
δεδομένα είναι άλλα. Η ελληνική σημαία 
κατέχει τον νεότερο στόλο του κόσμου 
και δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος 
για την ελληνική ναυτιλία να υποστηρίζει 
τα υπερήλικα πλοία. 
Η ναυτιλιακή βιομηχανία είναι σήμε-
ρα πολύ πιο διαφανής και η διατήρηση 
μόνιμα αμυντικής και επικριτικής στάσης 
δεν δίνει λύσεις. Επιπλέον, πρέπει πάντα 
να υπάρχει ελληνική θέση. Ο ελληνικός 
εφοπλισμός πρέπει πάντα να καταθέτει 
προτάσεις και να βγαίνει μπροστά. Και η 
αλήθεια είναι πως, πράγματι, η εξωστρέ-
φεια του ελληνικού εφοπλισμού είναι μια 
πραγματικότητα που ενισχύεται αργά 
αλλά σταθερά. Πλέον κάνουμε διάφο-
ρες μελέτες και υποβάλουμε προτάσεις 
(submissions), αφήνοντας τους άλλους να 
τοποθετούνται επί των δικών μας προ-
τάσεων και θέσεων και όχι, όπως ίσχυε 
παλαιότερα, να τοποθετούμαστε εμείς επί 
των απόψεων των άλλων.
Η νέα γενιά είναι πολύ πιο εξελιγμένη 
από εμάς, συμμετέχει στους διεθνείς 
οργανισμούς και στα θεσμικά όργανα 
και πιστεύω πως διαθέτουμε πλέον πολύ 
καλύτερη αντιπροσώπευση από ό,τι στο 
παρελθόν. Πιστεύω πως, όταν αποχωρή-
σουμε και εμείς, οι γηραιότεροι, τα πράγ-
ματα θα βελτιωθούν ακόμα περισσότερο.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ: ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ

Η ναυτιλιακή βιομηχανία 
είναι σήμερα πολύ πιο 
διαφανής και η διατήρηση 
μόνιμα αμυντικής και 
επικριτικής στάσης δεν 
δίνει λύσεις.
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ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ 2018

Τιμούμε όσους τιμούν τη ναυτιλία μας.

Τα Βραβεία Ευκράντη διοργανώνονται από τα Ναυτικά Χρονικά, με την αρωγή και τη 
στήριξη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, για την ανάδειξη των πρωταγωνιστών 
της χρονιάς. 
Οι βραβευθέντες επελέγησαν, για ενδέκατη συνεχή χρονιά, με τη συμμετοχή μιας 
διευρυμένης πολυσυλλεκτικής επιτροπής, που αντιπροσωπεύει τα ναυτιλιακά 
γράμματα, την ακαδημαϊκή έρευνα, την εξειδικευμένη ενημέρωση και, βεβαίως, το 
ναυτιλιακό επιχειρείν. 
Τα μέλη της επιτροπής, έχοντας ως αρχή τη ρήση «Τιμούμε όσους τιμούν τη ναυτιλία 
μας», επέλεξαν –με γνώση, αντικειμενικότητα και σαφήνεια στην κρίση τους– όσους 
αρίστευσαν το 2018.
Την κριτική επιτροπή των Βραβείων Ευκράντη 2018 απαρτίζουν οι βραβευθέντες των 
προηγούμενων ετών, καθώς και εκπρόσωποι από την ακαδημαϊκή, επιχειρηματική 
και ναυτιλιακή κοινότητα της χώρας, δημοσιογράφοι διαπιστευμένοι στο Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και η διεύθυνση και οι τακτικοί 
αρθρογράφοι των Ναυτικών Χρονικών. 
Τα Βραβεία Ευκράντη των Ναυτικών Χρονικών έχουν βασικό κριτήριο για την επιλογή 
και την ανάδειξη των πρωταγωνιστών της χρονιάς τις συστηματικές επιχειρηματικές 
και κοινωνικές πρωτοβουλίες των υποψηφίων, που τους αναδεικνύουν σε άξια και 
φωτεινά πρότυπα ανθρώπων και φορέων, οι οποίοι, σε πείσμα των δύσκολων καιρών, 
συνεχίζουν να υπηρετούν αξίες και αναδεικνύονται σε καταξιωμένα παραδείγματα 
προόδου, αισιοδοξίας και προοπτικής, κυρίως για τους νέους, οι οποίοι αποτελούν 
το εχέγγυο διατήρησης της μοναδικής σε διάρκεια και ισχύ ελληνικής ναυτοσύνης 
στο μέλλον. 
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ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ

Το Βραβείο «Mαριλένα Λασκαρίδη» για την αριστεία στον 
ναυτιλιακό πολιτισμό και την αρωγή στην ελληνική ναυτιλια-
κή κληρονομιά και παράδοση απονέμεται στον Σεβ. Μητρο-
πολίτη Προύσης κ. Ελπιδοφόρο, Ηγούμενο της Ιεράς Μονής 
Αγίας Τριάδος Χάλκης και Καθηγητή της Θεολογικής Σχο-
λής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Βιογραφία-Σπουδές
Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1967. Φοίτησε στην Αστι-
κή Σχολή Μακροχωρίου Κωνσταντινούπολης και στη Θεσσαλο-
νίκη, όπου ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές. Το 1991 
πήρε το πτυχίο του από την Ποιμαντική Σχολή του ΑΠΘ με 
άριστα και το ίδιο έτος γίνεται δεκτός ως μεταπτυχιακός φοι-
τητής Βυζαντινής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο της Βόννης. Το 
1994 χειροτονείται διάκονος στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και 
λαμβάνει το όνομα Ελπιδοφόρος. Την ίδια χρονιά διορίστηκε 
κωδικογράφος της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.
Το 2001 υπέβαλε διδακτορική διατριβή, με θέμα «Η έναντι της συνό-
δου της Χαλκηδόνος στάση του Σεβήρου Αντιοχείας», στο τμήμα 
Ποιμαντικής του ΑΠΘ. Κατά το θερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού 
έτους 2004 δίδαξε, ως επισκέπτης καθηγητής, στη Θεολογική Σχο-
λή του Τιμίου Σταυρού της Βοστόνης των ΗΠΑ, το μάθημα «Η θέσις 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία».
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997 παρακολουθεί τα μαθήματα 
Θεολογίας του καθηγητή π. Ιω. Ρωμανίδη στη Θεολογική Σχολή 
του Αγ. Ιωάννη του Δαμασκηνού στο Μπαλαμάντ του Λιβάνου, 
όπου απεστάλη με απόφαση της Συνόδου για περαιτέρω βελτί-
ωση της αραβικής γλώσσας. Από το 1995 έως το 2005 διετέλεσε 

υπογραμματέας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου και στη συνέχεια 
προήχθη σε αρχιγραμματέα. Στις 20 Μαρτίου 2005 χειροτονήθη-
κε από την Α.Θ. Παναγιότητα κ.κ. Βαρθολομαίο, λαμβάνοντας το 
οφίκιο του αρχιμανδρίτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας.
Από το 2011 έχει αναλάβει καθήκοντα αναπληρωτή καθηγητή στο 
Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής 
Σχολής του ΑΠΘ και διδάσκει Συμβολική, Διορθόδοξες – Διαχρι-
στιανικές Σχέσεις και Οικουμενική Κίνηση. Στις 20 Μαρτίου 2011 
χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Προύσης και από τον Αύγουστο 
του 2011 είναι Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης.

Έργο
Έχει κάνει τεράστιο έργο ανάδειξης της Θεολογικής Σχολής 
Χάλκης και της Βιβλιοθήκης της, σε όλα τα επίπεδα.
Έχει αναπτύξει τεράστια δραστηριότητα στη Βιβλιοθήκη της 
Σχολής, για την καταλογογράφηση της οποίας έχει συνάψει 
συνεργασίες με πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα από την Ελλά-
δα και την Κύπρο. Συνεργάστηκε με το Πανεπιστήμιο Νεάπο-
λις Πάφου, με ομάδα ειδικών και αναμόρφωσε τους κήπους της 
Σχολής με σεβασμό στο παρελθόν και στην τοπική χλωρίδα του 
δάσους του Λόφου της Ελπίδας, όπου βρίσκεται το κτίριο της 
Θεολογικής Σχολής. Διαμορφώθηκε θεματικός βυζαντινός κήπος 
σε έκταση 14 στρεμμάτων. Ο κήπος έχει γίνει κήπος αναφοράς 
με παγκόσμιο ενδιαφέρον και η Μονή Αγίας Τριάδος Χάλκης 
είναι το πρώτο ορθόδοξο μοναστήρι όπου καλλιεργείται κήπος 
με τα φυτά που αναφέρονται στην Αγία Γραφή και δημιουργήθη-
κε στον χώρο Μουσείο Κηποτεχνίας. 
Η συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
αποτέλεσμα της οποίας ήταν η εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης 
του ιστορικού κτιρίου της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, ώστε 
να αναζητηθούν χορηγοί και να αναλάβουν στη συνέχεια, ήταν ένα 
μεγάλο έργο, με στόχο να είναι έτοιμη η Θεολογική Σχολή να λει-
τουργήσει όταν δοθεί άδεια από το τουρκικό κράτος.   
Επίσης, έχει συνάψει συνεργασίες με ελληνικά πανεπιστήμια για 
την αναβάθμιση της μηχανοργανώσεως, της ψηφιοποιήσεως, της 
αναδιοργανώσεως και του εμπλουτισμού της ιστορικής βιβλιο-
θήκης της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης (Πανεπιστήμιο 
Πειραιώς, ΕΜΠ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, Χαροκόπειο, ΑΠΘ, 
Ανωτάτη Εκκλησιαστική Σχολή κ.ά.). 
Έχει κάνει εκατοντάδες διαλέξεις σε όλο τον κόσμο για την ενη-
μέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά την 
αναγκαιότητα χορήγησης άδειας λειτουργίας της Θεολογικής 
Σχολής της Χάλκης, η οποία από το 1971 έχει κλείσει. Τη δράση 
του διανθίζει πλούσια εργογραφία.

Βραβείο «Mαριλένα Λασκαρίδη» για την αριστεία 
στον ναυτιλιακό πολιτισμό και την αρωγή στην 
ελληνική ναυτιλιακή κληρονομιά και παράδοση

Μητροπολίτης Προύσης κ. Ελπιδοφόρος, Ηγούμενος  
της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης και Καθηγητής της 
Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης



Το Βραβείο Ευκράντη 2018 Συνολικής Προσφοράς στη Ναυ-
τιλία απονέμεται στον Τρύφωνα Κέδρο.

Ο Τρύφων Κέδρος γεννήθηκε το 1912 στην Κωνσταντινούπολη. 
Ο πατέρας του, Ευστάθιος Ελευθερίου Αρδίτσογλου (1860-1957), 
είχε γεννηθεί στην Υοσγάτη (Yozgat), ανατολικά της Άγκυρας. 
Μετεγκαταστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη, για να δραστηριο-
ποιηθεί στον χώρο του εμπορίου. Με τη γυναίκα του Αστερόπη 
(Σωτηριάδου) απέκτησαν επτά παιδιά, με μικρότερο τον Τρύ-
φωνα. Ο Τρύφων και τα αδέλφια του άλλαξαν το επίθετό τους 
τη δεκαετία του 1930, μεταφράζοντας το «Αρδίτσογλου», που 
σημαίνει «γιος του κέδρου» στα τούρκικα. 
Ο Ευστάθιος, έχοντας δει την καταστροφή της Σμύρνης, αποφάσισε 
η οικογένεια να φύγει από την Τουρκία. Έτσι, το 1922, αυτός με τους 
μεγαλύτερους γιους του έφυγαν για την Αγγλία, ενώ η Αστερόπη με 
την υπόλοιπη οικογένεια πήγαν στη Μασσαλία. Δύο χρόνια αργότε-
ρα ξανάσμιξαν όλοι μαζί στο Λονδίνο. Το 1926, ο Τρύφων κατάφερε 
να εγγραφεί στο Highgate School, ένα από τα καλύτερα σχολεία 
της εποχής στην Αγγλία. Στον εορτασμό των 450 χρόνων από την 
ίδρυσή του, ήταν ο παλαιότερος απόφοιτος, τον οποίο και τίμησαν. 
Μετά το σχολείο εργάστηκε για τον Ευγένιο Ευγενίδη για μικρό 
διάστημα, καθώς δεν είχε το απαραίτητο αγγλικό διαβατήριο. Το 
1935, ο πατέρας του ενήργησε ώστε να πάει στο Αμβούργο και να 
δουλέψει με τον αδελφό του, Κλέωνα, που είχε συνεταιριστεί με 
τον Μανώλη Τρακάκη, έναν Κρητικό εγκαταστημένο στην Τεργέ-
στη, πουλώντας κρητική σταφίδα στη Γερμανία.
Το 1939 ξεσπά ο πόλεμος και ο Τρύφων Κέδρος θα μεταβεί στο 
Λονδίνο, ενώ είχε εν τω μεταξύ καταφέρει να πάρει το ποθητό αγγλι-
κό διαβατήριο. Με την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ζήτησε 
να καταταγεί στον βρετανικό στρατό, αλλά μόνο όταν μπήκε η Ελλά-

δα στον πόλεμο τον κάλεσαν να καταταγεί, υπηρετώντας έως το 
1949. Το 1944 υπηρέτησε ως αξιωματικός πληροφοριών (Intelligence 
Officer) του στρατηγού George Jellicoe όταν το σώμα του προσγει-
ώθηκε στην Πελοπόννησο, ενώ μετέπειτα μπήκαν στην Αθήνα ως 
απελευθερωτές. Από τις ωραιότερες αναμνήσεις του είναι η στιγμή 
που πλήθος κόσμου τον σήκωσε θριαμβευτικά στους ώμους, όταν 
τον αντιλήφθηκαν κοντά στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία».
Το 1951, με τον αδελφό του Κλέωνα (1905-1971), αποφάσισαν να 
μπουν στη ναυτιλία, με αρχική έδρα της εταιρείας στην Τεργέστη, 
όπου ο Κλέων είχε εγκατασταθεί όταν έφυγε από τη Γερμανία, λίγο 
πριν από τον πόλεμο. Είχαν συνέταιρο τον Θεόδωρο Παπαδημη-
τρίου, Κωνσταντινουπολίτη που ήξερε τη δουλειά, και μαζί με τους 
Μανώλη Τρακάκη και Κωστάκη Πιζάνη –Έλληνα της Τεργέστης του 
οποίου ο πατέρας ήταν έμπορος φουντουκιών από την Κερασού-
ντα– ίδρυσαν την εταιρεία Maritima Finanziaria και αγόρασαν τα 
πρώτα πέντε πλοία τους: «Mageolia», «Γεωργία», «Παντάνασσα», 
«Αλέξανδρος» και «Άτολος». Ο Τρύφων Κέδρος είχε αναλάβει την 
ευθύνη της Southern Shipping, του ναυτιλιακού τους γραφείου στο 
Λονδίνο, όπου είχε εγκατασταθεί, ενώ παράλληλα είχε ιδρύσει και 
την TE Kedros Ltd., μια εισαγωγική-εξαγωγική εμπορική εταιρεία.
Η Southern Shipping εξειδικεύτηκε στην αγορά των υγρών φορ-
τίων και έφτασε το 1970 να διαχειρίζεται 18 δεξαμενόπλοια. Την 
ίδια χρονιά, η έδρα της θα μεταφερθεί στον Πειραιά και θα ιδρυ-
θεί η Kedros Shipping, η οποία, στα μέσα της δεκαετίας του 1970, 
θα μετονομαστεί σε Halkidon Shipping. 
H παρουσία του Τρύφωνα Κέδρου στους κόλπους της ναυτιλιακής 
κοινότητας του Λονδίνου ήταν αξιοσημείωτη και ο ίδιος στάθηκε 
αρωγός των πολιτιστικών και αγαθοεργών δράσεων της κοινότητας 
και των φορέων της, όπως το Greek Orthodox Charity Organisation, 
το Anglo-Hellenic League, το Hellenic Centre αλλά και το London 
Hellenic Society, του οποίου είχε εκλεγεί επίτιμος πρόεδρος. Τον 
εκτιμούσαν τόσο οι Έλληνες όσο και οι Κύπριοι συνάδελφοί του, 
αλλά και οι Άγγλοι της ναυτιλίας. Έπαιζε τακτικά μαζί τους γκολφ, 
ενώ είχε διατελέσει αρχηγός και αργότερα πρόεδρος του συλλόγου 
γκολφ του Baltic Exchange, τα μέλη του οποίου καλούσε συχνά στην 
Κέρκυρα τα καλοκαίρια για μία εβδομάδα αγώνων. 
Τη δεκαετία του 1980, η εταιρεία ειδικεύεται στα πλοία μεικτού φορτί-
ου (ΟΒΟ), αλλά με μείωση του αριθμού των πλοίων του στόλου της.
Είχε ικανούς συνεργάτες, στους οποίους, όπως έλεγε, όφειλε 
την επιτυχία του: αρχικά τον ανιψιό του Γιώργο Χαγιαλίδη και 
τον Κύπριο φίλο του, Μίμη Ησαΐα, ενώ αργότερα τα ανίψια του, 
Μιχάλη Τεριακίδη και Αλέξανδρο Κέδρο (γιο του αδελφού του 
Κλέωνα Κέδρου). 
Παντρεύτηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου την Αγγλίδα 
Margaret Grace Corfield, την οποία είχε γνωρίσει στο Αμβούργο 
και με την οποία απέκτησε τρία παιδιά –τον Αντώνη, τη Ζωή και 
την Κλειώ–, που δραστηριοποιήθηκαν σε τομείς εκτός ναυτιλίας.

Υποψήφιοι μπορεί να είναι άτομα με μακροχρόνια και σημαντική προσφορά στον 
χώρο της ναυτιλίας.

Βραβείο συνολικής προσφοράς στη ναυτιλία

Τρύφων Κέδρος
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ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ

Το Βραβείο Ευκράντη 2018 για τη Διεθνή Προβολή της Ελλη-
νικής Ναυτιλίας απονέμεται στον κ. Αναστάσιο Παπαγιαν-
νόπουλο, πρόεδρο της BIMCO και principal της Common 
Progress Co Na S.A.

Με πτυχίο Νομικής από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστή-
μιο Αθηνών, μεταπτυχιακό στα Οικονομικά από το Queen Mary 
College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, μεταπτυχιακό στην 
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση από το Πανεπιστήμιο του Reading και 
διδακτορικό τίτλο στα Οικονομικά από το Queen Mary College 
του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, ο κ. Αναστάσιος Παπαγιαννό-
πουλος θα εισέλθει στον χώρο του ναυτιλιακού επιχειρείν στις 
αρχές της δεκαετίας του 1980.
Η προσωπική του διαδρομή είναι συνυφασμένη με την ίδια τη 
δημιουργία και την ιστορία της ναυτιλιακής εταιρείας Common 
Progress Co Na S.A., της οποίας είναι διευθυντικό στέλεχος από 
την ίδρυσή της, το 1984. Η εταιρεία επικεντρώθηκε στον κλάδο 
του χύδην ξηρού φορτίου και απέκτησε τη φήμη ενός υψηλής 
ποιότητος διαχειριστή, επιτρέποντας τη σημαντική ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων της και τη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων 
με τους περισσότερους εκ των μεγάλων ναυλωτών, αναδεικνύο-
ντας την επιχειρηματική και καινοτόμο δύναμη των ανθρώπων 
που υπηρετούν το ελληνικό ναυτιλιακό θαύμα, εντός και εκτός 
εθνικών συνόρων.

Ο κ. Αναστάσιος Παπαγιαννόπουλος θα υπηρετήσει την ελληνική 
και διεθνή ναυτιλία από πολλές θέσεις. Από το 1996 έως και το 
2018 εκλέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως 
των Ελλήνων Εφοπλιστών, ενώ από το 2006 έως το 2018 αποτελεί 
μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΕΕ. Μεταξύ άλλων έχει 
υπηρετήσει και από τη θέση του προέδρου της Επιτροπής των 
Ασφαλιστικών και Εργατικών Θεμάτων του Ναυτικού.
Η πολύτιμη γνώση και εμπειρία του στα θέματα της ναυτιλίας 
τον ανέδειξαν σε ένα από τα πλέον σημαντικά στελέχη της 
ελληνικής αλλά και της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας. Από το 
2004 είναι εκλεγμένο μέλος της Ελληνικής Επιτροπής του Det 
Norske Veritas Germanischer Lloyd (D.N.V.G.L.) και από το 2006 
μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του International Chamber 
of Shipping. Ως επιστέγασμα της αναγνώρισης της μακράς και 
επιτυχημένης διαδρομής του στον διεθνή ναυτιλιακό στίβο, ο κ. 
Παπαγιαννόπουλος εξελέγη τον Μάιο του 2017 στη θέση του 
προέδρου της BIMCO, της μεγαλύτερης ναυτιλιακής ένωσης σε 
διεθνές επίπεδο, με 2.100 μέλη σε περισσότερες από 120 χώρες. 
Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και της Εκτελεστι-
κής Επιτροπής της οργάνωσης, όπου υπηρετεί από το 1998 ως 
εκλεγμένο μέλος της Επιτροπής Τεκμηρίωσης. 
Η ανάδειξή του στη θέση του προέδρου της BIMCO συνιστά, 
σύμφωνα με τα μέλη της κριτικής επιτροπής, μια ιδιαίτερα σημα-
ντική διάκριση για την ίδια την ελληνική ναυτιλιακή οικογένεια 
και στο πρόσωπό του αναγνωρίζεται η δυναμική εξωστρέφειά 
της σε παγκόσμιο πλέον επίπεδο, καθώς και η δυνατότητα των 
μελών της να την εκπροσωπούν επάξια σε διεθνείς ναυτιλιακούς 
οργανισμούς. Η παρουσία του κ. Παπαγιαννόπουλου στον προ-
εδρικό θώκο της BIMCO αποδεικνύει, επίσης, την αποδοχή και 
την εκτίμηση που χαίρει ο ίδιος στην ευρωπαϊκή αλλά και στη 
διεθνή ναυτιλιακή οικογένεια. Τέλος, όπως σημειώνουν τα μέλη 
της επιτροπής, ο κ. Παπαγιαννόπουλος ανέδειξε διεθνώς και με 
επιτυχία το τρίπτυχο που εν πολλοίς αποτελεί τη βάση του ελλη-
νικού ναυτιλιακού παραδείγματος: την ανάγκη διατήρησης της 
παράδοσης και της ναυτοσύνης, αλλά και την ανάγκη επένδυσης 
στην τεχνολογία για τη βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρωπί-
νου δυναμικού εν πλω αλλά και στην ξηρά.

Απονέμεται σε προσωπικότητες που προάσπισαν ή προέβαλαν τα ελληνικά συμφέ-
ροντα ή τον δυναμισμό της ελληνικής ναυτιλίας στα διεθνή fora.

Βραβείο για τη διεθνή προβολή  
της ελληνικής ναυτιλίας

Αναστάσιος Παπαγιαννόπουλος



International Registries, Inc.  
in affiliation with the Marshall Islands Maritime & Corporate Administrators
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Choose to fly the world’s local flag.
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ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ

Το Βραβείο Ευκράντη 2018 Κοινωνικής Προσφοράς από Ναυ-
τιλιακή Προσωπικότητα ή Φορέα απονέμεται στη Μη Κερδο-
σκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλι-
σμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ.

Τα τελευταία χρόνια, η ναυτιλιακή κοινότητα, μέσω της Ενώσεως 
Ελλήνων Εφοπλιστών, υλοποίησε πρωτοβουλίες στήριξης μεγά-
λου αριθμού αδύναμων ομάδων του πληθυσμού, οι οποίες επη-
ρεάστηκαν σημαντικά από τις δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες 
που βίωσε η πατρίδα μας. Το πολυσχιδές αυτό κοινωνικό έργο 
επικεντρώθηκε σε τομείς όπως η σίτιση και η υγεία, η ενίσχυση 
οργανώσεων και φορέων πρόνοιας, καθώς και η ενδυνάμωση του 
τομέα ναυτικής εκπαίδευσης. Μέσω όλων αυτών των αγαθοεργών 
δράσεων συλλογικής προσφοράς και αλληλεγγύης, που πάντα 
διέκρινε την ελληνική πλοιοκτησία, η ελληνική ναυτιλιακή οικογέ-
νεια έδωσε ισχυρό το «παρών» στον καθημερινό αγώνα χιλιάδων 
συμπολιτών μας για αξιοπρεπή διαβίωση.
Με δεδομένο το υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης των μελών 
της ΕΕΕ, λαμβάνεται η απόφαση και το 2016 ιδρύεται η ΣΥΝ-Ε-
ΝΩΣΙΣ, η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Προ-
σφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού, μια ανεξάρτητη νομική οντότη-
τα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο επικεφαλής της Εταιρείας 
και πρόεδρος της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, Θεόδωρος 
Βενιάμης: «Η παράδοση θέλει τη ναυτιλία να υπηρετεί τη χώρα 

μέσα από μικρά και μεγάλα έργα προσφοράς σε κάθε περίοδο. 
Σε αυτό το πνεύμα δημιουργήθηκε η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, μια κοινή 
πλατφόρμα κοινωνικής στήριξης και ανάπτυξης υπεύθυνων πρω-
τοβουλιών συνδρομής της ναυτιλιακής κοινότητας στον τόπο». 
Το έργο της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ αποσκοπεί στη συνδρομή της ελλη-
νικής κοινωνίας με κοινωφελή προγράμματα, δράσεις στήριξης 
ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, έργα ανθρωπιστικού και φιλαν-
θρωπικού περιεχομένου και δωρεές ευρύτερου ενδιαφέροντος, 
οι οποίες αναδεικνύουν το αποτύπωμα προσφοράς της ναυτιλια-
κής κοινότητας στη χώρα. 
Ενδεικτικά και για το έτος 2018 υλοποιήθηκε ένας σημαντικός 
κύκλος ενεργειών κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης. Ειδικότε-
ρα, μέσω του προγράμματος σίτισης, 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 υλο-
ποιήθηκαν, με έμφαση στην κοινωνική πρόνοια και στην παιδεία. Το 
πρόγραμμα «Συμπράττουμε για την Υγεία», με τη συγχρηματοδό-
τηση του Ιδρύματος Λάτση, εστίασε στην κάλυψη επιτακτικών ανα-
γκών και εξοπλισμού φορέων από τον χώρο της δημόσιας υγείας. 
Στον τομέα της παιδείας αναπτύχθηκαν προγράμματα χορήγησης 
υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και αναβάθμισης 
του εξοπλισμού δημόσιων σχολείων. Παράλληλα, υπό ανασχεδια-
σμό βρίσκεται και η συνέχιση των έργων για τη ναυτική εκπαίδευση 
και τον εκσυγχρονισμό των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. 
Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα των ενεργειών του 2018 κατείχε 
και η στήριξη των πυροπαθών Αττικής, με την άμεση ανταπόκρι-
ση 89 δωρητών από τη ναυτιλιακή κοινότητα, με αποτέλεσμα τη 
συγκέντρωση συνολικής δωρεάς ύψους 7 εκατ. ευρώ. Η δωρεά 
θα διατεθεί για την άμεση υλοποίηση συγκεκριμένου σχεδίου 
δράσης που έχει εκπονήσει η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ.
Τα μέλη της κριτικής επιτροπής σημείωσαν με έμφαση πως η 
ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ εκφράζει με απτό και συλλογικό τρόπο την πολυσχι-
δή και διαρκή στήριξη που παρέχει παραδοσιακά η ελληνική πλοι-
οκτητική οικογένεια στους τομείς της κοινωνικής προσφοράς και 
αλληλεγγύης. Ο κάματος της θάλασσας και η ανεξίτηλη ιδέα της 
υπευθυνότητας και της ανάληψης αγαθοεργών πρωτοβουλιών πρό-
νοιας και προσφοράς προς την πατρίδα και την ελληνική κοινωνία 
αποτελούν παραδοσιακά για τα μέλη της ελληνικής ναυτιλιακής κοι-
νότητας σταθερή πυξίδα δράσης αλλά και συνειδητή στάση ζωής.

Με το βραβείο αυτό τιμάται άτομο ή ίδρυμα που έχει συνδέσει 
την κοινωνική προσφορά του με τη ναυτιλία καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Βραβείο κοινωνικής προσφοράς 
από ναυτιλιακή προσωπικότητα ή φορέα

ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ – Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία  
Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού
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ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ

Το Βραβείο Ευκράντη 2018 για την Αρωγή στη Ναυτική Εκπαί-
δευση από Προσωπικότητα ή Φορέα απονέμεται στην εται-
ρεία S. Livanos Hellas S.A., δημιούργημα του Σταύρου Γεωρ-
γίου Λιβανού (1887-1963).

Η πίστη και η αγάπη του Σταύρου Λιβανού στην παιδεία ήταν από-
λυτη για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εμφορούμενος από 
αυτή την ισχυρή πίστη, βοήθησε στην κατασκευή και στη συντήρη-
ση πολλών σχολείων βασικής και μέσης εκπαίδευσης σε όλη τη Χίο. 
Την ίδια πεποίθηση και αγάπη είχε και ο υιός του, Γεώργιος, ο οποί-
ος συνέχισε την οικογενειακή παράδοση, χρηματοδοτώντας την 
κατασκευή του Ναυτικού Λυκείου των Καρδαμύλων. Η προσφορά 
βοήθειας για τη συντήρηση και τη λειτουργία των σχολείων και των 
Ναυτικών Ακαδημιών συνεχίζεται αμείωτη μέχρι και σήμερα μέσω 
της S. Livanos Hellas, με σίγουρο συνεχιστή της παράδοσης τον υιό 
του Γεωργίου, Σταύρο.
Χάρη στην προσωπικότητα και την επιχειρηματική στρατηγική του 
Σταύρου Γ. Λιβανού, η εταιρεία, μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, γιγα-
ντώθηκε και κέρδισε τόσο η ίδια όσο και ο ιδρυτής της τη διεθνή 
καταξίωση και αναγνώριση. Ωστόσο, όπως σημειώνουν τα μέλη της 
κριτικής επιτροπής, ένας από τους σημαντικούς λόγους της επιχειρη-
ματικής επιτυχίας της εταιρείας ήταν και η επένδυση σε μια ισχυρή 
και αφοσιωμένη ομάδα συνεργατών τόσο στα γραφεία όσο και στα 
πλοία. Και αν η S. Livanos Hellas S.A. αναδείχθηκε σε κορυφαία εται-
ρεία ως προς τη λειτουργική διαχείριση των πλοίων της, σε ό,τι αφορά 
την προσέλκυση και τη δημιουργία ικανών ανθρώπινων πόρων που θα 
στελέχωναν τα πλοία της ήταν και παραμένει πρωτοπόρος.

Ήδη από τη δεκαετία του 1980, όταν η εκπαίδευση των ναυτικών 
στο πλοίο σε θέματα ασφάλειας και κατάρτισης ήταν σχεδόν ανύ-
παρκτη, στα πληρώματα της S. Livanos Hellas S.A. εφαρμοζόταν η 
εξοικείωση (familiarization) και η συνεχής εκπαίδευση για τη βελτί-
ωση της ασφάλειας. Επιπρόσθετα, η εταιρεία φρόντιζε για την υψηλή 
κατάρτιση των ανώτερων αξιωματικών των πλοίων της, καλύπτοντας 
όλο το σχετικό κόστος σε σχολεία της Ελλάδας και του εξωτερικού. 
Η επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα και στη διαρκή εκπαίδευ-
ση των πληρωμάτων έδωσε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην εται-
ρεία, καθώς, όταν ο Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης τέθηκε σε ισχύ, 
τα πληρώματά της ήταν ήδη εξοικειωμένα με τις περισσότερες από 
τις διαδικασίες που αυτός επέβαλε.
Η πολιτική της εταιρείας, σε ό,τι αφορά τη συνεχή εκπαίδευση και 
την άρτια κατάρτιση των πληρωμάτων της, ακολουθήθηκε διαχρονι-
κά από όλα τα στελέχη της και ιδίως από αυτά που είχαν την ευθύνη 
του τομέα των πληρωμάτων. Λόγω της στρατηγικής επιλογής επέν-
δυσης σε ένα υψηλής ποιότητας και κατάρτισης έμψυχο δυναμικό, 
η S. Livanos Hellas S.A. στάθηκε αρωγός των ΑΕΝ, με την παροχή 
υλικοτεχνικής υποδομής, την ενίσχυση των συνθηκών διαβίωσης 
στις σχολές, την κάλυψη του κόστους εκπαιδευτικών επισκέψεων 
των σπουδαστών, τη διοργάνωση διαλέξεων από επίλεκτα στελέ-
χη της εταιρείας με στόχο την ενημέρωση και την εκπαίδευση του 
ανθρώπινου δυναμικού που θα στελεχώσει αύριο πλοία και γραφεία.  
Ωστόσο, η αρωγή της S. Livanos Hellas S.A. προς τη ναυτική 
εκπαίδευση δεν αφορά μόνο τα στελέχη της και τους σπου-
δαστές των ΑΕΝ της χώρας. Αντιθέτως, η εταιρεία, με όρους 
εξωστρέφειας, διοργανώνει ανοιχτές επιμορφωτικές ημερίδες 
που απευθύνονται και προς τους φοιτητές που παρακολουθούν 
σπουδές σε ναυτιλιακά τμήματα πανεπιστημίων. Ενδεικτικό παρά-
δειγμα η ενεργός συμμετοχή της εταιρείας το 2002 στο πρό-
γραμμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου SLIM – VRT (Self Learning 
Integrated Methodology – Virtual Reality Tool) με το πλοίο της 
«Amazon Guardian». Πιο συγκεκριμένα, το πλοίο, η γέφυρά του 
και το cargo control room μοντελοποιήθηκαν σε τρισδιάστατη 
απεικόνιση και στελέχη της εταιρείας συμμετείχαν στην πιλοτική 
εφαρμογή και στο advisory board του προγράμματος.
Τέλος, όπως σημειώνουν τα μέλη της κριτικής επιτροπής, η S. Livanos 
Hellas S.A. παρέχει υποτροφίες στους αριστεύσαντες σπουδαστές 
των ΑΕΝ αλλά και στους αριστεύσαντες φοιτητές του τμήματος 
Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, συμμετέχοντας ενεργά και στο Πρόγραμμα Πρακτικής 
Άσκησης των φοιτητών.

Υποψήφιοι μπορεί να είναι προσωπικότητες ή εταιρείες που επικουρούν τη ναυτική 
εκπαίδευση, τον θαλάσσιο και ναυτιλιακό πολιτισμό μας, καθώς και την προσέλκυση 
νέων στο ναυτικό επάγγελμα.

Βραβείο για την αρωγή στη ναυτική εκπαίδευση 
από προσωπικότητα ή φορέα

S. Livanos Hellas S.A.
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Το Βραβείο Ευκράντη 2018 για τον Καλύτερο Manager απονέ-
μεται στον καπτ. Κώστα Κ. Κανελλόπουλο, διευθύνοντα σύμ-
βουλο της Nereus Shipping S.A.

Ο Κώστας Κ. Κανελλόπουλος γεννήθηκε το 1959 στον Καρδαμά, 
χωριό στα περίχωρα της Αμαλιάδας Ηλείας. Είναι έγγαμος και 
πατέρας μίας κόρης. 
Αποφοίτησε από τη Σχολή Εμποροπλοιάρχων Κεφαλονιάς το 
1979 και ξεκίνησε την καριέρα του ως δόκιμος πλοίαρχος σε 
πλοία της εταιρείας Nereus Shipping S.A. του Κώστα Μ. Λεμού. 
Θα εργαστεί αποκλειστικά στον υπό διαχείριση στόλο της 
Nereus, φτάνοντας έως τη θέση του πλοιάρχου σε δεξαμενό-
πλοια, φορτηγά και πλοία συνδυασμένων μεταφορών (μεικτά). 
Τον Οκτώβριο του 1993 θα αναλάβει καθήκοντα αρχιπλοιάρχου 
στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στον Πειραιά, ενώ, στο πλαί-
σιο των καθηκόντων του, αναπτύσσει στενή συνεργασία με τα 
γραφεία της εταιρείας σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη, όπου και μετα-
βαίνει συχνά. Υπηρετεί με αφοσίωση και ζήλο, εργατικότητα και 
ήθος τις θέσεις του Διευθυντή Επάνδρωσης, του Επιχειρησιακού 
Διευθυντή και του Διευθυντή Ασφάλειας και Ποιότητας συνδυα-
στικά το μεγαλύτερο διάστημα. 
Έχει ενεργό συμμετοχή και παρακολουθεί τα ναυπηγικά προ-
γράμματα της Nereus Shipping S.A. σε Ιαπωνία, Δανία και Νότια 
Κορέα, καθώς και τους δεξαμενισμούς πλοίων σε Αμερική, Ευρώ-

πη αλλά και Άπω Ανατολή. Λόγω της αγάπης του για τη βιομηχα-
νία και της επιδίωξής του να παραμένει πάντα ενήμερος για όλες 
τις εξελίξεις, παρακολουθεί κατά την περίοδο 1995-2015 σειρά 
επιμορφωτικών σεμιναρίων και μαθημάτων σχετικά με τις αλλα-
γές που συντελούνται στον χώρο της διεθνούς ναυτιλίας.
Τον Δεκέμβριο του 2014 θα αναλάβει τα καθήκοντα του διευθύ-
νοντος συμβούλου της Nereus Shipping S.A. Από τη θέση του 
αυτή θα συμμετάσχει σε διεθνή ναυτιλιακά fora, οργανισμούς και 
ενώσεις, καθώς και σε διασκέψεις μεγάλων πετρελαϊκών εται-
ρειών στην Ευρώπη και στην Αμερική, με στόχο τη βελτίωση 
των θαλάσσιων μεταφορών, την προστασία του περιβάλλοντος 
καθώς και την ασφάλεια πληρωμάτων και πλοίων.  
Σύμφωνα με την αξιολογική κρίση των μελών της κριτικής επι-
τροπής, ο καπτ. Κώστας Κ. Κανελλόπουλος αποτελεί ένα από τα 
πλέον καταξιωμένα στελέχη της ελληνικής αλλά και της διεθνούς 
ναυτιλιακής οικογένειας και έχει επιτύχει, χάρη στην εργατικό-
τητα, στη γνώση και στην εμπειρία του, τη στενή συνεργασία και 
τον ορθό συντονισμό των επιμέρους τμημάτων της εταιρείας 
καθώς και των πλοιάρχων-μηχανικών της πρώτης γραμμής, προ-
ετοιμάζοντας –ως οραματιστής ο ίδιος– με σταθερά και σίγουρα 
βήματα την εταιρεία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της 
νέας εποχής. Δίνει προτεραιότητα στην ευρεία μηχανοργάνωση, 
ενώ ενθαρρύνει την επιμόρφωση του έμψυχου υλικού σε πλοία 
και γραφείο. Έχει αποδείξει την ικανότητά του να αξιοποιεί και 
να συνταιριάζει την παράδοση και τη μακρά ιστορική διαδρομή 
της εταιρείας με τα στοιχεία της καινοτομίας και του εκσυγχρονι-
σμού που απαιτούνται σήμερα στον χώρο της διεθνούς ναυτιλια-
κής βιομηχανίας, πιστεύοντας και χτίζοντας το αύριο της Nereus 
Shipping S.A. στη βάση μιας ομαδικής και συντονισμένης εργασί-
ας, ενώ έχει πίστη στις δυνατότητες και στον δυναμισμό της νέας 
γενιάς, την οποία και παροτρύνει να στραφεί προς τη ναυτιλία.

