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The Isle of Man is a modern jurisdiction with a strong emphasis on 
quality, high standards and effi ciency, providing a fi rst class service 

for today’s discerning owner.

A Red Ensign jurisdiction with a customer focused Flag State 
administration, offering pragmatic, and swift customer service to 

ship and yacht owners, managers and builders globally.

The Isle of Man is home to the award winning Isle of Man Ship 
Registry which is leading the way when it comes to technology 
and digitisation and one of the fi rst fl ag states to issue digital 

certifi cates to ships.

AN INTERNATIONALLY RESPECTED 
FLAG OF CHOICE 

• Ability to issue fully digital certifi cates
• Online systems for fi nance and endorsement applications
• 24/7 emergency response
• Out of hours registrations
• Transparent charging structure with a single annual fee
• Network of surveyors in key global locations
• Appointed representatives in Greece, Singapore and Japan
• Strong PSC Performance – Tokyo/Paris MoU White Lists 

& USCG Qualship 21
• Awarded ‘Best Shipping Registry 2019’ by World Commerce Review

E: shipping@gov.im
T: +44(0)1624 688500
W: www.iomshipregistry.com

@IOMShipRegistry
@Isle of Man Ship Registry
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ISLE OF MAN?
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Safety Means
the World to Us

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

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

and our environment.

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

www.gaslogltd.com



Performance 
to the maximum!

Κatradis Group of Companies   

Siri® High Performance Mooring Ropes

For Your Safer-Stronger & Simpler Mooring Operation

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

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





— 
Benchmark. Optimize. Strategize.
ABB Ability™ Tekomar XPERT for fleet

ABB Ability™ Tekomar XPERT for fleet provides an all-new helicopter view of your 
fleet’s engine performance and condition, giving direct and detailed information 
about optimization and savings potential. abb.com/turbocharging

—
Tekomar XPERT for fleet

Optimization Potential

Optimize.

Engine Health

Benchmark.

Savings Potential

Strategize.



MGOCooling 
UnitsMGO

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

the most reliable solution

• High Performance

• Trouble Free

• Simplified

• Compact

•  Reliable 

Available in a wide range of MGO 
Flow that covers all Vessel needs

Advantages

- 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

Turbo-charged 
Air Coolers

Steam-Dump 
Condensers

Marine Gas Oil (MGO) 
Cooling Units

 Heaters

Fresh Water Generator

Electric 
Heaters

Oil Coolers

Water 
Coolers

Freon Evaporators 
and Condensers

14, Alon Str. 185 40 Piraeus, Greece
Tel.: +30 210 4227 410, Fax: +30 210 4227 303

e-mail: info@farad.gr, www.farad.gr

MANUFACTURING SINCE 1979
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ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΕΝ ΠΛΩ

Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι στην Ακτή Μιαούλη

MEPC 74: Προτεραιότητα για τη ναυτιλία η μεί-

ωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος

Του Πάνου Ζαχαριάδη

Οι εταιρείες διαχείρισης πλοίων 

στην ψηφιακή εποχή

Του Frank Coles

Ελληνική ναυτιλία χωρίς  Έλληνες αξιωματικούς 

δεν μπορεί να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί

Συνέντευξη του Δημήτρη Πατρίκιου

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Σε αναζήτηση πυξίδας τα bulk carriers

Τι επιφυλάσσει το μέλλον για την αγορά των dry 

Του Γιάννη Θεοδωρόπουλου

H αυξημένη προσφορά τονάζ θα καθορίσει 

το μέλλον στα bulk carriers

Του Χαράλαμπου Ι. Φαφαλιού

Οι προοπτικές για τα bulk carriers

Του Γιάννη Κοτζιά

Status Quo

Του Πέτρου Κεφαλωνίτη

ADVERTORIAL

Isle of Man Ship Registry

The reputation of Red Ensign reaches the Greek 

shores

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ

Του Καπτ. Γ. Γεωργούλη

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ

Ειδήσεις από τις θάλασσες του κόσμου

H ναυτιλία ως ισχυρό πλεονέκτημα 

της ελληνικής διπλωματίας

Του Γιώργου Κουμουτσάκου

Ο Κινεζικός Δράκος επελαύνει  

στους λιμένες του κόσμου

Της Αγγελικής Κολιομίχου

Αποστολή στις Ηνωμένες Πολιτείες

Οι φορείς της διεθνούς πλοιοκτησίας συζητούν 

για τα σύγχρονα θέματα της ναυτιλίας

Tokyo MoU: Επιθεωρήσεις και κρατήσεις 

πλοίων το 2018

Της Αγγελικής Κολιομίχου

COMMODITIES

Εμπορευματικά αγαθά: από την παραγωγή 

στη διακίνηση και στην κατανάλωση

Αποστολή στο Λονδίνο

Οι commodity traders συνομιλούν για το αύριο 

της αγοράς

NEOTEYKTA

Sea Pioneer Shipping Corporation: «MV Stability»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ

Ασφαλή πρότυπα ελέγχου και βέλτιστες πρα-

κτικές στην παγκόσμια βιομηχανία μεταφορ-

τώσεων πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο

Του Δρος Αλέξανδρου Γλύκα

Η ναυτιλία στη «γειτονιά»  

των τροπικών κυκλώνων

Του Δρος Νίκου Μαζαράκη

SeaBright: Ένα ακόμα μεγάλο άλμα  

προς τα εμπρός

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Καινοτόμες λύσεις και προϊόντα στην υπηρεσία 

του πλοίου

MARKET NEWS

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΕΝ ΠΤΗΣΕΙ

Επικαιρότητα από τον χώρο των αερομεταφορών

ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Οι νικητές των Βραβείων Ευκράντη για το 2018

Ιούνιος-Ιούλιος 2019

Φωτογραφία εξωφύλλου:

Το Kamsarmax bulk carrier  
«MV Stability», υπό τη διαχείριση  
της Sea Pioneer Shipping Corporation, 
ναυπηγημένο το 2019 από την Tsuneishi 
Shipbuilding Co. Ltd. στην Ιαπωνία.

Photo credits: 
Sea Pioneer Shipping Corporation
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10%
του παγκόσμιου στόλου ‒ 

σε όρους χωρητικότητας‒ 

εκτιμάται ότι θα έχει εξοπλιστεί 

με scrubbers έως την 1/1/2020. 

120%
αύξηση παρουσίασαν οι 

διαλύσεις bulk carriers  

το πρώτο τετράμηνο του 2019  

σε σχέση με την αντίστοιχη 

περίοδο πέρυσι. 

80.000
είναι ο αριθμός των πλοίων  

τα οποία διέρχονται σε ετήσια 

βάση από τα Στενά της Μαλάκκα. 

$80 δις
ΗΠΑ είναι οι επενδύσεις του 

ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας 

για έργα υποδομών σε χώρες που 

συμμετέχουν στην πρωτοβουλία 

«One Belt One Road». 

4.000 χλμ.
είναι το μήκος του αγωγού Trans 

Adriatic Pipeline (TAP), ο οποίος 

θα μεταφέρει φυσικό αέριο από 

την περιοχή της Κασπίας στην 

Ευρώπη μέσω Ελλάδας. 

40%
έχουν μειωθεί οι εξαγωγές 

πετρελαίου της Βενεζουέλας  

από τις αρχές του έτους λόγω  

των κυρώσεων των ΗΠΑ. 

40.000.000 
εκτιμάται ότι θα είναι ο αριθμός 

των επιβατών οι οποίοι θα 

επιλέξουν ένα ταξίδι με 

κρουαζιερόπλοιο το 2027. 

€500 δις
ακαθάριστη προστιθέμενη αξία 

και 5.400.000 θέσεις εργασίας 

εκπροσωπεί η γαλάζια οικονομία 

εντός της ΕΕ. 

500 εκατ.
μετρικοί τόνοι αναμένεται να 

είναι η παγκόσμια ζήτηση σε 

υγροποιημένο φυσικό αέριο έως 

τις αρχές της δεκαετίας του 2030. 

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 
ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
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ΕΝ ΠΛΩ

Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι  
στην Ακτή Μιαούλη

Οι πρώτες αντιδράσεις από  
τη μεγάλη σύνοδο στον ΙΜΟ

Η 74η Σύνοδος της Επιτροπής Προστα-
σίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (MEPC) 
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού 
(ΙΜΟ) έλαβε χώρα στην έδρα του οργα-
νισμού στο Λονδίνο, το χρονικό διάστημα 
από 13 έως 17 Μαΐου 2019, με τη συμμετο-
χή περισσότερων των 150 κρατών-μελών 
του οργανισμού. Την εβδομάδα που προ-
ηγήθηκε της MEPC, πραγματοποιήθηκε 
η 5η Συνάντηση της Ομάδας Εργασίας 
για τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου από τα πλοία. Η προσφάτως 
υιοθετηθείσα (2018) αρχική στρατηγική 
του ΙΜΟ, η οποία συμπληρώνει τα υφι-
στάμενα τεχνικά και λειτουργικά μέτρα 
του οργανισμού για τη μείωση των εκπο-
μπών αερίων του θερμοκηπίου από τα 
πλοία, προβλέπει, μεταξύ άλλων, μείωση 
κατά 50% των εκπομπών έως το 2050, σε 
σύγκριση με το 2008, με την προοπτική 
εξάλειψής τους το συντομότερο δυνατόν 
μέσα στον αιώνα που διανύουμε, καθώς 
και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 