Απονέμεται σε στέλεχος που αποδεδειγμένα επέδειξε ιδιαίτερες ικανότητες στη λει-
τουργική διαχείριση ναυτιλιακής επιχείρησης σε ανώτερη ή ανώτατη διοικητική θέση.

Βραβείο καλύτερου manager

Καπτ. Κώστας Κ. Κανελλόπουλος
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Το Βραβείο Ευκράντη 2018 Καλύτερης Στρατηγικής Επικοινω-
νίας απονέμεται στην κ. Δέσποινα Παναγιώτου-Θεοδοσίου, 
πρόεδρο της WISTA International και joint CEO του Ομίλου 
Tototheo Maritime.

Η κ. Δέσποινα Παναγιώτου-Θεοδοσίου, με καταγωγή από τη Λεμε-
σό της Κύπρου, κατέχει πτυχίο Οικονομικών από το Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Executive MBA in Shipping 
and Logistics από το Copenhagen Business School και Postgraduate 
Diploma in Financial Strategy από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης 
– Said Business School. Στην παρούσα φάση παρακολουθεί το μετα-
πτυχιακό πρόγραμμα MSc in Major Programme Management στο 
Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης – Said Business School.
Το 2005 ξεκίνησε να εργάζεται στον Όμιλο Tototheo Maritime, ενώ, 
έχοντας υπηρετήσει σε διάφορες διοικητικές θέσεις, τον Ιανουά-
ριο του 2016 ανέλαβε τη θέση του joint CEO του ομίλου, ο οποίος 
αποτελεί έναν κορυφαίο προμηθευτή εξοπλισμού και υπηρεσιών για 
ναυτιλιακές δορυφορικές επικοινωνίες, καθώς και συστημάτων πλο-
ήγησης, αυτοματοποιημένων εφαρμογών και λύσεων λειτουργικής 
αποδοτικότητας στη ναυτιλία σε παγκόσμιο επίπεδο.
Έχει διατελέσει πρόεδρος και ιδρυτικό μέλος της WISTA Κύπρου, 
ενώ τον Οκτώβριο του 2017 ανέλαβε τα καθήκοντα της επικεφα-
λής της WISTA International, ενός διεθνούς οργανισμού ο οποίος 
εκπροσωπεί τις γυναίκες που εργάζονται σε διοικητικές θέσεις στη 
ναυτιλία και συγκροτείται από 46 εθνικούς συνδέσμους σε όλες 

τις ηπείρους, με περισσότερα από 3.000 ανεξάρτητα μέλη. Η κ. 
Δέσποινα Παναγιώτου-Θεοδοσίου διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο 
στην επιτυχία της WISTA να λάβει συμβουλευτική θέση στον Διεθνή 
Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO).
Είναι μέλος σε διάφορα διοικητικά συμβούλια, όπως του Κυπριακού 
Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, στην Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιο-
μηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ), του Cyprus Maritime Academy, καθώς και 
της στρατηγικής επιτροπής του Crans Montana – Club of Ports, ενώ 
έχει ανακηρυχθεί επίτιμο μέλος του Cyprus Institute of Marketing 
από τον Απρίλιο του 2017.
H κ. Δέσποινα Παναγιώτου-Θεοδοσίου συμπεριελήφθη για δύο 
συνεχόμενες χρονιές (2017 και 2018) στις 100 προσωπικότητες με 
τη μεγαλύτερη επιρροή στην παγκόσμια ναυτιλία από τη διεθνή ναυ-
τιλιακή έκδοση Lloyd’s List, ενώ έχει συμπεριληφθεί και στη λίστα με 
τις δέκα γυναίκες με τη μεγαλύτερη επιρροή στη ναυτιλία διεθνώς 
(επίσης για τα έτη 2017 και 2018).
Επιπλέον, το 2017 βραβεύτηκε από το Global Women Economic 
Forum στο Νέο Δελχί ως «Woman of the Decade in Innovation 
and Leadership», ενώ το ίδιο έτος και κατά τη διάρκεια του Nor-
Shipping αναγνωρίστηκε ως μία από τις «10 Women to Watch» από 
τη Youngship International. 
Τα μέλη της κριτικής επιτροπής σημείωσαν ότι η κ. Παναγιώτου-Θε-
οδοσίου έχει υπηρετήσει όλα αυτά τα χρόνια μια σαφή πολιτική 
εξωστρέφειας και επικοινωνίας μέσω μιας στενής και εποικοδομη-
τικής συνεργασίας της με εκπροσώπους των ΜΜΕ και διατηρώντας 
μια δυναμική και ουσιαστική παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης. Σύμφωνα με την αξιολογική κρίση των μελών της επιτροπής, η 
κ. Δέσποινα Παναγιώτου-Θεοδοσίου, τόσο από τη θέση της προέ-
δρου της WISTA International όσο και της joint CEO της Tototheo 
Maritime, λειτούργησε με γνώμονα όχι μόνο την προώθηση επίκαι-
ρων ζητημάτων που αφορούν τη διεθνή ναυτιλία, αλλά συνέβαλε και 
στη συγκροτημένη ανάδειξη και προβολή των θεμάτων αλλά και του 
δυναμισμού της κυπριακής και εν γένει της ελληνικής ναυτιλίας στα 
πιο σημαντικά ναυτιλιακά fora σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Το βραβείο αυτό αφορά πρόσωπο ή ναυτιλιακή εταιρεία που παρουσιάζει οργανω-
μένη, σταθερή, διαυγή και ουσιαστική επικοινωνιακή πολιτική μέσω της συνεργασί-
ας με εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Βραβείο καλύτερης στρατηγικής επικοινωνίας

Δέσποινα Παναγιώτου-Θεοδοσίου
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Το Βραβείο Ευκράντη 2018 Υποστήριξης της Ελληνικής Ναυ-
τιλιακής Επιχειρηματικότητας απονέμεται στον Όμιλο Εται-
ρειών Chartworld.

Η Chartworld αποτελεί έναν εδραιωμένο όμιλο ναυτιλιακών εται-
ρειών, οι οποίες παρέχουν ένα μεγάλο εύρος τεχνικών και εμπο-
ρικών υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων στον χώρο της ποντοπό-
ρου εμπορικής ναυτιλίας. Ο όμιλος συγκροτείται από τις εταιρεί-
ες Chartworld Shipping Corporation, Charterwell Maritime S.A. 
και Chartworld Maritime Management Corporation, καθώς και 
τον ναυλομεσιτικό βραχίονα του ομίλου, την εταιρεία Chartworld 
Chartering Corporation. 
Η ιστορία της Chartworld είναι μακρά και άρρηκτα συνδεδεμέ-
νη με την οικογένεια Κολλάκη, με καταγωγή από τον ιστορικό 
ναυτότοπο των Οινουσσών. Η οικογένεια ξεκίνησε τη δραστη-
ριοποίησή της στον χώρο της ναυτιλίας με τον Μιχαήλ Κολλάκη 
στις αρχές του 20ού αιώνα, ενώ στα μεταπολεμικά χρόνια τον 
διαδέχτηκαν οι γιοι του Στέφανος (1911-1994) και Παντελής (1906-
1965). Από τα τέλη της δεκαετίας του ’60, ο καπετάν Στέφανος 
Κολλάκης και μετέπειτα δύο από τους γιους του, ο Παντελής 
(Λου) και ο Γιώργος, δημιούργησαν διάφορες εταιρείες, μεταξύ 
των οπoίων και την Chartworld.  
Με παρουσία στον χώρο της φορτηγού ναυτιλίας για πάνω από 
τέσσερις δεκαετίες και με δραστηριοποίηση στους τομείς του 

χύδην ξηρού φορτίου, των πλοίων ψυγείων, των δεξαμενόπλοιων 
αλλά και των εμπορευματοκιβωτίων, η Chartworld έχει επιτύχει 
να αναδειχθεί σε μία από τις κορυφαίες ναυτιλιακές εταιρείες 
στον κόσμο, προσφέροντας αξιόπιστες και υψηλού επιπέδου 
υπηρεσίες σε πλοιοκτήτες και ναυλωτές.
Σήμερα η Chartworld διαχειρίζεται έναν διαφοροποιημένο στό-
λο, που αριθμεί 69 πλοία, ενώ μέρος αυτών βρίσκεται ναυλωμέ-
νο σε τρίτες εταιρείες, όπως οι CMA CGM, MSC, International 
Seaways, Zim, Louis Dreyfus, Bocimar.
Μία από τις πιο σημαντικές στιγμές στη μακρά επιχειρηματική 
διαδρομή του ομίλου ήταν η απόφαση των αδελφών Παντε-
λή και Γιώργου Κολλάκη, στα τέλη της δεκαετίας του 1990, να 
μεταφέρουν τη στρατηγική διοίκηση καθώς και το μεγαλύτερο 
μέρος των διαχειριστικών τους δραστηριοτήτων στην Ελλάδα. 
Όπως σημειώνουν τα μέλη της κριτικής επιτροπής, επρόκειτο για 
μια απόφαση που αποδείχτηκε επωφελής τόσο για τον Όμιλο 
Chartworld όσο και για τον ευρύτερο χώρο του ναυτιλιακού επι-
χειρείν στην Ελλάδα. 
Σύμφωνα με την κρίση της πλειοψηφίας των μελών της επιτρο-
πής, οι εταιρείες του ομίλου, με τους επικεφαλής, το σύνολο του 
ανθρωπίνου δυναμικού και τον ισχυρό στόλο, συνέβαλαν σημα-
ντικά στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας της ελληνικής ναυ-
τιλίας, συνεργαζόμενες και στηρίζοντας δεκάδες εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς της ευρύτερης ναυτι-
λίας, όπως μονάδες ναυπηγοεπισκευής, κατασκευαστές ναυτιλια-
κού εξοπλισμού και προμηθευτές.

Υποψήφιοι μπορεί να είναι άτομα, εταιρείες και ενώσεις που έχουν προσφέρει ποικι-
λοτρόπως στην επιχειρηματικότητα της ελληνικής ναυτιλίας.

Βραβείο υποστήριξης  
της ελληνικής ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας

Όμιλος Εταιρειών Chartworld
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ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ: CMA SHIPPING 2019

Έξι πρωταγωνιστές συζητούν  
για τη ναυτιλιακή βιομηχανία στον 21ο αιώνα

Το μέλλον των οικογενειακών επιχειρήσεων, η υπερανάπτυξη της 
Ασίας, η ψηφιοποίηση και οι νέες τεχνολογίες, η χρηματοδότηση 
των ναυτιλιακών επιχειρήσεων καθώς και οι επιπτώσεις των νέων 
περιβαλλοντικών νομοθεσιών βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης 
που διεξήχθη ανάμεσα σε τέως και τον νυν CMA Commodore, 
Ιωάννη Κ. Χατζηπατέρα, καθώς και σε πρωταγωνιστές της ναυτιλιακής 
βιομηχανίας, στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης CMA Shipping 2019,  
η οποία πραγματοποιήθηκε 2-4 Απριλίου στο Κονέκτικατ των ΗΠΑ. 

Αποστολή:  
Ηλίας Μπίσιας και Χάρης Παππάς

Ο κ. Ιωάννης Κ. Χατζηπατέρας, Chairman, CEO και President της Dorian LPG Ltd. και 
CMA Commodore 2019, αναφερόμενος στην αγορά των πλοίων μεταφοράς LPG, φάνη-
κε –ίσως για πρώτη φορά μετά από καιρό– αισιόδοξος. Όπως ανέφερε ο κ. Χατζηπατέ-
ρας, μετά την αναμφίβολα δύσκολη περίοδο 2013-2017, τα LPG πλοία σήμερα αγγίζουν 
τα 270, ενώ το βιβλίο παραγγελιών παραμένει μικρό. Η αύξηση της παραγωγής από τις 
ΗΠΑ και η δημιουργία νέων εγκαταστάσεων, που διευκολύνουν το εμπόριο του LPG, 
αποτελούν επίσης θετικούς οιωνούς για τον έμπειρο Έλληνα πλοιοκτήτη.
Όπως ανέφερε ο CEO της Dorian LPG, «εξακολουθεί να υπάρχει μεταβλητότητα, παρά 
ταύτα η αγορά πλέον βρίσκεται σε σαφώς καλύτερη κατάσταση, γεγονός που προκαλεί 
αισιοδοξία για μια καλύτερη ναυλαγορά. Ευελπιστώ πως η αγορά θα ανταμείψει όσους 
έκαναν υπομονή κατά τα προηγούμενα τρία χρόνια».
Με τη σειρά της, η κ. Sabrina S. M. Chao, Executive Chairman της Wah Kwong 
Maritime Transport Holdings Ltd. και CMA Commodore 2018, ανέφερε πως, από την 
απαρχή της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης, η ναυτιλία έχει μετεξελιχθεί σε μια ιδιαί-
τερα δύσκολη και απαιτητική βιομηχανία, ειδικά για τους πλοιοκτήτες. Σύμφωνα με την 

Το «The Commodore Debate», το οποίο πραγματοποιήθηκε  
στο Κονέκτικατ των ΗΠΑ, είχε ως κύριο θέμα «Industry leaders  
discuss the industry and where it may be mid-21st century». 
Α-Δ: O συντονιστής του debate Jack Noonan, President της 
Binnacle Maritime LLC και CMA Commodore 2017, και οι ομιλη-
τές Paul Pathy, President και CEO της Fednav Limited, Ιωάννης 
Κ. Χατζηπατέρας, Chairman, CEO και President της Dorian LPG 
Ltd. και CMA Commodore 2019, Sabrina S. M. Chao, Executive 
Chairman της Wah Kwong Maritime Transport Holdings Ltd. 
και CMA Commodore 2018, Oivind Lorentzen, III, Director της 
Northern Navigation LLC και CMA Commodore 2012, και Jeremy 
Grose, Chief Executive του The Standard Club Ltd.



κ. Chao, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά πλεονεκτήματα 
για όσους έχουν ήδη επιτύχει οικονομίες κλίμακας, ωστόσο οι 
θεμελιώδεις αλλαγές στην οικονομία και στο παγκόσμιο εμπόριο, 
σε συνδυασμό με τις νέες περιβαλλοντικές νομοθεσίες, απαιτούν 
στρατηγικές διαφοροποίησης και εστίαση σε νέες επιχειρημα-
τικές δραστηριότητες και πρακτικές. «Ιδιαίτερα κατά τα τελευ-
ταία χρόνια συνεργαζόμαστε στενά με κινεζικές εταιρείες που 
καλύπτουν τα κενά τα οποία παρουσιάζονται στη χρηματοδό-
τηση των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναπτύξου-
με ένα πιο δυναμικό μοντέλο, που θα μας διαφοροποιήσει από 
το παραδοσιακό μοντέλο των χρονοναυλώσεων. Επιπλέον, πολύ 
σημαντικές εξελίξεις λαμβάνουν χώρα και στην Ασία, όπου και 
ναυπηγείται το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου στόλου σήμε-
ρα», δήλωσε η Executive Chairman της Wah Kwong Maritime 
Transport Holdings Ltd.
Ο κ. Jeremy Grose, Chief Executive του The Standard Club Ltd., 
κατά την τοποθέτησή του ανέφερε πως, παρότι τα P&I Clubs 
κατανοούν πλήρως τη σημαντικότητα του παγκόσμιου εμπορίου 
και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία, υπάρχει πλέον σημαντικός 
ανταγωνισμός μεταξύ τους, ο οποίος συνεχώς κλιμακώνεται.
Ο κ. Paul Pathy, President και CEO της Fednav Limited, προ-
σέθεσε πως, από το 2011 και έπειτα, το κυριότερο πρόβλημα της 
αγοράς πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου ήταν η υπερ-
προσφορά των πλοίων. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τον κ. Pathy, 
από τον Σεπτέμβριο του 2018 και μετά, φαίνεται πως η τρέχουσα 
προσφορά πλοίων παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα, ενώ οι 
τιμές των ναυπηγείων είναι υψηλές, με αποτέλεσμα να μην προ-
στίθενται νέες παραγγελίες. 
«Βέβαια, για να έχει κανείς μια καθαρή εικόνα για την αγορά, πρέ-
πει να λάβει υπόψη του και τη ζήτηση. Η ανάπτυξη της παγκόσμι-
ας οικονομίας και του παγκόσμιου εμπορίου φαίνεται να επιβρα-
δύνεται, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την Κίνα και την Ευρώπη, αλλά 
είναι πολύ δύσκολο για κάποιον να προβεί σε σίγουρες προβλέ-
ψεις. Θα ήθελα πολύ να ισχυριστώ πως η αγορά θα βελτιωθεί 
σημαντικά αυτόν ή τον επόμενο χρόνο, ωστόσο αυτό εξαρτάται 
από την παγκόσμια ανάπτυξη, την οποία δυστυχώς πολύ λίγοι 
μπορούν να προβλέψουν επιτυχώς», δήλωσε ο CEO της Fednav 
Limited για την αγορά ξηρού φορτίου.
Σε σχετική ερώτηση του συντονιστή, Jack Noonan, σχετικά με 
το αν θα υπάρξουν δραματικές εξελίξεις στην παγκόσμια ναυτιλία 
κατά τα επόμενα χρόνια, ιδιαίτερα μετά την καθολική εφαρμογή 
των BWMC και IMO 2020, οι ομιλητές φάνηκαν να συμφωνούν 
πως η κατάσταση στη ναυτιλία θα αλλάξει περαιτέρω, με την τεχνο-
λογία να αποτελεί την κινητήρια δύναμη αυτής της «μετάλλαξης».
Χαρακτηριστικά, ο κ. Χατζηπατέρας ανέφερε: «Σίγουρα τα 
πράγματα θα αλλάξουν. Δεν γνωρίζω, βέβαια, αν θα καταφέρου-
με να περάσουμε το επιπλέον κόστος που προκύπτει από τις 
νέες επενδύσεις, είτε αφορούν τη ναυπήγηση νέων πλοίων είτε 
την επένδυση στον υφιστάμενο στόλο, στους τελικούς πελάτες 
– δηλαδή στους ναυλωτές. Πιστεύω πως είναι απαραίτητο να 
πραγματοποιήσουμε τις επενδύσεις που απαιτούνται, όχι μόνο 
γιατί πρέπει να παραμείνουμε στο παιχνίδι, αλλά και γιατί ελπίζω 
πως η αγορά θα επιβραβεύσει όσους έχουν επενδύσει. Η Dorian 
διαχειρίζεται σήμερα είκοσι δύο μεγάλα πλοία μεταφοράς LPG, 
εκ των οποίων τα δύο έφεραν scrubbers ήδη από τη ναυπήγησή 
τους –πέντε έτη πριν–, ενώ έχουμε δεσμευτεί να τοποθετήσουμε 

scrubbers σε άλλα δέκα 
πλοία. Δυστυχώς, δεν 
έχουμε μια μαγική σφαί-
ρα για να προβλέψουμε 
το μέλλον, όμως ελπί-
ζουμε πως με αυτή την 
κίνηση αντισταθμίζουμε 
κάπως τον κίνδυνο από 
την ενδεχόμενη αύξηση 
της τιμής των καθαρών 
καυσίμων».
Η κ. Chao, με τη σειρά 
της, δήλωσε: «Μπήκα 
για πρώτη φορά στη 
βιομηχανία το 2002 και 
από τότε έχει υιοθετηθεί 
πληθώρα κανονισμών. Με 
την πληθώρα αυτών των 
κανονισμών που έχουν 
εφαρμοστεί στη ναυτιλιακή βιομηχανία κατά την περασμένη δεκα-
ετία, τόσο οι πλοιοκτήτες όσο και οι ναυλωτές είναι πλέον περισ-
σότερο δραστήριοι παρά ποτέ και ηγούνται της προσπάθειας για 
μια πράσινη ναυτιλία. Δεν περιμένουν πλέον έναν κανονισμό να 
τους επιβληθεί. Άρα πιστεύω πως τα πράγματα έχουν αλλάξει, και 
θα αλλάξουν ακόμα περισσότερο, προς το καλύτερο».
Σε σχετικό ερώτημα που του απευθύνθηκε, ο κ. Pathy ανέδειξε τη 
δέσμευση για την τήρηση των κανονισμών, αλλά και την προετοιμα-
σία, ως τα δύο σημαντικότερα κριτήρια που θα κρίνουν την επιβίωση 
των ναυτιλιακών εταιρειών στη νέα εποχή: 
«Δεν πιστεύω πως με την τοποθέτηση scrubbers θα αντιμετωπί-
σει κανείς όλα του τα προβλήματα, αλλά αυτή είναι μια απόφαση 
που κάθε εταιρεία θα πρέπει να πάρει μόνη της. Οι ναυτιλιακές 
εταιρείες δέχονται τις τιμές που τους προσφέρουν οι ναυλωτές 
και δεν καθορίζουν μόνες τους τα ναύλα. Παρά ταύτα, όταν μια 
εταιρεία διαθέτει αποδοτικά πλοία, τότε μειώνει σημαντικά το 

Ο κ. Ιωάννης Κ. Χατζηπατέρας, Chairman, CEO και President της Dorian LPG Ltd. και CMA Commodore 2019, 
φορώντας το χαρακτηριστικό καπέλο που φέρουν οι Commodore, το οποίο απονέμεται σε ετήσια βάση σε ένα 
επιφανές στέλεχος της παγκόσμιας ναυτιλιακής κοινότητας.

Πιστεύω πως τα πλοία 
σε δέκα χρόνια θα 
είναι ασφαλέστερα. 
Επίσης, θεωρώ 
ότι πολλές μικρές 
οικογενειακές εταιρείες 
θα συνεχίσουν να 
διαπρέπουν σε όλες  
τις κατηγορίες πλοίων.
 
ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΑΣ
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κόστος λειτουργίας της και κατά συνέπεια αυξάνει το περιθώριο 
κέρδους».
Σε επόμενο ερώτημα του συντονιστή, αναφορικά με το αν τα 
πλοία που χτίζονται σήμερα θα παραμείνουν ανταγωνιστικά σε 
ορίζοντα 25ετίας, οι ομιλητές δεν φάνηκαν ιδιαίτερα αισιόδοξοι. 
Συγκεκριμένα, ο CEO της Dorian ανέφερε: «Δεν υπάρχει κανέ-
νας τρόπος  να διασφαλίσουμε πως τα πλοία μας θα παραμείνουν 
στην αγορά για είκοσι πέντε χρόνια. Οι επιχειρήσεις μας, από 
την άλλη, αντιμετωπίζουν τις συνεχείς αλλαγές και εξελίσσονται 
–έως και μεταλλάσσονται θα μπορούσε να πει κανείς– χάρη στην 
εξέλιξη της τεχνολογίας. Δεν είμαι σίγουρος για τα πλοία, αλλά 
νομίζω πως η βιομηχανία συνολικά θα επιβιώσει».
Ο κ. Øivind Lorentzen, Director της Northern Navigation LLC 
και Commodore CMA 2012, σημείωσε πως οι διά θαλάσσης μετα-
φορές τα τελευταία χρόνια δεν ήταν επικερδής επιχειρηματική 
δραστηριότητα. Κατά συνέπεια, δεν υπήρξαν σημαντικές απο-
δόσεις στις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν, με αποτέλεσμα 
πολλές εταιρείες να αδυνατούν να αποκτήσουν τα νέας γενιάς 
πλοία. «Αυτό σημαίνει πως εταιρείες με μεγάλο όγκο διαθέσιμων 
κεφαλαίων, ακόμα και αν δεν σχετίζονται άμεσα με τη ναυτιλιακή 
δραστηριότητα, ενδεχομένως ενδιαφέρονται να επενδύσουν στα 
πλοία νέας τεχνολογίας», δήλωσε.
Για την τεχνολογία και τον ρόλο που αυτή αναμένεται να διαδραμα-
τίσει στη ναυτιλιακή βιομηχανία του μέλλοντος, η κ. Chao ανέφερε 
πως «παρότι βρισκόμαστε στα πρώτα ίσως στάδια, με τη χρήση 
της τεχνολογίας μπορούμε σήμερα να μεταφέρουμε τα δεδομέ-
να που παράγονται από τα πλοία και να τα αναλύσουμε πολύ πιο 
εύκολα. Πιστεύω, λοιπόν, πως τα επόμενα χρόνια θα δούμε όλο 
και περισσότερες εφαρμογές που θα αφορούν την επεξεργασία 
αυτών των δεδομένων με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και οι 
οποίες θα μεταλλάξουν πραγματικά τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Επι-
πλέον, η τεχνολογία έχει αποδείξει πως έχει πλέον την ικανότητα 
να συντελέσει στην απεξάρτηση της ναυτιλίας από τον άνθρακα. 
Το πρόβλημα είναι πως δεν έχει ακόμη επιτευχθεί η μείωση του 
κόστους της τεχνολογίας, έτσι ώστε να αποκτά νόημα η επένδυση 
σε αυτήν. Νομίζω πως η πρόκληση της επόμενης δεκαετίας θα 

είναι να βρεθούν οι τρόποι που θα κάνουν τη διαθέσιμη τεχνολο-
γία φθηνότερη για την εμπορική ναυτιλία».
Στη νέα γενιά αναφέρθηκε ο CEO της Fednav Limited, ο οποί-
ος σημείωσε πως «Ας μην ξεχνάμε πως σε λίγα χρόνια το 50% 
του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού θα είναι της γενιάς των 
millennials και metamillennials. Και όλες οι βιομηχανίες θα πρέπει 
να προσαρμοστούν σε αυτή τη νέα πραγματικότητα – άλλες πιο 
σύντομα και άλλες πιο αργά. Πιστεύω ακράδαντα πως δεν μπο-
ρεί κανείς να σταματήσει τις αλλαγές που έρχονται». 
Κλείνοντας το πάνελ, ο κ. Jack Noonan ζήτησε από τους ομιλητές 
να αναφερθούν στη σημαντικότερη αλλαγή που θεωρούν ότι θα 
συντελεστεί στη ναυτιλιακή βιομηχανία τα επόμενα δέκα χρόνια.
Ο κ. Pathy εξέφρασε την άποψη πως η ναυτιλία θα αλλάξει δρα-
στικά, ενώ, όπως ανέφερε, «τα πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού 
φορτίου δεν έχουν αλλάξει πολύ τα τελευταία πενήντα χρόνια. 
Πλέον υπάρχουν σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις στον ορίζο-
ντα. Πιστεύω πως το αποτέλεσμα θα είναι η περαιτέρω συγχώ-
νευση και ενοποίηση της παικτών της ναυτιλιακής βιομηχανίας. 
Τα νέα, αυτοματοποιημένα συστήματα θα είναι ιδιαίτερα ακριβά 
και κατά συνέπεια θα είναι αδύνατο για τις μικρότερες εταιρείες 
να αντεπεξέλθουν σε αυτά τα κόστη». 
Ο κ. Χατζηπατέρας φάνηκε κατηγορηματικά αντίθετος σε αυτή 
την άποψη, δηλώνοντας παράλληλα: «Πιστεύω πως τα πλοία σε 
δέκα χρόνια θα είναι ασφαλέστερα. Επίσης, θεωρώ ότι πολλές 
μικρές οικογενειακές εταιρείες θα συνεχίσουν να διαπρέπουν 
σε όλες τις κατηγορίες πλοίων». Επιπλέον, ο CEO της Dorian 
LPG αναφέρθηκε στο φλέγον ζήτημα της υποεκπροσώπησης 
των γυναικών στο ναυτικό επάγγελμα, εκφράζοντας την επιθυμία 
του να δει περισσότερες γυναίκες στη ναυτιλία τα επόμενα χρό-
νια. «Αυτή τη στιγμή μόνο το 2% του παγκόσμιου ναυτεργατικού 
δυναμικού είναι γυναίκες. Στόχος μας θα πρέπει να είναι αυτό το 
ποσοστό να γίνει 10 ή 15%», τόνισε.
Η κ. Chao, κλείνοντας το πάνελ, αναφέρθηκε σε μια πρόσφα-
τη συμμετοχή της σε αποστολή με την κυβέρνηση του Χονγκ 
Κονγκ στη Νορβηγία. «Κατά τη διαμονή μου στη Νορβηγία 
εμπνεύστηκα ιδιαίτερα από τη στάση των Νορβηγών σε θέματα 
που αφορούν την εταιρική κουλτούρα. Σε όποια εταιρική παρου-
σίαση και αν πήγα, οι παρουσιάσεις ξεκινούσαν με τα δεκαεπτά 
Sustainability Goals που έχουν θέσει τα Ηνωμένα Έθνη, τα οποία 
και παρουσίαζαν ως σημαντικό στόχο τους. Για μένα, στα επό-
μενα δέκα χρόνια όλες οι εταιρείες θα πρέπει να έχουν ως σκο-
πό τους να αναπτύξουν και να βελτιώσουν οποιουσδήποτε από 
αυτούς τους δεκαεπτά στόχους», ανέφερε η Executive Chairman 
της Wah Kwong Maritime Transport Holdings Ltd.
Σημειώνεται πως αργότερα την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε 
η απονομή της τιμητικής διάκρισης «2019 Commodore Award» 
στον κ. Ιωάννη Κ. Χατζηπατέρα από την Connecticut Maritime 
Association (CMA). Τον κ. Χατζηπατέρα προλόγισε ο κ. Robert 
Bugbee, President και Director της Scorpio Tankers Inc. και Scorpio 
Bulkers Inc., καθώς και ο πρόεδρος της CMA, Joe Gross. Όπως 
ανέφερε ο κ. Gross, «το διαρκές πάθος του κ. Χατζηπατέρα για τη 
βιομηχανία και η βαθιά δέσμευσή του σε κάθε δράση που απαι-
τείται για την ασφαλή και επικερδή λειτουργία μιας ναυτιλιακής 
εταιρείας συνιστούν παράδειγμα προς μίμηση για όλους».

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ: CMA SHIPPING 2019

Η κ. Sabrina S. M. Chao, Executive Chairman της Wah Kwong Maritime Transport Holdings Ltd.  
και CMA Commodore 2018.
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ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ: CAPITAL LINK

Τι αλλάζει στις διεθνείς ναυτιλιακές αγορές;
Οι εξελίξεις και οι προοπτικές των επιμέρους κλάδων της ναυτιλίας  
στο επίκεντρο του συνεδρίου Capital Link 2019 στη Νέα Υόρκη

Οι εξελίξεις και οι προοπτικές των διαφόρων κλάδων της ναυτιλίας, 
οι αναμενόμενες επιπτώσεις από την εξέλιξη της τεχνολογίας, η 
εφαρμογή των νέων κανόνων περιβαλλοντικής συμμόρφωσης από 
το 2020, οι μηχανισμοί άντλησης κεφαλαίων από τις τράπεζες, αλλά 
και οι εναλλακτικοί πάροχοι κεφαλαίων και το χρηματιστήριο, καθώς 
και η αυξανόμενη τάση εξαγορών και συγχωνεύσεων αποτέλεσαν τα 
κυριότερα σημεία συζήτησης για τους ομιλητές του συνεδρίου Capital 
Link 2019, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, τον εναρ-
κτήριο χαιρετισμό του οποίου απηύθυνε 
ο κ. Νικόλας Μπορνόζης, President της 
Capital Link, πραγματοποιήθηκαν περισ-
σότερα από δεκατέσσερα θεματικά πάνελ, 
στα οποία συμμετείχαν πλοιοκτήτες, εκπρό-
σωποι ναυτιλιακών εταιρειών, θεσμικών ενώ-
σεων και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και 
συζητήθηκαν οι νέες προκλήσεις και ευκαι-
ρίες που παρουσιάζονται για τη διεθνή ναυ-
τιλιακή βιομηχανία στο εγγύς μέλλον.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μπορ-
νόζης, «ο ναυτιλιακός κλάδος αποτελεί δια-
χρονικά την κύρια αρτηρία για την παγκόσμια 
οικονομία και το εμπόριο. Η κυκλικότητα της 
ναυτιλίας δημιουργεί επενδυτικές ευκαιρίες 
για εκείνους που έχουν μακροπρόθεσμο ορί-
ζοντα και το παγκόσμιο εμπόριο δεν μπορεί 
να λειτουργήσει χωρίς τη ναυτιλία».
Σημειώνεται πως τα Ναυτικά Χρονικά συμμε-
τείχαν στο συνέδριο Capital Link 2019 στη 
Νέα Υόρκη και παρουσιάζουν όσα αναφέρ-
θηκαν και έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον κατά 
τη δημοσιογραφική ομάδα:

Αποστολή:  
Ηλίας Μπίσιας και Χάρης Παππάς



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο Frederick J. Kenney, Director of 
Legal and External Affairs – International 
Maritime Organization (IMO), ανέφε-
ρε ότι οι πλοιοκτήτες πρέπει πλέον να 
λάβουν υπόψη τους όχι μόνο τις νέες διε-
θνείς νομοθεσίες, αλλά και τον τρόπο υιο-
θέτησης και εφαρμογής τους, ενώ τόσο 
τα κράτη σημαίας όσο και τα PSC οφεί-
λουν να βρουν τρόπους αφενός για την 
επιβολή των κανονισμών και αφετέρου για 
την επιθεώρηση των πλοίων.
Ο εκπρόσωπος του IMO ανέφερε ακό-
μα ότι οι νέες νομοθεσίες δεν είναι μόνο 
προς όφελος του περιβάλλοντος, αλλά και 
της ανθρώπινης ζωής, καθώς, ειδικά σε 
κράτη του αναπτυσσόμενου κόσμου και 
σύμφωνα με έρευνες, οι νέες νομοθεσίες 
θα βελτιώσουν σημαντικά την ατμόσφαι-
ρα στις πόλεις-λιμάνια.
Οι πλοιοκτήτες τόνισαν ότι η συγκεκριμένη 
χρονική περίοδος απαιτεί ευελιξία διότι αν 

και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποια στοι-
χεία για τα νέα δίκτυα διανομής καθαρότε-
ρων καυσίμων, ωστόσο θα πρέπει να υπάρχει 
επιφύλαξη προς τα παρεχόμενα στοιχεία.
Ο εκπρόσωπος της ExxonMobil, John 
LaRese, ανέφερε πως αυτή τη στιγμή γίνο-
νται όλες οι απαιτούμενες έρευνες για τη 
«βελτίωση» των παρεχόμενων καυσίμων 
μετά το 2020, ωστόσο δεν είναι ακόμη 
βέβαιο ότι όλες οι εταιρείες πράττουν 
το ίδιο, υπονοώντας πως δεν υπάρχει 
επαρκής συνεννόηση ανάμεσα στους Oil 
Majors.
Ο κ. Ιωάννης Ζαφειράκης (Diana Ship-
ping) ανέφερε χαριτολογώντας ότι η εται-
ρεία του δεν επενδύει στα scrubbers, όπως 
δεν επενδύει π.χ. στην αγορά ακινήτων, 
αφού δεν είναι στο πεδίο δράσης της. Ο κ. 
Ζαφειράκης τόνισε πως, αν και υπάρχουν 
πιέσεις από ορισμένους ναυλωτές για την 
τοποθέτηση scrubbers, σε εποχές χαμηλής 
ζήτησης όπως η σημερινή, οι πλοιοκτήτες 
δεν επιθυμούν τη δέσμευση των πλοίων 
τους σε μακροχρόνιες ναυλώσεις.