κατά 40% έως το 2030, καταβάλλοντας 
προσπάθειες περαιτέρω μείωσης 70% έως 
το 2050.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, η υλοποίηση της 
αρχικής στρατηγικής του ΙΜΟ για τη μεί-
ωση των εκπομπών αερίων του θερμοκη-
πίου από τα πλοία και η διασφάλιση από 
01.01.2020 της διαθεσιμότητας και της 
επάρκειας παγκοσμίως συμμορφούμενων 
και ασφαλών καυσίμων πλοίων αποτελούν 
κύριες προτεραιότητες της χώρας μας ως 
προς τις εργασίες της MEPC. Στο πλαίσιο 
αυτό, η Ελλάδα, θέλοντας να υπογραμμίσει 
τη σπουδαιότητα αυτών των θεμάτων για 
την προστασία του περιβάλλοντος και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη της ναυτιλίας, υπέβαλε 
στη MEPC 74, είτε από κοινού με τα κρά-
τη-μέλη της ΕΕ είτε αυτοτελώς, σχετικά 
έγγραφα εργασίας.
Από την πλευρά της, η ΕΕΕ υπενθύμισε 
σε ανακοίνωσή της ότι οι Έλληνες εφο-
πλιστές, οι οποίοι ήταν μεταξύ των πρώ-
των που ανέδειξαν τις προκλήσεις του 
παγκόσμιου ορίου θείου για το 2020 και 
τα βασικά χαρακτηριστικά της ναυτιλίας 



bulk/tramp, θα συνεχίσουν να συμβάλ-
λουν με την ουσιαστική πρακτική εμπει-
ρία τους και την τεχνογνωσία τους στις 
σχετικές περιβαλλοντικές συζητήσεις και 
στο σημαντικό έργο που συνεχίζεται στο 
πλαίσιο του IMO και της επικείμενης κρί-
σιμης Συνόδου της Επιτροπής Ναυτικής 
Ασφάλειας (MSC 101, Ιούνιος 2019).
Εκ των αποτελεσμάτων της συνόδου, 
συγκρατούνται ως κύρια θέματα υψηλού 
ναυτιλιακού ενδιαφέροντος, τα οποία 
αντανακλούν και τις προτεραιότητες της 
χώρας, τα ακόλουθα:
1. Η υιοθέτηση σειράς οδηγιών του 

ΙΜΟ σχετικά με τη συνεπή εφαρ-
μογή από τα πλοία του νέου ορίου 
(0,50%) ως προς την περιεκτικότητα 
σε θείο των ναυτιλιακών καυσίμων 
από 01.01.2020, καθώς και οδηγιών 
προς τις Αρχές των κρατών-μελών 
στο πλαίσιο ελέγχου από τις αρχές 
λιμένα (PSC) για την ορθή αντιμετώ-
πιση περιπτώσεων μη δυνατότητας 
εφοδιασμού των πλοίων με συμμορ-
φούμενου τύπου καύσιμο.

2. Η υιοθέτηση οδηγιών του ΙΜΟ για 
περιπτώσεις βλάβης/δυσλειτουργίας 

του συστήματος καθαρισμού καυσαε-
ρίων που δύναται να χρησιμοποιεί ένα 
πλοίο εναλλακτικά της χρήσης καυσί-
μου με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο.

3. Η λήψη αποφάσεων αναφορικά με 
την υλοποίηση της αρχικής στρα-
τηγικής του ΙΜΟ για τη μείωση των 
εκπομπών GHG από τα πλοία, σύμ-
φωνα με το υφιστάμενο πρόγραμμα 
εργασιών αυτής, όπως η ιεράρχη-
ση και η κατηγοριοποίηση, εκ των 
προτεινόμενων βραχυπρόθεσμων 
μέτρων εφαρμογής, εκείνων που θα 
αναπτυχθούν περαιτέρω και η υιοθέ-
τηση της διαδικασίας εκτίμησης των 
επιπτώσεων των μέτρων αυτών στα 
κράτη. Τέλος, υιοθετήθηκαν και οι 
όροι αναφοράς της 4η Μελέτης του 
ΙΜΟ για τις εκπομπές GHG από τη 
ναυτιλία.

Με αφορμή την ολοκλήρωση των δεκα-
ήμερων εργασιών στον ΙΜΟ επί σημα-
ντικών θεμάτων που άπτονται της προ-
στασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος 
και ιδίως της μείωσης των αέριων εκπο-
μπών διοξειδίου του θείου και διοξειδίου 
του άνθρακα, ο υπουργός Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής, Φώτης Κουβέλης, 
δήλωσε: «H χώρα μας, ως αρχιπελαγική 
χώρα και ως μεγάλη και υπεύθυνη ναυτι-
λιακή δύναμη, χαιρετίζει τα αποτελέσματα 
της 74ης Συνόδου της Επιτροπής Προ-
στασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του 
ΙΜΟ. Η Ελλάδα συνέβαλε, με εποικοδο-
μητικές προτάσεις, στην προώθηση του 
έργου του ΙΜΟ σε σειρά κρίσιμων θεμά-
των. Συνέβαλε ιδίως στην προώθηση ρεα-
λιστικών μέτρων για τη μείωση των αέριων 
εκπομπών από τα πλοία, ως συνεισφορά 
της ναυτιλίας στην παγκόσμια προσπά-
θεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλα-
γής και της επίτευξης των στόχων της 
Συμφωνίας των Παρισίων».
Σε ανακοίνωσή της, η Ένωσις Ελλήνων 
Εφοπλιστών χαιρετίζει την πρόοδο που 
σημειώθηκε στην Επιτροπή Προστασίας 
Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (MEPC 74) 
του ΙΜΟ προς μια ασφαλή και συνεπή 
εφαρμογή του παγκόσμιου ανώτατου ορί-
ου θείου στα ναυτιλιακά καύσιμα και για 
βιώσιμη περιβαλλοντική πολιτική. Ο θεσμι-
κός φορέας εκπροσώπησης του ελληνικού 
εφοπλισμού εκφράζει επίσης την ικανο-
ποίησή του για τη σημαντική πρόοδο που 
συντελέστηκε στο Λονδίνο σχετικά με 
τα εκκρεμή ζητήματα που σχετίζονται με 
τις προκλήσεις που απορρέουν από την 
εφαρμογή του νέου ορίου περιεκτικότητας 
σε θείο 0,5% στα ναυτιλιακά καύσιμα.
Η ΕΕΕ υπογραμμίζει ότι: «Η MEPC 74 
σημείωσε πρόοδο ως προς την καθιέρω-
ση ενός συστήματος συλλογής δεδομέ-
νων και μηχανισμού πληροφόρησης για 
την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα των 
νέων ναυτιλιακών καυσίμων, υιοθέτησε 
το αναθεωρημένο έντυπο για τη μη δια-
θεσιμότητα συμμορφούμενου καυσίμου 
(FONAR), λαμβάνοντας υπόψη επιχειρη-
σιακά κωλύματα και ζητήματα ασφαλείας, 
και εξέτασε μια ρεαλιστική προσέγγιση 
από τα κράτη λιμένα και σημαίας περι-
πτώσεων μη συμμόρφωσης πλοίων λόγω 
αιτιών εκτός ελέγχου τους. Η MEPC 74 
ενέκρινε, επίσης, την πρόταση να συμπε-
ριληφθεί ένα νέο θέμα στο πρόγραμμα 
εργασίας της για την αξιολόγηση των 
συνολικών επιπτώσεων από τη χρήση 
συστημάτων καθαρισμού καυσαερίων 
(EGCS) και την εναρμόνιση των κανόνων 
των κρατών-μελών σχετικά με τις απορρί-
ψεις των εκπλυμάτων τους στα ύδατα και 
πιθανώς την αξιολόγηση της “ισοδυναμί-
ας” αυτών των συστημάτων».
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Ο πρόεδρος της ΕΕΕ, Θεόδωρος Βενιάμης, 
τόνισε ότι: «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι 
που βλέπουμε ότι ο Διεθνής Ναυτιλια-
κός Οργανισμός σημειώνει πρόοδο όσον 
αφορά την αντιμετώπιση σημαντικών και 
απρόβλεπτων προβλημάτων σε σχέση με 
το παγκόσμιο ανώτατο όριο θείου 0,5%, 
λίγους μήνες πριν από την έναρξη της 
εφαρμογής του και την επιβολή της νομο-
θεσίας. Παρόλο που εξακολουθούν να 
αποδίδονται δυσανάλογες ευθύνες στους 
πλοιοκτήτες και στους διαχειριστές πλοί-
ων, τώρα έχουμε τουλάχιστον στη διάθε-
σή μας κάποια χρήσιμα εργαλεία, τα οποία 
ελπίζουμε ότι θα βοηθήσουν στην επίτευξη 
μιας ομαλότερης διαδικασίας εφαρμογής».
Ο κ. Βενιάμης δεν παρέλειψε να υπενθυ-
μίσει ότι «αναγνωρίζεται πλέον σε μεγά-
λο βαθμό πως ο τρόπος λειτουργίας της 
ναυτιλίας bulk/tramp απαιτεί τη θέσπιση 
βραχυπρόθεσμων κανονιστικών μέτρων 
υποχρεωτικού χαρακτήρα (prescriptive 
measures), ώστε να εμπλέκονται σημαντι-
κά και οι ναυλωτές. Η πρόταση που υπέ-
βαλε η Ελλάδα και υποστηρίζει πλήρως η 
ΕΕΕ αποτελεί πλέον μέρος του καταλόγου 
των βραχυπρόθεσμων μέτρων του ΙΜΟ 
προς περαιτέρω εξέταση».
«Θα πρέπει να επιδοκιμαστεί ιδιαίτερα η 
στάση του ΙΜΟ να προτάξει την ασφά-
λεια και το περιβάλλον έναντι της τυπικής 
συμμόρφωσης και των εμπορικών κριτη-
ρίων σε αυτά τα κρίσιμα θέματα για τη 

ναυτιλία, για το διεθνές εμπόριο και για 
ένα βιώσιμο περιβάλλον, εξασφαλίζοντας 
ότι οι όποιες αβεβαιότητες και αστοχίες 
του νέου καθεστώτος δεν θα αποτελέ-
σουν αφορμή για στρέβλωση του ανταγω-
νισμού», κατέληξε ο κ. Βενιάμης.