Από την άλλη πλευρά, ο κ. Hamish 
Norton (Star Bulk Carriers) ανέφερε πως 
η εταιρεία του δεν θέλει να αντιμετωπίσει 
την αβεβαιότητα που πιθανώς να προκύ-
ψει ως προς τη διάθεση των συγκεκριμέ-
νων καυσίμων αλλά και την τιμή τους και 
γι’ αυτόν τον λόγο επέλεξε την τοποθέτη-
ση scrubbers για τη μείωση του οποιου-
δήποτε σπέκουλου.

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ  
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο κ. Roger Holm της Wärtsilä ανέφερε 
πως τα Big Data δημιουργούν μεν τερά-
στιες ευκαιρίες για τη ναυτιλιακή βιομηχα-
νία, ωστόσο δημιουργούν και προκλήσεις, 
όπως η επιλογή των κατάλληλων δεδομέ-
νων που πρέπει να αναλυθούν, ανάμεσα 
στην υπερπληθώρα των διαθέσιμων data.
Πολλοί ομιλητές υποστήριξαν ότι συγχω-
νεύσεις και εξαγορές πιθανώς να αυξη-
θούν στον χώρο της ναυτιλίας, αλλά αυτές 

Ο κ. Πόλυς Χατζηωάννου 
(Safe Bulkers).

Στιγμιότυπο από το πάνελ με θέμα 
«Crude Oil Tanker Shipping».
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θα αφορούν κυρίως μικρές επιχειρήσεις 
που επιθυμούν είτε να συγχωνευτούν, 
είτε να εξαγοραστούν από μεγαλύτερα 
σχήματα. Ο στόχος αυτών των εξαγο-
ρών, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της 
Citigroup, Shreyas Chipalkatty, είναι οι μεν 
πρώτες να αποκτήσουν πρόσβαση είτε 
σε διεθνείς κεφαλαιαγορές είτε σε άμεση 
ρευστότητα και οι δε δεύτερες να επιτύ-
χουν στη γιγάντωση των στόλων τους και 
στην επίτευξη οικονομιών κλίμακος.
Ο εκπρόσωπος της DVB Bank, κ. Martijn 
Van Tuijl, ανέφερε πως οι οικογενειακές 
ναυτιλιακές επιχειρήσεις έχουν υπάρξει 
πολύ καλοί πελάτες των τραπεζών, και σε 
αυτούς οφείλεται η ευημερία της ναυτιλί-
ας. Όπως ανέφερε, παρότι οι παραδοσια-
κές τράπεζες θέλουν να υποστηρίξουν τις 
οικογενειακές και μικρότερες επιχειρή-
σεις, υπάρχουν πλέον τεράστιες πιέσεις 
σε όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
για κερδοφορία, με τη μικρότερη δυνατή 
έκθεση σε κίνδυνο. Και αυτή η ισορροπία 
πρέπει να βρεθεί.
Αναφορικά με την ένταξη των εταιρειών 
στο χρηματιστήριο, η κ. Christa Volpicelli 
της Citi ανέφερε πως δεν υπάρχουν ακόμη 
οι συνθήκες για την ένταξη περισσότερων 
ναυτιλιακών στα διεθνή χρηματιστήρια, 
ωστόσο φάνηκε αισιόδοξη πως οι συνθή-
κες θα δημιουργηθούν στο άμεσο μέλλον. 

Ο κ. Rikard Vabo της Fearnley Securities 
προσέθεσε πως, για να προσελκύσουν 
χρηματοδότηση οι ναυτιλιακές εταιρεί-
ες, είναι πλέον απαραίτητο να έχουν κάτι 
νέο και διαφορετικό να προτείνουν στους 
επενδυτές. Επιπλέον, ο κ. Vabo αναφέρ-
θηκε στο χρηματιστήριο του Όσλο, το 
οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως μια πηγή 
«ευκαιριακής» χρηματοδότησης, ιδιαίτερα 
για μικρές ναυτιλιακές εταιρείες, οι οποίες 
δραστηριοποιούνται σε πολύ συγκεκριμέ-
νες αγορές.

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΞΗΡΩΝ

Για την αγορά των containerships  κ. Γιώρ-
γος Γιουρούκος, Executive Chairman της 
Global Ship Lease, υπήρξε αισιόδοξος, 
όπως εξάλλου και οι υπόλοιποι διαχειρι-
στές πλοίων στις τακτικές γραμμές, για 
την πορεία της ναυλαγοράς.
Αν και οι αντιπαραθέσεις Κίνας-ΗΠΑ 
απασχόλησαν το πάνελ, φάνηκε πως η 
συγκεκριμένη κατάσταση επηρεάζει κυρί-
ως τα γεωργικά προϊόντα στις γραμμές 
του Ειρηνικού και λιγότερο τον μεγαλύτε-
ρο όγκο φορτίων μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ. 
Αρκετοί ομιλητές ωστόσο φάνηκαν προ-
βληματισμένοι για την κατάσταση από και 
προς τις αγορές της Ευρώπης, οι οποίες 
φαίνονται περισσότερο ευάλωτες από 
ό,τι αυτές στον Ειρηνικό.

Για την αγορά των bulk carriers, οι ομιλητές 
φάνηκαν επίσης αισιόδοξοι. Χαρακτηριστι-
κά, ο κ. Σταμάτης Τσαντάνης, Chairman 
& CEO της Seanergy Maritime Holdings, 
ανέφερε: «Παραμένουμε αισιόδοξοι για 
την αγορά των Capesizes το 2019 και το 
2020, παρά την πρόσφατη προσωρινή 
πτώση της αγοράς. Η δραστική πτώση των 
παραδόσεων νεότευκτων πλοίων, σε συν-
δυασμό με την αναμενόμενη μείωση του 
διαθέσιμου στόλου λόγω των μετασκευ-
ών για την εγκατάσταση των συστημάτων 
καθαρισμού καυσαερίων, ιδίως στα μεγαλύ-
τερα πλοία, όπως τα Capesizes, αναμένεται 
να οδηγήσουν σε σημαντικό περιορισμό 
του προσφερόμενου τονάζ, το οποίο θα 
έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των ναύ-
λων κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019.
Με τη σειρά του, ο κ. Πόλυς Χατζηωάν-
νου (Safe Bulkers) δήλωσε πως: «Κοιτάζο-
ντας μπροστά, παραμένουμε αισιόδοξοι 
όσον αφορά τις προοπτικές της αγοράς 
και της σταδιακής βελτίωσής της, που 
υποστηρίζεται από τους επερχόμενους 
περιβαλλοντικούς κανονισμούς επεξερ-
γασίας ballast water και για το ανώτατο 
όριο του θείου. Συνολικά παραμένουμε 
βέβαιοι ότι η εταιρεία μας βρίσκεται σε 
στρατηγικά καλή θέση να εκμεταλλευτεί 
τις αβεβαιότητες και τις ευκαιρίες που 
προσφέρει το παρόν περιβάλλον».

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ: CAPITAL LINK

Ο κ. Ιωάννης Ζαφειράκης 
(Diana Shipping).

Ο κ. Νικόλας Μπορνόζης 
(Capital Link).

Ο δρ Νίκος Τσάκος 
(TEN Ltd.).



Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ

Για την αγορά των tankers επίσης οι ομι-
λητές φάνηκαν αισιόδοξοι, αν και ο δρ  
Ν. Π. Τσάκος (TEN), χαριτολογώντας, 
ανέφερε ότι η κατάσταση στη ναυλαγο-
ρά των wet θυμίζει την ελληνική οικονο-
μία, που είχε πιάσει πάτο και τώρα κάπως 
αναρρώνει.
Όλοι οι ομιλητές συμφώνησαν ότι το μεγα-
λύτερο μέρος του 2018 ήταν θλιβερό για 
τα δεξαμενόπλοια, αλλά η κατάσταση βελ-
τιώνεται και τα σημάδια είναι ήδη θετικά ή 
πολύ θετικά για τους επόμενους μήνες.
Ειδικά για τα crude, τα διυλιστήρια των ΗΠΑ 
θα έχουν ανάγκη για μεγαλύτερες ποσότητες 
εισαγόμενου πετρελαίου και δεν θα μπορούν 
να καλυφθούν από τον Καναδά ή από τις 
αμερικανικών συμφερόντων offshore εξο-
ρύξεις, με αποτέλεσμα να υπάρξουν, πιθανόν, 
νέες εισαγωγές από χώρες όπως η Ρωσία.
Ωστόσο, ο κ. Τσάκος τόνισε πως «οφείλου-
με να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι και 
να μην προβούμε σε παραγγελίες που θα 
διαταράξουν την ισορροπία της αγοράς».
Ο πρόεδρος της Scorpio Tankers, Robert 
Bugbee, σε ερώτηση του συντονιστή ως 
προς το κατά πόσο οι πλοιοκτήτες πολλές 
φορές αυτοπυροβολούνται στο πόδι από 
παρορμητικές παραγγελίες, απάντησε ότι 
αυτό γίνεται κυρίως όταν υπάρχει μακρά 
περίοδος ευημερίας, κάτι που έχει να συμ-

βεί πολλά χρόνια στη ναυτιλιακή βιομηχανία.
Ο κ. Βαλέντης Βαλεντής (Pyxis Tankers) 
ανέφερε ότι οι προβλέψεις για την παγκόσμια 
ανάπτυξη είναι για φέτος στο 3%, με αποτέ-
λεσμα, ακόμα και αν δεν υφίσταται καμία εξέ-
λιξη στην αγορά των δεξαμενόπλοιων λόγω 
του 2020, η αγορά να βελτιωθεί, καθώς θα 
υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη εξισορρόπηση 
της προσφοράς και της ζήτησης.
Για τα LNG ο πρόεδρος της GasLog,  
Andy Orekar, ανέφερε ότι διανύουμε 
μια σχετικά «ήρεμη» εποχή, αλλά όλα τα 
στοιχεία δείχνουν ότι θα επέλθει μια μετα-
βατική περίοδος, με πιθανότητα πολλών 
αλλαγών. Αν και στο πρόσφατο παρελθόν 
υπήρξε μια χαμηλή spot αγορά, φέτος φαί-
νεται ότι λίγα πλοία εστιάζονται στη συγκε-
κριμένη αγορά και το τρίτο και το τέταρτο 
τρίμηνο θα είναι βελτιωμένο. Η εταιρεία 
του, πάντως, επικεντρώνεται κυρίως στις 
χρονοναυλώσεις, τις οποίες και εφαρμόζει 
αμέσως μετά την παραλαβή τους.

Ο δρ Paolo d’Amico,  
Chairman της INTERTANKO και Executive Chairman & CEO της D’Amico 
International Shipping, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του. 

Ο κ. Βαλέντιος Βαλεντής 
(Pyxis Tankers).

Ο ναυτιλιακός κλάδος 
αποτελεί διαχρονικά την 
κύρια αρτηρία για την 
παγκόσμια οικονομία και 
το εμπόριο. Η κυκλικότητα 
της ναυτιλίας δημιουργεί 
επενδυτικές ευκαιρίες 
για εκείνους που έχουν 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα 
και το παγκόσμιο εμπόριο 
δεν μπορεί να λειτουργήσει 
χωρίς τη ναυτιλία.

ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΠΟΡΝΟΖΗΣ

Ο κ. Σταμάτης Τσαντάνης 
(Seanergy Maritime Holdings).
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πολλαπλές οι προκλήσεις  
για τα Capesizes

Του Γιάννη Θεοδωρόπουλου 

Πέραν της καθιερωμένης 
εποχικότητας, τη ζήτηση 
για τα πλοία τύπου Capesize 
έρχονται να «πλήξουν» 
από τις αρχές του έτους οι 
ανησυχίες που εγείρονται για 
την παγκόσμια προσφορά 
σιδηρομεταλλεύματος, ελέω 
κάποιων «σοκ» (απροσδόκητοι 
παράγοντες) σε Βραζιλία 
(κατάρρευση φράγματος σε 
ορυχείο της Vale) και Αυστραλία 
(κυκλώνας «Βερόνικα»). Παρά τα 
απαισιόδοξα μηνύματα, μπορεί η 
αγορά να ανακάμψει στο μέλλον;

Η αυξημένη χρήση scrap metals (παλιο-
σίδερων) από την Κίνα για την παραγωγή 
χάλυβα επηρεάζει σημαντικά τα Capesizes, 
καθώς μειώνονται οι κινεζικές εισαγωγές 
σιδηρομεταλλευμάτων από την Αυστρα-
λία και τη Βραζιλία, σύμφωνα με τον Peter 
Sand, Chief Shipping Analyst της BIMCO.
Το πρώτο δίμηνο του 2019 εκτιμάται ότι 
η παραγωγή χάλυβα στην Κίνα αυξήθηκε 
σημαντικά κατά 9,2% ή 12,6 εκατ. τόνους, 
συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο 
πέρυσι, σύμφωνα με την China Iron and 
Steel Association, ενώ συγχρόνως οι κινε-
ζικές εισαγωγές σιδηρομεταλλεύματος μει-
ώθηκαν κατά 5,6% ή 10,3 εκατ. τόνους. Να 
σημειωθεί ότι η Κίνα αποτελεί τον μεγα-
λύτερο παραγωγό χάλυβα παγκοσμίως, 
μακράν του δεύτερου (Ινδία), με το μερίδιο 
αγοράς της να ανέρχεται πλέον στο 52%.
Είναι γεγονός ότι, κατά τις τελευταίες δύο 
δεκαετίες, η αγορά ξηρού φορτίου βασίζε-
ται εν πολλοίς στις διά θαλάσσης εμπορευ-
ματικές ροές iron ore, και δη στις κινεζικές 
εισαγωγές σιδηρομεταλλεύματος υψηλής 
ποιότητας από Αυστραλία και Βραζιλία.
Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Sand σημειώνει ότι 
η μείωση των εισαγωγών από τον ασια-
τικό γίγαντα αντιστοιχεί σε 57 λιγότερες 
φορτώσεις Capesizes (χωρητικότητας 
180.000 τόνων) το πρώτο δίμηνο του 2019 
και εκτιμά ότι, εάν συνεχιστεί αυτή η τάση, 
τότε τα μηνύματα μόνο αισιόδοξα δεν θα 
είναι για την αγορά των Capesizes, η οποία 
ταλανίζεται από τις αρχές του έτους.
Πιο συγκεκριμένα, καταγράφηκαν «ανα-
ταραχές» στην παραγωγή και στις εξα-
γωγές σιδηρομεταλλεύματος σε Βραζιλία 
και Αυστραλία – στη Βραζιλία λόγω της 
κατάρρευσης του φράγματος ορυχεί-
ου στο Brumadinho στις 25 Ιανουαρίου 
2019, στην Αυστραλία λόγω του τροπικού 
κυκλώνα «Βερόνικα», ο οποίος οδήγη-
σε στο προσωρινό κλείσιμο του λιμένα 
Hedland, που αποτελεί έναν από τους 
μεγαλύτερους λιμένες της Αυστραλίας 
στη διακίνηση σιδηρομεταλλευμάτων.
Κατά συνέπεια και όπως καταδεικνύουν 
τα στοιχεία του Commodore Research, οι 
εξαγωγές από άλλες χώρες πλην Βραζιλίας 

συνεχίζονται, με μικρότερο ωστόσο ρυθμό, 
και οδεύουν κατά κύριο λόγο προς μακρο-
χρόνιες ναυλώσεις, προκαλώντας «πονοκε-
φάλους» στη spot αγορά ελλείψει διαθέσι-
μων φορτίων σιδηρομεταλλεύματος.  
Όλα τα παραπάνω οδήγησαν, σύμφωνα με 
την BIMCO, στην πτώση της τιμής του Baltic 
Capesize Index κατά 95% την περίοδο από 
τις 25 Ιανουαρίου έως τις 2 Απριλίου 2019.
Αναφορικά με το μέλλον, εκτιμάται ότι τα 
σιδηρομεταλλεύματα δεν θα δώσουν στα 
Capesizes ανοδική ώθηση, όπως γινόταν 
για δύο δεκαετίες. «Με δεδομένο ότι η 
ζήτηση για τη διά θαλάσσης μεταφορά 
εμπορευμάτων μέσω Capesizes θα εξα-
κολουθήσει να μειώνεται, τα ναύλα θα 
επηρεαστούν αρνητικά όσο ποτέ από την 
ανάπτυξη του παγκόσμιου στόλου», ανα-
φέρει ο Chief Shipping Analyst της BIMCO 
και καταλήγει: «Εάν η κινεζική ζήτηση για 
iron ore παραμείνει σταθερή ή συνεχίσει 
την καθοδική της τάση, τότε η ανάπτυξη 
του στόλου των Capesizes, η οποία τους 
τελευταίους δώδεκα μήνες έχει αυξηθεί 
κατά 2,8%, θα πρέπει να ακολουθήσει την 
ίδια πορεία προκειμένου να μην υπάρξει 



περαιτέρω επιδείνωση στην ισορροπία 
της εν λόγω αγοράς». 
Θα ανέμενε κανείς ότι, από πλευράς προ-
σφοράς, τα μηνύματα θα ήταν αισιόδοξα, 
αν αναλογιστούμε ότι, κατά τη διάρκεια του 
πρώτου τετραμήνου του 2019, εκτιμάται ότι 
18 πλοία κατηγορίας Capesize, συνολικής 
χωρητικότητας 3,4 εκατ. DWT, εστάλησαν 
προς ανακύκλωση, συμβάλλοντας σε αύξη-
ση κατά 120% στις συνολικές ανακυκλώσεις 
bulk carriers για φέτος, συγκριτικά με την 
αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
Ωστόσο, παρά τις αυξημένες ανακυκλώ-
σεις Capesizes κατά το πρώτο τετράμηνο 
του 2019, ο στόλος των Capesizes σημεί-
ωσε αύξηση φέτος, λόγω της παράδοσης 
5 Valemaxes (380.000-400.000 DWT), 6 
VLOCs (200.000-350.000 DWT), 1 standard 
Capesize (140.000-190.000 DWT) και 1 baby 
Capesize (100.000-130.000 DWT), συνολι-
κής χωρητικότητας 3,8 εκατ. DWT. 
Κατά συνέπεια, από τις αρχές του 2019 
έως σήμερα, οι ναύλοι στα Capesizes εκτι-
μώνται κατά μέσο όρο στα $8.079/ημέρα, 
ενώ στις 2 Απριλίου 2019 υποχώρησαν 
στα $3.460/ημέρα. Σύμφωνα με αναλυτές 
της BIMCO, η αγορά των Capesizes κατα-
γράφει ζημίες, καθώς, προκειμένου να 
καλύψει τα ημερήσια έξοδά του ένα πλοίο 
τέτοιας κατηγορίας, πρέπει οι ναύλοι του 
να κυμαίνονται στα $15.300/ημέρα.
Η εικόνα παραμένει ζοφερή αναφορι-
κά με την ισορροπία στην αγορά των 
Capesizes για τα επόμενα δύο χρόνια, 
σύμφωνα με την BIMCO. Συγκεκριμένα, 
για το υπόλοιπο του 2019 εκτιμάται ότι θα 
παραδοθούν στην αγορά 6 Valemaxes, 46 
VLOCs, 17 standard Capesizes και 2 baby 
Capes. Εντός του 2020 εκτιμάται ότι θα 
προστεθούν στην αγορά των Capesizes 
πλοία συνολικής χωρητικότητας 24,8 εκατ. 
τόνων, ενώ το 2021 Capesizes συνολικής 
χωρητικότητας 8 εκατ. τόνων.
Ενόψει του Sulphur Cap 2020, αναμένε-
ται ότι θα αυξηθεί ο ρυθμός ανακύκλω-
σης πλοίων, ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. 
Sand, η αγορά για τα μεγάλα bulk carriers 
θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει δυσκολίες, 
καθώς είναι λίγες οι πιθανότητες για σημα-
ντική ανάπτυξη από μέρους της ζήτησης.
Στη δύσκολη αυτή περίοδο που βιώνει η 
αγορά των Capesizes, τα Ναυτικά Χρονικά 
κάλεσαν γνώστες της αγοράς να καταθέ-
σουν τις απόψεις τους αναφορικά με το τι 
μέλλει γενέσθαι από εδώ και στο εξής για 
τα bulk carriers.

Oι προοπτικές για τα 
πλοία τύπου Capesize 

Του Νίκου Τριανταφυλλάκη, 
Γενικού Διευθυντή της W Marine 

Αναφορικά με το σχόλιο της BIMCO αλλά 
και γενικότερα για τις προοπτικές των 
φορτηγών πλοίων τύπου Capesize, έχω να 
παρατηρήσω τα ακόλουθα:
Είναι γεγονός ότι, από την αρχή του έτους, 
παρατηρείται μια σειρά γεγονότων που 
έχουν επηρεάσει αρνητικά τη ζήτηση για 
τα πλοία τύπου Capesize, με άμεσο και 
ισχυρά αρνητικό αντίκτυπο στη ναυλαγο-
ρά. Παραδείγματα:
• Η μείωση εισαγωγής σιδηρομεταλλεύ-

ματος από την Κίνα και η αντικατά-
στασή του από μέταλλα προερχόμενα 
από ανακύκλωση scrap για την παρα-
γωγή χάλυβα, όπως επισημαίνεται στην 
έκθεση της BIMCO, είναι γεγονός, και 
μάλιστα αυτή η μεταβολή αναμένεται 
να ενταθεί μεσο-μακροπρόθεσμα, στο 
πλαίσιο περιορισμού εισαγωγής σιδη-
ρομεταλλεύματος που έχει υιοθετήσει 
η κυβέρνηση της Κίνας. 

• Το πολύ οδυνηρό ατύχημα στα ορυ-
χεία Brumadinho της Βραζιλίας δεν 
είχε ως αποτέλεσμα μόνο την κατάρ-
ρευση των εξαγωγών σιδηρομεταλ-
λεύματος από τη συγκεκριμένη χώρα, 
αλλά και παράπλευρες επιπτώσεις 
στις θαλάσσιες μεταφορές, όπως:

α) Την ακύρωση φορτίων στην 
αγορά spot, απόρροια της ανάγκης 
αποθήκευσης του όποιου παραγό-
μενου ορυκτού για την εξυπηρέ-
τηση των υποχρεώσεων των συμ-
βολαίων μελλοντικής μεταφοράς 
(Contracts of affreightment).
β) Τη μετατόπιση των πλοίων τύπου 

Valemax στον Ειρηνικό ωκεανό, 
παραγκωνίζοντας και περιορίζοντας 
τη ζήτηση για πλοία τύπου Capesize, 
εκμεταλλευόμενα την πολύ μεγαλύ-
τερη χωρητικότητά τους στη γραμ-
μή Αυστραλίας-Κίνας.
γ) Τη μείωση των διανυόμενων 
αποστάσεων, με την εκτέλεση των 
μεταφορών εντός του Ειρηνικού 
ωκεανού. 

• Συντονισμένες ενέργειες από πλεί-
στες επαρχίες της Βόρειας Κίνας 
για τον αποκλεισμό/περιορισμό 
των εισαγωγών άνθρακα από την 
Αυστραλία. 

• Η διαταραχή στις εξαγωγές από 
την ανατολική ακτή της Αυστραλίας, 
συνεπεία κυκλώνων, επιφέρει μόνο 
περιστασιακά προβλήματα, μιας και 
δεν πρόκειται για δομική αλλαγή. 

• Η ανασφάλεια που έχει προκύψει από 
την εμπορική διαμάχη μεταξύ των 
ΗΠΑ και της Κίνας, αλλά και των ΗΠΑ 
με την ΕΕ, έχει αρνητικό αντίκτυπο 
στη ζήτηση μεταφοράς πρώτων υλών.              

Άλλοι παράγοντες που πρόκειται να επι-
δράσουν αρνητικά:
• Ο στόλος των εν ενεργεία πλοίων 

τύπου Capesize (συμπεριλαμβανομέ-
νων και των VLOCs) αριθμεί περί τα 
1.600 πλοία, εκ των οποίων το 75% 
είναι ηλικίας έως 9 ετών, ενώ αναμέ-
νεται να προστεθούν περί τα 200 νέα 
πλοία το 2019-2020, εντείνοντας τους 
φόβους για υπερβάλλουσα χωρητικό-
τητα και δυσκολία απορρόφησής των, 
λειτουργώντας παράλληλα ως μοχλός 
περαιτέρω πίεσης των ναύλων. 

• Η μεταστροφή στις ανανεώσιμες 
–λιγότερο ρυπογόνες– πηγές ενέρ-
γειας για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ισχύος αποτελεί μια πολύ σοβαρή 
δομική αλλαγή, μιας και περιορίζε-
ται σταδιακά η ζήτηση για θερμικό 
κάρβουνο, και έχει άμεσο –αρνητι-
κό– αντίκτυπο στη ζήτηση για πλοία 
τύπου Capesize. Η μεγάλη αύξηση 
στην κατασκευή σταθμών παραγω-
γής ενέργειας μέσω καύσεως άνθρα-
κα που παρατηρείται στη Νοτιοανα-
τολική Ασία δεν αναμένεται να ενι-
σχύσει τη ζήτηση στα πλοία τύπου 
Capesize, λόγω των περιορισμών που 
υφίστανται από τις υπάρχουσες υπο-
δομές των κατά τόπους λιμένων στην 
εξυπηρέτησή των.
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Το Πεκίνο στέλνει 
μηνύματα αισιοδοξίας 
για την αγορά των 
Capesizes

Της Rebecca Galanopoulos Jones, 
Commercial Analyst της Alibra Shipping Ltd.

Ενώ οι προοπτικές για την αγορά των dry 
παραμένουν αβέβαιες, μια μικρή αχτίδα 
αισιοδοξίας προβάλλει μετά τα τελευταία 
οικονομικά δεδομένα για την κινεζική 
οικονομία. Παρά τις ανησυχίες για ενδε-
χόμενη επιβράδυνση της κινεζικής οικο-
νομίας και τις ευρύτερες επιπτώσεις μιας 
τέτοιας εξέλιξης για την παγκόσμια οικο-
νομική δραστηριότητα, υπάρχουν ενδεί-
ξεις ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης 
της Κίνας για την τόνωση της οικονομίας 
της έχουν αποφέρει καρπούς.
Πιο συγκεκριμένα, το ΔΝΤ αναθεώρη-
σε προς τα επάνω τις εκτιμήσεις για την 
κινεζική ανάπτυξη, από το 6,2% στο 6,3%, 
με τον δείκτη PMI να ανέρχεται σε υψηλά 
εξαμήνου, στις 50,5 μονάδες. Παραδοσι-
ακά, οποιαδήποτε μεταβολή της κινεζι-
κής οικονομίας αντανακλάται στον δεί-
κτη χρονοναυλώσεων της Αlibra για τα 
Capesizes και μένει να δούμε αν οι τελευ-
ταίες εξελίξεις θα έχουν θετικό αντίκτυπο 
στην αγορά των dry.
Ενώ η αρχική υποχώρηση των ναύλων στα 
dry φέτος μπορεί να αποδοθεί στην εποχι-

κότητα, η κατάρρευση του φράγματος στο 
ορυχείο της Vale έχει εγείρει ανησυχίες για 
την προσφορά iron ore ενώ ακόμη δεν 
υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για το πόσο θα 
επηρεαστεί η παραγωγή της Βραζιλίας.
Παρ’ όλα αυτά, οι ελπίδες ότι ΗΠΑ και Κίνα 
θα έρθουν σε συμφωνία για τη λήξη των 
εμπορικών τους διενέξεων, καθώς επίσης 
και τα πρόσφατα οικονομικά δεδομένα από 
το Πεκίνο, έρχονται να μας υπενθυμίσουν 
ότι υπάρχει ακόμη ζήτηση για Capesizes.

Τα μηνύματα 
είναι ασαφή, 
αλλά ας μη χάνουμε 
την αισιοδοξία μας

Του Χρήστου Κεχαγιά,  
Chartering Department, Iolcos Hellenic 
Maritime Enterprises Co. Ltd.

Μια σύντομη περίληψη της κατάστασης 
την περασμένη χρονιά (2018) ακολουθεί 
παρακάτω:
Τα κέρδη για τα πλοία τύπου Capesize 
στο δρομολόγιο από το λιμάνι Hedland 
της δυτικής Αυστραλίας προς το Qingdao 
της Κίνας κατά μέσο όρο κινήθηκαν στα 
$15.157,78/ημέρα, καταγράφοντας αύξηση 
$1.134,56/ημέρα ή 8,09% συγκριτικά με 
τα κέρδη των $14.023,22/ημέρα του 2017, 
σύμφωνα με το S&P Global Platts.
Στην άλλη βασική διαδρομή για τα Capesizes, 

αυτή από το Tubarao της Βραζιλίας προς το 
Qingdao, τα κέρδη κατά μέσο όρο ανήλθαν 
στα $16.062,41/ημέρα, σημειώνοντας ετήσια 
αύξηση 16,68% ή $2.296,15/ημέρα, από τα 
$13,766,26/ημέρα το 2017.
Παρά το γεγονός ότι οι ναύλοι για τα 
Capesizes το 2018 δεν ανταποκρίθη-
καν στις προσδοκίες πολλών, όπως του 
Robert Bugbee, προέδρου της Scorpio 
Bulkers, o οποίος έκανε λόγο για κέρδη 
περί τα $50.000/ημέρα, αυτοί στις αρχές 
Αυγούστου ανήλθαν σε υψηλά τεσσάρων 
ετών, στα $27.643/ημέρα.
Η παραπάνω «τάση» διαμόρφωσε εν πολ-
λοίς τις προοπτικές για το 2019.
Έχει αποδειχθεί, ωστόσο, επανειλημμένως, 
σε πολλές εκφάνσεις της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας –η ναυτιλία δεν θα μπο-
ρούσε να αποτελεί εξαίρεση–, ότι οι προη-
γούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν «εγγύ-
ηση» για τα μελλοντικά κέρδη. Ένα «κλισέ» 
που, για όλους εμάς που παρασυρόμαστε 
από τη δίνη της αγοράς, τείνει να ξεχαστεί.
Τα τωρινά δεδομένα για την αγορά των 
Capesizes δείχνουν αρνητικά. Από τη μία, 
η διακοπή της λειτουργίας ορυχείων της 
Vale (Βραζιλία) και της Αυστραλίας (λόγω 
δυσμενών καιρικών συνθηκών) και, από 
την άλλη, οι εκτιμήσεις για την οικονομική 
επιβράδυνση της Κίνας.
Δεν θα πρέπει, βέβαια, να αγνοήσουμε το 
γεγονός ότι η ζήτηση για παραγωγή χάλυ-
βα από την Κίνα (για εγχώρια κατανάλωση) 
παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα, όπως 
προκύπτει και από την έκθεση της BIMCO. 
Ας αναλογιστούμε επίσης πόσο εύκολο 
είναι (ή όχι και τόσο!) μια χώρα αυτού του 
μεγέθους, με δεδομένες υποδομές, να αντι-
καταστήσει μέσα παραγωγής τεράστιων 
ποσοτήτων χάλυβα από σιδηρομετάλλευ-
μα και coking coal σε scrap steel. Τέλος, ας 
θυμόμαστε πάντα ότι ο επιβραδυνόμενος 
ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ της κινεζικής 
οικονομίας αφορά ένα οικονομικό μέγεθος 
το οποίο διογκώνεται χρόνο με τον χρόνο, 
παρά με μικρότερο ποσοστό ανάπτυξης. 
Και ας μην υποτιμούμε παράλληλα τον 
ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ινδία 
στην παγκόσμια ναυτιλία. Απλώς θυμηθείτε 
τι επέφερε στην αγορά των Panamaxes η 
ξαφνική απόφασή της να απαγορεύσει τις 
εξαγωγές σιδηρομεταλλεύματος.
Η ελπίδα δεν χάνεται. Από την πλευρά της 
πλοιοκτησίας, το μόνο που μπορεί να ελεγ-
χθεί είναι η προσφορά τονάζ. Οι πλοιοκτήτες 
θα πρέπει να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

China’s manufacturing  
PMI v 1 year cape tc rates



Η παράδοση νέου τονάζ 
ασκεί επιπλέον πίεση 
στην αγορά

Της Εύας Τζίμα, 
Research Director της Intermodal 
Shipbrokers Co.

Η αδυναμία της αγοράς των Capesizes 
έχει απασχολήσει ιδιαίτερα την αγορά 
του ξηρού φορτίου από τις αρχές του 
χρόνου. Δεδομένου ότι, από τον Μάρ-

τιο του 2018, ο υπολογισμός του δείκτη 
ξηρού φορτίου (BDI) έχει αλλάξει, με 
περισσότερο βάρος να δίνεται στις μέσες 
τιμές των ναύλων των Capesizes (40%) και 
χωρίς να υπολογίζεται πλέον καθόλου η 
αγορά των Handysizes, είναι λογικό πως 
η παρατεταμένη πίεση στην αγορά των 
πρώτων έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον 
της αγοράς, καθώς επηρεάζει όσο ποτέ 
την πορεία του δείκτη και κατά συνέπεια 
την ψυχολογία που επικρατεί. 
Παραδοσιακά, το διάστημα από την αρχή 
του χρόνου μέχρι και το τέλος της Κινε-
ζικής Πρωτοχρονιάς, η κινητικότητα στην 
αγορά είναι πάντα πεσμένη, ωστόσο 
φέτος η κατάρρευση του φράγματος του 
ορυχείου κοντά στην πόλη Brumadinho 
στη Βραζιλία σε συνδυασμό με τον τροπι-
κό κυκλώνα «Βερόνικα» στην Αυστραλία 
επέφεραν μεγαλύτερη του συνηθισμένου 
πίεση στις εισαγωγές σιδηρομεταλλεύμα-
τος της Κίνας, οδηγώντας τον δείκτη των 
Capesizes σε νέα ιστορικά χαμηλά. 
Η αυξημένη χρήση παλιοσίδερων από 
την Κίνα για την παραγωγή χάλυβα είναι 
σίγουρα ένας σημαντικός λόγος ανησυχί-
ας για την αγορά των Capesizes, ωστόσο η 

αύξηση του στόλου είναι για εμάς εξίσου 
σημαντική. Η ΒΙΜCO υπολογίζει τη μεί-
ωση στις κινεζικές εισαγωγές σιδηρομε-
ταλλεύματος σε 57 λιγότερες φορτώσεις 
Capesizes (χωρητικότητας 180.000 τόνων) 
το πρώτο δίμηνο του 2019. Αν κάποιος 
συνυπολογίσει ότι από την αρχή του χρό-
νου έχουν παραδοθεί περίπου 5,5 εκατ. 
τόνοι (που αντιστοιχούν σε 30 Capesizes 
χωρητικότητας 180.000 τόνων) στην αγο-
ρά των Capesizes/VLOCs, τότε είναι ξεκά-
θαρο πως η πίεση δεν έρχεται μόνο από 
τη μείωση στις κινεζικές εισαγωγές σιδη-
ρομεταλλευμάτων από την Αυστραλία και 
τη Βραζιλία, αλλά και από την παράδοση 
νέου τονάζ στην αγορά. 
Η καθυστέρηση παραδόσεων νέου τονάζ 
(slippage) εκτιμάται ότι θα επιβραδύνει 
τον ρυθμό της αναμενόμενης αύξησης του 
στόλου τους επόμενους μήνες του 2019, 
ωστόσο ακόμα και αν τα πιο αισιόδοξα 
σενάρια για σχετικά διαχειρίσιμη αύξηση 
του στόλου επιβεβαιωθούν για φέτος, η 
αύξηση προσφοράς τονάζ αναμένεται να 
ξεπεράσει την αύξηση της ζήτησης το 
2019, εξέλιξη σίγουρα όχι θετική για την 
αγορά.

luboilorder@lukoil.com
www.lukoilmarine.com

NAVIGO MCL Extra shows excellent 
piston cleanliness on E.R. TALINN at end
of trial inspection in February 2017.

NAVIGO MCL Extra
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Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ  
ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ

Του Καπτ. Γ. Γεωργούλη

Με το βλέμμα του ναυτικού

Κανονισμός του ΙΜΟ για την 
αποθείωση των καυσίμων στο 
0,5%: Πρόβλημα χωρίς λύση; 
Σκέψεις για συζήτηση

Ενόψει των νέων απαιτήσεων του IMO 
σχετικά με την περιεκτικότητα των καυσί-
μων των πλοίων σε θείο σε ποσοστό 0,5% 
από 1/1/2020, οι πλοιοκτήτες βρίσκονται 
μπροστά στο δίλημμα:
• Να εφοδιάσουν τα πλοία τους με 

μηχανισμούς φιλτραρίσματος (open 
loop scrubbers) των καυσαερίων από 
το θείο, αναλαμβάνοντας ένα σημα-
ντικό κόστος αγοράς και εγκατάστα-
σης του μηχανισμού. Ή

• Να προμηθευτούν καύσιμα χαμηλής 
περιεκτικότητας σε θείο σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του IMO, αναλαμβά-
νοντας το ρίσκο της αδυναμίας των 
διυλιστηρίων να καλύψουν τη ζήτη-
ση που θα προκύψει, αλλά και του 
υψηλού κόστους των συγκεκριμένων 
καυσίμων. 

Πολλές χώρες με λιμάνια που υποδέχο-
νται μεγάλο όγκο πλοίων, όπως η Κίνα. 
αλλά και λιμάνια που είναι κέντρα εφοδια-
σμού, όπως αυτά της Σιγκαπούρης και της 

Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιρά-
τα, έχουν απαγορεύσει την απόρριψη του 
νερού που προέρχεται από μηχανισμό 
φιλτραρίσματος ανοιχτού βρόχου, διότι 
το θειάφι που περιέχει αποτελεί κίνδυνο 
για το περιβάλλον. 
Τα ιαπωνικά λιμάνια, από την άλλη, επι-
τρέπουν την απόρριψη, αφού, με βάση 
μελέτες που επικαλούνται, το νερό της 
απόρριψης που προέρχεται από τους 
μηχανισμούς δεν επιβαρύνει το θαλάσσιο 
περιβάλλον.
Σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπου μιας 
από τις μεγαλύτερες κατασκευάστρι-
ες εταιρείες scrubbers της Wärtsillä, οι 
πλοιοκτήτες που έχουν ήδη επιλέξει να 
τοποθετήσουν scrubbers στα πλοία τους 
δεν φαίνεται να ανησυχούν πολύ για τις 
απαγορεύσεις απόρριψης του νερού πλύ-
σης στα λιμάνια των παραπάνω χωρών. 
Η έλλειψη ανησυχίας συνδέθηκε με το 
γεγονός ότι ήδη στις οικονομικές ζώνες 
αυτών των χωρών τα πλοία καταναλώνουν 
καύσιμα με περιεκτικότητα σε θείο 0,1% 
και μόνο το Marine Gas Oil τουλάχιστον 
μέχρι σήμερα μπορεί να συμμορφωθεί 
με τον παραπάνω κανονισμό, ανεξάρτητα 
από τη χρήση των scrubbers. 



Δεν αλλάζει πραγματικά την επιχειρημα-
τική επιλογή από την άποψη των πλοιο-
κτητών. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στη 
συμπεριφορά της αγοράς εξαιτίας των 
απαγορεύσεων, υποστηρίζει η Wärtsillä. 
Το 2018, η Wärtsilä κατέγραψε μεγά-
λο αριθμό συμβολαίων για τοποθέτηση 
scrubbers ανοιχτού βρόχου. Ακόμα, το 
βιβλίο παραγγελιών της εταιρείας πέρυσι 
έδειξε μεγαλύτερη ζήτηση για το σύστη-
μα ανοιχτού βρόχου για μεγάλα ποντοπό-
ρα πλοία.
Για το 2019, οι παραγγελίες της Wärtsilä 
περιλαμβάνουν κυρίως δεξαμενόπλοια, 
πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, 
φορτηγά και κρουαζιερόπλοια, και αφο-
ρούν σε τριψήφιο αριθμό πλοίων.
Εκτός όμως από τις απόψεις των εται-
ρειών που κατασκευάζουν τους μηχανι-
σμούς φιλτραρίσματος, μια μελέτη από 
τον γνωστό οίκο ναυλομεσιτών Poten and 
Partners σχετικά με την ανταγωνιστικότη-
τα των μεγάλων δεξαμενόπλοιων (VLCC) 
έρχεται να ισχυροποιήσει την πλευρά των 
πλοιοκτητών που διαθέτουν τέτοια πλοία 
στον στόλο τους και έχουν επιλέξει την 
τοποθέτηση scrubbers. Σύμφωνα με τη 
μελέτη, η μεταφορά του αργού πετρελαί-

ου και των προϊόντων πετρελαίου στους 
ωκεανούς αναμένεται να είναι πολύ πιο 
ακριβή για τους ναυλωτές από το 2020, 
λόγω των νέων κανονισμών για το θείο.
Οι ναυλωτές πολύ μεγάλων πλοίων μετα-
φοράς αργού πετρελαίου (VLCC) που 
επιλέγουν το Marine Gas Oil προκειμένου 
να συμμορφωθούν με τους νέους κανο-
νισμούς για το θείο θα πρέπει να πλη-
ρώσουν 33% παραπάνω σε σχέση με τα 
VLCCs που διαθέτουν scrubbers. Η έκθε-
ση εξέτασε τις δυνητικές επιπτώσεις του 
IMO 2020 σε διάφορα τμήματα δεξαμε-
νόπλοιων και υπολογίστηκε το αναμενό-
μενο κόστος μεταφοράς. Οι εκτιμήσεις 
βασίστηκαν στους μέσους ναύλους δεξα-
μενόπλοιων 2016: Ισοδύναμο χρονοναύ-
λωσης (Time Charter Equivalent – TCE) 
38.520 USD ανά ημέρα για VLCCs.
Σε αυτή τη βάση, ο ιδιοκτήτης ενός VLCC 
που καταναλώνει MGO, το οποίο κοστίζει 
657 δολάρια ΗΠΑ ανά τόνο, θα χρειαστεί 
να χρεώσει έναν ναυλωτή 14,87 δολάρια 
ΗΠΑ ανά τόνο για να μεταφέρει το φορ-
τίο του από τον Αραβικό Κόλπο προς την 
Άπω Ανατολή.
Ο ιδιοκτήτης ενός πλοίου εξοπλισμένου 
με scrubber χρειάζεται να χρεώσει 11,14 

USD ανά τόνο για να πάρει το ίδιο TCE 
38.250 USD/ημέρα, επειδή το πλοίο του 
μπορεί να καταναλώνει το πολύ φθηνότε-
ρο HFO, το οποίο κοστίζει 326 δολάρια 
ΗΠΑ ανά τόνο.
Η ανάλυση χρησιμοποίησε τις μέσες τιμές 
για το καύσιμο 3,5% FOB Rotterdam 
Barges και το 0,1% για το FOB Rotterdam 
Barges το 2020, με βάση τις σημερινές 
τιμές. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του οίκου, 
αναμένεται ότι οι ναύλοι των δεξαμενό-
πλοιων θα αρχίσουν να τίθενται υπό δια-
πραγμάτευση βάσει της παραδοχής ότι τα 
πλοία χρησιμοποιούν MGO.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, το κανονιστι-
κό, τεχνικό και επιχειρησιακό τοπίο για τα 
ποντοπόρα πλοία δεν έχει ακόμη ξεκα-
θαρίσει και κανείς δεν μπορεί να πει με 
ασφάλεια αν η τοποθέτηση scrubbers στα 
πλοία μακροπρόθεσμα θα αποτελεί λύση. 
Ακόμα και αν αρχικά φαίνεται, σύμφωνα 
με τη μελέτη του οίκου των ναυλομεσιτών, 
ότι τα εφοδιασμένα με scrubbers πλοία 
έχουν προβάδισμα, κανείς δεν εγγυάται 
τη σταθερότητα των εθνικών και διεθνών 
κανονισμών, αν λάβει υπόψη του τις ήδη 
εφαρμοσμένες απαγορεύσεις. Από την 
άλλη πλευρά, αν κάποιος επιμείνει στη 
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χρήση των συμμορφούμενων καυσίμων, 
δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι τέτοια καύσι-
μα θα είναι διαθέσιμα ώστε να καλύψουν 
τη ζήτηση που θα προκύψει. 
Τέλος, αν τα πλοία που είναι εφοδιασμέ-
να με scrubbers έχουν σοβαρό ανταγωνι-
στικό πλεονέκτημα στη ναυλαγορά, αντι-
σταθμίζοντας το κόστος της αγοράς και 
της εγκατάστασης των συστημάτων, είναι 
λογικό να υπάρχει μεγάλη κινητικότητα 
στις παραγγελίες τέτοιων συστημάτων και 
να επικρατεί το αδιαχώρητο στις ναυπη-
γοεπισκευαστικές ζώνες.

Είσοδος σε κλειστούς χώρους: 
ένας θανάσιμος κίνδυνος

Η μη συμμόρφωση με τις διαδικασίες της 
εταιρείας όσον αφορά την είσοδο σε κλει-
στούς χώρους μπορεί να αποβεί θανατη-
φόρα.  Δυστυχώς, ακόμα και σήμερα μετρά-
με τραυματισμούς και θανάτους. Ακολου-
θούν αναφορές συμβάντων, με στόχο την 
αποφυγή επανάληψης των θανατηφόρων 
αυτών περιστατικών, ενώ διορθωτικές κινή-
σεις από τις διαχειρίστριες εταιρείες γεμί-

ζουν με αλλαγές τις γραπτές διαδικασίες 
σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να διεξάγο-
νται επιχειρήσεις εισόδου και εργασίας σε 
κλειστούς χώρους.
Οδηγίες και προτάσεις από τους θεσμι-
κούς φορείς:
• Η διεθνής σύμβαση για την ασφάλεια 

της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα 
(SOLAS) του 1974 καλύπτει και ρυθ-
μίζει τον κίνδυνο που συνδέεται με 
την είσοδο σε κλειστούς χώρους. Η 
ναυτιλιακή εταιρεία πρέπει να δημι-
ουργήσει ένα γραπτό Σύστημα Δια-
χείρισης Ασφάλειας (SMS), το οποίο 
να λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις 
της SOLAS, υποστηρίζοντας τις λει-
τουργίες με οδηγίες, διαδικασίες 
και λίστες ελέγχου, για να μειώσει 
μέχρις εξαλείψεως τους γνωστούς 
κινδύνους που συνδέονται με είσοδο 
στους κλειστούς χώρους. 

• ΙΜΟ: Assembly Resolution A.1050(27) 
(Νεότερες προτάσεις για την είσοδο 
σε κλειστούς χώρους στα πλοία). 

• MSC.1/Circ.1401 (Οδηγίες για την 
είσοδο σε δεξαμενές όπου χρησιμο-

ποιήθηκε άζωτο ως μέσο αδρανοποί-
ησης των δεξαμενών). 

• Έκδοση του Διεθνούς Ναυτιλια-
κού Επιμελητηρίου (International 
Chamber of Shipping – ICS) για 
την ασφάλεια στα δεξαμενόπλοια 
(Tanker Safety Guide). 

• Έκδοση του ICS σχετικά με την 
ασφάλεια των δεξαμενόπλοιων 
και των λιμενικών εγκαταστάσεων 
που φιλοξενούν τα δεξαμενόπλοια 
(International Safety Guide for Oil 
Tankers and Terminals – ISGOTT). 

Οι συχνότεροι κίνδυνοι κατά την είσοδο 
σε κλειστό χώρο μπορεί να είναι ένας 
συνδυασμός από τα κάτωθι:
• Έλλειψη οξυγόνου.
• Έκθεση στο μονοξείδιο του άνθρακα 

(the silent assassin). 
• Έκθεση σε υδρόθειο (ιδιαίτερα τοξικό). 
• Τοξικές ατμόσφαιρες (παρουσία 

τοξικών αερίων πάνω από τα όρια 
ασφαλείας). 

• Εύφλεκτη ατμόσφαιρα (υδρογονάν-
θρακες από 1-10% και οξυγόνο 21%). 

Ως «κλειστός χώρος» νοείται ένας χώρος 
ο οποίος έχει οποιοδήποτε από τα ακό-
λουθα χαρακτηριστικά:
• Περιορισμένες εισόδους και εξό-

δους.
• Ανεπαρκή εξαερισμό.
• Δεν έχει σχεδιαστεί για συνεχή χρήση.
Οι κυριότεροι παράγοντες που συμβάλ-
λουν στα ατυχήματα κατά την είσοδο σε 
κλειστούς χώρους, σύμφωνα με την ανά-
λυση των ατυχημάτων, είναι:
• Μη συμμόρφωση με τις διαδικασίες. 
• Κακή εποπτεία της όλης επιχείρησης. 
• Υπερβολική αυτοπεποίθηση και εξοι-

κείωση, που οδηγεί σε παράκαμψη 
των διαδικασιών.  

• Τα όργανα ελέγχου της ατμόσφαιρας 
του κλειστού χώρου είτε δεν χρη-
σιμοποιούνται είτε δεν λειτουργούν 
σωστά. 

• Ακατάλληλη ενέργεια σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης.

Οι διερευνήσεις και οι αναλύσεις δεί-
χνουν ότι τα ατυχήματα, στις περισσότε-
ρες περιπτώσεις, οφείλονται σε ανεπαρ-
κή γνώση του κινδύνου και της ανάγκης 
λήψης όλων των απαιτούμενων μέτρων 
κατά την είσοδο σε κλειστούς χώρους. Το 
πλήρωμα που ασχολείται άμεσα ή έμμεσα 
με την είσοδο σε κλειστούς χώρους πρέ-
πει να εξοικειωθεί με τις διαδικασίες που 
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περιγράφονται στο σύστημα ασφαλούς 
διαχείρισης της εταιρείας (SMS) με παρε-
χόμενη εκπαίδευση πάνω στο πλοίο και 
τη διεξαγωγή ασκήσεων/γυμνασίων.
Τέλος, οι οδηγίες και οι συμβουλές από το 
ICS που αφορούν την είσοδο σε κλειστό 
χώρο στα πλοία περιλαμβάνουν πληροφορί-
ες σχετικά με τους κινδύνους και τις επικίν-
δυνες ατμόσφαιρες που ενδέχεται να υπάρ-
χουν σε αυτούς τους χώρους, και καταγρά-
φουν τις διαδικασίες πριν από την είσοδο, 
κατά την είσοδο, την εργασία σε κλειστούς 
χώρους και τη διάσωση ανθρώπινης ζωής, 
οπότε πλέον η ατμόσφαιρα στον κλειστό 
χώρο είναι επιβεβαιωμένα επικίνδυνη.
Εκτός από τους ιδιαίτερους κινδύνους που 
σχετίζονται με την ατμόσφαιρα σε κλειστό 
χώρο, υπάρχουν πρόσθετοι κίνδυνοι τραυ-
ματισμού και ατυχήματος στις περιπτώσεις 
ολίσθησης και πτώσης, ειδικά από ύψος. Σε 
ορισμένα ατυχήματα, εκτός από την έκθε-
ση του μέλους πληρώματος σε επικίνδυνη 
ατμόσφαιρα, στη συνέχεια υπάρχει και 
πτώση από ύψος μέσα στον κλειστό χώρο. 
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να λαμβάνεται 
υπόψη η πρόσβαση για τη διάσωση σε όλα 
τα σημεία του κλειστού χώρου μέχρι την 
ασφαλή έξοδο διασωζόμενου και διασω-
στών, με τον φέροντα εξοπλισμό τους.
Είναι σημαντικό, λοιπόν, πριν από την είσο-
δο στον κλειστό χώρο να εκπονείται σχέ-
διο ανάληψης κινδύνου (risk assessment), 
με στόχο τη λήψη μέτρων ώστε οι κίνδυ-
νοι να περιοριστούν σε αποδεκτό βαθμό. 
Επίσης, πριν από την είσοδο πρέπει να 
προηγείται συνάντηση των εμπλεκομένων 
στην επιχείρηση, με στόχο να αποσαφηνι-
στούν τα κάτωθι:
• Καθορισμός του σκοπού της εισό-

δου στον χώρο.
• Προσδιορισμός των βημάτων που θα 

ακολουθηθούν σύμφωνα με τη διαδι-
κασία.

• Προσδιορισμός και συμφωνία για 
τους κινδύνους, αλλά και των μέτρων 
για τον περιορισμό τους.

• Ανάπτυξη σχεδίου δράσης.
• Κατανόηση σχεδίου δράσης και 

συμφωνία σε όλα τα βήματα από την 
ομάδα.

Στη συνέχεια ελέγχεται η λίστα ελέγχου 
σύμφωνα με το SMS της εταιρείας, εκδίδε-
ται η άδεια για είσοδο στον κλειστό χώρο 
(entry to enclosed space permit), η οποία 
επικολλάται στην είσοδο του κλειστού 
χώρου, και, υπό τη συνεχή εποπτεία του 

αξιωματικού ο οποίος έχει επιφορτιστεί 
με την ευθύνη της όλης επιχείρησης και 
βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον 
πλοίαρχο, ξετυλίγεται η επιχείρηση βήμα 
βήμα, όπως αυτή αρχικά συμφωνήθηκε 
από όλα τα μέλη της ομάδας. 
Η είσοδος σε κλειστό χώρο για την πραγ-
ματοποίηση εργασιών ή και για τη διάσω-
ση ανθρώπινης ζωής είναι μια επιχείρηση 
που χαρακτηρίζεται για την υψηλή της 
επικινδυνότητα και απαιτεί υψηλό επίπε-
δο επαγγελματισμού και απόλυτη τήρηση 
των διαδικασιών. Το πλήρωμα που εμπλέ-
κεται στην παραπάνω επιχείρηση πρέπει 
να είναι άριστα εκπαιδευμένο και εξοικει-
ωμένο με τη διαδικασία και τον εξοπλισμό 
ασφαλείας που απαιτείται. 

Η επίδραση της τεχνολογίας 
της «αερολίπανσης» της γάστρας 
στην ενεργειακή απόδοση  
του πλοίου

Το 2018, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανι-
σμός εξέδωσε στρατηγικές για τη μείωση 
των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρα-
κα από τα πλοία. Στην προσπάθεια αυτή 
για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα και συμμόρφωση με τον δεί-
κτη σχεδιασμού ενεργειακής απόδοσης 
(Energy Efficiency Design Index – EEDI), 
διάφορες τεχνολογικές εφαρμογές εξοι-
κονόμησης ενέργειας, όπως η «αερολίπαν-
ση», αναπτύχθηκαν για να καλύψουν τις 
ανάγκες της βιομηχανίας. Τα συστήματα 

«αερολίπανσης» (εικόνα) αναγνωρίζονται 
από τον ΙΜΟ ως Κατηγορία Β-1 «Καινοτό-
μος Τεχνολογία Ενεργειακής Απόδοσης», 
όπως περιγράφεται στη MEPC.1/Circ.815. 
Η πρώτη εφαρμογή που χρησιμοποιού-

σε φυσαλίδες αέρα για τα πλοία ήταν το 
Prairie / Masker Air System, που αναπτύ-
χθηκε από την Εθνική Επιτροπή Έρευνας 
Άμυνας στα Αμερικανικά Ναυτικά Εργα-
στήρια κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκο-
σμίου Πολέμου. Το σύστημα Masker 
εκπέμπει φυσαλίδες αέρα κάτω από το 
κύτος, με στόχο την απόκρυψη του θορύ-
βου των μηχανών. Το σύστημα Prairie 
εκπέμπει φυσαλίδες γύρω από την έλικα 
με τον ίδιο στόχο. Και τα δύο συστήματα 
δημιουργήθηκαν προκειμένου να μειωθεί 
το ηχητικό αποτύπωμα του πλοίου στη 
θάλασσα, καθιστώντας το έτσι λιγότερο 
ανιχνεύσιμο από το σόναρ των εχθρικών 
υποβρυχίων.
Αργότερα οι επιστήμονες εξέτασαν την 
παραπάνω τεχνολογία ως εφαρμογή για 
τη μείωση της αντίστασης της γάστρας 
στο νερό κατά τον πλου και συνεπώς τη 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από 
τις μηχανές, βελτιώνοντας την ενεργειακή 
του απόδοση.
Στην αντίσταση του πλοίου στο νερό, τα 
τρία στοιχεία είναι η τριβή, η αντίσταση 
από το σχήμα της γάστρας και, τέλος, η 
αντίσταση στον κυματισμό.
Για τα πλοία των οποίων η γάστρα έχει 
κατασκευαστεί για υψηλές ταχύτητες, η 
αντίσταση τριβής είναι περίπου 40%, αλλά 
για τα πλοία των οποίων η γάστρα έχει 
κατασκευαστεί για χαμηλές ταχύτητες η 
αντίσταση τριβής είναι σαφώς υψηλότερη 
και μπορεί να φτάσει το 85% της συνο-
λικής αντίστασης. Είναι λοιπόν σαφές ότι, 
για τα πλοία χαμηλής ταχύτητας, η μείωση 
της αντίστασης στην τριβή θα οδηγούσε 
σε ακόμα μεγαλύτερη μείωση της κατανά-
λωσης του καυσίμου, πέρα από αυτή που 
επιτυγχάνεται με την παραδοσιακή βελτι-
στοποίηση της σχεδίασης του πλοίου και 
την αντίσταση στον κυματισμό.
Η αντίσταση στην τριβή του εξωτερικού 
κελύφους του πλοίου εξαρτάται από την 
επιφάνεια που καταλαμβάνουν τα βρεχά-
μενά του. Η τεχνολογία της «αερολίπαν-
σης» μπορεί να μειώσει αυτή την αντίστα-
ση τριβής για τα πλοία, επειδή η συγκεκρι-
μένη τεχνολογία δεν απαιτεί σημαντικές 
αλλαγές στη μορφή της γάστρας. Χωρίς 
σημαντικές αλλαγές στη μορφή της 
γάστρας ή αλλαγή στην επιχειρησιακή 
ταχύτητα, η αντίσταση κυματισμού είναι 
σχεδόν σταθερή, ενώ μειώνεται η τριβή.
Η «αερολίπανση» είναι η παροχή αέρα 
με τη μορφή φυσαλίδων κάτω από τη 

Το σύστημα της «αερολίπανσης» με φυσαλίδες αέρα.  
(Πηγή: American Bureau of Shipping)



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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Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ

γάστρα, δημιουργώντας ένα στρώμα, με 
αποτέλεσμα να «γλιστράει» το πλοίο στο 
νερό μειώνοντας την τριβή του πάνω σε 
αυτό. Υπάρχουν τρεις μεγάλες κατηγορίες: 
• Μείωση τριβής με φυσαλίδες (Bubble 

Drag Reduction). 
• Μείωση τριβής με στρώμα αέρα (Air 

Layer Drag Reduction). 
• Μείωση της μερικής ολίσθησης 

(Partial Cavity Drag Reduction).

Μείωση τριβής με φυσαλίδες 
(Bubble Drag Reduction – BDR)

Η πιο αποτελεσματική μείωση με τη μέθο-
δο αυτή χρησιμοποιεί πολύ μικρού μεγέ-
θους φυσαλίδες, συνήθως μικρότερες από 
0,1 mm. Ωστόσο, οι μικρο-φυσαλίδες είναι 
δύσκολο να καλύψουν τη γάστρα σε όλο 
της το μήκος και είναι λιγότερο αποτελε-
σματικές σε χαμηλές ταχύτητες. Καθώς οι 
φυσαλίδες, ανερχόμενες, μεγαλώνουν σε 
μέγεθος, δεν μπορούν να διατηρήσουν το 
σφαιρικό σχήμα τους και παραμορφώνο-
νται, δημιουργώντας αναταράξεις.

Μείωση τριβής με στρώμα αέρα 
(Air Layer Drag Reduction – ALDR)

Έπειτα από πολλά χρόνια μελέτης της μεθό-
δου BDR, οι έρευνες επεκτάθηκαν στη 
μέθοδο της δημιουργίας στρώματος αέρα. 
Με τη μέθοδο αυτή, μεγάλη ποσότητα αέρα 
διοχετεύεται μεταξύ της γάστρας του πλοί-

ου και της θάλασσας, με στόχο τη δημιουρ-
γία συνεχούς στρώματος αέρα, που παρεμ-
βάλλεται μεταξύ της γάστρας και όλων των 
βρεχάμενων του πλοίου, το οποίο μειώνει 
δραστικά την τριβή του μεταλλικού σκελε-
τού του πλοίου με τη θάλασσα. 

Μείωση της μερικής ολίσθησης
(Partial Cavity Drag Reduction – PCDR)

Η μέθοδος της κοιλότητας χρησιμοποιεί μια 
εσοχή στο κάτω μέρος της γάστρας, από 
όπου εισάγεται ο αέρας, έτσι ώστε να σχη-
ματίζεται μια κοιλότητα αέρα και να διατηρεί-
ται σε όλη τη γάστρα, διαχωρίζοντάς την από 
το νερό, μειώνοντας έτσι την αντίσταση στην 
τριβή. Το στρώμα αέρα στην κοιλότητα είναι 
πολύ παχύτερο στη γάστρα του πλοίου και 
απαιτεί μικρότερο ρυθμό παροχής αέρα για 
τη διατήρηση του στρώματος από τις μεθό-
δους του BDR ή του ALDR.
Έως το 2018, είκοσι τρία πλοία αναγνωρί-
στηκαν ότι φέρουν συστήματα «αερολί-
πανσης» σχεδόν σε όλους τους τύπους 
των πλοίων, όπως φαίνεται στο διάγραμμα.
Η ανάλυση της απόδοσης των συστημά-
των «αερολίπανσης» που παρουσιάζονται 
βασίζεται αποκλειστικά σε συνολικά δεκα-
οκτώ δοκιμές απόδοσης πλήρους κλίμακας 
μεταξύ του 2002 και του 2015. Η καθαρή 
εξοικονόμηση ενέργειας που αναφέρθηκε 
κυμαίνεται μεταξύ 4% και 10%. Η καθαρή 
εξοικονόμηση από την «αερολίπανση» είναι 
δύσκολο να προσδιοριστεί και να εκτιμηθεί. 

Τα δεδομένα των θαλάσσιων δοκιμών (sea 
trials) που μελετήθηκαν όπως απαιτείται, 
σύμφωνα με το EEDI, δεν είναι έγκυρα, 
δεδομένου ότι πολλά από τα αναφερό-
μενα πλοία δεν συμμορφώνονταν με τους 
κανονισμούς EEDI κατά την παράδοση.
Κατά τη διεξαγωγή θαλάσσιων δοκιμών 
σύμφωνα με το EEDI, πρέπει να μελετη-
θούν τα ακόλουθα στοιχεία για τον υπο-
λογισμό της «αερολίπανσης»:
• Περιοχή της επιφάνειας του πλοίου 

που είναι καλυμμένη με αέρα.
• Πάχος του στρώματος αέρα.
• Ρυθμός μείωσης της αντίστασης τρι-

βής λόγω της κάλυψης του στρώμα-
τος αέρα.

• Αλλαγή της απόδοσης της πρόωσης 
λόγω της αλληλεπίδρασης με φυσα-
λίδες αέρα.

• Αλλαγή αντοχής λόγω πρόσθετης 
συσκευής, εάν υπάρχει.

Η μέθοδος της «αερολίπανσης» φαίνε-
ται να λειτουργεί και δεν απαιτεί μεγάλο 
κόστος μετασκευής. Σε συνδυασμό με την 
τοποθέτηση των ανεμογεννητριών, όπως 
αυτές στο πλοίο «Afros», με τις οποίες 
εξοικονομείται περίπου 5% ενέργεια, το 
πλοίο τελικά μπορεί να μειώσει το ενερ-
γειακό του αποτύπωμα από 10-15%, ποσο-
στό τεράστιο αν αναλογιστεί κανείς την 
προσπάθεια που καταβάλλεται σήμερα 
ώστε να λειτουργεί το πλοίο με όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερη μείωση των εκπο-
μπών του. 

 

 

 

 

Χρήση της «αερολίπανσης» ανά τύπο πλοίου.
(Πηγή: American Bureau of Shipping)
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 
ΈΠΙΧΈΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
-

Συνεργασίες με στόχο την 
ψηφιοποίηση στη ναυτιλία

Τέσσερις μεγάλες εταιρείες που δρα-
στηριοποιούνται στην αγορά των 
containers, η AP Moller-Maersk, η MSC, 
η Hapag-Lloyd καθώς και η Ocean Net-
work Express, δημιούργησαν την Digital 
Container Shipping Association (DCSA), 
με έδρα στο Άμστερνταμ.
Σκοπός της DCSA είναι η προώθηση 
της ψηφιοποίησης και της τυποποίησης 
στην αγορά των containers, μέσα από τη 
συνεργασία των εταιρειών, προκειμένου 
να καταστεί η εν λόγω αγορά πιο αποδο-
τική και αποτελεσματική.
Η ιδέα για τη δημιουργία της DCSA ανα-
κοινώθηκε τον Νοέμβριο του 2018, ενώ, 

πριν από περίπου έναν μήνα, δόθηκε η 
έγκριση από τη Federal Maritime Com-
mission (FMC) για την υλοποίησή της.
Ο κ. André Simha, Chief Information 
Officer της MSC και πρόεδρος του Επο-
πτικού Συμβουλίου της DCSA, δήλωσε 
ότι πρόκειται για μια προσπάθεια από τις 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην 
αγορά των εμπορευματοκιβωτίων να συμ-
βάλουν ώστε η ναυτιλία να εισέλθει σε μια 
ψηφιακή εποχή, με τη συμμετοχή όλων 
των εμπλεκόμενων μερών στην εφοδια-
στική αλυσίδα.
Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου που εξέδω-
σε η MSC, στην παρούσα φάση γίνονται 
συζητήσεις για να εισέλθουν στην DCSA 
και άλλες δύο εταιρείες από την αγορά 
των containers, ενώ στόχος είναι η ενδυ-
νάμωση της συγκεκριμένης ένωσης με την 
υποστήριξη όσο το δυνατόν περισσότε-
ρων εταιρειών.
Επιπλέον, από την Τετάρτη 17 Απριλίου, η 
ισραηλινών συμφερόντων εταιρεία μετα-
φοράς εμπορευματοκιβωτίων ΖΙΜ απο-
τέλεσε μέλος της ηλεκτρονικής πλατφόρ-
μας TradeLens, την οποία ανέπτυξαν από 
κοινού η AP Moller-Maersk και η IBM. Να 

ΔΙΕΘΝΗ 
ΥΔΑΤΑ

Ειδήσεις από τις θάλασσες  
του κόσμου

Επιμέλεια:  
Αγγελική Κολιομίχου



σημειωθεί ότι η TradeLens χρησιμοποιεί 
την τεχνολογία blockchain για την ενί-
σχυση της αξιοπιστίας και της διαφάνειας 
μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών στο διε-
θνές εμπόριο, αλλά και για τη μείωση του 
χρόνου των γραφειοκρατικών διαδικασι-
ών διεκπεραίωσης των φορτίων.
Αναφερόμενος στην εξέλιξη αυτή, ο 
κ. Eyal Ben-Amram, Chief Information 
Officer της ΖΙΜ, σημείωσε ότι αποτελεί 
μέρος του οράματος της εταιρείας του για 
τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή.

Τίτλοι τέλους στη «σχέση» 
Hamburg Süd και bulkers

Oλοκληρώθηκε και επίσημα η εξαγορά 
του τμήματος της Hamburg Süd που δρα-
στηριοποιείται στην αγορά ξηρού φορτί-
ου από την κινεζική China Navigation Co. 
(CNCo), μετά τις σχετικές εγκρίσεις που 
έλαβαν οι δύο εταιρείες.
Να σημειωθεί ότι η Rudolf A. Oetker 
(RAO) Tankers δεν συμπεριλαμβάνεται 
στη συμφωνία και θα παραμένει στα χέρια 
του γερμανικού ομίλου. Το εν λόγω τμήμα 
διαθέτει στόλο 45 πλοίων ξηρού φορτί-
ου (Handysizes, Supramaxes, Ultramaxes, 
Kamsarmaxes, Panamaxes) και έχει 

παρουσία σε Αμβούργο, Λονδίνο, Μελ-
βούρνη και Ρίο ντε Τζανέιρο, ενώ πρόθε-
ση της CNCo είναι να διατηρήσει όλο το 
ανθρώπινο δυναμικό του τμήματος.
Αναφερόμενος στην ολοκλήρωση του 
deal, o δρ Arnt Vespermann, CEO της 
Hamburg Süd, ανέφερε ότι με τη στρατη-
γική αυτή κίνηση η γερμανική εταιρεία, ως 
μέλος της οικογένειας της Maersk, θα επι-
κεντρωθεί πλέον στη liner ναυτιλία.

Η COSCO Shipping Lines 
προετοιμάζεται για  
το Sulphur Cap 2020

Η COSCO Shipping Lines, μία από τις 
μεγαλύτερες εταιρείες μεταφοράς εμπο-
ρευματοκιβωτίων παγκοσμίως, υπέγραψε 
συμφωνία με την Double Rich Limited, 
θυγατρική της PetroChina, για τoν εφοδι-
ασμό του στόλου της με καύσιμα χαμηλής 
περιεκτικότητας σε θείο από τη δεύτερη.
Τα καύσιμα με τα οποία η Double Rich 
Limited θα εφοδιάζει τα πλοία της 
COSCO θα ανταποκρίνονται στους 
νέους διεθνείς περιβαλλοντικούς κανονι-
σμούς, οι οποίοι θα τεθούν σε εφαρμογή 
την 1η Ιανουαρίου του 2020.
Συγχρόνως εκτιμάται ότι, μέσω των νέων 
καυσίμων, θα βελτιωθεί η λειτουργική 
αποδοτικότητα των πλοίων του κινεζικού 
γίγαντα, ενώ η εταιρεία θα ανταποκριθεί 
και στις απαιτήσεις της τροποποίησης του 
παραρτήματος Annex VI της MARPOL για 
την αποτροπή ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
από τα πλοία.
Επιπροσθέτως, η COSCO έχει ανακοι-
νώσει ότι θα χρησιμοποιεί σε ορισμένα 
πλοία της και συστήματα εξοικονόμησης 
ενέργειας και μείωσης αέριων ρύπων, με 
στόχο την προώθηση μιας πιο βιώσιμης 
ναυτιλίας.

H Trafigura ανοίγει νέους 
ορίζοντες δραστηριότητας

Ένας από τους σημαντικότερους com-
modity traders παγκοσμίως, η Trafigura, 
εισέρχεται στην εμπορία πετροχημικών, 
ενώνοντας τις δυνάμεις της με την Altis 
Group International, προκειμένου να 
εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες της διαρ-
κώς αυξανόμενης αυτής βιομηχανίας.
Η Trafigura εκτιμά ότι η παγκόσμια αγο-
ρά πετροχημικών ανέρχεται στα $729 

δις, ενώ ήδη ένας σημαντικός αριθμός 
oil majors επενδύει στον εν λόγω κλάδο 
τόσο στην Ασία όσο και στις ΗΠΑ.
Ουσιαστικά η νέα κοινοπραξία θα εστια-
στεί στην εμπορία χύδην υγρών χημικών, 
όπως τα υποπροϊόντα θείου, ενώ με την 
εν λόγω κίνηση η Trafigura προσβλέπει 
στο να ρίξει γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ 
των δραστηριοτήτων της στην πετρελαϊκή 
και μεταλλευτική βιομηχανία.
Υπενθυμίζεται ότι η Trafigura έχει προχωρή-
σει σε σημαντικές επενδύσεις στη φινλανδι-
κή εταιρεία εξόρυξης νικελίου και κοβαλτί-
ου Terrafame, η οποία από την πλευρά της 
αναμένεται να κατασκευάσει μονάδα παρα-
γωγής χημικών που θα χρησιμοποιηθούν σε 
μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων.

ΓΈΩΠΟΛΙΤΙΚΗ
-

Μειωμένα τα περιστατικά 
επιθέσεων σε πλοία

Μείωση καταγράφηκε στον αριθμό των 
πειρατικών και ληστρικών επιθέσεων σε 
πλοία τους πρώτους τρεις μήνες του 2019, 
συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο 
πέρυσι.
Σύμφωνα με το IMB Piracy Reporting 
Centre, από τις αρχές του 2019 έως και 
τον περασμένο Μάρτιο εκτιμάται ότι έλα-
βαν χώρα 38 επιθέσεις σε πλοία, σε σχέ-
ση με τις 66 το πρώτο τρίμηνο του 2018.
Αισιοδοξία προκαλεί το γεγονός ότι δεν 
καταγράφηκε καμία «αιχμαλωσία» πλοίου 
το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, 
κάτι που έχει να συμβεί σε αντίστοιχο 
διάστημα από το 1994.
Ωστόσο, η κατάσταση στον Κόλπο της 
Γουινέας είναι ακόμη δυσοίωνη, καθώς η 
πλειονότητα των επιθέσεων στα πλοία (22 
από τα συνολικά 38) που καταγράφηκε 
στη συγκεκριμένη περιοχή το πρώτο τρί-
μηνο του έτους αποδεικνύει ότι βρίσκεται 
υπό καθεστώς συνεχούς απειλής, ενώ οι 
περισσότερες ομηρίες ναυτικών κατεγρά-
φησαν στο Μπενίν, στο Καμερούν, στη 
Νιγηρία, στην Γκάνα και στην Ακτή του 
Ελεφαντοστού.
Στην Ινδονησία σημειώθηκαν μόλις τρεις 
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ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ

επιθέσεις σε πλοία το πρώτο τρίμηνο του 
2019, αντιπροσωπεύοντας τα χαμηλότερα 
επίπεδα από το 2010, σύμφωνα με την 
έκθεση του IMB Piracy Reporting Centre.
Σε κάθε περίπτωση, η ενίσχυση των στρα-
τιωτικών δυνάμεων στις περιοχές που 
μαστίζονται από επιθέσεις σε πλοία είναι 
απαραίτητη, καθώς και η συνεργασία μετα-
ξύ των κρατών σε παγκόσμιο επίπεδο για 
την προώθηση της θαλάσσιας ασφάλειας.