Η Sadan Kaptanoglu  
νέα πρόεδρος της BIMCO

Η κ. Sadan Kaptanoglu, Managing Director 
της HI Kaptanoglu Shipping, εξελέγη πρό-
εδρος της BIMCO κατά τη γενική συνέ-
λευση της οργάνωσης στην Αθήνα, την 
Τρίτη 14 Μαΐου.
Μετά την εκλογή της, η κ. Kaptanoglu τόνι-
σε ότι είναι μεγάλο προνόμιο για την ίδια να 
προεδρεύει στο Διοικητικό Συμβούλιο της 
BIMCO σε μια περίοδο αλλαγών για τη ναυ-
τιλία, αναφερόμενη στους επερχόμενους 
διεθνείς περιβαλλοντικούς κανονισμούς.
Η ίδια επεσήμανε ότι η BIMCO αποτελεί 
τη μακροβιότερη και συγχρόνως τη μεγα-
λύτερη οργάνωση παγκοσμίως η οποία 
εκπροσωπεί τους πλοιοκτήτες, διαθέτο-
ντας 1.900 μέλη από 120 χώρες τουλάχι-
στον, ενώ συνεργάζεται στενά με πολλούς 
οργανισμούς από όλους τους τομείς της 
ναυτιλιακής βιομηχανίας (λιμενικές αρχές, 
ναυπηγεία, ναυλομεσίτες, κατασκευαστές 
ναυτιλιακού εξοπλισμού, νηογνώμονες κ.ά.).
Τα παραπάνω, σύμφωνα με την κ. 
Kaptanoglu, δίνουν τη δυνατότητα στην 
BIMCO να αναπτύξει τις κατάλληλες περι-
βαλλοντικές λύσεις για τη ναυτιλιακή βιο-
μηχανία, ενώ στόχος της οργάνωσης είναι 
να διασφαλιστεί ότι οι νέοι κανονισμοί 
για το περιβάλλον θα είναι πρακτικοί και 
εφαρμόσιμοι στη ναυτιλία.
Η κ. Kaptanoglu διαδέχεται τον κ. Ανα-
στάσιο Παπαγιαννόπουλο, πρόεδρο της 
Common Progress, μετά από δύο έτη 
θητείας του στην BIMCO, ενώ η ίδια απο-
τελεί την πρώτη γυναίκα πρόεδρο της 
ένωσης. Επόμενη πρόεδρος της BIMCO 
θα είναι η κ. Sabrina Chao της Wah Kwong 
στο Χονγκ Κονγκ.

Θ. Βενιάμης: «Διανύουμε την πιο 
κρίσιμη περίοδο της παγκόσμιας 
ναυτιλίας»

Ο πρόεδρος της Ενώσεως Ελλήνων Εφο-
πλιστών, Θεόδωρος Βενιάμης, θέλοντας 
να περιγράψει την κρισιμότητα της κατά-
στασης στην οποία βρίσκεται η διεθνής 

ναυτιλιακή βιομηχανία σήμερα, καθώς και 
τον αντίκτυπο που έχουν οι νέοι περι-
βαλλοντικοί κανονισμοί –ιδίως ενόψει 
της εφαρμογής του Sulphur Cap 2020–, 
σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, 
τόνισε ότι: «Διανύουμε την πιο κρίσι-
μη περίοδο της παγκόσμιας ναυτιλίας, η 
οποία μπορεί μονάχα να συγκριθεί με τη 
μετάβαση της ναυτιλίας από το ιστίο στον 
ατμό». Η συνέντευξη Τύπου του προέ-
δρου της ΕΕΕ δόθηκε την Τετάρτη 5 Ιου-
νίου στο Ίδρυμα Ευγενίδου στο πλαίσιο 
του διεθνούς συνεδρίου Greek Shipping 
Summit «2020: The wind of change in 
global shipping», το οποίο διοργανώθηκε 
από το «TheSeaNation Conference».
Ο πρόεδρος της Ενώσεως Ελλήνων Εφο-
πλιστών έκανε λόγο για δυσανάλογες 
ευθύνες που βαρύνουν τους πλοιοκτή-
τες και τους διαχειριστές πλοίων. Ο ίδιος 
μάλιστα εξέφρασε την απορία του για τη 
στάση νηογνωμόνων, P&I Clubs, ναυπηγεί-
ων, κατασκευαστών μηχανών αλλά και διε-
θνών φορέων εκπροσώπησης της πλοιο-
κτησίας, που μοιάζουν να μην αντέδρασαν 
εγκαίρως στις παράλογες δεσμεύσεις και 
στους στόχους που τέθηκαν το 2008 σχε-
τικά με τη χρήση καυσίμων χαμηλής περι-
εκτικότητας σε θείο. Ορισμένοι «είχαν 
πάθει αφωνία», όπως δήλωσε χαρακτη-
ριστικά ο κ. Βενιάμης, και τώρα μόλις 
κάποιοι αρχίζουν να «αντιδρούν».
Ο κ. Βενιάμης, αναφερόμενος στο ζήτημα 
των scrubbers, ξεκαθάρισε πως δεν υφί-
σταται κανενός είδους διάθεση για αντι-
παραθέσεις με συναδέλφους που λαμβά-
νουν συγκεκριμένες εμπορικές αποφά-
σεις, αρκεί να μην υπάρχει παραπληρο-
φόρηση και κινήσεις επιρροής προς τα 
ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα, εκτός της 
θεσμικής οδού. «Ο εφοπλισμός πρέπει να 
λειτουργεί με βάση το συμφέρον των πολ-
λών», τόνισε χαρακτηριστικά.
Επιπλέον, ο πρόεδρος της ΕΕΕ δεν παρέ-
λειψε να αναφερθεί και στις πετρελαϊκές 
εταιρείες, οι οποίες παραμένουν άμοιρες 
ευθυνών και, ακόμα και σήμερα, δεν είναι 
σε θέση να δεσμευτούν πως τα καύσιμα 
τα οποία θα παράγουν θα είναι συμβατά 
με τις μηχανές των πλοίων και πως θα 
μπορούν με ασφαλή τρόπο να αναμειγνύ-
ονται με ίδιου είδους καύσιμα, σε διαφο-
ρετικά όμως λιμάνια ανά τον κόσμο. «Είναι 
λυπηρό», σημείωσε ο κ. Βενιάμης, «το ότι 
κανείς δεν λέει τι θα συμβεί την άλλη μέρα 
και εάν θα επικρατούν συνθήκες δύσκο-
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λες για το πλήρωμα πάνω στο καράβι». 
Μάλιστα, ο κ. Βενιάμης εξέφρασε τον 
φόβο ότι θα υπάρξουν «καραβοφάναρα 
εν τω μέσω του πελάγους», σημειώνοντας 
ότι «κάποιοι θα χάσουν τον ύπνο τους» 
όταν τεθεί σε εφαρμογή ο κανονισμός 
ΙΜΟ 2020, αλλά η ΕΕΕ έχει προειδοποιή-
σει εγκαίρως για όλα τα ζητήματα ασφα-
λείας που προκύπτουν, προσθέτοντας 
χαρακτηριστικά: «Ο Θεός μαζί μας».
Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Βενιάμης τόνι-
σε πως οι αποφάσεις που ελήφθησαν 
το 2008 από την Επιτροπή Προστασίας 
Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του IMO αφε-
νός στηρίζονταν σε λανθασμένα στοιχεία 
και αφετέρου επηρεάστηκαν σημαντικά 
από συγκεκριμένες ομάδες συμφερόντων, 
οι οποίες καμία περιβαλλοντική ευαισθη-
σία δεν είχαν, παρά μόνο στόχευαν στο 
κέρδος. Ο πρόεδρος της ΕΕΕ προσέθε-
σε πως το ίδιο λάθος εξακολουθεί να 
υφίσταται ακόμα και σήμερα, καθώς, με 
βάση τις εκτιμήσεις του IMO, τα καύσι-
μα χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο θα 
είναι σε θέση, από 1η Ιανουαρίου 2020, να 
καλύψουν μόνο το 80% του δικτύου τρο-
φοδοσίας καυσίμων των πλοίων, όταν τα 
πραγματικά στοιχεία δείχνουν πως η προ-
σφορά αρκεί για να καλύψει μόλις το 60% 
της ζήτησης. Ο πραγματικός λόγος αυτής 
της σημαντικής διαφοράς είναι, όπως ανέ-
φερε ο κ. Βενιάμης, πως πολύ λιγότερα 
πλοία από ό,τι αρχικά υπολογιζόταν θα 
φέρουν scrubbers, με αποτέλεσμα λίγους 
μόλις μήνες πριν από το 2020 να επικρα-
τεί ένα «πραγματικό χάος».