Τι σημαίνει για το Πεκίνο  
η νέα συμφωνία για το ECRL  
στη Μαλαισία;

Την Παρασκευή 12 Απριλίου, η Μαλαισία 
προχώρησε στην υπογραφή νέας συμφω-
νίας για την κατασκευή του φιλόδοξου 
«East Coast Rail Link (ECRL)», το οποίο 
υποστηρίζεται από την Κίνα, για την 
εφαρμογή του Belt and Road Ιnitiative.
Να σημειωθεί ότι, το περασμένο καλο-
καίρι, η νεοεκλεγείσα τότε κυβέρνηση της 
Μαλαισίας είχε αναστείλει τις εργασίες 
κατασκευής του εν λόγω σιδηροδρομικού 
δικτύου, διότι ο τελικός προϋπολογισμός 
του υπερέβαινε τον αρχικό κατά 35%. 
Ωστόσο, με βάση τη νέα συμφωνία της 
μαλαισιανής κυβέρνησης με την κινεζική 
κατασκευάστρια εταιρεία CCCC (China 
Communication Construction Company), 
ο προϋπολογισμός για τις πρώτες δύο 
φάσεις του project θα ανέλθει εν τέλει 
στα $10,7 δις έναντι $16 δις που είχε αρχι-
κά αποφασιστεί, ενώ το μήκος του δικτύ-

ου θα μειωθεί κατά 40 χλμ., στα 648 χλμ.
Για τον Κινεζικό Δράκο το ECRL είναι 
ζωτικής σημασίας, καθώς το Πεκίνο προ-
σβλέπει σε αύξηση της διακίνησης εμπο-
ρευμάτων από και προς την Κίνα, απο-
φεύγοντας παράλληλα τα πολυσύχναστα 
στενά της Σιγκαπούρης. Μεγάλη μερίδα 
αναλυτών θεωρεί ότι, μετά την παροχή 
ευνοϊκότερων όρων από κινεζικής πλευ-
ράς για την ανάπτυξη του ECRL, θα ακο-
λουθήσουν και άλλες χώρες που συμμετέ-
χουν στο BRI, ζητώντας ανάλογη μείωση 
του κόστους υποδομών.
Τέλος, όπως σημειώνει στο South China 
Morning Post ο Wang Huiyao, πρόεδρος 
του Centre for China and Globalisation, 
με το νέο deal η Κίνα, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής της για το διεθνές εμπόριο, 
φαίνεται διαλλακτική στο να διαπραγμα-
τευτεί με νέους όρους την ανάπτυξη αντί-
στοιχων projects κατά μήκος του BRI.

Το Αμβούργο «επενδύει»  
στο Βορειοανατολικό Πέρασμα

Για τη Ρωσία η αξιοποίηση του Βορειοα-
νατολικού Περάσματος προσφέρει μεγά-
λες ευκαιρίες ανάπτυξης του παγκόσμιου 
θαλάσσιου εμπορίου, αλλά και της ναυσι-
πλοΐας, που θα αυξηθούν ακόμα περισσό-
τερο όταν αυτό καταστεί πλεύσιμο καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους. Κάτι που ανα-
μένεται να συμβεί έως το 2030.
Σύμφωνα με τη Rosatom, κατά το περα-
σμένο έτος διακινήθηκαν μέσω του 

Βορειοανατολικού Περάσματος 20,2 
εκατ. τόνοι εμπορευματικών αγαθών, ενώ 
εκτιμάται ότι, σε ορίζοντα πενταετίας, από 
την αρκτική οδό θα διακινούνται σχεδόν 
93 εκατ. τόνοι αγαθών.
Οι μεγάλες δυνατότητες περαιτέρω ανά-
πτυξης της μήκους 4.800 χλμ. θαλάσσιας 
οδού στον Αρκτικό ωκεανό έχει προσελ-
κύσει το έντονο ενδιαφέρον του λιμένα 
του Αμβούργου. Μάλιστα, προ ολίγων 
ημερών, και στο πλαίσιο ρωσο-γερμανικού 
συνεδρίου στη Μόσχα με θέμα τις μετα-
φορές, υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας 
μεταξύ του Ingo Egloff, προέδρου του 
Hafen Hamburg Marketing e.V., και του 
Kirill Komarov, διευθυντή της ρωσικής 
εταιρείας Rosatom (State Atomic Energy 
Power Corporation).
Στόχος των δύο μερών είναι η περαιτέρω 
ενίσχυση των επαφών και των συνεργα-
σιών μεταξύ του μεγαλύτερου γερμανι-
κού λιμένα και των ρωσικών λιμένων κατά 
μήκος του Βορειοανατολικού Περάσμα-
τος, όπως επίσης να σχεδιαστούν και να 
αναπτυχθούν νέες ευκαιρίες και οδοί δια-
κίνησης αγαθών μεταξύ βόρειας Ευρώπης 
και Κίνας μέσω των ρωσικών λιμένων στις 
ακτές της Σιβηρίας, με το Αμβούργο να 
επιδιώκει να αναδειχθεί σε κομβικό λιμέ-
να για το σινο-ευρωπαϊκό εμπόριο.

Το Belt and Road Ιnitiative 
«διασχίζει» και τη Βουλγαρία

H China Machinery Engineering Cor-
poration (CMEC) υπέγραψε πρόσφατα 
συμφωνία ύψους $135 εκατ. με τη Logistic 
Center Varna EAD για την από κοινού 
ανάπτυξη λιμενικών υποδομών στον λιμέ-
να της Βάρνας στη γειτονική Βουλγαρία.
Η συμφωνία ορίζει ότι η CMEC θα αναλά-
βει τον σχεδιασμό και την κατασκευή του 
φιλόδοξου project, το οποίο αναμένεται 
να ολοκληρωθεί εντός 36 μηνών. Ουσια-
στικά πρόκειται για την πρώτη κινεζική 
«επέλαση» στη λιμενική βιομηχανία της 
Βουλγαρίας, με τις βουλγαρικές αρχές να 
ευελπιστούν ότι το λιμάνι της Βάρνας θα 
αναδειχθεί σε ένα από τα πιο σύγχρονα 
στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη.
Τέλος, αποδεικνύεται για ακόμα μία φορά 
η επιδίωξη του Κινεζικού Δράκου να 
«περικυκλώσει» την κεντρική Ευρώπη 
μέσω σημαντικών επενδύσεων στο πλαί-
σιο του Belt and Road Initiative.
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Η παγκόσμια λιμενική διακίνηση 
containers για το 2018

Αύξηση κατά 4,9% σημειώθηκε στη δια-
κίνηση εμπορευματοκιβωτίων από τους 
120 μεγαλύτερους λιμένες του κόσμου το 
2018, σύμφωνα με την Alphaliner.
Οι εν λόγω λιμένες εκτιμάται ότι, κατά τη 
διάρκεια του περασμένου έτους, διαχειρί-
στηκαν περίπου 654 εκατ. TEUs, με τους 
104 να έχουν καταγράψει αύξηση στη δια-
κίνηση εμπορευματοκιβωτίων.
Από τους συνολικά 120 μεγαλύτερους λιμέ-
νες διακίνησης containers παγκοσμίως, οι 
είκοσι επτά βρίσκονται στην Κίνα, ενώ εννέα 
βρίσκονται στις ΗΠΑ και πέντε στην Ιαπωνία.
Ο λιμένας της Σαγκάης ήταν εκείνος που 
κατέγραψε τη μεγαλύτερη διακίνηση 
containers παγκοσμίως, φτάνοντας τα 42,01 
εκατ. TEUs το 2018. Ακολούθησε ο λιμένας 
της Σιγκαπούρης, από τον οποίο εκτιμάται 
ότι διακινήθηκαν περίπου 36,6 εκατ. TEUs, 
αύξηση κατά 8,7% σε σχέση με το 2017.
Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο λιμένας 

Νινγκμπό, με διακίνηση που άγγιξε τα 
26,35 εκατ. TEUs το 2018, αυξημένη κατά 
7,1% συγκριτικά με το 2017.

Η Νιγηρία επενδύει στις λιμενικές 
υποδομές της

Στη Νιγηρία βρίσκεται υπό κατασκευή 
ένας νέος λιμένας βαθέων υδάτων, καθώς 
και δύο ακόμα λιμενικές εγκαταστάσεις, 
προκειμένου να «ανακουφίσει» την κυκλο-
φοριακή συμφόρηση που καταγράφεται 
στους κύριους λιμένες του Λάγος όπως 
και στους οδικούς άξονες της χώρας που 
συνδέονται με τους εν λόγω λιμένες.
Από τα κύρια λιμάνια του Λάγος εκτιμάται 
ότι διακινείται το 80% της συνολικής λιμε-
νικής διακίνησης της Νιγηρίας.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, 
μια νέα λιμενική εγκατάσταση βρίσκεται 
υπό κατασκευή την παρούσα περίοδο στη 
Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών Lekkiστο 
Λάγος, ενώ μία ακόμα λιμενική εγκατά-
σταση αναμένεται να κατασκευαστεί στην 
περιοχή Badagry, κοντά στα σύνορα με το 
Μπενίν. Επιπλέον, υπό κατασκευή βρίσκεται 
ο λιμένας Ibom, στο Δέλτα του Νίγηρα.
Μέσω των παραπάνω λιμενικών έργων, η 
νιγηριανή κυβέρνηση στοχεύει στη βελτί-
ωση των υποδομών της χώρας, καθώς και 
του οδικού δικτύου της, προς διευκόλυν-
ση των εμπορευματικών μεταφορών.
Για την περαιτέρω βελτίωση των μεταφο-
ρών της χώρας, το Υπουργείο Μεταφορών 

της Νιγηρίας κατασκευάζει μια νέα σιδη-
ροδρομική γραμμή, η οποία θα συνδέει 
τους λιμένες του Λάγος με την ενδοχώρα.
Το Λάγος αποτελεί τη μεγαλύτερη πόλη 
της Αφρικής, με πληθυσμό που εκτιμάται 
στα 22 εκατομμύρια. 

Επιστροφή στην κορυφή  
για τα κινεζικά ναυπηγεία

Τα κινεζικά ναυπηγεία βρέθηκαν (και πάλι) 
στην κορυφή των παραγγελιών νεότευ-
κτων πλοίων κατά το πρώτο τρίμηνο του 
2019, σύμφωνα με το Yonhap News Agency.
Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με στοι-
χεία της Clarksons Research, οι παραγγε-
λίες στα κινεζικά ναυπηγεία τους πρώτους 
τρεις μήνες του έτους ανήλθαν σε χωρη-
τικότητα σε 2,58 εκατ. compensated gross 
tons (CGTs) και σε αριθμό πλοίων στα 35.
Από την άλλη, το αντίπαλον δέος των 
κινεζικών ναυπηγείων, τα αντίστοιχα νοτι-
οκορεατικά, δέχτηκαν παραγγελίες ύψους 
1,62 εκατ. CGTs σε όρους χωρητικότητας 
(35 πλοία). Συνολικά, κατά το πρώτο τρί-
μηνο του έτους παραγγέλθηκαν 196 νεό-
τευκτα πλοία συνολικής χωρητικότητας 
5,73 εκατ. CGTs, με βάση στοιχεία της 
Clarksons Research.
Να σημειωθεί, τέλος, ότι το 2018 η Νότια 
Κορέα βρέθηκε στην κορυφή των παραγ-
γελιών πλοίων παγκοσμίως, έπειτα από έξι 
χρόνια πρωτοκαθεδρίας της Κίνας.

Φως στο τούνελ για το ναυπηγείο 
Hanjin στις Φιλιππίνες

Η διαχειρίστρια εταιρεία λιμένων 
International Container Terminal Services 
Inc. (ICTSI) φέρεται να βρίσκεται σε συζη-
τήσεις με τους πιστωτές των ναυπηγείων 
Hanjin στις Φιλιππίνες για την εξαγορά 
των εγκαταστάσεων του ναυπηγείου.
Ειδικότερα, ο κ. Enrique K. Razon, πρό-
εδρος της ICTSI, τόνισε σε δημοσιο-
γράφους ότι ήδη έχει αναπτυχθεί ένα 
masterplan για το ναυπηγείο και συμπλή-
ρωσε ότι, εάν τελικά τελεσφορήσει η εξα-
γορά της μονάδας έκτασης 300 εκταρίων, 
αυτή θα χρησιμοποιηθεί για πολλαπλούς 
σκοπούς, όπως για την ανάπτυξη λιμένα.
Να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο ναυπη-
γείο των Φιλιππίνων ταλανίζεται από χρέη 
ύψους $1,3 δις και πλέον έχει περάσει στα 
χέρια τραπεζών, ενώ ακόμη δεν υπάρχει 
επίσημη πρόταση εξαγοράς από την ICTSI.
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Η Viking Cruises ενισχύει  
την παρουσία της στην Κίνα 

Η νορβηγική Viking Cruises και η China 
Merchants Shekou, μέρος της China 
Merchants Group, ανακοίνωσαν ότι πρό-
κειται να προχωρήσουν σε μια κοινοπρα-
ξία, η οποία θα επικεντρωθεί στη δημι-
ουργία μιας εταιρείας κρουαζιέρας απο-
κλειστικά για την κινεζική αγορά.
Ο πρόεδρος της Viking Cruises, Torstein 
Hagen, τόνισε ότι η Κίνα αποτελεί μια 
δυναμική τουριστική αγορά, ενώ προ-
σέθεσε ότι, μέσω της συνεργασίας με 
την China Merchants Group, η Viking θα 
μπορέσει να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες 
ανάγκες της κινεζικής αγοράς.
Από τη μεριά του, ο κ. Gangfeng Fu, πρό-
εδρος της China Merchants Group, επε-
σήμανε ότι η Viking διαθέτει μακροχρόνια 
εμπειρία στον τομέα της κρουαζιέρας 
και ότι, μέσα από τη συνεργασία των δύο 
εταιρειών, θα δημιουργηθούν συνέργειες 
και καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα, τα 
οποία θα συμβάλουν στην ανάδειξη ενός 
νέου brand στην αγορά κρουαζιέρας.
Η Viking διαχειρίζεται σήμερα έναν στό-
λο από 78 κρουαζιερόπλοια, προσφέρο-
ντας ποτάμιες και θαλάσσιες κρουαζιέρες 
παγκοσμίως. Από το 2003 η Κίνα αποτε-
λεί έναν από τους προορισμούς της Viking 
Cruises, ενώ η νορβηγική εταιρεία δρα-
στηριοποιείται τοπικά στην Κίνα από το 
2016, με στόχο την ενίσχυση της παρου-
σίας της στην ασιατική πόλη.

Σε άνοδο η αγορά κρουαζιέρας 
στην Αραβική Χερσόνησο

Ταχεία αύξηση παρατηρείται στον αριθμό των 
κρουαζιερόπλοιων που προσέγγισαν τους 
λιμένες του Ομάν κατά τη φετινή χειμερινή 
περίοδο, καθώς υπολογίζεται ότι οι συγκεκρι-
μένοι λιμένες «υποδέχτηκαν» περίπου 298 
κρουαζιερόπλοια, συγκριτικά με τα 192 της 
αντίστοιχης περιόδου για το 2017-2018.
Ο πιο πολυσύχναστος λιμένας του Ομάν 

για τα κρουαζιερόπλοια ήταν του Sultan 
Qaboos, ενώ ακολούθησαν οι λιμένες της 
Salalah και του Khasab.
Περαιτέρω αύξηση στις αφίξεις κρουαζι-
ερόπλοιων στο Ομάν αναμένεται για την 
περίοδο 2019-2020, καθώς εκτιμάται ότι οι 
λιμένες της χώρας θα υποδεχτούν περί-
που 360 κρουαζιερόπλοια.
Πέραν όμως του Ομάν, αύξηση των επι-
βατών κρουαζιέρας αναμένεται ότι θα 
καταγραφεί τα επόμενα χρόνια και σε 
άλλες χώρες της Αραβικής Χερσονήσου, 
όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η 
κρουαζιέρα αποτελεί μια σημαντική αγο-
ρά για την οικονομική διαφοροποίηση 
των ΗΑΕ. Το 2020 εκτιμάται ότι 450.000 
επιβάτες κρουαζιέρας θα επισκεφτούν το 
Άμπου Ντάμπι, ενώ ο αριθμός αυτός θα 
αγγίξει τους 808.000 έως το 2025, καθώς 
το Εμιράτο στοχεύει προς την ανάπτυξη 
του τομέα κρουαζιέρας στη χώρα.

Πράσινη ρότα χαράζει  
η κρουαζιέρα 

Η κρουαζιέρα αναδεικνύεται τα τελευταία 
χρόνια σε έναν ολοένα και πιο δημοφι-
λή τρόπο διακοπών, γεγονός που οδηγεί 
σε σημαντική αύξηση του αριθμού των 

κρουαζιερόπλοιων που εισέρχονται στην 
αγορά προκειμένου να ικανοποιήσουν την 
αυξανόμενη ζήτηση διεθνώς.
Από τους πλέον δημοφιλείς προορισμούς 
ταξιδιών με κρουαζιερόπλοιο είναι τα 
νορβηγικά φιόρδ, τα οποία εκτιμάται ότι 
θα υποδέχονται έως το 2040 ένα εκατομ-
μύριο επιβάτες κρουαζιέρας.
Με δεδομένες αυτές τις προβλέψεις και 
ενόψει του Sulphur Cap 2020, οι κολοσσοί 
της κρουαζιέρας Carnival Corporation 
και Royal Caribbean Cruises Ltd. από 
κοινού με τη νορβηγική NCE Maritime 
CleanTech, η οποία εκπροσωπεί ένα από 
τα πιο ολοκληρωμένα ναυτιλιακά cluster 
του κόσμου, εργάζονται για την ανάπτυ-
ξη ενός πρότυπου κρουαζιερόπλοιου, το 
οποίο θα έχει μηδενικές εκπομπές ρύπων.
Από τις ιδέες που έχουν τεθεί επί τάπη-
τος είναι, μεταξύ άλλων, και η χρήση νέων 
πηγών ενέργειας, όπως το υδρογόνο, η 
ηλιακή αλλά και η αιολική ενέργεια.
Η φιλοδοξία είναι, σε λίγα χρόνια, να εκτε-
λούν πλόες στις νορβηγικές ακτές κρουαζι-
ερόπλοια τα οποία θα συμβάλουν στην επί-
τευξη του στόχου για μηδενικές εκπομπές 
ρύπων στα φιόρδ έως το 2026, αλλά και του 
ευρύτερου στόχου του ΙΜΟ για περιορισμό 
των εκπομπών κατά 50% έως το 2050.

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ
ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
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Τάσεις στην παγκόσμια 
αγορά κρουαζιέρας

Των Αγγελικής Κολιομίχου  
και Γιάννη Θεοδωρόπουλου

ΑΝΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ 
ΚΙΝΗΣΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

Η επιβατική κίνηση κρουαζιέρας σημειώ-
νει ραγδαία αύξηση τα τελευταία χρόνια 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 2018 εκτιμάται 
ότι οι επιβάτες κρουαζιέρας ανήλθαν σε 
28,5 εκατ., αύξηση κατά 7% σε σχέση με 
το 2017, σύμφωνα με στοιχεία της CLIA. 
Εντός του τρέχοντος έτους εκτιμάται ότι 
θα ταξιδέψουν με κρουαζιερόπλοια περί-
που 30 εκατ. άτομα, ενώ έως το 2027 ανα-
μένεται ότι ο συγκεκριμένος αριθμός θα 
αγγίξει τους 40 εκατ. επιβάτες.
Ανά προορισμό, σύμφωνα με την CLIA, κατά 
τη διάρκεια του 2018, περίπου 4 εκατ. επιβάτες 
πραγματοποίησαν κρουαζιέρα στη Μεσόγειο, 
αύξηση κατά 8% σε σχέση με το 2017.
Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους 
υπολογίστηκε επίσης ότι 11,3 εκατ. επιβά-
τες κρουαζιέρας ταξίδεψαν στην Καραϊβι-
κή, αύξηση κατά 6% σε σχέση με το 2017.
Η Αλάσκα αντιπροσώπευσε έναν ακό-
μα δημοφιλή προορισμό κρουαζιέρας 



πέρυσι, καθώς πάνω από 1 εκατ. επιβάτες 
ταξίδεψαν στην εν λόγω περιοχή, αύξηση 
κατά 13% συγκριτικά με το 2017.
Μέτρια αύξηση των επιβατών κρουαζιέρας 
σημειώθηκε στην Ασία, της τάξεως του 5%, 
με τον αριθμό των επιβατών να έχει ανέλ-
θει την προηγούμενη χρονιά σε 4,2 εκατ.
Η Βόρεια Αμερική (Χαβάη, Μεξικό, Καλι-
φόρνια) αποτέλεσε επίσης έναν από τους 
πιο δημοφιλείς προορισμούς για τους 
επιβάτες κρουαζιέρας πέρυσι, προσελκύ-
οντας περίπου 1,3 εκατ. επιβάτες.
Επίσης, η ένωση λιμένων κρουαζιέρας 
Cruise Baltic ανακοίνωσε ότι, κατά τη διάρ-
κεια του 2018, οι επιβάτες κρουαζιέρας που 
επισκέφτηκαν τους λιμένες της Βαλτικής 
σημείωσαν αύξηση κατά 7,3%, αγγίζοντας 
τους 5.424.943, αριθμός ρεκόρ για τα δεδο-
μένα της αγοράς κρουαζιέρας στην εν λόγω 
περιοχή. Εντός του 2019 αναμένεται ότι θα 
συνεχιστεί η ανοδική πορεία σε ό,τι αφορά 
τον αριθμό των επιβατών κρουαζιέρας που 
επισκέπτονται τη Βαλτική, σύμφωνα με τον 
κ. Claus Bødker, διευθυντή της Cruise Baltic.

ΟΙ ΝΑΥΠΗΓΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟ-
ΝΩΝ ΚΑΙ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕ-
ΡΟΠΛΟΙΩΝ

Η συνεχής αύξηση της ζήτησης για κρου-
αζιέρα έχει οδηγήσει τις εταιρείες κρου-
αζιέρας σε ναυπηγήσεις νέων πλοίων, 
τεχνολογικά προηγμένων και ενεργειακά 
αποδοτικών, καθώς ο ανταγωνισμός στην 
εν λόγω αγορά είναι έντονος.
Στον υπάρχοντα στόλο των 400 πλοίων 
αναμένεται να προστεθούν έως το 2027 
100 κρουαζιερόπλοια, με δυνατότητα φιλο-
ξενίας άνω των 800.000 ατόμων. Μόνο για 
το 2019 αναμένεται να εισέλθουν στην αγο-
ρά τουλάχιστον 18 νέα πλοία.
Πρόσφατα η Royal Caribbean παρέλα-
βε από τη Meyer Werft το κρουαζιερό-
πλοιο «Spectrum of the Seas», κατηγορίας 
Quantum-Ultra class, με χωρητικότητα 
169.000 τόνους, μήκος 347,1 μ. και πλάτος 
41,4 μ., το οποίο έχει τη δυνατότητα να 
μεταφέρει έως και 4.246 επιβάτες.
Το νέο πλοίο της Royal Caribbean διαθέ-
τει ενεργειακά αποδοτικά συστήματα, τα 
οποία συμβάλλουν στη μείωση των αέρι-
ων ρύπων, αλλά και υβριδικά scrubbers.
Επίσης, ο μεγαλύτερος όμιλος κρουαζιέρας 
παγκοσμίως, η Carnival Corporation, πρό-
κειται να εντάξει στον στόλο του τέσσερα 
επιπλέον κρουαζιερόπλοια εντός του 2019, 
τα οποία θα αποτελέσουν μέρος τριών 
brand names του, της Carnival Cruise Line, 
της Costa Cruises και της Princess Cruises.
Τα τέσσερα αυτά πλοία αποτελούν μέρος 
της στρατηγικής ανανέωσης του στόλου 
της Carnival Corporation με είκοσι νέα 
πλοία, τα οποία αναμένεται να παραλάβει 
εντός της περιόδου 2019-2025.
H Carnival Cruise Line πρόκειται να υπο-
δεχτεί το νέο «Carnival Panorama» στις 
11 Δεκεμβρίου 2019, το οποίο θα έχει ως 
home port τον λιμένα του Long Beach, 
αποτελώντας το πρώτο πλοίο της εται-
ρείας τα τελευταία είκοσι χρόνια που θα 
διαθέτει home port στην Καλιφόρνια. 
Εντός του 2019, η Princess Cruises αναμέ-
νεται να καλωσορίσει το «Sky Princess», 
κρουαζιερόπλοιο χωρητικότητας 143.700 
τόνων και με δυνατότητα μεταφοράς 
3.660 επιβατών, το οποίο θα πραγματο-
ποιεί κρουαζιέρες στη Μεσόγειο.
Επιπλέον, το κρουαζιερόπλοιο «Costa 
Venezia» θα ενταχθεί στον στόλο της 
Costa Cruises, αποτελώντας το πρώτο 
κρουαζιερόπλοιο της εταιρείας το οποίο 

θα προορίζεται για τις ανάγκες της κινεζι-
κής αγοράς, μεταφέροντας 5.260 επιβάτες.
Τέλος, στον στόλο της Costa Cruises θα 
ενταχθεί το «Costa Smeralda», χωρητικότη-
τας 182.700 τόνων, το οποίο θα αποτελεί το 
πρώτο πλοίο της εταιρείας που θα καταναλώ-
νει ως καύσιμο LNG. Το «Costa Smeralda» 
θα ξεκινήσει το παρθενικό του ταξίδι από το 
Αμβούργο στις 20 Οκτωβρίου 2019.
Στρατηγική ανανέωσης του στόλου της 
ακολουθεί και η MSC Cruises, παραλαμβά-
νοντας τον περασμένο Μάρτιο το νέο της 
«στολίδι», το «MSC Bellissima», το οποίο 
διαθέτει μια σειρά καινοτόμων τεχνολογιών 
προκειμένου να μειώσει το περιβαλλοντικό 
του αποτύπωμα, αποτελώντας το τέταρ-
το κρουαζιερόπλοιο που εντάσσεται στον 
στόλο της MSC Cruises σε λιγότερο από 
δύο χρόνια. Να σημειωθεί, τέλος, ότι το 
πρόγραμμα της MSC Cruises περιλαμβάνει 
δεκατρία ακόμα υπό ναυπήγηση κρουαζι-
ερόπλοια, τα οποία θα έρθουν να προστε-
θούν στον υφιστάμενο στόλο της ηγέτιδος 
στην αγορά κρουαζιέρας εταιρείας.
Επίσης, η MSC Cruises και τα ιταλικά ναυ-
πηγεία Fincantieri ανακοίνωσαν ότι έβαλαν 
τις τελικές υπογραφές για τη ναυπήγηση 
τεσσάρων υπερπολυτελών κρουαζιερό-
πλοιων, συνολικού κόστους 2 δις ευρώ.
Τα κρουαζιερόπλοια, χωρητικότητας 
64.000 τόνων έκαστο, θα είναι τεχνολο-
γικά προηγμένα και φιλικά προς το περι-
βάλλον, ενώ θα διαθέτουν 481 σουίτες.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΡΟΥΑ-
ΖΙΕΡΑΣ

Η κρουαζιέρα αποτελεί έναν ταχέως ανα-
πτυσσόμενο τομέα στην Ασία, συμβάλλο-
ντας στην ολοένα και μεγαλύτερη τουρι-
στική ανάπτυξη της ηπείρου.
Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι, ενώ το 
2012 οι επιβάτες κρουαζιέρας στην Ασία 
ανέρχονταν σε μόλις 775.000, το περασμένο 
έτος ο αριθμός αυτός άγγιξε τα 4,26 εκατ., 
σύμφωνα με την Asia Cruise Cooperation.
Προκειμένου να συνεχιστεί η ενίσχυση της 
αγοράς κρουαζιέρας στην Ασία, πολλές 
είναι οι χώρες και οι πόλεις που επενδύουν 
στην ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών.
Για παράδειγμα, στη Νότια Κορέα, στο 
λιμάνι του Incheon, αναμένεται να λειτουρ-
γήσει σύντομα ένας τερματικός σταθμός 
για την εξυπηρέτηση κρουαζιερόπλοιων, 
χωρητικότητας 220.000 τόνων.
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Επιπλέον, επενδύσεις για την ανάπτυξη 
των λιμενικών υποδομών πραγματοποιού-
νται στις Φιλιππίνες, κυρίως στους λιμένες 
Salomague, Currimao, Subic Port, ενώ η 
Αρχή Λιμένων των Φιλιππίνων πραγματο-
ποιεί μελέτες για τη δημιουργία περισσό-
τερων ports of calls για κρουαζιερόπλοια.
Ανάλογες εργασίες γίνονται και στην Ταϊ-
βάν, με τη δημιουργία, έως το 2020, ενός 
σύγχρονου τερματικού σταθμού κρουαζιέ-
ρας στο Kaohsiung, ο οποίος θα εξυπηρε-
τεί κρουαζιερόπλοια χωρητικότητας έως 
και 225.000 τόνων, αλλά και στην κινεζική 
Σιαμέν, όπου καταγράφεται ταχεία ανάπτυ-
ξη των υποδομών για την εξυπηρέτηση της 
αγοράς κρουαζιέρας. Στα μέσα του τρέ-
χοντος έτους αναμένεται να τεθεί σε λει-
τουργία στη Σιαμέν ένας νέος τερματικός 
σταθμός, ο οποίος θα υποδέχεται πλοία 
χωρητικότητας έως και 220.000 τόνων.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ  
ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

Το Sulphur Cap 2020 δεν άφησε ανεπηρέ-
αστη την παγκόσμια αγορά κρουαζιέρας. 
Η CLIA ανακοίνωσε ότι στοχεύει, έως το 
2030, σε μείωση των αέριων ρύπων από τα 
κρουαζιερόπλοια κατά 40%.
Ο πρόεδρος της CLIA και επίσης πρόε-

δρος και CEO της Carnival Corporation, 
Arnold Donald, επεσήμανε ότι η απόφα-
ση αυτή αποτελεί ορόσημο στην ιστορία 
της παγκόσμιας βιομηχανίας κρουαζιέρας, 
καθώς αφορά μια μεγάλη δέσμευση για την 
προώθηση μιας πιο βιώσιμης ναυτιλίας, σε 
εναρμόνιση με τους στόχους του IMO.
Σε επίσημο δελτίο Τύπου της CLIA αναφέ-
ρεται ότι η προσπάθεια από τις εταιρείες 
κρουαζιέρας-μέλη της CLIA για μείωση 
των αέριων ρύπων από τα κρουαζιερόπλοια 
κατά 40% θα λάβει ως βάση αναφοράς τα 
επίπεδα των αέριων ρύπων του 2008.
Η μείωση των αέριων ρύπων θα διασφαλι-
στεί μέσω υπολογισμού των καυσαερίων 
που θα εκπέμπουν τα κρουαζιερόπλοια 
κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους, αλλά 
και όταν θα είναι ελλιμενισμένα.
Η CLIA τόνισε ότι μια λύση για την επί-
τευξη μείωσης των αέριων ρύπων είναι η 
χρήση του LNG ως ναυτιλιακού καυσίμου, 
προσθέτοντας ότι, έως το 2025, θα έχουν 
ναυπηγηθεί περίπου 25 κρουαζιερόπλοια 
κατανάλωσης LNG.

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η βιομηχανία της κρουαζιέρας παρουσιά-
ζει σταδιακή ανάκαμψη στη χώρα μας, με 
τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για αύξηση 
της κίνησης στους ελληνικούς προορι-
σμούς της τάξεως του 6-8%. Η αρχή ωστό-
σο έγινε το 2018, όταν η κρουαζιέρα εμφά-
νισε σημάδια σταθερότητας στη χώρα μας 
μετά το 2017, οπότε η κίνηση είχε κριθεί 
απογοητευτική. Τα στατιστικά στοιχεία της 
Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ) για την 
πορεία της κρουαζιέρας στην Ελλάδα το 
2018 είναι ενδεικτικά: το περασμένο έτος 
καταγράφηκαν, στο σύνολο των προορι-
σμών κρουαζιέρας της χώρας μας, 3.410 
αφίξεις κρουαζιερόπλοιων (έναντι 3.415 το 
2017) και 4.788.642 επισκέψεις επιβατών 
κρουαζιέρας (έναντι 4.625.363 το 2017).
Κατά συνέπεια, υπήρξε μια ελαφρά άνοδος 
στις επισκέψεις επιβατών, της τάξεως του 
3,5% περίπου, γεγονός που αποδεικνύει ότι 
η ελληνική κρουαζιέρα διατηρεί τη δυναμική 
της, έχοντας υποστεί μικρή διαφοροποίηση 
από τα υψηλά επίπεδα του 2015-2016.
Η κρουαζιέρα έχει απόλυτη συνάφεια με 
την απευθείας αεροπορική σύνδεση των 
λιμένων υποδοχής με τις μεγάλες τουρι-
στικές αγορές της Ασίας και της Αμερι-
κής. Αναμφίβολα, η επέκταση των απευ-

θείας πτήσεων από την Ελλάδα προς πολ-
λές πόλεις των ΗΠΑ (Νέα Υόρκη, Σικάγο, 
Φιλαδέλφεια) και του Καναδά (Μόντρεαλ, 
Τορόντο), αλλά και η ενδυνάμωση των 
αεροπορικών συνδέσεων με την Κίνα, τη 
Σιγκαπούρη και τις χώρες του Αραβικού 
Κόλπου, θα φέρουν την Αθήνα (άρα και 
τον Πειραιά) στο προσκήνιο της παγκό-
σμιας αγοράς κρουαζιέρας.
Επιπλέον, η βελτίωση των τουριστικών 
προοπτικών της Τουρκίας μπορεί από τη 
μία να επιφέρει μικρή μείωση των αφίξε-
ων στη χώρα μας, ωστόσο θα υποστηρίξει 
την κρουαζιέρα στην Ανατολική Μεσόγειο 
έπειτα από δύο χρόνια κρίσης, ελέω και 
των έντονων γεωπολιτικών εντάσεων στην 
περιοχή. Παράλληλα αξίζει να σημειωθεί 
ότι η κρουαζιέρα στη χώρα μας υποστη-
ρίζεται σε μεγάλο βαθμό από την εσωτε-
ρική κίνηση στην Τουρκία μέσω των λιμέ-
νων του Τσεσμέ και του Κουσάντασι. Στο 
πλαίσιο αυτό δεν θα πρέπει να παραβλε-
φθούν οι μεγάλες προοπτικές που ανοί-
γονται για την αύξηση της κίνησης στην 
Ελλάδα μετά την έναρξη της λειτουργίας 
του Istanbul Airport, του νέου γιγαντιαίου 
αεροδρομίου της Κωνσταντινούπολης. 
Στα καθ’ ημάς, αναμφίβολα στην ανάπτυ-
ξη της κρουαζιέρας σημαντικό ρόλο θα 
διαδραματίσει το masterplan του ΟΛΠ 
για τη νότια ζώνη του λιμένα, το οποίο 
εγκρίθηκε στις αρχές Απριλίου και προ-
βλέπει την κατασκευή ενός μεγάλου επι-
βατικού σταθμού κρουαζιέρας. Ειδικότε-
ρα, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο 
(ΚΑΣ) συντάχθηκε με την άποψη της 
Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 
Λιμένων (ΕΣΑΛ), προκειμένου η χρήση 
να περιοριστεί για τις ανάγκες της κρουα-
ζιέρας, αποκλείοντας με αυτόν τον τρόπο 
τη δημιουργία ενός εμπορικού κέντρου 
περίπου 24.000 τ.μ.
Να σημειωθεί επίσης ότι, τον περασμένο 
Σεπτέμβριο, ο Οργανισμός Λιμένος Κέρ-
κυρας εγκαινίασε τον νέο Σταθμό Εξυπη-
ρέτησης Επιβατών Κρουαζιέρας, ο οποίος 
εκτείνεται σε 1.000 τ.μ., με την ελπίδα να 
συμβάλει στην τουριστική ανάπτυξη του 
νησιού.
Τέλος, αυτό που ενδεχομένως προκα-
λεί ανησυχία είναι ο μικρός αριθμός των 
Ελλήνων που επιλέγουν την κρουαζιέρα 
ως μέσο αναψυχής, παρά τις μεγάλες προ-
σπάθειες των αρμόδιων φορέων και εται-
ρειών για αύξηση της εσωτερικής κίνησης 
κρουαζιέρας.

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ



EvEry momEnt 
is a dEstination

g r e e k  i s l a n d s    |    c y p r u s    |    e g y p t    |    i s r a e l    |    t u r k e y

INFORMATIONS ET RESERVATONS :

01 40 21 11 02
RESERVATIONS@CELESTYALCRUISES.FR

A cruise with Celestyal Cruises is an unforgettable experience. Because it takes you 
not only to all the must-see destinations but also to all the hidden gems of Greece, 

while enjoying overnight stays in Mykonos and Santorini on selected itineraries.

Awarded by the world-renowned Cruise Critic platform with Best Service & Best 
Value awards for the excellent services on board and the more intimate experience 
of our mid-sized vessels, the Celestyal All-Inclusive Experience is certified to offer 

you the best Greece has to offer in one single price, with no extra charges.

celestyalcruises.com
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ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

Πώς διαμορφώνεται  
η παγκόσμια αγορά 
κρουαζιέρας 

Του Θεόδωρου Κόντε,  
Προέδρου της Ενώσεως Εφοπλιστών 
Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας

Η αγορά κρουαζιέρας παγκοσμίως ανα-
πτύσσεται με ρυθμούς της τάξεως περί-
που 6-7% ετησίως.
Οι νέοι προορισμοί συνεχώς αυξάνονται, 
για να ικανοποιήσουν τους repeaters επι-

βάτες, που επίσης αυξάνονται συνεχώς. 
Αυτό, βέβαια, σημαίνει επιπρόσθετες υπο-
δομές, που θα υποδεχτούν τα πλοία και 
τους τουρίστες.
Η αυξητική τάση προέρχεται κυρίως από 
τη μεγέθυνση των πλοίων, φτάνοντας σε 
χωρητικότητα μέχρι και 6.000 επιβάτες 
και 2.800 μέλη πληρώματος.
Ο ανταγωνισμός μεταξύ των μεγάλων 
εταιρειών οδηγεί προς την κατεύθυνση 
μεγιστοποίησης των μονάδων, ώστε αυτές 
να προσφέρουν τις μέγιστες ανέσεις και 
υπηρεσίες στο πλοίο, αλλά και να εφαρ-
μόσουν το economy of scale και να γίνουν 
οι τιμές πιο προσιτές στους τουρίστες.
Μια μεγάλη αγορά που αναπτύχθηκε εσχά-
τως είναι η ασιατική αγορά και οι ασιατικοί 
προορισμοί, με μεγάλο αριθμό νεότευκτων 
megaships ιδιαίτερων προδιαγραφών να 
έχουν οδηγηθεί στην ευρύτερη περιοχή, 
με Ασιάτες επιβάτες αλλά και τουρίστες. 
Ο συνολικός αριθμός κρουαζιερόπλοιων 
παγκοσμίως ανέρχεται σε περίπου 430 
πλοία. Υπό κατασκευή από παραγγελίες 
πλοίων είναι περίπου 105, με τα 35 εξ αυτών 
να είναι μικρά/μεσαίου μεγέθους Luxury 
Cruisers και τα περισσότερα για ειδικούς 
προορισμούς (π.χ. Αρκτική, Ανταρκτική) – 
τα γνωστά ως expeditions πλοία, μεγάλης 

αξίας και χωρητικότητας 150-300 επιβατών.
Οι προβλέψεις για την ασιατική αγορά 
δείχνουν να σταθεροποιούνται.
Η Μεσόγειος είναι μια αγορά συνεχώς ανα-
πτυσσόμενη, με την περίοδο να επεκτείνεται.
Η Βόρεια Ευρώπη επίσης αναπτύσσεται 
συνεχώς, αλλά ο περιορισμός περιόδου 
αναγκάζει τα πλοία να αλλάζουν προορι-
σμό τον χειμώνα.
Η Ανατολική Μεσόγειος είναι η πλέον 
ενδιαφέρουσα περιοχή λόγω ιστορίας και 
ελκυστικών προορισμών. Τα γεωπολιτικά 
γεγονότα, βέβαια, δημιουργούν προβλημα-
τισμούς στους operators, ώστε να αυξή-
σουν τους προορισμούς στην περιοχή.
Η Ελλάδα είναι η πλέον αναπτυσσόμενη 
χώρα της περιοχής, με την τεράστια ακτο-
γραμμή και την πολυνησιακή διαμόρφωση, 
με 42 λιμάνια κρουαζιέρας και με προο-
πτική να αυξηθούν περαιτέρω λόγω νέων 
προορισμών.
Η Τουρκία, από την άλλη πλευρά, κάνει ό,τι 
είναι δυνατόν προκειμένου να ξαναπάρει 
μεγάλο τμήμα στους δικούς της λιμένες, 
συμπεριλαμβανομένου του homeporting, 
εφαρμόζοντας μια επιχειρηματική πολιτι-
κή, καθώς και να ανταγωνιστεί την Ελλάδα 
σε οικονομικό επίπεδο, αλλά και υπηρεσι-
ών, με τις υποδομές που διαθέτει.

Οι προοπτικές της 
κρουαζιέρας σε διεθνές 
και ελληνικό επίπεδο

Του Μιχάλη Λάμπρου,  
Γενικού Διευθυντή της Majestic 
International Cruises Inc.

Είναι γεγονός ότι ζούμε σε μια χρυσή περί-
οδο ανάπτυξης της κρουαζιέρας και οι 

στατιστικές περαιτέρω προόδου είναι από-
λυτα εφικτές, μια και σε διεθνές επίπεδο η 
αύξηση επιβατών κρουαζιέρας κάθε χρόνο 
κυμαίνεται από 5 έως 7%, ανάλογα με την 
περιφέρεια, με εξαίρεση τη Γερμανία, όπου 
η αύξηση σε ετήσια βάση πλησιάζει το 10%.
Σύμφωνα με το δελτίο παραγγελιών νεό-
τευκτων κρουαζιερόπλοιων, από σήμερα 
και μέχρι το 2026 θα προστεθούν στο 
υπάρχον σήμερα δυναμικό πάνω από 
500.000 κλίνες σε πλοία όλων των κατη-
γοριών, που θα ξεπεράσουν σε αξία τα 80 
δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό σημαίνει 
ότι η αύξηση σε επιβάτες και σε κρουαζι-
ερόπλοια έως το 2026, σε σύγκριση με τα 
σημερινά δεδομένα, θα είναι περίπου 40%.
Η αμερικανική κρουαζιέρα παραμένει 
πάντα πρώτη σε επιβάτες και σε ποσοστά 
συμμετοχής, παρά το ότι οι αγορές της 
Ευρώπης, της Ασίας και της Αυστραλίας 
έχουν αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό.
Οι προορισμοί κρουαζιέρας σε παγκό-
σμια κλίμακα αυξάνονται κάθε χρόνο και 
επεκτείνουν τον χρόνο εκμετάλλευσης 

των πλοίων, ενώ αποτελεί κοινή διαπί-
στωση ότι οι επιβάτες, κυρίως νεαρής 
και μέσης ηλικίας, αναζητούν τρόπους να 
απολαύσουν ένα διάλειμμα στη ζωή τους 
και στρέφονται στην κρουαζιέρα, η οποία 
πλέον τους προσφέρει την ιδανική από-
λαυση σε όλες τις εκδηλώσεις της. 
Ας έλθουμε όμως τώρα και στην ελληνική 
πραγματικότητα. Το 2018 είχαμε, δυστυ-
χώς, προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων στα 
ελληνικά λιμάνια χαμηλότερες και από τα 
έτη 2016/2017, που θεωρήθηκαν αποτυ-
χημένα για τον τομέα της κρουαζιέρας. 
Φυσικά, και ο αριθμός των επιβατών μει-
ώθηκε αρκετά. 
Τα ποσοστά μείωσης των επιβατών στο 
κυριότερο λιμάνι κρουαζιέρας, τον Πει-
ραιά, ξεπέρασαν το 10% σε σύγκριση με 
το 2017, ενώ οι αφίξεις των κρουαζιερό-
πλοιων μειώθηκαν επίσης κατά 10%. 
Η γειτονική Τουρκία μάς συναγωνίζεται και 
μας παίρνει σιγά σιγά την μπουκιά από το 
στόμα, διότι διαθέτει τέλεια οργανωμένα 
και εξοπλισμένα λιμάνια, τα λιμενικά και τα 



άλλα έξοδα των πλοίων είναι σαφώς χαμη-
λότερα από ό,τι στα ελληνικά λιμάνια και, 
το κυριότερο, επιδοτεί τους διερχόμενους 
επιβάτες σε όλα τα λιμάνια προσέγγισης 
κρουαζιερόπλοιων ανάλογα με την εποχή 
– το καλοκαίρι 25 ευρώ και τον χειμώνα 
μέχρι 50 ευρώ ανά επιβάτη. Αντίθετα, στην 
Ελλάδα δεν βλέπουμε να γίνεται καμία 
προσπάθεια από τους υπευθύνους για βελ-
τίωση των υποδομών των λιμένων μας, τα 
περισσότερα εκ των οποίων, με πρώτο και 
καλύτερο τον Πειραιά, μελετούν γενναίες 
αυξήσεις των λιμενικών και άλλων τελών. 
Τα οικονομικά και άλλα οφέλη που δημιουρ-
γούνται από τον τομέα της κρουαζιέρας στη 
χώρα μας είναι πέρα για πέρα θετικά και συμ-
βάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην ενίσχυση 
της εθνικής μας οικονομίας και των τοπικών 
οικονομιών στους λιμένες προσεγγίσεως.
Είναι καιρός οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς να 
καταλάβουν τι χάνει η χώρα μας από τη συνε-
χή μείωση αφίξεων κρουαζιερόπλοιων και 
επιβατών στα λιμάνια της χώρας μας και να 
αποφασίσουν, έστω και την τελευταία στιγμή, 
αλλαγή πολιτικής και δραστηριότητας. 
Ευτυχώς, οι προοπτικές για το έτος 2019 

είναι αρκετά αισιόδοξες, μια και ξανάρχισαν 
οι προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων, εκτός 
από τα ελληνικά λιμάνια, και στα λιμάνια της 
Τουρκίας, κάτι που αποτελούσε, εδώ και 
πολλά χρόνια, προϋπόθεση ανάπτυξης της 
κρουαζιέρας στην Ανατολική Μεσόγειο.
Οι εταιρείες-κολοσσοί της διεθνούς 
κρουαζιέρας εμπιστεύονται ξανά τους 
ελληνικούς προορισμούς. 
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού 
Λιμένος Πειραιώς έχουν ήδη στοιχεία για 
τις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων στον Πει-
ραιά από 1/1/2019 έως 31/12/2019, οι οποίες 
ανέρχονται σε 643 έναντι 524 το 2018.
Φυσικά, αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί, διότι 
πολλές εταιρείες κρουαζιερόπλοιων έχουν 
αναθεωρήσει τα αρχικά δρομολόγια των 
πλοίων τους και επανέρχονται στις παραδο-
σιακές κρουαζιέρες της Ανατολικής Μεσο-
γείου, που περιλαμβάνουν ελληνικά νησιά, 
τον Πειραιά και λιμάνια της Τουρκίας. 
Εκ πρώτης όψεως, φαίνεται ότι το έτος 2019 
θα αποτελέσει ένα νέο ξεκίνημα ανάπτυξης 
της κρουαζιέρας στον ελλαδικό χώρο, με όλα 
τα θετικά αποτελέσματα στην εθνική μας 
οικονομία, αλλά και στις τοπικές κοινωνίες.
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ΑΝΘΡΑΚΑΣ    
 

 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 

Σε χαμηλά δεκαετίας οι τιμές 

Την εβδομάδα μεταξύ 1ης και 5ης Απρι-
λίου, οι τιμές θερμικού άνθρακα της 
Αυστραλίας υποχώρησαν στα χαμηλότε-
ρα εβδομαδιαία επίπεδα των τελευταίων 
δέκα ετών, καθώς η ζήτηση μειώθηκε 
σημαντικά μετά το τέλος του χειμώνα, 
ενώ μαίνονται ακόμη οι ανησυχίες για την 
πορεία της παγκόσμιας οικονομίας.
Ειδικότερα, οι τιμές άνθρακα για άμεση 
φόρτωση από τον τερματικό σταθμό 
Newcastle της Αυστραλίας μειώθηκαν 
κατά σχεδόν 20%, στα $72/τόνο, σύμφω-
να με στοιχεία του Reuters. Να σημειωθεί 
ότι, στα μέσα του 2018, οι τιμές άνθρα-
κα κατά μέσο όρο άγγιζαν τα $120/τόνο, 
γεγονός που καταδεικνύει ότι έκτοτε 
παρατηρείται μείωση της τάξεως του 40%.
Η πτώση ήρθε λίγες ημέρες αφότου 
αυστραλιανά ανθρακωρυχεία και ιαπωνικές 
μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει-
ας είχαν θεσπίσει μια fix τιμή παράδοσης 
άνθρακα στα $94,75/τόνο για το διάστημα 
μεταξύ Απριλίου 2019 και Μαρτίου 2020.
Τέλος, έμποροι και αναλυτές σημειώνουν 
ότι η μείωση της τιμής αυστραλιανού 
άνθρακα αποτελεί απόρροια της εξασθε-
νημένης βιομηχανικής δραστηριότητας 
σε Ασία, Ευρώπη και Βόρεια Αμερική, η 
οποία πυροδοτεί ανησυχίες για παγκό-
σμια οικονομική επιβράδυνση.

 ΟΥΚΡΑΝΙΑ 

Μείωση καταγράφει η παραγωγή 

Η παραγωγή άνθρακα της Ουκρανίας 
κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019 μειώθη-
κε κατά 7,1% σε ετήσια βάση, στους 7,765 
εκατ. τόνους, σύμφωνα με το Υπουργείο 
Ενέργειας της χώρας.
Ειδικότερα, η παραγωγή θερμικού άνθρακα 
μειώθηκε κατά 3,1%, στους 6,537 εκατ. τόνους, 
ενώ αυτή του μεταλλουργικού άνθρακα μειώ-
θηκε κατά 24%, στους 1,228 εκατ. τόνους.
Σύμφωνα με το S&P Platts, οι εισαγωγές 
άνθρακα και ανθρακίτη στην Ουκρανία 
μειώθηκαν επίσης σε ετήσια βάση, στους 
5,25 εκατ. τόνους, κατά τους πρώτους 
τρεις μήνες του έτους.
Τέλος, οι εισαγωγές άνθρακα της Ουκρα-
νίας προήλθαν κατά 64,4% από τη Ρωσία, 
κατά 28,7% από τις ΗΠΑ και κατά 4,2% 
από το Καζακστάν. 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΣΙΤΑΡΙ            

 ΕΕ 

Η ξηρασία και οι δυσοίωνες 
προβλέψεις για την παραγωγή 

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, και δη η 
ξηρασία, έχουν επιδεινώσει τις προοπτικές για 
τη συγκομιδή σιταριού και κριθαριού κατά την 
καλοκαιρινή εμπορική περίοδο στην Ευρωπα-
ϊκή Ένωση, σημειώνει η Strategie Grains.
Πιο συγκεκριμένα, σε μηνιαία έκθεση 

ΞΗΡΑ ΦΟΡΤΙΑ
-

Εμπορευματικά αγαθά: από την παραγωγή  
στη διακίνηση και στην κατανάλωση

COMMODITIES

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.



που δημοσιοποίησε ο γαλλικός οίκος την 
Πέμπτη 11 Απριλίου, αναθεώρησε προς τα 
κάτω τις εκτιμήσεις του για την παραγωγή 
μαλακού σιταριού στην ΕΕ, στους 144,8 εκατ. 
τόνους, για το εμπορικό έτος 2019/2020.
Εάν οι γαλλικές προβλέψεις επιβεβαιω-
θούν, ο αριθμός αυτός –παρ’ όλα αυτά– 
θα είναι αυξημένος κατά 14% σε σχέση με 
το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.
Σε ό,τι αφορά το κριθάρι, η Strategie 
Grains εκτιμά ότι η παραγωγή του θα 
κινηθεί στους 61 εκατ. τόνους έναντι 61,8 
εκατ. τόνων το 2018/2019.

ΣΟΓΙΑ            

 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 

Αισιόδοξα τα μηνύματα  
για την παραγωγή

Η παραγωγή σόγιας της Αργεντινής για 
το εμπορικό έτος 2018/2019 είναι πιθανό 
να αγγίξει τους 56 εκατ. τόνους, σύμφω-
να με όσα ανακοίνωσε το Rosario Grains 
Exchange την Τετάρτη 10 Απριλίου.
Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις στην Αργε-
ντινή, η οποία αποτελεί εκ των κορυφαίων 
εξαγωγέων σόγιας στον κόσμο, φαίνεται 
να ενισχύουν τις σοδειές τόσο σόγιας 
όσο και άλλων σιτηρών, όπως καλαμπο-
κιού και σιταριού.
Μπορεί μια ενισχυμένη γεωργική παραγω-
γή να «σώσει» προεκλογικά τον Αργεντι-
νό πρόεδρο Mauricio Macri στη μάχη για 
την οικονομική ανάπτυξη της χώρας του, 
η οποία το τελευταίο διάστημα γνωρίζει 
βαθιά οικονομική ύφεση, με τεράστιο πλη-
θωρισμό και ένα πέσο σε ελεύθερη πτώση;

ΚΑΦΕΣ            

Νέες εμπορευματικές ροές  
μεταξύ Αραβικού Κόλπου  
και Νότιας Αμερικής

To Εμιράτο του Ντουμπάι προσβλέπει στο 
να γίνει ο κορυφαίος εισαγωγέας καφέ στον 
κόσμο, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Ahmed 
Bin Sulayem, πρόεδρος του Dubai Multi 
Commodities Centre (DMCC), στο πλαί-
σιο του Global Business Forum for Latin 
America (GBF), το οποίο διεξήχθη στις 
αρχές Απριλίου στην Πόλη του Παναμά.
Το DMCC είναι υπεύθυνο για το 60% του 

παγκόσμιου εμπορίου τσαγιού, ενώ ήδη 
η Βραζιλία έχει επεκτείνει τις εξαγωγές 
καφέ προς τη Μέση Ανατολή και, σύμ-
φωνα με στοιχεία της ένωσης εξαγωγέων 
καφέ Cecafé, αυτές ανήλθαν στα 429.000 
σακιά των 60 κιλών το πρώτο τρίμηνο του 
2019 (+39%). Συνολικά για το 2018 η Βρα-
ζιλία αποτέλεσε τον κορυφαίο εξαγωγέα 
εμπορευμάτων προς το Ντουμπάι, με την 
αξία των εξαγωγών αυτών να ανέρχεται 
στα $1,4 δις.
Ο κ. Sulayem αναφέρθηκε επίσης στο 
ευέλικτο ρυθμιστικό πλαίσιο προκειμένου 
30.000 εταιρείες από τη Λατινική Αμερική 
να εδραιώσουν την παρουσία τους στο 
Ντουμπάι και να τονωθεί με αυτόν τον 
τρόπο το διμερές εμπόριο.
Τέλος, στην εκδήλωση ο πρόεδρος του 
Εμπορικού Επιμελητηρίου του Ντουμπάι, 
Hamad Buamim, σημείωσε ότι το επιμε-
λητήριο αναμένεται να επενδύσει περίπου 
$27 εκατ. στη Λατινική Αμερική σε βάθος 
δεκαετίας.

ΣΙΔΗΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑ 
– ΧΑΛΥΒΑΣ   

Τα «σοκ» στην αγορά θα 
παράσχουν στήριξη στις τιμές;

Οι τιμές σιδηρομεταλλεύματος αναμένε-
ται να γνωρίσουν βραχυπρόθεσμη ανά-
καμψη ως απόρροια του τροπικού κυκλώ-
να «Βερόνικα» στη δυτική Αυστραλία και 
των εκτιμήσεων για μειωμένες πωλήσεις 
από πλευράς Vale, σημειώνει σε πρόσφα-
τη έκθεσή της η Barclays.
Πρόσφατα, μάλιστα, ο κ. Luciano Siani, 
CFO της Vale, σημείωσε ότι οι πωλήσεις 
του βραζιλιάνικου κολοσσού θα μειω-
θούν έως 75 εκατ. τόνους το 2019, μετά το 
δυστύχημα στο Brumadinho. Στο πλαίσιο 
αυτό, ο τραπεζικός κολοσσός αναθεώρη-
σε προς τα επάνω τις τιμές σιδηρομεταλ-
λεύματος, στα $75/τόνο CFR China, από 
τις προηγούμενες εκτιμήσεις, που έκαναν 
λόγο για $69/τόνο.



94

ΑΡΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  

 ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ 

Σε ελεύθερη πτώση η παραγωγή

Η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου μει-
ώθηκε τον Μάρτιο, καθώς τόσο οι αμερι-
κανικές κυρώσεις όσο και τα συνεχόμενα 
μπλακ άουτ στο δίκτυο ηλεκτροδότη-
σης της Βενεζουέλας «συμπαρέσυραν» 
την παραγωγή της χώρας της Λατινικής 
Αμερικής στα πολύ χαμηλά επίπεδα των 
870.000 βαρελιών/ημέρα.
Σύμφωνα με την ΙΕΑ, τα επαναλαμβανό-
μενα μπλακ άουτ στο δίκτυο ηλεκτρο-
δότησης της Βενεζουέλας αποτελούν μία 
ακόμα πρόκληση για την πετρελαιοβιο-
μηχανία της χώρας, μετά την οικονομική 
και ανθρωπιστική κρίση που την ταλανί-
ζει, αλλά και τις πρόσφατες αμερικανικές 
κυρώσεις.
Κατά συνέπεια, η μείωση της παραγωγής 
πετρελαίου της Βενεζουέλας κατά 270.000 
βαρέλια/ημέρα αποτελεί τη δεύτερη μεγα-

λύτερη μηνιαία μείωση στην ιστορία της, 
ενώ, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα 
πέρυσι, η μείωση της παραγωγής αγγίζει 
τα 600.000 βαρέλια/ημέρα.
Τέλος, να σημειωθεί ότι η ΙΕΑ, στην τελευ-
ταία της έκθεση, διατήρησε την πρόβλεψή 
της για αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης 
πετρελαίου στα 1,4 εκατ. βαρέλια/ημέρα.

 KΙΝΑ 

Στρέφεται στη Βραζιλία  
για τις εισαγωγές

Οι αμερικανικές κυρώσεις στη Βενεζουέ-
λα και οι μειωμένες εξαγωγές πετρελαίου 
από τη Σαουδική Αραβία, λόγω της συμ-
φωνίας του ΟΠΕΚ για περικοπές στην 
παγκόσμια πετρελαϊκή παραγωγή, έχουν 
οδηγήσει την Κίνα να στραφεί σε άλλες 
χώρες, όπως η Βραζιλία, προκειμένου να 
εισαγάγει αργό πετρέλαιο.
Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, το 
66% των εξαγωγών αργού πετρελαίου του 

COMMODITIES
ΥΓΡΑ ΦΟΡΤΙΑ

ΥΓΡΑ ΦΟΡΤΙΑ
-

Παράλληλα υπογραμμίζει ότι, όταν το 
παγκόσμιο ΑΕΠ γνώρισε ανάπτυξη 3,6% 
το 2015, οι τιμές του σιδηρομεταλλεύμα-
τος έκαναν «βουτιά» 42%, στα $56/τόνο, 
ενώ αυτές του χαλκού μειώθηκαν κατά 
20%, στα $5.514/τόνο. Στο πλαίσιο αυτό 
και εάν οι εκτιμήσεις για την επιβράδυνση 
της παγκόσμιας οικονομίας κατά το δεύ-
τερο εξάμηνο του έτους επιβεβαιωθούν, 
θα είναι δύσκολο για την προσφορά σιδη-
ρομεταλλεύματος να παράσχει στήριξη 
στις τιμές.

Βίοι... αντίθετοι για Αυστραλία  
και Βραζιλία

Το δυστύχημα στο ορυχείο Brumadinho 
αναμένεται να μειώσει το μερίδιο της 
Βραζιλίας στην παγκόσμια αγορά σιδηρο-
μεταλλεύματος από το 25,2% στο 24,2%, 
σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα των 
Rio Τimes.
Με μια πρώτη ματιά, μπορεί αυτός ο 
αριθμός να φαντάζει μικρός, εντούτοις 
οι οικονομικές απώλειες για τη Βραζιλία 
αναμένεται να αγγίξουν τα $1,6 δις σε 
περίπτωση που κάτι τέτοιο επιβεβαιωθεί. 
Από την άλλη, το μερίδιο της Αυστραλίας 
στην εν λόγω αγορά αναμένεται να αυξη-
θεί στο 56,7% από το 54%, ενώ, σύμφωνα 
με πρόσφατη έκθεση του αυστραλιανού 
Υπουργείου Βιομηχανίας, Καινοτομίας 
και Επιστημών, οι «Big 4» (Rio Tinto, BHP,  
Vale, Fortescue Metals Group – FMG) θα 
εξακολουθήσουν να ηγούνται της παγκό-
σμιας παραγωγής.
Τέλος, στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι 
ο όγκος εξαγωγών iron ore της Αυστρα-
λίας αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,5%, 
στους 847 εκατ. τόνους, το εμπορικό έτος 
2018/2019, ενώ το ποσοστό αύξησης για 
τις εξαγωγές της Βραζιλίας αναμένεται να 
υποχωρήσει στο 0,7%.



βραζιλιάνικου κολοσσού Petrobras απορ-
ροφήθηκε από την Κίνα κατά τη διάρκεια 
του περασμένου έτους. Αναφορικά με το 
πρώτο τρίμηνο του 2019, εκτιμάται ότι οι 
εισαγωγές βραζιλιάνικου αργού από την 
Κίνα ξεπέρασαν ημερησίως τα 665.000 
βαρέλια, αντιπροσωπεύοντας αύξηση της 
τάξεως του 67% συγκριτικά με την αντί-
στοιχη περίοδο πέρυσι.
Όπως αναφέρει η International Energy 
Agency, η παραγωγή πετρελαίου της Βρα-
ζιλίας αναμένεται να αυξηθεί άνω των 
350.000 βαρελιών/ημέρα εντός του τρέ-
χοντος έτους, ενισχύοντας τις εξαγωγές 
προς την Κίνα καθώς και τις μεταφορές 
πετρελαίου μέσω VLCCs από τη Δύση 
προς την Ανατολή.

ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ  
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (LNG)  

 ΙΑΠΩΝΙΑ 

Πτώση των εισαγωγών  
τον Μάρτιο

Οι ιαπωνικές εισαγωγές LNG κατά τη διάρ-
κεια του περασμένου Μαρτίου μειώθηκαν 
κατά 8,1% σε σχέση με τον Μάρτιο του 
2018, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουρ-
γείου Οικονομίας της ασιατικής χώρας.
Ειδικότερα, η Ιαπωνία, η οποία αποτελεί 

τον κορυφαίο εισαγωγέα LNG παγκοσμί-
ως, εισήγαγε τον Μάρτιο 7,29 εκατ. τόνους 
LNG έναντι 7,93 εκατ. τόνων τον αντίστοι-
χο μήνα πέρυσι.
Σε ό,τι αφορά την προέλευση των ιαπωνι-
κών εισαγωγών LNG, αυτές από τις ΗΠΑ 
αυξήθηκαν κατά 53,4%, στους 198.000 
τόνους, ενώ αυτές από τις ασιατικές 
χώρες, όπως η Ινδονησία, η Μαλαισία 
και το Μπρουνέι, μειώθηκαν κατά 20,7%, 
στους 1,73 εκατ. τόνους.
Από την άλλη, οι εξαγωγές LNG της 
Μέσης Ανατολής μειώθηκαν κατά 26,7% 
σε σχέση με έναν χρόνο πριν στους 1,32 
εκατ. τόνους ενώ αυτές από τη Ρωσία 
άγγιξαν τους 524.000 τόνους, καταγράφο-
ντας ετήσια μείωση 19,8%.
Tέλος να σημειωθεί ότι και η Κίνα, η οποία 
αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο εισα-
γωγέα LNG παγκοσμίως πίσω από την 
Ιαπωνία, κατέγραψε τον Μάρτιο (για δεύ-
τερο συνεχή μήνα) μείωση στις εισαγω-
γές της στους 4,06 εκατ. τόνους όταν τον 
Ιανουάριο αυτές κυμαίνονταν στους 6,58 
εκατ. τόνους.

 ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ 

«Φλερτάρει» με τη δεκάδα  
των κορυφαίων παραγωγών  
στον κόσμο

Έως τα μέσα του 2020, η Μοζαμβίκη ενδέ-
χεται να εισέλθει στην κορυφαία δεκάδα 
των παραγωγών LNG παγκοσμίως, καθώς 
στη λεκάνη βαθέων υδάτων Rovuma έχουν 
ήδη ανακαλυφθεί 125 τρισεκατομμύρια 
κυβικά πόδια ανακτήσιμων πηγών φυσικού 
αερίου, σύμφωνα με το GlobalData.
Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Cao Chai, αναλυ-
τής του GlobalData, σημειώνει ότι η τιμή 
φυσικού αερίου/1.000 κυβικά πόδια για τα 
υπεράκτια projects LNG στην αφρικανική 
χώρα κυμαίνεται στα $4-5, αριθμός άκρως 
ανταγωνιστικός έναντι των spot τιμών 
LNG της Ιαπωνίας, που κυμαίνονται στα 
$9,24/1.000 κυβικά πόδια.
Ωστόσο, το GlobalData αναφέρει ότι ένας 
σημαντικός αριθμός προκλήσεων εντός 
και εκτός Μοζαμβίκης έχουν επιβραδύνει 
τις εξελίξεις στην αγορά LNG στη χώρα, 
με τον κ. Chai να συμπεραίνει ότι η βελτί-
ωση του ρυθμιστικού πλαισίου για τις επι-
χειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 
εν λόγω αγορά θα μετατρέψει αυτόματα 
τη Μοζαμβίκη σε έναν εκ των κορυφαίων 
προμηθευτών LNG στον κόσμο.
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Μελέτες  
κατά παραγγελία

Έτσι, για παράδειγμα, πριν από κάποια 
χρόνια, μελέτες από αξιόπιστα πανεπι-
στήμια και οργανισμούς θεωρούνταν επί-
σης αξιόπιστες ως προς τα αποτελέσματά 
τους. Αν το αποτέλεσμα δεν ήταν το επι-
θυμητό για τον πελάτη, απλώς οι μελέτες 
αυτές «θάβονταν» και δεν δημοσιοποι-
ούνταν, εκτός αν είχαν προαναγγελθεί. 
Όμως, δεν διανοούνταν τότε να «μαγει-
ρέψουν» τη μελέτη, αλλοιώνοντας π.χ. τα 
δεδομένα της (data) ή χρησιμοποιώντας 
τα επιλεκτικά, προς αλλοίωση του αποτε-
λέσματος. 
Όταν το 2003 το Ηνωμένο Βασίλειο, ο 
IACS και η Ιαπωνία κατέθεσαν τις τρεις 
μελέτες τους στον ΙΜΟ, ισχυριζόμενοι 
ότι αυτές δείχνουν τα φορτηγά πλοία 
διπλού τοιχώματος να είναι ασφαλέστερα, 
το μόνο που είχε να κάνει η Ελλάδα για 
να αντικρούσει το επιχείρημά τους ήταν 
–απλώς– να διαβάσει τις μελέτες τους 
προσεκτικά. Η κάθε μελέτη είχε, βέβαια, 
το μέγεθος ενός τόμου εγκυκλοπαίδειας, 
η οποία συνοδευόταν από δύο σελίδες 
ξεχωριστή «περίληψη», όπου οι καταθέ-
τες της μελέτης (και όχι οι συγγραφείς 
της μελέτης) ανέφεραν «ιδού η μελέτη 
μας, που αποδεικνύει ότι τα διπλά τοιχώ-
ματα είναι ασφαλέστερα». 
Όταν η Ελλάδα διάβασε τις μελέτες, ανα-
κάλυψε ότι αυτές απεδείκνυαν το ακρι-
βώς αντίθετο από αυτό που ισχυριζόταν 
η «περίληψη», και μάλιστα με ευκρινή 
διαγράμματα, που έδειχναν τριπλάσια και 
τετραπλάσια ελαττώματα στα πλοία διπλού 
τοιχώματος, κάτι το οποίο οι πλοιοκτήτες 
τέτοιων πλοίων γνώριζαν καλά (τότε δεν 
υπήρχαν κανόνες κατασκευής φορτηγών 
πλοίων διπλού τοιχώματος και τα ναυπη-
γεία έκαναν ό,τι ήθελαν). Οι μελετητές 
είχαν κάνει σωστά τη δουλειά τους και 
απλώς οι καταθέτες/πελάτες έγραψαν την 
περίληψη όπως τους βόλευε. 
Από τότε τα πράγματα έχουν αλλάξει. 
Μελέτες αναλαμβάνονται από μεγάλες ιδι-
ωτικές εταιρείες με ονόματα παραπλήσια 
με πανεπιστημιακά, για να μπερδεύεται 
ο κόσμος (π.χ. το CΕ Delft είναι ιδιωτική 
εταιρεία μελετών –με το αζημίωτο– και δεν 
έχει καμία σχέση με το έγκριτο πανεπι-
στήμιο TU Delft), ενώ πολλά πανεπιστήμια, 
προκειμένου να έχουν μερίδιο στην πίτα 
αυτή των τεράστιων ποσών για «έρευνες» 
με δεδομένο αποτέλεσμα, έχουν φτιάξει 
εξαρτώμενες –αλλά ιδιωτικές– εταιρείες 

μελετών, οι οποίες πιο άνετα μπορούν να 
εξυπηρετούν πελάτες, χωρίς να διακινδυ-
νεύεται το καλό όνομα του πανεπιστημίου. 
Συνήθως επιφανείς καθηγητές αυτών των 
πανεπιστημίων είναι και μέτοχοι των εται-
ρειών αυτών, και έτσι μπορούν να επικα-
λούνται το όνομα του πανεπιστημίου (π.χ. 
υπό την «αιγίδα» του UCL), ενώ το πανε-
πιστήμιο μπορεί να λέει «εγώ δεν ξέρω 
τίποτα – αυτή είναι ανεξάρτητη εταιρεία». 
«Μελέτες» από τα δύο παραδείγματα που 
ανέφερα παραπάνω έχουν κατακλύσει τα 
τελευταία χρόνια τον ΙΜΟ και οδηγούν 
τις εξελίξεις σε περιβαλλοντικά θέματα, 
πληρωμένες από διάφορους οργανισμούς 
και προωθώντας τα συμφέροντά τους. 
Στις μελέτες αυτές έχω δει να συμβαίνουν 
«σημεία και τέρατα».
Όμως, το έναυσμα γι’ αυτό το άρθρο μού 
έδωσε μια πρόσφατη μελέτη σχετικά με 
το LNG. Όταν πριν από αρκετό καιρό 
αποφάσισα να ερευνήσω τις επιπτώσεις 
του LNG και του φυσικού αερίου στην 
ατμόσφαιρα, διάβασα πραγματικά πολλές 
πανεπιστημιακές μελέτες, η μεγάλη πλειο-
νότητα των οποίων απεδείκνυε τις τερά-
στιες επιπτώσεις της χρήσης του φυσικού 
αερίου στην υπερθέρμανση του πλανή-
τη, αφενός λόγω των μεγάλων διαρροών 
μεθανίου κατά την εξόρυξη του φυσικού 
αερίου και αφετέρου λόγω της ιδιότητας 
του μεθανίου να υπερθερμαίνει τον πλα-
νήτη πολλές φορές περισσότερο από το 
διοξείδιο του άνθρακα. Οι μελέτες αυτές, 
ιδίως από το 2012 και μετά, σταμάτησαν 
να βασίζονται στα δεδομένα και στις πλη-
ροφορίες (data) που έδιναν οι εταιρείες 
παραγωγής φυσικού αερίου σχετικά με 
τις διαρροές τους στην ατμόσφαιρα, όταν 
ανακάλυψαν ότι οι δικές τους μετρήσεις 
ήταν πολύ μεγαλύτερες από αυτές που 
παραδέχονταν οι παραγωγοί. Πιο πρό-
σφατα, με ικανοποίηση, άρχισα να βλέ-
πω άρθρα σε δημοφιλή περιοδικά (π.χ. 
Scientific American) ή στον ιστότοπο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλού, όπου ανα-
φέρεται ξεκάθαρα ότι η διαρροή μεθανί-
ου καθ’ όλη την πορεία του φυσικού αερί-
ου το καθιστά καύσιμο χειρότερο από 
τα συμβατικά για την υπερθέρμανση του 
πλανήτη. Ήλπιζα, λοιπόν, πως ο μύθος ότι 
το LNG ως καύσιμο εκλύει λιγότερο CO

2 

στην ατμόσφαιρα είχε αρχίσει να καταρ-
ρέει και πως όλο και περισσότεροι ειδικοί 
και νομοθέτες αρχίζουν να καταλαβαί-

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

Είναι γεγονός ότι, όταν ένας 
οργανισμός παραγγέλνει επί 
πληρωμή σε κάποιο πανεπιστήμιο 
ή σε μια ειδικευμένη εταιρεία 
να κάνει μια μελέτη που τον 
ενδιαφέρει, επίσης ανακοινώνει 
στους μελετητές ποιο θα ήθελε 
–μέσες άκρες– να είναι το 
επιθυμητό αποτέλεσμα. Ανάλογα 
με το ήθος και το κύρος των 
μελετητών (π.χ. κάποιο διάσημο 
πανεπιστήμιο), αυτοί στο 
παρελθόν δεν ελάμβαναν τις 
επιθυμίες του πελάτη και τόσο 
υπόψη, αλλά έκαναν αδέκαστα 
τη μελέτη, διότι –πάνω απ’ όλα– 
το όνομα των ερευνητών και του 
οργανισμού που εκπροσωπούσαν 
δεν έπρεπε να τρωθεί. 



νουν ότι το LNG δεν είναι η απάντηση για 
πραγματικές μειώσεις εκπομπών CO

2
.