Ο κ. Βενιάμης, μάλιστα, σημείωσε πως, για 
την εξασφάλιση αρκετής ποσότητας καυ-
σίμων περιεκτικότητας 0,5% σε θείο, απαι-
τούνται σημαντικότατες επενδύσεις από τα 
διυλιστήρια, στις οποίες, απ’ ό,τι φαίνεται, 
δεν είναι διατεθειμένα να προβούν, καθώς 
πρόκειται για βιομηχανίες εντάσεως κεφα-
λαίου με ιδιαίτερα υψηλό εμπορικό ρίσκο. 
Χαρακτηριστικά, ο πρόεδρος της ΕΕΕ ανέ-
φερε πως ένα διυλιστήριο στην Ελλάδα 
απαιτεί επένδυση της τάξεως των 750 εκατ. 
ευρώ, προκειμένου να μπορεί να παράγει 
το συγκεκριμένο ναυτιλιακό καύσιμο.
Παρά ταύτα, ο κ. Βενιάμης χαρακτήρισε 
ιδιαίτερα θετική εξέλιξη την πρόσφατη 
πρόταση που κατατέθηκε στην Επιτροπή 
Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλο-
ντος (MEPC 74) του Διεθνούς Ναυτιλια-
κού Οργανισμού, η οποία δεν καταψηφί-
στηκε από καμία χώρα και η οποία ζητά 
επανεξέταση των scrubbers, ενώ θέτει επί-
σημα ζήτημα επαρκούς προσφοράς αλλά 
και ασφάλειας για το πετρέλαιο χαμηλής 
περιεκτικότητας σε θείο. Ο πρόεδρος της 
ΕΕΕ ανέφερε, μάλιστα, πως η συγκεκριμέ-
νη πρόταση οφείλεται σε ένα παλαιότερο 
«λάθος» εκ μέρους του ελληνικού Υπουρ-
γείου Ναυτιλίας, το οποίο όμως λειτούρ-
γησε για καλό, ενώ επεσήμανε πως αυτή 
τη στιγμή η πρόταση αποτελεί κύριο θέμα 
της συζήτησης της 100ής Επιτροπής Ναυ-
τικής Ασφάλειας του IMO (MSC 100).
Σημαντική ήταν και η παρέμβαση του πρώ-
ην προέδρου της ΕΕΕ και μέλους του διοι-
κητικού της συμβουλίου, Ιωάννη Κ. Λύρα, ο 
οποίος επεσήμανε πως ο IMO, βάσει κατα-

στατικού, είναι σε θέση να διαμορφώνει και 
να ψηφίζει κανονισμούς οι οποίοι αφορούν 
αποκλειστικά τη ναυτιλιακή βιομηχανία και 
κατά συνέπεια όχι τα διυλιστήρια, ενώ 
αρκείται απλώς στην έκδοση –μη δεσμευ-
τικών– οδηγιών για τους λοιπούς εταίρους 
της ναυτιλιακής βιομηχανίας.
Ο κ. Βενιάμης, τέλος, με αφορμή σχετι-
κό ερώτημα, αναφέρθηκε και στο ζήτημα 
της ναυτικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, 
ο πρόεδρος της ΕΕΕ σημείωσε ότι δεν 
υπάρχει καμία διάθεση αντιπαράθεσης με 
οποιαδήποτε κυβέρνηση ως προς το ζήτη-
μα της εκπαίδευσης, παρότι καμία κυβέρ-
νηση μέχρι σήμερα δεν την έχει αντιμε-
τωπίσει «κατάματα» και γι’ αυτό άλλωστε 
συρρικνώνεται διαρκώς ο αριθμός των 
εισακτέων σπουδαστών στις ΑΕΝ. Ο κ. 
Βενιάμης τόνισε ότι υφίστανται σημαντικές 
αγκυλώσεις αλλά και γραφειοκρατικά κολ-
λήματα, που εμποδίζουν την πρόοδο στον 
τομέα της εκπαίδευσης. Για του λόγου το 
αληθές αναφέρθηκε στο παράδειγμα της 
χρηματοδότησης –εκ μέρους της ΕΕΕ– του 
ΚΕΣΕΝ Μακεδονίας, το οποίο εγκαινιά-
στηκε πριν από δυόμισι χρόνια, αλλά μέχρι 
σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία εξέλιξη ως 
προς τη λειτουργία του.
 
Δρομολογείται η ίδρυση Σχολής 
Μηχανικών στην Κάλυμνο

Την Τετάρτη 22 Μαΐου, ο υπουργός Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Φώτης 
Κουβέλης, παρευρέθηκε στα αποκαλυ-
πτήρια μνημείου στην Πόθια, αφιερωμέ-
νου στον Καλύμνιο σφουγγαρά, όπου και 
επέλεξε να ανακοινώσει την ίδρυση Σχο-
λής Μηχανικών στην ΑΕΝ Καλύμνου, την 
πέμπτη Σχολή Μηχανικών της χώρας.
Συγκεκριμένα, ο κ. Κουβέλης δήλωσε: «Η 
Κάλυμνος ξεχωρίζει ανάμεσα στα νησιά 
του Αιγαίου για την πάσης φύσεως ναυτι-
κή προσφορά της στην Ελλάδα. Είναι νησί 
ναυτικών, νησί σφουγγαράδων, νησί δυτών. 
Ξεχωρίζει όμως και για τη συνεργασία των 
φορέων του με το Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Στο πλαίσιο 
αυτής της εξαιρετικής συνεργασίας, το 
υπουργείο ίδρυσε την ΑΕΝ Πλοιάρχων 
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Καλύμνου, την οποία εγκαινιάσαμε τον 
Δεκέμβριο με τον πρωθυπουργό Αλέξη 
Τσίπρα, δρομολογεί την ίδρυση και Σχο-
λής Μηχανικών, στην ίδια Ακαδημία, ενώ 
εργάζεται για την αναβάθμιση και της 
Σχολής Δυτών».
Σε ό,τι αφορά τη Σχολή Δυτών, ο κ. Κουβέ-
λης τόνισε ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί η 
μελέτη που έχει αναλάβει η Επιτροπή Ανα-
βάθμισης της Σχολής Δυτών και η οποία 
έχει επεξεργαστεί ένα πλήρες σχέδιο, που 
στοχεύει στην αναγνωρισιμότητα της σχο-
λής, καθώς και στη βελτίωση των κτιριακών 
εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.

ΙΝΤΕRTANKO και BIMCO  
με το βλέμμα στο 2020

ΙΝΤΕRTANKO και BIMCO εργάστηκαν από 
κοινού, με τη βοήθεια του North P&I Club, 
για την έκδοση ενός οδηγού με ερωταπα-
ντήσεις, τις οποίες θα πρέπει να γνωρίζουν 
τόσο οι πλοιοκτήτες όσο και οι ναυλωτές 
κατά τη διάρκεια συμφωνίας ναύλωσης ενός 
πλοίου που έχει τοποθετήσει scrubbers.
O εν λόγω οδηγός σκιαγραφεί τις ρήτρες 
και τους όρους που θα πρέπει να λαμ-
βάνονται υπόψη από τα συμβαλλόμενα 
μέρη τόσο σε ναυλώσεις ταξιδιού (voyage 
charter) όσο και σε χρονοναυλώσεις 
(time charter), ενώ συμπεριλαμβάνονται 
και περιπτώσεις αναφορικά με την επι-
βολή προστίμων και απαγορεύσεων για 
πλοία με open-loop scrubbers.
Ο κ. Michele White, General Counsel 
της INTERTANKO, δήλωσε ικανοποι-
ημένος όσον αφορά τη συνεργασία με 
την BIMCO σχετικά με την παροχή συμ-
βουλών και βοήθειας σε πλοιοκτήτες οι 
οποίοι επιλέγουν την οδό των scrubbers 
ενόψει 2020.
Από την πλευρά του, ο κ. Grant Hunter, 
Head of Contracts and Clauses της 
BIMCO, επεσήμανε ότι συχνά η οργά-
νωση λαμβάνει σχετικά ερωτήματα για 
θέματα ναύλωσης πλοίων εξοπλισμένων 
με scrubbers, ενώ συμπλήρωσε ότι η πρω-
τοβουλία με την INTERTANKO θα προ-
σφέρει χρήσιμες απαντήσεις.

Τα «συν» και τα «πλην» της 
εγκατάστασης scrubbers

Από την πρώτη στιγμή της ανακοίνωσης 
της απόφασης του ΙΜΟ για τον περιορι-
σμό των εκπομπών αέριων ρύπων από τα 

πλοία, οι πλοιοκτήτες ξεκίνησαν να βάζουν 
στη ζυγαριά τα συν και τα πλην της εγκατά-
στασης scrubbers στα πλοία τους.
Δύο υπήρξαν και εξακολουθούν να είναι 
–επτά μήνες πριν από την εφαρμογή του 
Sulphur Cap– τα «καυτά» ερωτήματα για 
τους πλοιοκτήτες αναφορικά με την εγκα-
τάσταση scrubbers: α) σε τι χρονικό διά-
στημα η τεράστια επένδυση στα εν λόγω 
συστήματα θα οδηγήσει σε απόσβεση 
λαμβάνοντας υπόψη το premium της 
τιμής του LSFO έναντι του HSFO και β) 
εφόσον η ζήτηση για αποθειωμένα καύσι-
μα αυξηθεί, θα υπάρχει στην αγορά επαρ-
κής προσφορά HSFO;
Με αφορμή τα παραπάνω, o οίκος 
Drewry αναφέρει ότι, παρά τη μετατόπι-
ση της ζήτησης από HSFO σε LSFO, μετά 
την εφαρμογή του κανονισμού, τα λιμάνια 
θα διαθέτουν επαρκές HSFO για τα πλοία 
εξοπλισμένα με scrubbers.
Είναι ενδεικτικό ότι η ζήτηση για HSFO 
θα μειωθεί το 2020 στα 1,4 εκατ. βαρέλια/
ημέρα από τα 3,5 εκατ. βαρέλια/ημέρα το 