Προφανώς θορυβημένοι, οι ενδιαφερό-
μενοι ανακοίνωσαν πριν από λίγο καιρό 
την ανάληψη μεγάλης έρευνας-μελέτης, η 
οποία ολοκληρώθηκε σε χρόνο ρεκόρ και 
δημοσιεύτηκε αυτές τις ημέρες. Το αποτέ-
λεσμα είναι το γνωστό: το LNG επιφέρει, 
λένε, μειώσεις στις εκπομπές CO

2
 κατά 

20% έναντι των συμβατικών καυσίμων (κάτι 
που ανέκαθεν ισχυρίζονταν οι θιασώτες 
του LNG και που οι σωστές επιστημονικές 
μελέτες έχουν αποδείξει πια, πέραν πάσης 
αμφιβολίας, ότι δεν ισχύει). Η μελέτη χρη-
ματοδοτήθηκε από δύο νεοσυσταθέντες 
οργανισμούς και ενώσεις, των οποίων βασι-
κός δημόσιος στόχος είναι η προώθηση 
του φυσικού αερίου ως ναυτιλιακού καυ-

σίμου. Τα μέλη τους είναι σοβαρές εταιρεί-
ες (πετρελαϊκές εταιρείες, κατασκευαστές 
μηχανών, ναυπηγεία, νηογνώμονες, μεγάλες 
ναυτιλιακές εταιρείες, κ.λπ.). Η μελέτη ανα-
τέθηκε και εκπονήθηκε από μεγάλη ιδιω-
τική εταιρεία, «ειδική» σε περιβαλλοντικά 
θέματα. Φυσικά και τη διάβασα. Γνωρίζο-
ντας ότι το αποτέλεσμα απέχει από την 
πραγματικότητα, έψαξα να βρω πού είναι 
«ο λάκκος στη φάβα». Και φυσικά υπήρχε 
πληθώρα «λάκκων»· από το σύνηθες ότι το 
μεθάνιο είναι μόνο 25-30 φορές χειρότε-
ρο από το CO

2
 (είναι 86 φορές χειρότερο 

για 20 χρόνια από τη διαρροή του) μέχρι 
το να εκλαμβάνονται τα δεδομένα –data– 
διαρροών που ανακοινώνουν οι ίδιοι οι 
παραγωγοί φυσικού αερίου ως θέσφατα 
(τα οποία όλες οι επιστημονικές μελέτες 

που μέτρησαν τις πραγματικές διαρροές 
τα βρήκαν έως και δεκαπλάσια). 
Όμως, άλλο ένα σημείο μού έκανε εντύ-
πωση: όλοι γνωρίζουν ότι κατά την εξόρυ-
ξη του φυσικού αερίου υπάρχει διαρροή 
του στην ατμόσφαιρα – οι παραγωγοί 
ισχυρίζονται ότι είναι μικρή (1-2%) και οι 
(σωστοί) ερευνητές μετρούν 4-5% (στις 
ΗΠΑ σχεδόν 8% κατά μέσο όρο). Επίσης, 
όλοι γνωρίζουν ότι οι αντίστοιχες διαρ-
ροές μεθανίου κατά την εξόρυξη αργού 
πετρελαίου είναι μηδαμινές έως μηδενι-
κές. Η συγκεκριμένη μελέτη είναι η πρώτη 
που συναντώ (και έχω διαβάσει δεκάδες) 
όπου οι διαρροές μεθανίου ή CO

2
 πριν 

από την καύση συμβατικών καυσίμων 
(upstream) είναι σχεδόν ίδιες με αυτές 
του φυσικού αερίου. Η μελέτη ανέφερε 
ότι πήρε αυτά τα δεδομένα από παραπο-
μπή μιας άλλης μελέτης. Περίεργος καθώς 
είμαι, ανέτρεξα στην παραπομπή. Είναι 
από άλλη μελέτη που έκανε η ίδια εται-
ρεία στο παρελθόν!
Δυστυχώς, ζούμε στην εποχή των fake 
news, όπου τα λογής συμφέροντα ανε-
ρυθρίαστα σπρώχνουν τη δική τους αλή-
θεια, με τον απλό παρατηρητή να έχει πια 
παραδοθεί, μη γνωρίζοντας τι να πιστέψει, 
οδηγώντας τον (εσκεμμένα;) στο να μην 
ενδιαφέρεται.

Μελέτες αναλαμβάνονται 
από μεγάλες ιδιωτικές 
εταιρείες με ονόματα 
παραπλήσια με 
πανεπιστημιακά, για να 
μπερδεύεται ο κόσμος, 
ενώ πολλά πανεπιστήμια 
έχουν φτιάξει εξαρτώμενες 
–αλλά ιδιωτικές– εταιρείες 
μελετών, οι οποίες 
πιο άνετα μπορούν να 
εξυπηρετούν πελάτες, 
χωρίς να διακινδυνεύεται 
το καλό όνομα του 
πανεπιστημίου.
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Επιμέλεια:
Νίκος Βεργούνης

Προς την ανάπτυξη συστήματος 
αυτόνομης πλοήγησης για 
ποντοπόρα πλοία

Ο νηογνώμονας Lloyd’s Register (LR) ανα-
κοίνωσε, κατά τη διάρκεια της έκθεσης 
Singapore Maritime Week, την υπογρα-
φή μνημονίου συνεργασίας (MoU) με τις 
εταιρείες ST Engineering Electronics Ltd. 
(STEE) και Mitsui & Co., Ltd. (Mitsui). Οι 
τρεις εταίροι πρόκειται να συνεργαστούν 
για την ανάπτυξη ενός συστήματος αυτό-
νομης πλοήγησης για ποντοπόρα πλοία, 
ενώ η υπογραφή του σχετικού μνημονίου 
συνεργασίας αποτελεί και τη βάση του 
προγράμματος «World’s Largest Ocean-
Going Autonomous Vessel», το οποίο επί-
σης ανακοινώθηκε.
Ο Andy McKeran, Commercial Director 
Marine & Offshore του LR, ανέφερε: «Η 
συμμετοχή του LR στο εν λόγω πρόγραμ-
μα βασίζεται στην ικανότητα και στην 
εμπειρία που έχει ήδη αποκτηθεί από 
τη συμμετοχή μας σε άλλα κορυφαία και 
πρωτοπόρα προγράμματα που σχετίζο-
νται με τις αυτόνομες λειτουργίες. Ωστό-
σο, το συγκεκριμένο έργο, το πρώτο που 
αφορά την ανάπτυξη τεχνολογίας αυτό-
νομης ναυσιπλοΐας σε ένα ποντοπόρο 
πλοίο και για εμπορικές επιχειρήσεις, ωθεί 
τα όρια της αυτόνομης τεχνολογίας και 
οδηγεί τη ναυτιλιακή βιομηχανία προς την 

κατεύθυνση της ανάπτυξης συστημάτων 
αυτόνομης πλοήγησης για βελτιωμένες 
επιδόσεις και μεγαλύτερη ασφάλεια». 
«Τα αυτόνομα συστήματα θα παρέχουν 
επίσης ευκαιρίες στους έμπειρους ναυτι-
κούς, ώστε εκείνοι να επικεντρωθούν σε 
αυτό που κάνουν καλύτερα, ενώ η ασφα-
λής και βιώσιμη ενσωμάτωση των εν λόγω 
συστημάτων στα πλοία βασίζεται στη 
σωστή χρήση τους από τους επαγγελμα-
τίες ναυτικούς», προσέθεσε ο κ. McKeran.

Η Maersk Supply Service επενδύει 
στη μείωση της κατανάλωσης 
καυσίμων

Η εταιρεία Maersk Supply Service υπέγρα-
ψε σύμβαση με την Eniram, εταιρεία του 
ομίλου Wärtsilä, για την εγκατάσταση του 
Energy Advisory System στα πλοία της. 
Το σύστημα θα χρησιμοποιεί δεδομένα 
υψηλής ποιότητας, προκειμένου να επιτύ-
χει βελτίωση των λειτουργιών και εξοικο-
νόμηση καυσίμων σε πραγματικό χρόνο, 
μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το απο-
τύπωμα άνθρακα της εταιρείας αλλά και 
τα κόστη καυσίμων για τους πελάτες.
Η εγκατάσταση του Energy Advisory 
System θα γίνει αρχικά σε δύο πλοία της 
Maersk Supply Service, ενώ, μετά την ολο-
κλήρωση των δοκιμών, η εταιρεία σχε-
διάζει να εγκαταστήσει το σύστημα σε 
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ

τέσσερα ακόμα πλοία, με μακροπρόθε-
σμο στόχο την εγκατάστασή του σε όλο 
τον στόλο της εταιρείας. Οι δοκιμές του 
Energy Advisory System στα πρώτα δύο 
πλοία της εταιρείας αναμένεται να ξεκινή-
σουν μέσα στο καλοκαίρι του 2019.
Το Energy Advisory System αποτελεί μία 
από τις αρκετές πρωτοβουλίες που έχει 
αναλάβει η εταιρεία, στην προσπάθειά της 
να επιτύχει τον αρχικό της στόχο για μεί-
ωση της κατανάλωσης καυσίμων κατά 5% 
έως το 2020.

Στα σκαριά το μεγαλύτερο LNG 
carrier στον κόσμο

Τα κινεζικά ναυπηγεία Hudong-Zhonghua 
και ο νορβηγικός νηογνώμονας DNV GL 
υπέγραψαν πρόσφατα συμφωνία για την 
από κοινού ανάπτυξη ενός νέου πλοίου 
μεταφοράς LNG, χωρητικότητας 270.000 
κ.μ., το οποίο εκτιμάται ότι θα αποτελέ-
σει το μεγαλύτερο σε χωρητικότητα στο 
είδος του.
Οι εισαγωγές LNG της Κίνας έχουν σημει-
ώσει ταχεία αύξηση τα τελευταία χρόνια, 
αγγίζοντας τους 54 εκατ. τόνους το 2018, 
ενώ αναμένεται να ξεπεράσουν τους 100 
εκατ. τόνους έως το 2030. Μόνο η Σαγκάη 
εκτιμάται ότι εισήγαγε 600 εκατ. κ.μ. LNG 
τον περασμένο Ιανουάριο.
Τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι κρίνεται 
αναγκαία η μεταφορά μεγάλων ποσοτή-
των LNG, γεγονός που θα οδηγήσει σε 
νέα, μεγάλης χωρητικότητας, πλοία μετα-
φοράς LNG.
Προς την επίτευξη αυτού του στόχου, τα 
ναυπηγεία Hudong-Zhonghua και ο DNV 
GL θα συνεργαστούν, χρησιμοποιώντας 
τις γνώσεις και την εμπειρία τους στους 
τομείς της έρευνας και της ανάπτυξης, της 

ναυπήγησης και της ταξινόμησης πλοίων, 
για τη δημιουργία ενός τεχνολογικά προ-
ηγμένου Ultra Large LNG carrier.
Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του DNV 
GL, ένα πλοίο τέτοιου μεγέθους είναι σε 
θέση να μεταφέρει ποσότητες LNG ικα-
νές να καλύπτουν σε μηνιαία βάση τις 
ανάγκες σε φυσικό αέριο περίπου 4,7 
εκατ. νοικοκυριών στη Σαγκάη.

Συνεργασία ABS και Mission 
Secure για την ανάπτυξη 
λύσεων στον τομέα της 
κυβερνοασφάλειας

Ο ABS Advanced Solutions (ABS) ανα-
κοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με την 
εταιρεία Mission Secure™ Inc. (MSi), με 
στόχο την παροχή πιο ολοκληρωμένων 
και βελτιωμένων λύσεων προστασίας 
στον κυβερνοχώρο.
Με βάση την επιτυχία του FCI Cyber 
Risk™ Methodology, η ενσωμάτωση 
της πλατφόρμας της MSi παρέχει στους 
πελάτες του ABS σημαντικά βελτιωμένη 
προστασία στον κυβερνοχώρο για τα βιο-
μηχανικά συστήματα ελέγχου που χρησι-
μοποιούνται στα σύγχρονα πλοία και στις 
υπεράκτιες πλατφόρμες.
Το FCI Cyber Risk™ Methodology προ-
σφέρει στον ναυτιλιακό κλάδο έναν απλό 
και πρακτικό τρόπο μέτρησης και ποσο-
τικοποίησης των κινδύνων του κυβερνο-
χώρου. Η ενσωμάτωση της πλατφόρμας 
της MSi στο FCI Cyber Risk™ παρέχει 
ολοκληρωμένη δυνατότητα κατανόησης 
των κινδύνων σε συνδυασμό με συνεχή 
24ωρη παρακολούθηση του δικτύου και 
παροχή προστατευτικών λύσεων. Η πλατ-
φόρμα τροφοδοτείται από έναν πίνακα 
οργάνων που βρίσκεται πάνω στο πλοίο 

και βασίζεται στο cloud, ο οποίος παρέχει 
τη δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης σε 
όλα τα επίπεδα.
Ο David Drescher, CEO της Mission 
Secure Inc., ανέφερε: «Ο συνδυασμός 
των υπηρεσιών του ABS για την ασφά-
λεια στον κυβερνοχώρο και των κατο-
χυρωμένων με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
λύσεων κυβερνοασφάλειας για βιομηχανι-
κά συστήματα ελέγχου της MSi παρέχει 
στους ιδιοκτήτες και στους φορείς εκμε-
τάλλευσης ακριβώς αυτό που χρειάζονται 
σήμερα, προκειμένου να ενισχύσουν τα 
επίπεδα προστασίας στον κυβερνοχώρο 
των πλοίων και των υπεράκτιων πλατφορ-
μών τους». 

H ABB θα εξοπλίσει το πρώτο 
κρουαζιερόπλοιο κινεζικής 
κατασκευής

Υπογράφοντας μια ιστορικής σημασί-
ας συμφωνία με τη Shanghai Waigaoqiao 
Shipbuilding Co., Ltd. (SWS), η εταιρεία 
ABB αναλαμβάνει να εξοπλίσει με ένα 
ολοκληρωμένο πακέτο ισχύος και πρόω-
σης το πρώτο κρουαζιερόπλοιο που έχει 
ναυπηγηθεί ποτέ στην Κίνα.
Στο πακέτο εξοπλισμού περιλαμβάνονται 
δύο συστήματα πρόωσης Azipod®, τα 
οποία μπορούν αποδεδειγμένα να μειώ-
σουν την κατανάλωση καυσίμων έως και 
κατά 15%, να ελαττώσουν τον παραγόμενο 
θόρυβο και τους κραδασμούς, ενώ δια-
θέτουν και δυνατότητα περιστροφής 360 
μοιρών. Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης 
ένα ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρικής 
ισχύος με ηλεκτρογεννήτριες, γενικούς 
πίνακες, μετασχηματιστές, καθώς και ένα 
σύστημα ελέγχου πρόωσης για τον έλεγ-
χο των Azipod® από τη γέφυρα.
Το εν λόγω κρουαζιερόπλοιο πρόκειται να 
ενισχύσει την ακμάζουσα κινεζική αγορά 
κρουαζιέρας, η οποία αναμένεται να αντα-
γωνιστεί εκείνη των Ηνωμένων Πολιτειών 
τις επόμενες δύο δεκαετίες, σύμφωνα 
με την China Cruise and Yacht Industry 
Association. Με τις δυνατότητες της τερά-
στιας καταναλωτικής αγοράς της Κίνας, 
καθώς και με τις ραγδαίες εξελίξεις στην 
εγχώρια ναυπηγική βιομηχανία, αναμένε-
ται να δημιουργηθεί μεγάλη ζήτηση για 
ταξίδια κρουαζιέρας μέσα στην επόμενη 
δεκαετία, και έτσι η χώρα να αποκτήσει 
ηγετική θέση στον κλάδο της κρουαζιέ-
ρας παγκοσμίως.
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Μια σειρά από δοκιμές πλοίων στα φιν-
λανδικά ύδατα στην αρχή του έτους ανέ-
δειξε τη σημαντική πρόοδο ορισμένων 
κορυφαίων εταιρειών ναυτιλιακής τεχνο-
λογίας στη μετατροπή αφηρημένων ιδεών 
γύρω από την αυτόνομη ναυτιλία σε εμπο-
ρική πραγματικότητα. Στις πρωτοποριακές 
αυτές δοκιμές συμμετείχαν τα μέλη της 
One Sea, με στόχο το «Οικοσύστημα για 
τις Αυτόνομες Θαλάσσιες Μεταφορές» 
να συμβάλει στην κατανόηση των πραγ-
ματικών κερδών απόδοσης, ασφάλειας 
και βιωσιμότητας που είναι διαθέσιμα στη 
συνδεδεμένη στο διαδίκτυο και ψηφιο-
ποιημένη θαλάσσια κυκλοφορία.
Για να αξιοποιηθούν οι πραγματικές δυνα-
τότητες της τεχνολογίας αυτόνομων πλοίων 
σε παγκόσμιο επίπεδο, πρέπει να ξεπερα-
στούν δύο σημαντικά εμπόδια. Και τα δύο 
εμπόδια αφορούν την τυποποίηση, γεγονός 
που υποδηλώνει ότι κάθε υπέρμαχος των 
αυτόνομων πλοίων πρέπει να υπολογίζει 
και την εμπορική ουδετερότητα μεταξύ των 
χαρακτηριστικών τους. 
Το οικοσύστημα One Sea προβλέπει 
αυτόνομες θαλάσσιες μεταφορές έως το 

2025 και υπάρχει μια ισχυρή δυναμική 
για περαιτέρω αύξηση της συνδεσιμότη-
τας πλοίου/ξηράς και της ψηφιοποίησης. 
Ωστόσο, κανένας οργανισμός δεν μπορεί 
να αποκομίσει από μόνος του τα πλήρη 
οφέλη, καθώς είναι προς το συμφέρον 
όλων τα διαφορετικά συστήματα να μπο-
ρούν να συνεργάζονται μεταξύ τους και 
οι πλοιοκτήτες, για παράδειγμα, να είναι 
ελεύθεροι να επιλέγουν παρόχους τεχνο-
λογίας. Η τυποποίηση στη ναυτιλιακή βιο-
μηχανία, έτσι ώστε τα αυτόνομα πλοία να 
μπορούν να διασχίζουν τα διεθνή ύδατα, 
απαιτεί επίσης ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, το 
οποίο θα βοηθά να πειστούν οι ιδιοκτή-
τες, και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω 
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. 
Η φινλανδική αντιπροσωπεία στον ΙΜΟ 
έχει επιδιώξει να αποσαφηνίσει την προ-
σέγγιση του θέματος στην παγκόσμια ρυθ-
μιστική αρχή της ναυτιλίας, έχοντας ήδη 
προτείνει θέματα εστίασης από το 2015, 
πριν συντονίσει ορισμένα κράτη σημαίας 
σε ένα κοινό έγγραφο για την αυτονομία 
των πλοίων για την Επιτροπή Ναυτικής 
Ασφάλειας (MSC) του Ιουνίου του 2017.
Η θέσπιση διεθνών κανονισμών είναι ζωτι-
κής σημασίας για το επιχειρηματικό εγχεί-
ρημα, γι’ αυτό παρακολουθούμε στενά 
τη διαδικασία στον ΙΜΟ, ενώ παράλληλα 
συμμετέχουμε μέσω των κρατών σημαίας. 
Με χαρά βλέπουμε ότι ο ΙΜΟ έχει λάβει 
μέτρα για να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα 
όσο το δυνατόν γρηγορότερα και αναμέ-
νουμε να ακούσουμε τα αποτελέσματα 
από την τρέχουσα διερευνητική διαδικα-
σία στην MSC 101.
Αντλώντας από την απαράμιλλη μέχρι 
σήμερα εμπειρία της, η One Sea επιδιώκει 
να δημιουργήσει μια βιομηχανική συμμαχία, 
ώστε να δώσει ώθηση στην αυτόνομη ναυ-
τιλία μέσω της διεθνούς συνεργασίας, αντί 
να προκαλέσει άκαρπες συζητήσεις, στις 

οποίες οι ανταγωνιστικές ατζέντες και οι 
εμπορικές ευαισθησίες αποτελούν εμπόδιο. 
Πιστεύουμε ότι η αυτόνομη ναυτιλία θα 
βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας των ναυ-
τικών. Ορισμένες εργασίες θα μεταφερθούν 
από το πλοίο στην ξηρά και πιθανότατα 
θα υπάρξουν περισσότερες δυνατότητες 
εξειδίκευσης σε συγκεκριμένους τομείς του 
πλοίου. Και, όπως συμβαίνει σήμερα και σε 
όλους τους άλλους τομείς, θα υπάρξει ανά-
γκη για βελτιωμένες δεξιότητες πληροφο-
ρικής. 
Σε αυτή τη φάση, όπου εφαρμόζονται 
διαφορετικές τεχνολογίες, είναι δύσκολο 
να πει κανείς τι μορφή θα έχει το μέλ-
λον. Ωστόσο, υπάρχουν σίγουρα τομείς 
οι οποίοι πιθανότατα θα προσαρμοστούν 
νωρίτερα, αλλά αυτό εξαρτάται από το 
κάθε επιχειρηματικό εγχείρημα. Η εφαρ-
μογή νέων τεχνολογιών στις θαλάσσιες 
μεταφορές μικρών αποστάσεων, στα πλοία 
εφοδιασμού και στα οχηματαγωγά σκάφη 
είναι πιο πιθανή, αλλά διαπιστώσαμε επί-
σης ενδιαφέρον και από τύπους πλοίων 
όπως τα ρυμουλκά. Τα επιβατηγά πλοία 
γενικά (εκτός των οχηματαγωγών) είναι πιο 
πιθανό να ενδιαφέρονται μόνο για τμήματα 
αυτών των τεχνολογιών, όπως βοηθήματα 
επίγνωσης της κατάστασης (situational 
awareness aids). 
Τα πράγματα κινούνται ήδη τόσο γρήγο-
ρα, ώστε στο «επόμενο βήμα» να ανα-
μένονται παραγγελίες για αυτόνομα ή εξ 
αποστάσεως ελεγχόμενα πλοία από τις 
συνεργαζόμενες εταιρείες της One Sea. 
Οι παραγγελίες αυτές θα μπορούσαν να 
είναι είτε για μετασκευές σε υπάρχοντα 
πλοία είτε νεότευκτα πλοία. 

ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι εξελίξεις στην αυτόνομη ναυτιλία  
οδηγούν προς το One Sea Ecosystem

  Η ενιαία προσέγγιση όσον αφορά τα πρότυπα τεχνολογίας και 
τους κανόνες της ναυτιλίας είναι κρίσιμη προκειμένου να αποδειχθεί 
βιώσιμη η αυτόνομη ναυτιλία, σύμφωνα με την κ. Päivi Haikkola, 
Επικεφαλής Ecosystem, One Sea Ecosystem.  

Της Päivi Haikkola,  
Επικεφαλής Ecosystem, One Sea Ecosystem
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ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

Routing Advisory Service:  
Οι λύσεις που προσφέρει σήμερα  
η επιστήμη της μετεωρολογίας 

Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, η επιστήμη της μετεωρολογίας έχει 
σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο αναφορικά με την αξιοπιστία της 
πρόγνωσης. Πλέον διαθέτουμε τα προγνωστικά εργαλεία ώστε να 
μπορούμε, με σχετικά μεγάλη ακρίβεια, να απαντάμε στο πώς θα 
είναι ο καιρός τις επόμενες 7-16 ημέρες. Υπηρεσίες RAS (Routing 
Advisory Service), τις οποίες στο παρελθόν οι καπετάνιοι έβλεπαν με 
δυσπιστία, πλέον έχουν γίνει αναπόσπαστο εργαλείο για κάθε ναυτικό. 
Τι ακριβώς, όμως, είναι το RAS και ποια τα πλεονεκτήματά του; Για 
να κατανοήσουμε τη χρησιμότητα του RAS, θα πρέπει πρώτα να 
εξηγήσουμε τους κύριους λόγους για τους οποίους ένα πλοίο μπορεί 
να χάσει χρόνο καθώς ταξιδεύει. 

Όταν ένα πλοίο αναχωρήσει από ένα 
λιμάνι Α με προορισμό ένα λιμάνι Β, 
δύο είναι οι βασικές αιτίες για τις οποίες 
μπορεί να χάσει χρόνο: η απόσταση και 
ο καιρός. Ας ονομάσουμε λοιπόν LTD 
(Loss Time due to Distance) τον χρόνο 
που χάνει ένα πλοίο λόγω της απόστα-
σης και LTW (Loss Time due to Weather) 
τον χρόνο που χάνει ένα πλοίο λόγω του 
καιρού, και ας υποθέσουμε ότι το πλοίο 
αναχωρεί χειμώνα από τη Le Havre (Port 
Α) με προορισμό τη New York (Port B). 
Αν ακολουθήσει την ορθοδρομική πορεία, 
τότε το LTD θα είναι ίσο με μηδέν, αφού 
η ορθοδρομία είναι η πιο σύντομη πορεία. 
Τον χειμώνα, όμως, κατά μήκος της ορθο-
δρομίας το πλοίο είναι πολύ πιθανό να 
συναντήσει ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές 
συνθήκες, με συνέπεια τη μείωση της 
ταχύτητάς του. Για το παράδειγμά μας θα 
υποθέσουμε ότι κατά μήκος της ορθο-
δρομίας το LTW ισούται με 12 ώρες. Το 
συνολικό χάσιμο χρόνου θα είναι τότε 
Loss Time (GC) = LTD + LTW = 0 + 12 
= 12 ώρες. Αν το ίδιο πλοίο επιλέξει να 

κινηθεί λοξοδρομικά με σημείο καμπής 
το 40N/40W, τότε θα κάνει περισσότερα 
μίλια, αλλά η πιθανότητα να συναντήσει 
καλύτερες καιρικές συνθήκες είναι μεγα-
λύτερη. Έτσι, αν για παράδειγμα το LTD 
ισούται σε αυτή την περίπτωση με 6 ώρες 
και το LTW ισούται με 2 ώρες, η συνολική 
απώλεια χρόνου θα είναι LTD (40N/40W) 
= LTD + LTW = 6 + 2 = 8 ώρες. Είναι 
φανερό, λοιπόν, ότι η δεύτερη πορεία, αν 
και μεγαλύτερη σε μίλια, είναι όχι μόνο η 
πιο ασφαλής αλλά και η πιο σύντομη. 
Με βάση το παραπάνω παράδειγμα κατα-
λαβαίνουμε ότι ο καπετάνιος θα πρέπει 
πάντα να βάζει σε μια ζυγαριά το LTD με 
το LTW, ώστε να βρει την κατάλληλη ισορ-
ροπία μεταξύ της απόστασης του ταξιδιού 
και των καιρικών συνθηκών που θα συνα-
ντήσει. Επιλέγοντας μια σύντομη πορεία, 
μπορεί να συναντήσει δυσμενή καιρό, 
αλλά επίσης, επιλέγοντας και μία πιο νότια, 
θα έχει σημαντικές καθυστερήσεις λόγω 
των παραπάνω μιλίων. Για να το κάνει αυτό, 
υπάρχουν τρεις τρόποι: πρώτον, να βασι-
στεί στους επίσημους μετεωρολογικούς 

Του Δρος Νίκου Μαζαράκη, Καθηγητή 
Ναυτικής Μετεωρολογίας, Διευθυντή  
του ελληνικού γραφείου της StormGeo



Στο παραπάνω σχήμα βλέπουμε συγκριτικά τρεις πορείες με βάση το 
πρόγραμμα BVS. Η πορεία 1 είναι η ορθοδρομική (3.113 nm), η πορεία 
2 η λοξοδρομική με turning point 40N/40W (3.351 nm) και η πορεία 
3 η βέλτιστη (3.203 nm). Παρατηρούμε ότι η αρνητική επίδραση του 
καιρού (WxF) είναι μεγαλύτερη στην πιο νότια πορεία (-2.15 ΚΤ). Το 
ίδιο ισχύει και για τα ρεύματα, όπου η πορεία 2 έχει CuF -0.28 KT. 
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα λοιπόν παρατηρούμε ότι η πιο νότια 
πορεία τελικά έχει όχι μόνο το μεγαλύτερο LTD, αλλά και το μεγαλύτερο 
LTW, κάτι που πολλές φορές μπορεί να συμβεί σε ένα transoceanic 
passage. Μεταξύ της ορθοδρομικής πορείας (1) και της βέλτιστης 
(3) παρατηρούμε ότι η αρνητική επίδραση του καιρού είναι σχεδόν η 
ίδια (-1.8 ΚΤ στην 1 και -1.9 στη 2). Έπίσης, η ορθοδρομική πορεία 
είναι συντομότερη κατά 11,3 ώρες. Παρ’ όλα αυτά το κόστος της (1) 
είναι κατά $5.916 υψηλότερο, αφού το πλοίο στην πορεία 1 διανύει 
μεγαλύτερη απόσταση μέσα στην ECA των ΗΠΑ από ό,τι στην πορεία 3. 
Βλέπουμε επομένως ότι η εξοικονόμηση στην κατανάλωση μπορεί να 
φτάσει ακόμα και τα $26.932, αν υποθέταμε ότι το πλοίο είχε επιλέξει 
τη νότια πορεία (2).

χάρτες (facsimile), χωρίς όμως να έχει τη 
δυνατότητα ακριβών υπολογισμών· δεύ-
τερον, να χρησιμοποιήσει μια εφαρμογή 
on board, όπως το δημοφιλές πρόγραμμα 
Bon Voyage System της StormGeo· τρί-
τον, να αναθέσει σε μια εταιρεία καιρού, 
όπως η StormGeo, να παρακολουθεί το 
πλοίο, να του προτείνει πορεία και να του 
στέλνει σε τακτική βάση όλα τα διαθέ-
σιμα προγνωστικά στοιχεία, ανάλογα με 
την περιοχή όπου βρίσκεται το πλοίο. Η 
υπηρεσία αυτή ονομάζεται RAS και έχει 
τα εξής πλεονεκτήματα: 
• Υπολογισμός της βέλτιστης πορείας, 

με γνώμονα πάντα την ασφάλεια και 
την οικονομία.

• Υπολογισμός της βέλτιστης ισορρο-
πίας μεταξύ του LTD και του LTW. 

• Παροχή σε τακτική βάση όλων των 
διαθέσιμων προγνωστικών στοιχείων 
στο πλοίο. 

• Προειδοποιήσεις και συμβουλές 
σε περίπτωση δυσμενών καιρικών 
συνθηκών και παρουσίας τροπικού 
κυκλώνα. 

• Αποστολή της βέλτιστης πορείας σε 
αρχείο για απευθείας εισαγωγή της 
στο Bon Voyage System, σε περίπτω-
ση που το διαθέτει το πλοίο. 

• Μετά το πέρας του ταξιδιού παρέχεται, 
χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυν-
ση, αναλυτική αναφορά (EOV – End 
Of Voyage report) για την απόδοση 
(performance) του πλοίου.

• Σε περίπτωση διαφωνίας του πελά-
τη με την άλλη πλευρά (αν το πλοίο 
είναι χρονοναυλωμένο), παρέχε-
ται δωρεάν υποστήριξη από τη 
StormGeo από τους έμπειρους ανα-
λυτές μας. 

Η StormGeo, χάρη στο έμπειρο προσω-
πικό που διαθέτει και στο 24/7 επιχει-
ρησιακό της κέντρο σε Αμερική, Ασία 
και Ευρώπη, παρέχει ποιοτικές υπηρεσί-
ες στους πελάτες της, αλλά και ακριβείς 
προγνώσεις. Επίσης σημαντική είναι και η 
υποστήριξη σε θέματα διαφωνιών, ενώ το 
ελληνικό γραφείο μπορεί άμεσα να δώσει 
λύση σε οποιοδήποτε θέμα προκύψει για 
τους Έλληνες πελάτες μας.
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Ταχεία αύξηση της ενεργειακής 
ζήτησης σε παγκόσμιο επίπεδο

Η ζήτηση για ενέργεια σε παγκόσμιο 
επίπεδο κατέγραψε άνοδο κατά 2,3% το 
2018, αντιπροσωπεύοντας τον ταχύτερο 
ρυθμό αύξησης της τελευταίας δεκαετί-
ας, σύμφωνα με την International Energy 
Agency (IEA).
Η εν λόγω άνοδος οφείλεται στην υψηλή 
ζήτηση για την κάλυψη ενεργειακών ανα-
γκών, καθώς και σε μια θετική εικόνα που 
παρουσιάζεται για την παγκόσμια οικονο-
μία.
Σύμφωνα με μελέτη της IEA, πάνω από το 
ήμισυ της αύξησης της ζήτησης για ενέργεια 
το περασμένο έτος οφειλόταν στη μεγαλύ-
τερη ζήτηση που παρατηρήθηκε παγκοσμί-
ως 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 ζήτησή του 
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, ποσοστό σημαντικά μει-
ωμένο 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, ενώ ακολουθούν η Ευρώπη 
και οι ΗΠΑ.

«Μάχη» Chevron-Occidental  
για την εξαγορά της Anadarko

Μπορεί μέχρι πριν από λίγες ημέρες το 
deal μεταξύ Chevron και Anadarko να 
θεωρείτο δεδομένο για την εξαγορά της 
δεύτερης από την πρώτη, σηματοδοτώ-
ντας μία από τις μεγαλύτερες εξαγορές 
στον τομέα της ενέργειας, ωστόσο η 
Occidental Petroleum Corp. έρχεται να 
«χαλάσει» τη συμφωνία.
Πιο συγκεκριμένα, η Occidental Petroleum 
Corp. προχώρησε την Τετάρτη 24 Απριλίου 
σε πρόταση εξαγοράς της Anadarko ύψους 
$38 δις, υπερβαίνοντας αυτήν της Chevron, 
η οποία κινείτο στα επίπεδα των $33 δις.
Σύμφωνα με το Reuters, υψηλόβαθμα 
στελέχη της Anadarko δήλωσαν ότι έχουν 
λάβει την πρόταση της Occidental, χωρίς 
ωστόσο να έχουν αποφασίσει εάν πρό-
κειται για πολύ πιο ευνοϊκή πρόταση από 
εκείνη της Chevron.
Από την πλευρά τους, στελέχη της 
Chevron αισιοδοξούν ότι η προ ολίγων 
ημερών συμφωνία με την Anadarko θα 
ολοκληρωθεί επιτυχώς, παρά την πρότα-
ση της Occidental.
Τέλος, ένας σημαντικός αριθμός αναλυτών 
σημειώνουν ότι η τακτική της Occidental 
να ανταγωνιστεί μια εταιρεία σχεδόν τέσ-
σερις φορές μεγαλύτερη σε σχέση με την 
ίδια δεν αποτελεί την πλέον σοφή επιλογή 
και εκτιμούν ότι η Chevron θα επικρατή-
σει στην τελική «μάχη». 



Η ExxonMobil ενισχύει την 
παρουσία της στην Ανατολική 
Μεσόγειο

Η ExxonMobil Corp. βρίσκεται σε συζη-
τήσεις με άλλες πετρελαϊκές εταιρείες 
προκειμένου να εκμεταλλευτούν το κοί-
τασμα φυσικού αερίου Leviathan, 600 δις 
κ.μ., στη Μεσόγειο, το οποίο αποτελεί 
το μεγαλύτερο ενεργειακό κοίτασμα του 
Ισραήλ.
Στο πλαίσιο των επαφών με τις άλλες εται-
ρείες, η ExxonMobil σχεδιάζει την κατα-
σκευή μιας πλωτής μονάδας επεξεργασίας 
φυσικού αερίου στην περιοχή, η οποία θα 
συμβάλει στην ενίσχυση των εξαγωγών 
φυσικού αερίου από το ενεργειακό κοίτα-
σμα Leviathan τόσο σε χώρες γειτονικές 
του Ισραήλ όσο και προς άλλες αγορές.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, 
παρά τις σημαντικές ανακαλύψεις ενερ-
γειακών κοιτασμάτων στην Ανατολική 
Μεσόγειο την τελευταία δεκαετία, μέσω 
των οποίων πραγματοποιούνται εξαγωγές 
φυσικού αερίου στην Αίγυπτο και στην 
Ιορδανία, δεν έχουν βρεθεί ακόμη λύσεις 
για εξαγωγές προς την Ευρώπη και την 
ανατολική Ασία.
Για την ExxonMobil, μια ενδεχόμενη επέ-
κταση των δραστηριοτήτων της στο Ισρα-
ήλ ανταποκρίνεται στα φιλόδοξα σχέδιά 
της να ενισχύσει την παρουσία της στην 
Ανατολική Μεσόγειο.

Ρωσία: Με το βλέμμα στραμμένο 
στην ανάπτυξη της Αρκτικής

Στο πλαίσιο του 5ου International Arctic 
Forum, που πραγματοποιήθηκε στις 9 και 
10 Απριλίου στην Αγία Πετρούπολη της 
Ρωσίας, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ 
Πούτιν προέτρεψε άλλες χώρες να συμ-
βάλουν προς την ανάπτυξη της Αρκτικής.
Όπως επεσήμανε ο κ. Πούτιν, η Ρωσία 
αναμένεται να υιοθετήσει μια νέα στρα-
τηγική εντός του τρέχοντος έτους για 
την ανάπτυξη της ρωσικής Αρκτικής έως 
το 2035, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις 
μεταφορικές υποδομές.
Στα σχέδια της Ρωσίας περιλαμβάνεται 
η κατασκευή του Northern Latitudinal 
Railway, επιτρέποντας την αποδοτική ανά-
πτυξη των φυσικών πόρων από τα Ουρά-
λια όρη, από το Yamal κ.α.
Επίσης, σκοπός είναι η συνέχεια της διε-
ξαγωγής των απαραίτητων εργασιών προ-

κειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή ροή 
της ναυσιπλοΐας στο Βόρειο Πέρασμα 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Άλλωστε, το 2018 ο Ρώσος πρόεδρος είχε 
τονίσει ότι, έως το 2025, στόχος είναι ο 
όγκος των θαλάσσιων μεταφορών από το 
Βόρειο Πέρασμα να αγγίζει τους 80 εκατ. 
τόνους ετησίως. Πέρυσι ο όγκος των 
θαλάσσιων μεταφορών μέσω του Βόρειου 
Περάσματος ανήλθε σε 20 εκατ. τόνους.
Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, ο κ. Πού-
τιν κάλεσε άλλες χώρες να επενδύσουν 
στη δημιουργία λιμενικών κόμβων στο 
Μούρμανσκ στον Αρκτικό ωκεανό, καθώς 
και στην Πετροπάβλοφσκ Καμτσάτσκι 
στις ακτές του Βόρειου Ειρηνικού.