2019, ενώ έως το 2022 θα υποχωρήσει στα 
1,1 εκατ. βαρέλια/ημέρα, ιδιαίτερα μετά τη 
βελτίωση στην προσφορά VLSFO, σύμφω-
να με στοιχεία της ΙΕΑ. Ωστόσο, μεταξύ 
2022 και 2024, η ζήτηση για HSFO αναμέ-
νεται να παραμείνει ισχυρή, στα 1,1 εκατ. 
βαρέλια/ημέρα, με τα πλοία με scrubbers 
να παρέχουν στήριξη.
Σύμφωνα με την Drewry, σχεδόν το 11% 
του παγκόσμιου στόλου έχει εξοπλιστεί ή 
αναμένεται να εξοπλιστεί με τα εν λόγω 
συστήματα, ενώ την ίδια στιγμή το 1/3 του 
orderbook έχει επιλέξει την ίδια οδό. Σε 
ό,τι αφορά τα μεγάλης χωρητικότητας 
πλοία, η ζήτηση για scrubbers είναι υψηλή, 
γεγονός που καταδεικνύει ότι οι προμη-
θευτές καυσίμων στα λιμάνια που φιλο-
ξενούν τα πλοία αυτά θα συνεχίσουν να 
παρέχουν HSFO.
Σε ό,τι αφορά το spread της τιμής μεταξύ 
HSFO και LSFO, η αναμενόμενη «σφιχτή» 
προσφορά αποθειωμένων καυσίμων κατα-
δεικνύει ότι το premium θα είναι αρκετά 
υψηλό, ώστε να ανακτήσει το κόστος της 
επένδυσης σε scrubbers τα δύο πρώτα 
χρόνια της εφαρμογής του κανονισμού.
Στο πλαίσιο αυτό, η Drewry αναμένει ότι 
το 2020 το premium του LSFO έναντι του 
HSFO θα κινηθεί στα $240/τόνο και σταδι-
ακά θα υποχωρήσει στα $80/τόνο το 2023, 
ενώ, σύμφωνα με αυτές τις εκτιμήσεις, ένα 
non-eco VLCC με scrubber θα κερδίζει 
$12.500/ημέρα παραπάνω από ένα αντί-
στοιχο πλοίο χωρίς scrubber. Τέλος, καθώς 
το spread συνεχίζει να μειώνεται, μετά το 
2023 η επιλογή των scrubbers θα φαντάζει 
περισσότερο επικερδής.

ΕΕ: Συνεχείς προσπάθειες  
για την πάταξη της φοροδιαφυγής

H EE ανακοίνωσε ότι αφαίρεσε από τη 
«μαύρη λίστα» των φορολογικών παρα-
δείσων τις Βερμούδες, την Αρούμπα και 
τα Μπαρμπάντος, με αποτέλεσμα να μην 
περιέχεται πλέον στη συγκεκριμένη λίστα 
της καμία κτήση ευρωπαϊκής χώρας.
Οι τρεις παραπάνω νησιωτικές χώρες 
εντάχθηκαν στη «μαύρη λίστα» των 
φορολογικών παραδείσων της ΕΕ τον 
περασμένο Μάρτιο, καθώς είχαν αποτύ-
χει για μήνες να αλλάξουν τη φορολογική 
τους πολιτική, ακολουθώντας αδιαφανείς 
πολιτικές, οι οποίες προωθούσαν την 
αποφυγή φορολόγησης φυσικών και νομι-
κών προσώπων.

ΕΝ ΠΛΩ
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Σύμφωνα με το Reuters, η Αρούμπα κατά-
φερε να τροποποιήσει τη νομοθεσία της 
προκειμένου να ανταποκρίνεται σε ορι-
σμένες απαιτήσεις της ΕΕ, ενώ οι Βερμού-
δες και το Μπαρμπάντος δεσμεύτηκαν να 
λάβουν υπόψη τις συστάσεις της ΕΕ και 
εντάχθηκαν πλέον στην γκρι λίστα, υπό 
ενδελεχή επιτήρηση από την ΕΕ για τις 
φορολογικές τους πρακτικές.
Η «μαύρη λίστα» των φορολογικών παρα-
δείσων περιλαμβάνει σήμερα δώδεκα 
χώρες, μεταξύ των οποίων τα ΗΑΕ, το 
Ομάν, τα Φίτζι, το Βανουάτου και η Ντο-
μίνικα στην Καραϊβική.
Η «μαύρη λίστα» των φορολογικών παρα-
δείσων δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο του 
2017 από την ΕΕ, συμπεριλαμβάνοντας 
αρχικά δεκαεπτά χώρες, με στόχο την εξά-
λειψη της φοροδιαφυγής νομικών ή φυσι-
κών προσώπων και την πάταξη του παρά-
νομου χρήματος και της μεταφοράς του.

Ιστορικό ρεκόρ για  
τη χωρητικότητα του  
παγκόσμιου εμπορικού στόλου

Η χωρητικότητα του παγκόσμιου εμπορικού 
στόλου ξεπέρασε τα 2 δις dwt για πρώτη 
φορά, σύμφωνα με την Clarksons Research.
Όπως προκύπτει από στοιχεία της 
Clarksons Research, στις αρχές του 2019 η 
χωρητικότητα του εμπορικού στόλου σε 

παγκόσμιο επίπεδο ανερχόταν σε 1,98 δις 
dwt, ενώ μέσα στον Μάιο άγγιξε τα 2 δις 
dwt. Έως το 2033 η εν λόγω χωρητικότητα 
αναμένεται να αγγίξει τα 3 δις dwt.
Τον Απρίλιο του 2006, η χωρητικότητα του 
παγκόσμιου εμπορικού στόλου είχε φτά-
σει το 1 δις dwt. Από τότε έως σήμερα, ως 
προς την αύξηση της χωρητικότητας του 
εμπορικού στόλου σε 2 δις dwt, έχει συμ-
βάλει η ναυπήγηση bulk carriers με ποσο-
στό 50%, η ναυπήγηση δεξαμενόπλοιων με 
27% και τα containerships με ποσοστό 15%.

Υπό πίεση η γερμανική ναυτιλία

Στα τέλη Μαΐου πραγματοποιήθηκε το 11ο 
Εθνικό Ναυτιλιακό Συνέδριο της Γερμανί-
ας στο Φριντριχσάφεν, με τίτλο «Maritime 
Germany – Global, Smart, Green», κατά 
τις εργασίες του οποίου τέθηκαν επί 
τάπητος όλα τα σημαντικά ζητήματα που 
απασχολούν τη γερμανική ναυτιλία. Το 
«παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων, η Γερμα-
νίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ και ο 
επικεφαλής της Ένωσης Γερμανών Εφο-
πλιστών, Άλφρεντ Χάρτμαν.
Η Γερμανίδα καγκελάριος στην παρέμ-
βασή της τόνισε ότι η Γερμανία διαθέτει 
έναν από τους ισχυρότερους παγκοσμίως 
εμπορικούς στόλους και ότι η γερμανική 
βιομηχανία επωφελείται τα μέγιστα από 
την ύπαρξη ισχυρών λιμένων και τη δια-

σύνδεσή τους με την ενδοχώρα. Η ίδια 
σημείωσε, επίσης, ότι οι ευκαιρίες για τη 
γερμανική ναυτιλία σαφώς υπερτερούν των 
προκλήσεων, ωστόσο το στοίχημα είναι να 
διαμορφωθούν από την πλευρά των πολι-
τικών οι συνθήκες βελτίωσης της ανταγωνι-
στικότητας της γερμανικής ναυτιλίας.
Ο κ. Χάρτμαν συμφώνησε στην ανάγκη 
άμεσης λήψης μέτρων προς αντιμετώπιση 
της κατάστασης, σημειώνοντας με έμφαση 
ότι «πουθενά στην Ευρώπη ασφάλιση και 
ναυτιλιακές δραστηριότητες δεν επιβαρύ-
νονται με τόσο μεγάλη φορολογία όσο στη 
Γερμανία». Το έτερο ζήτημα που ανέδειξε 
ο κ. Χάρτμαν ήταν η αδυναμία πρόσβασης 
σε πηγές χρηματοδότησης για τον γερμα-
νικό εμπορικό στόλο: «Με την απόσυρση 
από την αγορά των τριών μεγαλύτερων 
χρηματοδοτών της ναυτιλίας, έχει κατα-
στεί ιδιαίτερα δύσκολο για τους Γερμανούς 
πλοιοκτήτες να χρηματοδοτούν επενδύ-
σεις για βιώσιμα και αποδοτικά πλοία».
Κατά τον κ. Χάρτμαν, αν δεν ληφθούν 
άμεσα μέτρα από την ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση, το μέλλον δεν προοιωνίζεται 
καλό για τη γερμανική ναυτιλία, το ποσο-
στό της οποίας στον παγκόσμιο εμπορικό 
στόλο θα συνεχίσει να μειώνεται.

Μία ακόμα χώρα επικυρώνει  
τη Σύμβαση του Χονγκ Κονγκ

Λίγες ημέρες μετά την παρότρυνση του 
γενικού γραμματέα του IMO, Κίτακ Λιμ, να 
επικυρώσουν και άλλες χώρες τη Σύμβαση 
του Χονγκ Κονγκ προκειμένου να μπορέσει 
να τεθεί άμεσα σε ισχύ, η Μάλτα αποφάσισε 
την επικύρωση της εν λόγω σύμβασης.
Πλέον οι χώρες που έχουν επικυρώσει τη 
Σύμβαση του Χονγκ Κονγκ είναι δώδεκα 
(Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Ιαπωνία, Ολλανδία, 
Νορβηγία, Παναμάς, Λαϊκή Δημοκρατία 
του Κονγκό, Σερβία, Τουρκία, Εσθονία, 
Μάλτα), αντιπροσωπεύοντας περίπου το 
28,8% του παγκόσμιου τονάζ.
Η Σύμβαση του Χονγκ Κονγκ προβλέπει 
την τήρηση σωστού σχεδιασμού, κατα-
σκευής, λειτουργίας και συντήρησης των 
πλοίων, αλλά και τη λήψη των απαιτούμενων 
μέτρων προετοιμασίας για την ανακύκλω-
ση ενός πλοίου, τα οποία θα διευκολύνουν 
τη δημιουργία ασφαλών και φιλικών προς 
το περιβάλλον συνθηκών κατά τη διαδικα-
σία ανακύκλωσης πλοίων, χωρίς να τίθεται 
σε κίνδυνο η υγεία των εργαζομένων.

ΕΝ ΠΛΩ
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Ο στρατηγικός στόχος για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη του IMO, που αφορά την ισό-
τητα των δύο φύλων και την ενδυνάμωση 
των γυναικών στη ναυτιλιακή βιομηχανία, 
βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης 
στο WISTA Med Conference 2019, το 
οποίο πραγματοποιήθηκε στις 23-25 Μαΐ-
ου στην Πύλο.
Στο διήμερο συνέδριο, το οποίο διορ-
γάνωσε με ιδιαίτερη επιτυχία η WISTA 
Hellas, παρευρέθηκαν μέλη της WISTA 
από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποί-
ων η κ. Sadan Kaptanoglu, πρόεδρος 
της BIMCO και επικεφαλής του ομίλου 
Kaptanoglu, καθώς και η πρόεδρος της 
WISTA International και Co-CEO της 
Tototheo Maritime Δέσποινα Παναγιώ-
του-Θεοδοσίου.
Κατά τη διάρκεια της πρώτης δημόσιας 
εμφάνισής της ως προέδρου της BIMCO, 
η κ. Καπτάνογλου εστιάστηκε ιδιαίτε-
ρα στην προστασία του περιβάλλοντος, 
καθώς επεσήμανε πως είναι επιτακτική 
ανάγκη η αναθεώρηση πρακτικών του 
παρελθόντος, αναφέροντας χαρακτηρι-
στικά: «Στην Κωνσταντινούπολη αυτή τη 
στιγμή βρέχει λες και είναι χειμώνας». Η 

νέα πρόεδρος της BIMCO δήλωσε, μάλι-
στα, πως η σημαντικότερη πρόκληση για 
τη διεθνή ναυτιλία είναι η περαιτέρω μεί-
ωση των εκπομπών αερίων του θερμοκη-
πίου, παρότι δεν υπάρχει καμία απολύτως 

αμφιβολία πως τα πλοία αποτελούν τα 
αποτελεσματικότερα και περιβαλλοντικά 
φιλικότερα μέσα μεταφοράς του παγκό-
σμιου εμπορίου.
Σχετικά με τις κυρώσεις και τις πολιτικές 
προστατευτισμού, η κ. Kaptanoglu, αναφε-
ρόμενη στους διεθνείς ηγέτες, περιέγρα-
ψε την κατάσταση εύστοχα χρησιμοποι-
ώντας την παροιμία «όταν ο ιμάμης λοξο-
δρομεί, οι πιστοί παρεκτρέπονται», ενώ 
εξέφρασε την άποψη πως οι κυρώσεις 
δεν είναι ποτέ προς όφελος της παγκό-
σμιας οικονομίας και, κατά συνέπεια, της 
ναυτιλιακής βιομηχανίας. Επίσης τόνισε 
πως, αν δεν υπήρχε πετρέλαιο, κανείς δεν 
θα νοιαζόταν για τις χώρες της ανατολι-
κής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.
Η πρόεδρος της BIMCO επεσήμανε πως 
οι τιμωρητικές πολιτικές έχουν δραμα-
τικές επιπτώσεις, κυρίως στους απλούς 
πολίτες, ενώ ανέφερε πως, παρότι «υπάρ-
χει αρκετό ψωμί για όλα τα κράτη, ορισμέ-
να θέλουν ακόμα περισσότερο. Ζούμε σε 
μια περιοχή του πλανήτη από την οποία 
όλοι θέλουν ένα κομμάτι. Αυτό οδηγεί σε 
ανταγωνισμό και ενίοτε σε συγκρούσεις. 
Τι είμαστε άραγε πραγματικά μπροστά 
στις υπερδυνάμεις; Αυτοί είναι οι ελέφα-
ντες, εμείς τι είμαστε;» αναρωτήθηκε η κ. 

WISTA: Όσα συζητούν  
οι πρωταγωνίστριες  
της ναυτιλίας στη Μεσόγειο

ΕΝ ΠΛΩ

Η πρόεδρος της Wista Hellas, Άντζυ Χάρτμαν, με την αντιπρόεδρο Έλπη Πετράκη και ομιλητές του συνεδρίου.

Στιγμιότυπο από πάνελ κατά το διήμερο συνέδριο WISTA Med Conference 2019.



Kaptanoglu. Σημειώνεται πως, σύμφωνα με 
την ίδια, η BIMCO ετοιμάζει μια σχετική 
«ρήτρα κυρώσεων», η οποία θα είναι δια-
θέσιμη μέχρι το τέλος του έτους.
Η επικεφαλής του ομίλου Kaptanoglu δεν 
παρέλειψε να αναφερθεί και στην εγκα-
τάσταση scrubbers στα πλοία, τονίζοντας 
πως πρόκειται για μια καθαρά εμπορι-
κή απόφαση, ενώ επεσήμανε πως πρό-
σφατα η BIMCO, σε συνεργασία με την 
INTERTANKO, δημοσίευσαν ένα Q&A 
που αφορά τα scrubbers.
Στο ζήτημα των κυρώσεων αναφέρθηκε 
και ο κ. Γιώργος Δ. Γουρδομιχάλης, διευ-
θύνων σύμβουλος της Phoenix Shipping & 
Trading S.A., ο οποίος εκτίμησε πως θα 
υπάρξει κλιμάκωση της έντασης ανάμε-
σα στις ΗΠΑ και στο Ιράν. Παράλληλα 
επεσήμανε πως σήμερα πλοία ινδικών 
συμφερόντων διεξάγουν εμπόριο που 
οι Έλληνες πλοιοκτήτες δεν μπορούν να 
διεκδικήσουν λόγω των εμπορικών κυρώ-
σεων, σε σημαντικά υψηλότερα από την 
αγορά ναύλα.
Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και η παρέμβα-
ση του κ. Ματθαίου Λω της Blue Planet 
Shipping, ο οποίος ανέφερε πως η δια-
θεσιμότητα επαρκών καυσίμων χαμηλής 

περιεκτικότητας σε θείο, όπως και οι τιμές 
με τις οποίες αυτά θα διατίθενται στην 
αγορά, αποτελούν σημαντικές ανησυχίες 
για τη ναυτιλιακή βιομηχανία, καθώς η μεί-
ξη καυσίμων ενδέχεται να δημιουργήσει 
σημαντικά προβλήματα συμβατότητας.
Κατά την παρουσίασή της, η κ. Δέσποι-
να Παναγιώτου-Θεοδοσίου παρουσίασε 
ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία ανα-
φορικά με την απασχολησιμότητα των 
γυναικών στη ναυτιλιακή βιομηχανία, επι-
σημαίνοντας πως μόνο το 1% του παγκό-
σμιου ναυτεργατικού δυναμικού είναι 
γυναίκες. Αναφορικά με τους φιλόδοξους 
στρατηγικούς στόχους των Ηνωμένων 
Εθνών και του IMO, η κ. Θεοδοσίου τόνι-
σε την ανάγκη ανάπτυξης KPIs, τα οποία 
θα μετρούν την υλοποίηση των στόχων 
που έχουν τεθεί.
Στο τελευταίο πάνελ, το οποίο αφορούσε 
τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες για 
τα λιμάνια της Μεσογείου, ο κ. Φίλιππος 
Κωστόπουλος, πρόεδρος της Διεθνούς 
Ναυτικής Ένωσης και διευθύνων σύμβου-
λος της Arkas Hellas S.A., ανέφερε πως 
ο Πειραιάς εξελίσσεται σε ένα ιδιαίτερα 
σημαντικό λιμάνι για την ευρύτερη περι-
οχή της Μεσογείου. Ο κ. Κωστόπουλος 

προσέθεσε πως η άνοδος του παγκό-
σμιου εμπορίου θα ευνοήσει όσα λιμάνια 
καταφέρουν να προσαρμοστούν γρήγορα 
στη νέα εποχή, καθώς και όσα διαθέτουν 
επαρκή συνδεσιμότητα με τη στεριά.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, ο κ. 
Ηλίας Μπίσιας, διευθυντής των Ναυτικών 
Χρονικών και της Isalos.net, παρουσία-
σε ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ευρήματα, τα 
οποία αφορούν το κοινωνιολογικό προφίλ 
αλλά και τις προτιμήσεις των πρωτοετών 
σπουδαστριών που φοιτούν στις ελληνι-
κές Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Ο 
κ. Μπίσιας επικεντρώθηκε στη διαφορο-
ποίηση που παρουσιάζουν οι γυναίκες σε 
σχέση με τους άνδρες σπουδαστές ανα-
φορικά με τους προτιμώμενους τύπους 
πλοίων αλλά και τους λόγους επιλογής του 
ναυτικού επαγγέλματος, ενώ παρουσίασε 
τα κριτήρια με τα οποία οι νέες σπουδά-
στριες επιλέγουν ναυτιλιακές εταιρείες. Ο 
κ. Μπίσιας δεν παρέλειψε να αναφερθεί 
στην ανάγκη ανάπτυξης διαλόγου επικοι-
νωνίας με τη νέα γενιά, καθώς και στην 
επίτευξη ισορροπίας των σχέσεων –και 
όχι απαραίτητα ισότητας– ανάμεσα στα 
δύο φύλα στο ιδιαίτερα πολυπολιτισμικό 
περιβάλλον της ναυτιλίας.
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Isalos.net: Η ναυτιλιακή  
κοινότητα συναντά τους 
σπουδαστές της ΑΕΝ Ηπείρου