«Συνωστισμός» πετρελαϊκών 
κολοσσών στην Αργεντινή

Στην Qatar Petroleum ανατέθηκαν τα 
δικαιώματα ανακάλυψης νέων κοιτασμά-
των πετρελαίου σε πέντε υπεράκτια block 
της Αργεντινής, στο πλαίσιο σύστασης 
δύο κοινοπραξιών του καταριανού κολοσ-
σού.
Ειδικότερα, στην πρώτη κοινοπραξία με 
την Qatar Petroleum συμμετέχει θυγατρι-
κή της ExxonMobil, με ποσοστό 70%, για 
την ανακάλυψη κοιτασμάτων πετρελαί-
ου σε τρία υπεράκτια block στη λεκάνη 
Malvinas West.
Τέλος, στη δεύτερη κοινοπραξία, σκο-
πός της οποίας είναι η ανακάλυψη κοιτα-
σμάτων σε δύο θαλάσσια οικόπεδα στη 
βόρεια Αργεντινή, συμμετέχει θυγατρική 
της Shell, με ποσοστό 60%.

Το μεγαλύτερο αιολικό πάρκο  
στη Βαλτική

Η Γερμανία αποτελεί μία από τις χώρες 
που προωθούν τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας. Μια απόδειξη της «πράσινης» 
κουλτούρας που η χώρα έχει υιοθετήσει 
είναι η δημιουργία ενός μεγάλου αιολικού 
πάρκου στη Βαλτική.
Το αιολικό πάρκο, με την ονομασία 
Arkona, αποτελεί κοινοπραξία μεταξύ της 
γερμανικής EON SE και του νορβηγικού 
πετρελαϊκού και ενεργειακού κολοσσού 
Equinor.
Το συγκεκριμένο αιολικό πάρκο, το οποίο 
δημιουργήθηκε μέσα σε τρεις μήνες, βρί-
σκεται στις ακτές του νησιού Ρίγκεν. Απο-
τελείται από εξήντα ανεμογεννήτριες, οι 

οποίες μπορούν να παράγουν ενέργεια 
αρκετή για 400.000 νοικοκυριά. Το συγκε-
κριμένο αιολικό πάρκο αποτελεί το μεγα-
λύτερο της Βαλτικής.
Η κυβέρνηση της Γερμανίας στοχεύει 
στην απεξάρτηση της χώρας από τον 
άνθρακα για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας, στρέφοντας το ενδιαφέρον της 
στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Σήμερα εκτιμάται ότι το 40% της παρα-
γωγής ηλεκτρισμού της Γερμανίας προ-
έρχεται από τη χρήση «καθαρών» πηγών 
ενέργειας, μεταξύ των οποίων και οι ανα-
νεώσιμες.
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Η Air Canada επενδύει  
στην ελληνική αγορά 

Με την προσθήκη δύο εβδομαδιαίων πτή-
σεων προς το Τορόντο, καθώς και δύο 
εβδομαδιαίων πτήσεων προς το Μόντρε-
αλ, η Air Canada επεκτείνει την παρουσία 
της στην Αθήνα φέτος το καλοκαίρι. Οι 
πρόσθετες πτήσεις θα εκτελούνται από 
την Air Canada Rouge από τις 24 Ιουνίου 
έως τις 24 Σεπτεμβρίου, πέραν των ήδη 
υφιστάμενων καθημερινών δρομολογίων, 
που πραγματοποιούνται από την 1η Απρι-
λίου έως τις 17 Νοεμβρίου.
Με αφετηρία την επιτυχημένη πορεία της 
Air Canada στην ελληνική αγορά, οι νέες 
πτήσεις ενδυναμώνουν την παρουσία της 
εταιρείας κατά τη θερινή τουριστική περί-
οδο. Οι πελάτες της Air Canada που ταξι-
δεύουν σε περισσότερους από εξήντα 
προορισμούς στις ΗΠΑ μέσω Τορόντο 
ή Μόντρεαλ μπορούν να επωφελούνται 
από την εκ των προτέρων ολοκλήρωση 
στον Καναδά του τελωνειακού και δια-
βατηριακού ελέγχου των ΗΠΑ, χωρίς να 
χρειάζεται να παραλαμβάνουν ενδιάμεσα 
τις αποσκευές τους, πριν από τον τελικό 
προορισμό.

Η Air Canada είναι η μεγαλύτερη αερο-
πορική εταιρεία εγχώριου και διεθνούς 
δικτύου στον Καναδά, με δρομολόγια σε 
περισσότερα από 220 αεροδρόμια σε έξι 
ηπείρους. Εθνικός αερομεταφορέας του 
Καναδά, η Air Canada είναι μία από τις 
είκοσι μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρεί-
ες στον κόσμο και το 2017 εξυπηρέτησε 
περισσότερους από 48 εκατ. επιβάτες.

Συμφωνία διασύνδεσης Sky 
Express με Air France και KLM

Η Sky Express ανακοίνωσε τη νέα συνερ-
γασία της με τις αεροπορικές εταιρείες 
Air France και KLM. Πιο συγκεκριμένα, 
από τις 5 Απριλίου 2019 οι επιβάτες μπο-
ρούν να κλείνουν ένα ενιαίο αεροπορικό 
εισιτήριο για δρομολόγια που συνδέουν 
τα αεροδρόμια «Charles de Gaulle» της 
Γαλλίας και «Schiphol» της Ολλανδίας με 
24 ελληνικούς προορισμούς που εξυπη-
ρετεί η Sky Express, είτε από τα www.
airfrance.com και www.klm.com είτε από 
τα ταξιδιωτικά γραφεία που συνεργάζο-
νται με τις τρεις παραπάνω εταιρείες.
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της 
Sky Express, Θεόδωρος Κροκίδας, δήλωσε 
ότι: «Η συμφωνία αυτή θα αναβαθμίσει και 
θα διευκολύνει τη μετακίνηση των επιβα-
τών, δίνοντας νέα ώθηση στην τουριστική 
ανάπτυξη των ελληνικών νησιών που εξυ-
πηρετούμε. Η Sky Express θα συνεχίσει 
την πολιτική επέκτασης του δικτύου της, 
διαδραματίζοντας κομβικό ρόλο στην 
εγχώρια αγορά αεροπορικών μεταφορών».
Η Sky Express διαθέτει το μεγαλύτερο 
δίκτυο εσωτερικού, πραγματοποιώντας 
πάνω από 30.000 πτήσεις ετησίως και 
εξυπηρετώντας 32 προορισμούς σε όλη 
τη χώρα, ενώ όσοι ταξιδεύουν σε πτήση 
με ανταπόκριση έχουν ελεύθερη πρόσβα-
ση στο πλήρως ανανεωμένο lounge της 
Sky Express στο αεροδρόμιο των Αθηνών.

Αθήνα-Βιέννη με τη Laudamotion

Απευθείας πτήσεις από την Αθήνα προς 
τη Βιέννη προσφέρει η Laudamotion, η 
νούμερο ένα εταιρεία χαμηλού κόστους 
στην Αυστρία. Τα καθημερινά δρομολό-
για από την ελληνική προς την αυστριακή 
πρωτεύουσα θα ξεκινήσουν τον Οκτώ-
βριο του 2019.
Όπως δήλωσε ο γενικός διευθυντής της 
εταιρείας, Andreas Gruber: «Τα δρομο-



λόγιά μας αποδίδουν, γιατί έχουμε την 
κατάλληλη προσφορά για τους πελά-
τες που ενδιαφέρονται για το ύψος των 
τιμών. Συγκεκριμένα, με τα νέα μας Leisure 
routes, είμαι σίγουρος ότι η κίνηση θα 
αυξηθεί στη νέα απευθείας σύνδεση 
προς/από τη Βιέννη».
Να σημειωθεί ότι για το 2019-2020 περισ-
σότεροι από 6 εκατ. επιβάτες αναμένεται να 
ταξιδέψουν σε περισσότερους από 90 προ-
ορισμούς με ένα από τα 122 δρομολόγια της 
εταιρείας, η οποία εδρεύει κεντρικά στη Βιέν-
νη και επικεντρώνεται επίσης στην ισχυρή 
ανάπτυξη των βάσεών της σε Ντίσελντορφ, 
Στουτγάρδη και Πάλμα. H εταιρεία έχει πάρει 
το όνομά της από τον Niki Lauda, ο οποίος 
την ίδρυσε τον Μάρτιο του 2018.

Σε κρίση η αεροπορική αγορά  
της Ινδίας

Η αεροπορική αγορά της Ινδίας αποτελεί 
μία από τις ισχυρότερα αναπτυσσόμενες 
αεροπορικές αγορές διεθνώς. Συγκεκρι-
μένα, έως το 2024 αναμένεται να βρεθεί 
στη θέση της τρίτης μεγαλύτερης αερο-
πορικής αγοράς στον κόσμο σε όρους 
διακινούμενων επιβατών και έως το 2030 
στην πρώτη θέση. 
Εντούτοις, τον τελευταίο χρόνο η αερο-
πορική αγορά της Ινδίας φαίνεται να 
έχει εισέλθει σε περίοδο έντονων ανα-
ταράξεων. Τελευταίο «πλήγμα» αποτελεί 
η απόφαση της Jet Airways, της παλαιό-
τερης ιδιωτικής αεροπορικής εταιρείας 
της χώρας, να αναστείλει προσωρινώς τις 
πτήσεις της λόγω χρεών, που αγγίζουν το 
$1 δις, και αδυναμίας πρόσβασης σε πηγές 
χρηματοδότησης. Ως αποτέλεσμα, τα 115 
αεροσκάφη της, με τα οποία εκτελούνταν 
δεκάδες πτήσεις εντός και εκτός Ινδίας, 
έχουν καθηλωθεί, ενώ σε κίνδυνο βρί-
σκονται περισσότερες από 20.000 θέσεις 
εργαζομένων στην εταιρεία. 
Παράγοντες της αγοράς θεωρούν ότι ένας 
από τους λόγους που οδήγησε την Jet 
Airways σε αναστολή πτήσεων ήταν και 
ο έντονος ανταγωνισμός με τις χαμηλού 
κόστους –ινδικές– αεροπορικές εταιρείες, 
όπως η IndiGo ή η SpiceJet. Να σημειωθεί ότι 
μέτοχος, με ποσοστό 24%, στην Jet Airways 
είναι η Etihad Airways, η οποία ωστόσο δεν 
φαίνεται διατεθειμένη, σύμφωνα με διεθνή 
μέσα, να βοηθήσει στη διάσωσή της.
Εκτός από την Jet Airways, οικονομικά 
προβλήματα αντιμετωπίζει και ο εθνικός 

αερομεταφορέας της Ινδίας, της οποίας 
το χρέος, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέ-
ρωσης, αγγίζει τα $7 δις. Για την Air India 
η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ναρέ-
ντρα Μόντι σχεδιάζει να την καταστήσει 
εκ νέου οικονομικά ελκυστική, προτού 
προχωρήσει σε νέα διαδικασία πώλησης 
μέρους του μετοχικού της κεφαλαίου, 
μετά την περσινή άκαρπη προσπάθεια.

Μετράει ζημίες η Boeing λόγω 737

Η καθήλωση στο έδαφος των αεροσκαφών 
737 ΜΑΧ της Boeing τον περασμένο Μάρ-
τιο φαίνεται ότι επιφέρει σημαντικό πλήγμα 
στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε επί-
σημη ανακοίνωση της εταιρείας και όπως 
μεταδίδουν τα διεθνή μέσα, από την 
παύση των πτήσεων των αεροσκαφών 
737 ΜΑΧ, που ήλθε ως αποτέλεσμα της 
συντριβής των αεροσκαφών της Lion Air 
και της Ethiopian Airlines, η Boeing υπο-
λογίζεται ότι επιβαρύνεται με ποσό της 
τάξεως άνω του $1 δις.
Συγκεκριμένα, τα συνολικά έσοδα της 
εταιρείας κατά το πρώτο τρίμηνο του 
έτους ανήλθαν σε $22,9 δις από $23,8 δις 
το 2018, ενώ τα έσοδα από τον τομέα των 
εμπορικών αεροσκαφών διαμορφώθηκαν 
στα $11,8 δις από τα $12,9 δις το πρώτο 
τρίμηνο του περασμένου έτους.
Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέ-
σματα του πρώτου τριμήνου του έτους, 
ο Dennis Muilenburg, πρόεδρος και CEO 
της Boeing, αφού εξέφρασε τη «μεγάλη 
θλίψη της εταιρείας για τις οικογένειες» 
των θυμάτων, σημείωσε ότι βασική προ-
τεραιότητα της Boeing είναι η επαναφορά 
στους αιθέρες και στο πτητικό έργο των 
737 ΜΑΧ. 
Ωστόσο, παρά την παύση ή και την ακύ-
ρωση παραγγελιών για αεροσκάφη 737 

ΜΑΧ, το βιβλίο παραγγελιών της Boeing 
παραμένει «υγιές», όπως αναφέρεται στην 
επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 
τριμήνου, με ένα σύνολο 5.600 αεροσκα-
φών αξίας $399 δις.

Σε λειτουργία το νέο  
γιγαντιαίο αεροδρόμιο  
της Κωνσταντινούπολης

Το Σάββατο 6 Απριλίου ξεκίνησαν οι 
διεθνείς και οι εγχώριες πτήσεις από το 
Istanbul Airport, το νέο αεροδρόμιο της 
Κωνσταντινούπολης.
Το τρίτο αεροδρόμιο της Κωνστα-
ντινούπολης, μετά το Atatürk και το 
Sabiha Gökçen, βρίσκεται στην περιοχή 
Arnavutköy, στο βορειοδυτικό τμήμα της 
ευρωπαϊκής πλευράς της πόλης, κοντά 
στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας.
Την Παρασκευή 5 Απριλίου ξεκίνησε η 
μεταφορά των πτήσεων από το αεροδρό-
μιο Atatürk προς το Istanbul Airport, με 
την Turkish Airlines να πραγματοποιεί την 
πρώτη της πτήση από το νέο αεροδρόμιο 
της Κωνσταντινούπολης προς την Άγκυρα 
στις 2 μ.μ. της επόμενης ημέρας.
Σε πρώτη φάση, το αεροδρόμιο θα εξυ-
πηρετεί 90 εκατ. επιβάτες ετησίως, ενώ, 
μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή του, εκτι-
μάται ότι θα είναι σε θέση να εξυπηρετή-
σει έως και 200 εκατ. επιβάτες.
Σημειωτέον ότι αποτέλεσε την πιο γρή-
γορη, καλοσχεδιασμένη, πολυέξοδη και 
πολυεπίπεδη μεταφορά μεταφορικών 
υπηρεσιών, επικουρικών υποδομών και 
μηχανημάτων που έχει γίνει ποτέ. Απο-
τελεί ένα μεγάλο στοίχημα του Ερντογάν, 
ο οποίος θέλει να καταστήσει την Τουρ-
κία παγκόσμιο κέντρο και κόμβο διεθνών 
μεταφορών, καθώς το νέο αεροδρόμιο θα 
εξυπηρετεί πάνω από 350 προορισμούς 
σε παγκόσμιο επίπεδο.
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Τάσεις και εκτιμήσεις για το παγκόσμιο θαλάσσιο εμπόριο

Η παρουσίαση της πρώτης ετήσιας ειδικής έρευνας των Ναυτικών 
Χρονικών αναφορικά με τις τάσεις και τις εκτιμήσεις για το παγκόσμιο 
θαλάσσιο εμπόριο το 2019 πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Μαρτίου 
στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη. Με την έκδοση αυτή, τα Ναυτικά 
Χρονικά επιχειρούν να σκιαγραφήσουν τις σημερινές τάσεις για την 
προσφορά και τη ζήτηση στα αγαθά που μεταφέρουν τα πλοία της 
ποντοπόρου ναυτιλίας, αλλά και να καταγράψουν τις προοπτικές  
των επιμέρους δεικτών-βαρομέτρων της ναυλαγοράς.

Επιμέλεια:
Αγγελική Κολιομίχου

Η πρώτη ετήσια ειδική έρευνα των Ναυτικών Χρονικών

Α-Δ: Ο κ. Έμμανουήλ Αλεξάνδρου (Operations Manager της Alkon 
Holding Inc.), ο δρ Γεώργιος Γράτσος (πρόεδρος της HELMEPA και 
της Standard Bulk Transport Corp.), ο καπτ. Δημήτρης Ματθαίου 
(CEO της Arcadia Shipmanagement και της Aegean Bulk και 
πρόεδρος του Green Award Foundation), ο κ. Βαλέντιος Βαλεντής 
(πρόεδρος και CEO της Pyxis Tankers Inc.) και η κ. Έύα Τζίμα 
(Research Director της Intermodal Shipbrokers Co.).



Στο πλαίσιο της παρουσίασης της έρευ-
νας συμμετείχαν ως ομιλητές ο δρ Γεώρ-
γιος Γράτσος (πρόεδρος της HELMEPA 
και της Standard Bulk Transport Corp.), 
ο κ. Βαλέντιος Βαλεντής (πρόεδρος και 
CEO της Pyxis Tankers Inc.), ο καπτ. 
Δημήτρης Ματθαίου (CEO της Arcadia 
Shipmanagement και της Aegean Bulk και 
πρόεδρος του Green Award Foundation), 
η κ. Εύα Τζίμα (Research Director της 
Intermodal Shipbrokers Co.), ο κοσμήτο-
ρας της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθηγητής 
Κώστας Χλωμούδης, και η κοσμήτορας 
της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγήτρια Μαρία 
Λεκάκου. Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν 
ο κ. Εμμανουήλ Αλεξάνδρου, Operations 
Manager της Alkon Holding Inc.
Ο καθηγητής Κώστας Χλωμούδης κατά 
την ομιλία του τόνισε ότι, μέσω της δυνα-
μικής της παγκοσμιοποίησης, θα καταγρά-
φεται αύξηση των θαλάσσιων μεταφορών, 
ωστόσο η ναυτιλία πάντα θα αντιμετωπίζει 
και κρίσεις. Ο κ. Χλωμούδης αναφέρθηκε 
επίσης στη μείωση που καταγράφεται τα 
τελευταία χρόνια στις εξαγωγές μίας εκ 
των μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, 
της Κίνας, ως απόρροια των αμερικανικών 
κυρώσεων καθώς και των συνολικών ρυθ-
μών ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομί-
ας, ενώ επεσήμανε ότι οι αναπτυσσόμενες 
χώρες φαίνεται ότι πλέον αποτελούν οδη-
γό διαμόρφωσης τάσεων στο παγκόσμιο 
εμπόριο.
Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε η καθηγή-
τρια Μαρία Λεκάκου. Η κ. Λεκάκου σημεί-
ωσε με έμφαση ότι τα επιχειρησιακά και 
επιχειρηματικά μοντέλα αλλάζουν, με τη 
ναυτιλία να εισέρχεται σε φάση ανασύν-
θεσης. Οι πολιτικές προστατευτισμού 
που παρατηρούνται παγκοσμίως, οι αλλα-
γές στη ναυτιλία γραμμών, μέσω της ανα-
διάταξης των συμμαχιών των παικτών της 
εν λόγω αγοράς και μέσω του γιγαντισμού 
των πλοίων, καθώς και οι επερχόμενοι 
περιβαλλοντικοί κανονισμοί αποτελούν 
ορισμένα από τα ζητήματα που απασχο-
λούν σήμερα τη ναυτιλία, σύμφωνα με την 
κ. Λεκάκου, ενώ η βιώσιμη ανάπτυξη ανα-
μένεται να δημιουργήσει ένα νέο πλαίσιο 
αναφοράς.
Ο δρ Γεώργιος Γράτσος, στη δική του 
τοποθέτηση, επεσήμανε ότι η ναυτιλία 
αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της εφοδι-
αστικής αλυσίδας, η λειτουργία της οποίας 

εξαρτάται μόνο από την ύπαρξη ζήτησης. 
Ο κ. Γράτσος τόνισε ότι η ναυτιλία μετα-
φέρει το 90% του όγκου του παγκόσμιου 
εμπορίου, αλλά μόνο το 50% της αξίας 
του, ενώ μέσω των αερομεταφορών δια-
κινείται το 1% του όγκου του παγκόσμι-
ου εμπορίου αλλά το 35% της συνολικής 
του αξίας. Ο ίδιος τόνισε ότι, από το 2002 
και μετά, η Κίνα διαδραμάτισε σημαντι-
κό ρόλο στην ανάπτυξη της αγοράς των 
χύδην ξηρών και υγρών φορτίων, ενώ ο 
παγκόσμιος εμπορικός πόλεμος που έχει 
κηρύξει ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται 
να επιδράσει αρνητικά στο αμερικανικό 
εμπόριο. Ο δρ Γράτσος, αναφερόμενος 
στη ναυτική εκπαίδευση, επεσήμανε ότι 
η μόρφωση των ναυτικών πρέπει να έχει 
χαρακτηριστικά μόρφωσης αιχμής, ενώ 
για τον ίδιο σημαντικός είναι και ο ρόλος 
της πολιτείας, με στόχο την ανάδειξη 
περισσότερων Ελλήνων ναυτικών.
Εν συνεχεία, τον λόγο έλαβε η κ. Εύα 
Τζίμα. Η κ. Τζίμα επεσήμανε ότι η Κίνα 
κατέγραψε πέρυσι ρυθμό ανάπτυξης της 
τάξεως του 6,6%, αντιπροσωπεύοντας τον 
χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από το 
1999. Από την άλλη πλευρά, η Ινδία σημει-
ώνει μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης, με την 
ίδια να εκτιμά ότι το κενό στις κινεζικές 
εισαγωγές βασικών πρώτων υλών αναμέ-
νεται να καλυφθεί σημαντικά από τη ζήτη-
ση της Ινδίας. Σε ό,τι αφορά το παγκόσμιο 
εμπόριο πετρελαίου, οι εκτιμήσεις για το 
μέλλον είναι ενθαρρυντικές, ενώ έως το 
2021 αναμένεται να καταγραφεί αύξηση 
στις εισαγωγές πετρελαίου της Ινδίας. 
Αναφορικά με τον άνθρακα στην Ινδία, θα 
καταγραφεί ταχύτατη ανάπτυξη της ζήτη-
σης στο μέλλον, ενώ μαζί με άλλες ασιατι-
κές χώρες εκτιμάται ότι θα υπερκαλυφθεί 
η απώλεια της ζήτησης από τον Κινεζικό 
Δράκο, με τον τελευταίο να προσπαθεί να 
μειώσει την εγχώρια κατανάλωση άνθρα-
κα. Συμπερασματικά, η κ. Τζίμα επεσήμανε 
ότι, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, 
τα μεγέθη και οι εξελίξεις στο χύδην ξηρό 
φορτίο εξαρτώνται σημαντικά από την 
Κίνα, ενώ το εμπόριο πετρελαίου, πέραν 
της Κίνας, εξαρτάται σημαντικά από τις 
αναπτυσσόμενες χώρες και την εκεί ζήτη-
ση. Αναφορικά με το μέλλον, η κ. Τζίμα 
εξέφρασε την αισιοδοξία ότι η ναυτιλιακή 
κοινότητα, παρά το αρχικό σοκ, θα μπο-
ρέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 
του Sulphur Cap.
Ο καπτ. Δημήτρης Ματθαίου, αναφερό-

μενος στην πρόκληση του 2020 και στην 
επιλογή ή όχι τοποθέτησης scrubbers 
στα πλοία, επεσήμανε ότι απαιτούνται 
πολυδάπανες επενδύσεις από τις ναυτιλι-
ακές εταιρείες μέσα σε σύντομο χρονικό 
διάστημα. Ο κ. Ματθαίου ανέφερε ότι η 
Arcadia Shipmanagement, σε συνεργασία 
με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, υλοποίη-
σε έρευνα σχετικά με τα νέα καύσιμα και 
τη χρήση scrubbers και το ποιες αναδει-
κνύονται ως βέλτιστες λύσεις κατά περί-
πτωση. Σημείωσε μάλιστα με έμφαση ότι 
στα μεγάλης χωρητικότητας bulkers και 
δεξαμενόπλοια της Arcadia αναμένεται 
να εγκατασταθούν scrubbers, καταναλώ-
νοντας πιο οικονομικά καύσιμα, τα οποία 
εκτιμάται ότι θα συμβάλουν σε μείωση 
του ημερήσιου λειτουργικού κόστους των 
πλοίων. Ο κ. Ματθαίου προσέθεσε ότι τα 
επόμενα δύο χρόνια, ειδικά στην αγορά 
των δεξαμενόπλοιων, θα καταγραφούν 
καλοί ναύλοι, ενώ όσες εταιρείες επιλέ-
ξουν το slow steaming στα πλοία τους θα 
συμβάλουν στη διαμόρφωση ανάγκης για 
ναυπηγήσεις νέων πλοίων, ενώ μεγαλύτε-
ρης ηλικίας πλοία δεν θα είναι ανταγωνι-
στικά και θα οδηγηθούν σε διαλυτήρια. 
Επίσης, σημείωσε ότι οι επενδύσεις στην 
εκπαίδευση των πληρωμάτων στα πλοία 
θα έχουν πολλαπλασιαστικές επιδράσεις.
Από την πλευρά του, ο κ. Βαλέντιος Βαλε-
ντής τόνισε ότι η εταιρεία του δεν θα 
προχωρήσει στην εγκατάσταση scrubbers, 
καθώς διαθέτει πλοία μεσαίου μεγέθους, 
οπότε η τοποθέτησή τους δεν αποτελεί 
συμφέρουσα λύση. Ο κ. Βαλεντής εξήγησε 
ότι στην επιλογή αυτή διαδραμάτισε σημα-
ντικό ρόλο και το spread στις τιμές μεταξύ 
HSFO και LSFO, καθώς πέρυσι οι προβλέ-
ψεις για το spread ήταν γύρω στα $300-400, 
φέτος είναι στα $175, ενώ οι προβλέψεις για 
το τέλος του χρόνου κάνουν λόγο για $150-
175. Κατά συνέπεια, για τον ίδιο μια επένδυ-
ση scrubbers σε ένα πλοίο μικρού μεγέθους 
δεν είναι πλέον ενδεδειγμένη, εκτιμώντας 
επίσης ότι η πλειονότητα των ναυτιλιακών 
εταιρειών θα στραφεί σε καύσιμα χαμηλής 
περιεκτικότητας σε θείο. Ο κ. Βαλεντής 
εξέφρασε την άποψη ότι το 2020 θα φέρει 
νέες ευκαιρίες και θα διαμορφώσει ένα θετι-
κό κλίμα στην αγορά, ενώ στο πρώτο εξά-
μηνο του 2020 θα επέλθει ισορροπία στο 
spread HSFO και LSFO.
Ο κ. Εμμανουήλ Αλεξάνδρου, από τη 
μεριά του, επεσήμανε ότι η ναυτιλία απο-
τελεί το πλησιέστερο μοντέλο ελεύθε-
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ρης αγοράς, η οποία χαρακτηρίζεται από 
έντονο ανταγωνισμό και απρόβλεπτες 
μεταβλητές. Ενδεικτικά, ανέφερε δύο 
παραδείγματα: το πρόσφατο περιστατικό 
της κατάρρευσης φράγματος της Vale, το 
οποίο επηρέασε τις παγκόσμιες μεταφο-
ρές σιδηρομεταλλεύματος, αλλά και το 
παράδειγμα της αναμενόμενης χρήσης 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε χώρες της ΕΕ 
έως το 2030. O κ. Αλεξάνδρου εστίασε, 
επίσης, σε ζητήματα που απασχολούν τη 
ναυτιλία σήμερα, όπως οι περιβαλλοντικοί 
κανονισμοί και οι πολιτικές εμπορικού 

προστατευτισμού, ενώ τόνισε ότι η ελλη-
νική ναυτιλία αναγνωρίζεται διεθνώς ως 
ποιοτική και αξιόπιστη.
Τέλος, ο δρ Δημήτρης Τσουκνιδής, λέκτο-
ρας Ναυτιλιακών Χρηματοοικονομικών, 
Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών 
και Ναυτιλίας του Τεχνολογικού Πανεπι-
στημίου Κύπρου, υπό την επιστημονική 
επιμέλεια του οποίου πραγματοποιήθηκε 
η ειδική έρευνα των Ναυτικών Χρονικών 
για το παγκόσμιο θαλάσσιο εμπόριο το 
2019, σημείωσε στον λόγο του ότι η ζήτη-
ση για τη ναυτιλία είναι παράγωγος ζήτη-
ση. Ο ίδιος προσέθεσε ότι η έρευνα των 
Ναυτικών Χρονικών εστίασε στη θαλάσσια 
διακίνηση των εμπορευματικών αγαθών, 
έναν τομέα στον οποίο δεν έχει διεισδύ-
σει επαρκώς η εκπαίδευση στα προπτυχι-
ακά και στα μεταπτυχιακά προγράμματα 
των σχολών. Στο πλαίσιο της ομιλίας του, 
ο δρ Τσουκνιδής τόνισε ότι, σύμφωνα με 
ευρήματα παγκόσμιων ερευνών, εκτιμάται 
ότι κάθε χρονική στιγμή και κατά μέσο 
όρο το 45% των πλοίων παγκοσμίως πλέ-
ουν υπό έρμα, δίχως φορτίο, και πως θα 
πρέπει να βρεθεί τρόπος να μειωθεί το 
εν λόγω ποσοστό, ενώ επεσήμανε ότι οι 
αλλαγές στα εμπορικά ισοζύγια των προ-
ϊόντων που μεταφέρονται διά θαλάσσης 
επηρεάζουν το κόστος μεταφοράς στα 
ναύλα και κατ’ επέκταση την οικονομική 
ανάπτυξη των χωρών που εμπλέκονται 
στο θαλάσσιο εμπόριο, όπως και των γει-
τονικών τους χωρών.
Στην δική του παρέμβαση ο οικονομικός 

αναλυτής των Ναυτικών Χρονικών κ. Γιάν-
νης Θεοδωρόπουλος σημείωσε ότι πάνω 
από το 80% του παγκόσμιου εμπορίου σε 
όρους όγκου μεταφέρεται διά θαλάσσης, 
κυρίως λόγω της ύπαρξης οικονομιών κλί-
μακας, της μείωσης δηλαδή του μακρο-
χρόνιου μέσου συνολικού κόστους όταν 
αυξάνεται η κλίμακα της παραγωγής.
Κάτι τέτοιο έχει καταστεί εφικτό χάρη 
στην ανάπτυξη της ναυτιλιακής τεχνολο-
γίας, που επιτρέπει την κατασκευή όλο και 
μεγαλύτερων φορτηγών πλοίων, τα οποία 
μπορούν να μεταφέρουν ολοένα και μεγα-
λύτερο όγκο φορτίου. 
Ουσιαστικά, η πρώτη ετήσια ειδική έρευνα 
των Ναυτικών Χρονικών εστιάστηκε στην 
προσφορά, στη ζήτηση και στο θαλάσσιο 
εμπόριο των κυριότερων χύδην ξηρών και 
υγρών φορτίων, καθώς και εμπορευμάτων, 
που μεταφέρονται με εμπορευματοκιβώτια.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2018 τα κύρια 
και δευτερεύοντα ξηρά φορτία αθροιστι-
κά αντιπροσώπευσαν το 44% του συνο-
λικού θαλάσσιου εμπορίου, ενώ τα εμπο-
ρευματοκιβώτια (containers) το 16%.
Σαφέστατα, στο πλέον ανταγωνιστικό και 
παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον της ναυ-
τιλίας, το διά θαλάσσης εμπόριο θα κλη-
θεί να αντιμετωπίσει μια πληθώρα προ-
κλήσεων, οι οποίες σχετίζονται με τους 
νέους περιβαλλοντικούς κανονισμούς, τις 
ραγδαίες εμπορικές διενέξεις μεταξύ των 
μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου και 
την ψηφιοποίηση, καθώς τα νέα, υπερσύγ-
χρονα πλοία θα χρειαστούν εξειδικευμέ-
νο προσωπικό με πολύ διαφορετικό προ-
φίλ από αυτό των σημερινών στελεχών 
ναυτιλίας εν πλω.
Μένει να δούμε πώς θα «αντιδράσει» η 
ναυτιλιακή βιομηχανία μπροστά σε έναν 
τόσο μεγάλο αριθμό προκλήσεων αλλά 
και ευκαιριών, σημείωσε ο κ. Θεοδωρό-
πουλος.
Η πρώτη ετήσια ειδική έρευνα των Ναυτι-
κών Χρονικών αναφορικά με τις τάσεις και 
τις εκτιμήσεις για το παγκόσμιο θαλάσσιο 
εμπόριο το 2019 πραγματοποιήθηκε από 
τον κ. Γιάννη Θεοδωρόπουλο και την κ. 
Αγγελική Κολιομίχου, οικονομικούς ανα-
λυτές των Ναυτικών Χρονικών.
Χορηγός της έρευνας και της εκδήλωσης 
παρουσίασης της ειδικής έρευνας ήταν η 
εταιρεία SeaBright.

Α-Δ: Ο κ. Ηλίας Μάλλιος (Export Manager της SeaBright), η κ. Αγγελική Κολιομίχου (αναλύτρια της έρευνας των Ναυτικών Χρονικών), ο κ. Ηλίας 
Μπίσιας (διευθυντής των Ναυτικών Χρονικών), ο κ. Γιάννης Θεοδωρόπουλος (αναλυτής της έρευνας των Ναυτικών Χρονικών), ο δρ Δημήτρης 
Τσουκνιδής και ο κ. Παναγιώτης Μάλλιος (Managing Director της SeaBright). Η SeaBright υπήρξε ο αποκλειστικός χορηγός της εκδήλωσης.

Ο δρ Δημήτρης Τσουκνιδής, λέκτορας Ναυτιλιακών 
Χρηματοοικονομικών, Τμήμα Έμπορίου, Χρηματοοικονομικών  
και Ναυτιλίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.



Η Polembros είναι μια από τις κορυφαίες εταιρίες διαχείρισης πλοίων με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρία στην 
μεταφορά πετρελαίου και χύδην ξηρού φορτίου και απόλυτη αφοσίωση στην ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα.

     · Συνεχώς αναπτυσσόμενος, σύγχρονος στόλος    πλοία υπό Ελληνική σημαία
· Φιλικό, ασφαλές περιβάλλον εργασίας με υψηλά επίπεδα διαβίωσης εν πλω

· Συνεχής επιμόρφωση ναυτικών και δυναμικό πρόγραμμα κατάρτισης δοκίμων
· Ανταγωνιστικές αποδοχές και προοπτικές γρήγορης ανέλιξης

Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικώς ή στέλνοντας την αίτηση σας μέσω της ιστοσελίδας μας.

Λεωφόρος Ποσειδώνος 57Α •  Μοσχάτο 18344 •  Aθήνα • +30 2104580300 •  www.polembros.gr
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Χορηγός της έρευνας και της εκδήλωσης
παρουσίασης της ειδικής έρευνας:

1

3

4

6 7

8

5

2

1. Ο δρ Γεώργιος Γράτσος, πρόεδρος της HELMEPA και της Standard 
Bulk Transport Corp.

2. Α-Δ: Ο καπτ. Δημήτρης Ματθαίου, ο κ. Βαλέντιος Βαλεντής και  
η κ. Έύα Τζίμα.

3. Α-Δ: O κ. Έμμανουήλ Αλεξάνδρου, ο δρ Γεώργιος Γράτσος, ο καπτ. 
Δημήτρης Ματθαίου, ο κ. Βαλέντιος Βαλεντής, η κ. Έύα Τζίμα και ο 
κοσμήτορας της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς, καθ. Κώστας Χλωμούδης.

4. Α-Δ: Ο καπτ. Κώστας Κανελλόπουλος, Managing Director της Nereus 
Shipping S.A., και ο κ. Γιώργος Τσάκωνας, δικηγόρος.

5. Α-Δ: Η κοσμήτορας της Σχολής Έπιστημών της Διοίκησης  
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθ. Μαρία Λεκάκου, και ο κοσμήτορας  
της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 
καθ. Κώστας Χλωμούδης.

6. Α-Δ: Ο καπτ. Κυριάκος Θεοδωράκης, διευθυντής της Σχολής 
Πλοιάρχων ΑΈΝ Οινουσσών, η κ. Έλπη Πετράκη (ENEA Management 
Inc., αντιπρόεδρος της WISTA Hellas), ο κ. Μενέλαος Πάγκαλος (MICS, 
Managing Director της Chios Navigation [Hellas] Ltd.), η κ. Ιωάννα 
Μπίσια και ο δρ Δημήτρης Τσουκνιδής.

7. Σπουδαστές της ΑΈΝ Οινουσσών έδωσαν το «παρών»  
στην εκδήλωση.

8. Α-Δ: Ο καθ. Κώστας Χλωμούδης, ο δρ Γεώργιος Γράτσος, 
ο κ. Βαλέντιος Βαλεντής, η κ. Έιρήνη Νταϊφά (πρόεδρος της Ναυτιλια-
κής Λέσχης Πειραιώς), ο κ. Ηλίας Μπίσιας, η καθ. Μαρία Λεκάκου, 
ο δρ Δημήτρης Τσουκνιδής, η κ. Έύα Τζίμα, ο καπτ. Δημήτρης Ματθαί-
ου , ο κ. Έμμανουήλ Αλεξάνδρου και ο κ. Γιάννης Θεοδωρόπουλος.
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