Η εκπαιδευτική πρωτοβουλία Isalos.net 
διοργάνωσε τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2019, για 
πρώτη φορά στην Πρέβεζα, ημερίδα-συνά-
ντηση των σπουδαστών της ΑΕΝ Ηπείρου 
με εκπροσώπους ναυτιλιακών εταιρειών, 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και φορέων.
Η δέκατη κατά σειρά ημερίδα «Επιλέγω 
Ναυτιλία», που διεξήχθη στο Πολιτιστικό 
Κέντρο Δήμου Πρέβεζας από την Isalos.
net, με χορηγό επικοινωνίας τα Ναυτικά 
Χρονικά, προκάλεσε το έντονο ενδιαφέρον 
αλλά και την ενεργό συμμετοχή 300 σπου-
δαστών ΑΕΝ. Η ημερίδα περιλάμβανε δύο 
θεματικά πάνελ, όπου συμμετέχοντες ειση-
γητές ανέπτυξαν τις απόψεις τους πάνω σε 
επίκαιρα θέματα σχετικά με τις ευκαιρίες 
και τις προκλήσεις σταδιοδρομίας τόσο 
στα bulk carriers όσο και στα δεξαμενό-
πλοια, ενώ απάντησαν σε πολυάριθμες 
ερωτήσεις από το εξαιρετικά ενεργό κοινό.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, εκπρόσωποι 
του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, 
της ΠΕΠΕΝ, ναυτιλιακών εταιρειών, εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων και φορέων είχαν 
την ευκαιρία να συνομιλήσουν και να εξε-
ρευνήσουν προοπτικές απασχόλησης για 
τους ενδιαφερόμενους νέους και νέες.
Η αρωγή τόσο του διοικητή της ΑΕΝ Ηπεί-
ρου, αντιπλοιάρχου ΛΣ Παύλου Τιφτικίδη, 
όσο και του διευθυντή Σπουδών της σχο-
λής, Παντελή Κίκερη, του εκπαιδευτικού 
προσωπικού και, φυσικά, της Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ήταν 
εξαιρετικά σημαντική και καθοριστική ως 
προς την επιτυχία της πρωτοβουλίας.
Στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στη 
διοργάνωση, τα Ναυτικά Χρονικά ζήτησαν 
από δύο εκπροσώπους σημαντικών φορέ-
ων, του ΝΕΕ και της ΠΕΠΕΝ, να καταθέ-
σουν τις εμπειρίες τους αναφορικά με την 
εκδήλωση «Επιλέγω Ναυτιλία», αλλά και 
για τη νέα γενιά που φοιτά στις ναυτικές 
ακαδημίες.

Μιχάλης Σαρλής, 
Σύμβουλος του Ναυτικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος

Ήταν η πρώτη μου συμμετοχή σε αντί-
στοιχη ημερίδα της Isalos.net.
Επειδή η ναυτική εκπαίδευση είναι από 
τους κύριους τομείς ενασχόλησης του 
Ναυτικού Επιμελητηρίου, αλλά και από 
προσωπικό ενδιαφέρον, ομολογώ ότι η 
εκδήλωση αυτή αποτέλεσε δυνατή δόση 
αισιοδοξίας για την πορεία της νεολαίας 
μας και της ναυτιλίας.
Μου δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι οι 
σπουδαστές και οι σπουδάστριες της 
ΑΕΝ Ηπείρου είναι συνειδητοποιημένοι 
ως προς τον προσανατολισμό τους και 
αποφασισμένοι να σταδιοδρομήσουν στη 
ναυτιλία. Γνωρίζουν πολλά για το γενικό-
τερο περιβάλλον στη ναυτιλία και η αλλη-
λεπίδρασή τους με καταξιωμένα στελέχη, 
όπως οι ομιλητές της εκδήλωσης, εκτιμώ 
ότι είχε θετικό αποτύπωμα.
Παρατηρώντας το θαλάσσιο περιβάλ-

ΕΝ ΠΛΩ

Στιγμιότυπο από το δεύτερο πάνελ της ημερίδας «Επιλέγω Ναυτιλία» στην Πρέβεζα, με θέμα «Προκλήσεις για 
τα πλοία μεταφοράς υγρών φορτίων». Α-Δ: Ό δρ Παναγιώτης Καπετανάκης, αρχισυντάκτης των Ναυτικών 
Χρονικών, ο καπτ. Αθανάσιος Αποστολόπουλος, Manning Manager της Springfield Shipping Co. Panama S.A., ο κ. 
Μιχάλης Σαρλής, σύμβουλος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ο κ. Νίκος Χάνος, Crew Manager της Seaven, 
και ο καπτ. Γεώργιος Γεωργούλης της Isalos.net.

Ό διευθυντής Σπουδών, καπτ. Παντελής Κίκερης, με τον διοικητή της ΑΕΝ Ηπείρου, αντιπλοί-
αρχο Λ.Σ. Παύλο Τιφτικίδη.



λον της πόλης, αναρωτήθηκα πώς θα 
μπορούσε να καλλιεργηθεί η ναυτοσύνη 
στα παιδιά αυτά αν είχαν τη δυνατότητα 
εκπαίδευσης σε μικρό ιστιοφόρο σκά-
φος, αποκτώντας έτσι εμπειρία και γνώ-
σεις στα βασικά στοιχεία της θαλασσινής 
παράδοσης και τέχνης.

Καπτ. Απόστολος Κουντούρης, 
Senior DP Instructor AFNI, 
Μέλος ΔΣ ΠΕΠΕΝ

Θα ήθελα ειλικρινά να εκφράσω σε λίγες 
γραμμές τα μηνύματα που έλαβα από το 
σύνολο των σπουδαστών κατά τη διάρ-
κεια της ημερίδας στη σχολή της Πρέβε-
ζας, που διοργάνωσαν το περιοδικό Ναυ-
τικά Χρονικά και η Isalos.net και όπου είχα 
την τιμή να παρευρεθώ, και να σημειώσω 
πως με εξέπληξε ευχάριστα η συμμετοχή 
τους και τα ερωτήματα που έθεσαν.
Ειλικρινά εύχομαι και ευελπιστώ στο άμε-
σο μέλλον να μπορέσουμε να λύσουμε ως 
ναυτιλιακή κοινότητα όλα τα θέματα που 
έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια 
για τους σπουδαστές όλων των Ακαδημι-
ών Εμπορικού Ναυτικού, αν όντως ενδι-

αφερόμαστε να παραμείνουμε η πρώτη 
ναυτική δύναμη παγκοσμίως.
Τεράστιο είναι το πρόβλημα με τη ναυτο-
λόγηση και την απορρόφηση των σπου-
δαστών από τις ναυτιλιακές εταιρείες, η 
οποία γίνεται με την εποπτεία του υπουρ-
γείου, παρότι ο ελληνικός στόλος κατέχει 
την πρώτη θέση στην παγκόσμια ναυτιλία· 
ως αποτέλεσμα, οι σπουδαστές αναγκά-
ζονται να αποχωρούν από τις ΑΕΝ, ενώ 
οι πλοίαρχοι και οι μηχανικοί εμπορικού 
ναυτικού που συνεχίζουν καθυστερούν να 
αποκτούν τα διπλώματά τους.

Απαιτείται πάραυτα εκσυγχρονισμός στα 
βιβλία, στην ύλη και στον εξοπλισμό (προ-
σομοιωτές), ώστε οι σπουδαστές να μπο-
ρούν να εκπαιδεύονται με τα μέσα που θα 
χρησιμοποιούν στα πλοία.
Κλείνοντας θέλω να ευχηθώ σε όλους 
τους σπουδαστές των ναυτικών ακαδη-
μιών μας να πορεύονται στην ατραπό 
τους με τις οποιεσδήποτε δυσκολίες και 
αντιξοότητες, γιατί το ναυτικό επάγγελμα 
απαιτεί γνώση, σεβασμό, θετική σκέψη και 
ντομπροσύνη. 
Καλά ταξίδια πάντα!

Στιγμιότυπο από το πρώτο πάνελ της ημερίδας, με θέμα «Προκλήσεις για τα πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου». Α-Δ: Ό καπτ. Ανδρέας 
Βουρέκας, Crew Manager, Carras (Hellas) S.A., ο κ. Γιάννης Θεοδωρόπουλος, οικονομικός αναλυτής, Ναυτικά Χρονικά, ο καπτ. Απόστολος 
Κουντούρης, AFNI, Senior DP Instructor, Μέλος Δ.Σ. της ΠΕΠΕΝ και ο καπτ. Γεώργιος Γεωργούλης της Isalos.net.

www.becker-marine-systems.comManoeuvring 
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Are you ready for the IMO 2020 sulphur requirements? 

The easily installed Becker Mewis Duct® for vessels with a high block
coeffi cient reduces SOX, NOX and CO2. The device is placed in front
of the propeller, has no moving parts, reduces noise, and saves 
energy by 6% on average – 8% or higher is possible.

Right: Bulk Carrier Loxandra

Its Becker Mewis Duct® reduces CO2 by 1,353 t per year

1,070 Becker Mewis Ducts®  have reduced CO2 by >  7 million t (May 2019).  121 more Becker Mewis Ducts® have been ordered.

IMO 2020 sulphur requirementsIMO 2020 sulphur requirements

Visit us at Nor-Shipping, Oslo, Norway,
hall 3, booth C02-14c, German Pavilion, 4th - 7th June 2019
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Αρχιεπίσκοπος Αμερικής:  
«Η προσωπική μου διαδρομή  
είναι στενά συνδεδεμένη με  
τη θάλασσα και τη ναυτιλία»

Με την παρουσία πλήθους μελών και 
εκπροσώπων της θρησκευτικής, πολιτικής 
και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας, αλλά 
και της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας, 
πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20 Μαΐ-
ου, στο κτίριο της Ιστορικής Βιβλιοθήκης 
του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, η 
τελετή απονομής των ενδέκατων Βραβεί-
ων Ευκράντη. Τα Βραβεία Ευκράντη διορ-
γανώνονται από τα Ναυτικά Χρονικά με τη 
συνεργασία του Ιδρύματος Λασκαρίδη. 
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης και μέσα σε 
κλίμα έντονης συγκίνησης απονεμήθηκε 
το Βραβείο «Μαριλένα Λασκαρίδη» στον 
νεοεκλεγέντα Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. 
Ελπιδοφόρο. Το βραβείο θεσπίστηκε στη 
μνήμη της Μαριλένας Λασκαρίδη και απο-
νέμεται σε πρόσωπα τα οποία επιτυγχάνουν 
με το έργο τους την αριστεία στον ναυτιλι-
ακό πολιτισμό και την αρωγή στην ελληνική 
ναυτιλιακή κληρονομιά και παράδοση.
Ο κ. Ελπιδοφόρος αφίχθη στην Αθήνα, 
ερχόμενος από την Κωνσταντινούπολη, 
τόσο για τη βράβευσή του όσο και για τη 
διενέργεια επαφών με την πολιτειακή και 
πολιτική ηγεσία της χώρας, προτού ανα-
χωρήσει για τις ΗΠΑ για την τελετή της 
ενθρόνισής του.

Ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος ξεκί-
νησε την ομιλία του εκφράζοντας τη 
χαρά του για τη βράβευσή του, σημει-
ώνοντας ωστόσο ότι αυτή συνιστά μια 
τόσο «ξεχωριστή στιγμή, καθώς τιμού-
με τη μνήμη μιας κυρίας η οποία έφυγε 
από κοντά μας σωματικά, αλλά άφησε μια 
τεράστια δράση και κληρονομιά πίσω της 
και τέτοιο υπόδειγμα ήθους και προσφο-
ράς στην οικογένειά της και σε όλη την 
ελληνική κοινωνία».
Ο κ. Ελπιδοφόρος, κατά τον ευχαριστήριο 
λόγο του προς τους παρευρισκομένους, 
ο οποίος διακρινόταν από έναν έντονα 
εξομολογητικό χαρακτήρα και προσωπικό 
τόνο, σημείωσε συγκινημένος ότι και η δική 
του προσωπική διαδρομή είναι στενά συν-
δεδεμένη με τη θάλασσα και τη ναυτιλία. 
Ήταν στα χρόνια της τρίτης τάξης του 
γυμνασίου, στη Θεσσαλονίκη, όπου ζούσε 
ο Αρχιεπίσκοπος, όταν στο πλαίσιο του 
μαθήματος του επαγγελματικού προσανα-
τολισμού ο ίδιος άκουσε για πρώτη φορά 
από τον δάσκαλό του για «τη ναυτιλία, η 
οποία και με γοήτευσε». Με την κάθοδο 
της οικογένειας στην Αθήνα, λόγω επαγ-
γελματικών υποχρεώσεων του πατέρα 
του, αποφάσισε να γραφτεί «σε λύκειο 
ναυτικό», κάτι που δεν άρεσε καθόλου 
στους γονείς του. Ο ίδιος, «πεισματάρης 
όντας», αψήφησε τους γονείς του και, 
όταν πια βρέθηκε στην Αθήνα, επιχείρησε 
να κάνει την αίτησή του, αλλά ήταν εκπρό-

θεσμη, και έτσι έχασε τη δυνατότητα 
εγγραφής σε ναυτικό λύκειο. 
Ωστόσο, όπως ο ίδιος ανέφερε, «η αγά-
πη μου για τη ναυτιλία δεν έλειψε ποτέ 
από μέσα μου», και αυτό ίσως οφείλεται 
και στο γεγονός ότι η οικογένειά του προ-
έρχεται από «τους Χιώτες εκείνους που 
έφυγαν διωγμένοι με την καταστροφή της 
Χίου και εγκαταστάθηκαν στην Κωνστα-
ντινούπολη, όπου υπάρχει μέχρι τώρα η 
μεγάλη παροικία των Χιωτών». Και ο ίδιος 
προσέθεσε ότι «ίσως στο DNA αυτό των 
Χιωτών, που είναι μεγάλοι στον χώρο τον 
ναυτιλιακό και διαπρέπουν, οφείλεται η 
αγάπη μου και η αδυναμία που είχα ανέ-
καθεν και στη θάλασσα και στη ναυτιλία».
Όπως σημείωσε ο Αρχιεπίσκοπος, η ναυ-
τιλία αποτελεί μία από τις τρεις «υπερ-
δυνάμεις» που διαθέτει ο ελληνισμός, με 
τις άλλες δύο να είναι «ο πολιτισμός και 
η γλώσσα μας», αλλά και «η ορθοδοξία». 
Απευθυνόμενος στα μέλη της ελληνικής 
ναυτιλιακής κοινότητας, σημείωσε ότι: 
«Όσο σκορπάει ο ελληνισμός σε ολόκλη-
ρο τον κόσμο, όσο απλώνεται, τόσο πιο 
πολύ διαπρέπει, και μάλιστα η θάλασσα 
είναι ένας πολύ ελκυστικός και συναρ-
παστικός προορισμός για τον ελληνισμό, 
για να αναπτύξει την επιχειρηματική του 
δραστηριότητα και να αναπτύξει αυτό το 
δαιμόνιο που έχει μέσα του, να κατακτά, 
να ανοίγεται, να βλέπει νέους τόπους και 
να απλώνεται».

Ό Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος προσφέρει αναμνη-
στικό τόμο στον κ. Πάνο Λασκαρίδη, πρόεδρο του Ιδρύματος 
Λασκαρίδη.

ΕΝ ΠΛΩ

Η ναυτιλία αποτελεί μία 
από τις τρεις υπερδυνάμεις 
που διαθέτει ο ελληνισμός,  
με τις άλλες δύο να είναι  
ο πολιτισμός και  
η γλώσσα μας,  
αλλά και η ορθοδοξία.



LASKARIDIS SHIPPING CO. LTD.

HEAD OFFICE

5, Xenias str. & Ch. Trikoupi

14562, Athens, Greece

Tel.: +30 210 62 84 200

e-mail: athens@laskaridis.com

www.laviniabulk.com

A globally 
integrated 
shipping 
group

- Transportation (dry bulk, wet, reefer)

- Shipyards

- Ship Agency

- Logistics

- Terminals

- Fuel Supplies at High Seas

- Pelagic Fish Trading

On time - any time!
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ΑΝΑΛΥΣΗ

Προτεραιότητα για  
τη ναυτιλία η μείωση 
του περιβαλλοντικού 
της αποτυπώματος

Ποια σημαντικά ζητήματα 
τέθηκαν επί τάπητος στην 
Επιτροπή Προστασίας 
Θαλάσσιου Περιβάλλοντος 
του ΙΜΌ.

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

Η σύνοδος MEPC 74 του ΙΜΟ, η οποία έλαβε χώρα στο Λονδίνο 
μεταξύ 13 και 17 Μαΐου 2019, εξέτασε πολλά θέματα, με σημαντικότερα 
ορισμένες αλλαγές στο EEDI, την οριστικοποίηση των οδηγιών για 
την εφαρμογή του κανονισμού για καύσιμα περιεκτικότητας σε θείο 
0,5% από το 2020, αλλά και το μεγάλο ζήτημα των προτεινόμενων 
βραχυπρόθεσμων μέτρων για τη μείωση του CO2, ενώ άρχισε και  
η συζήτηση για τα πλαστικά.

Για το θέμα του EEDI, η σύνοδος αποδέ-
χτηκε τις «ενισχυμένες» προτάσεις του 
World Shipping Council (WSC), των δια-
χειριστών containerships δηλαδή, σύμφω-
να με τις οποίες η τρίτη φάση εφαρμογής 
έρχεται το 2022 αντί για το 2025, με δια-
φοροποιημένες μειώσεις του EEDI ανάλο-
γα με το μέγεθος του πλοίου. Για τα πολύ 
μεγάλα, η μείωση του δείκτη σχεδιασμού 
EEDI πρέπει να είναι -50% από την αρχική 
γραμμή βάσης, ενώ για τα μικρά πλοία έως 
-30%. Επίσης, λύθηκε το πρόβλημα των 
μεγάλων φορτηγών και δεξαμενόπλοιων, 
που δεν ήταν εφικτό να πιάσουν τους 
αρχικούς στόχους της τρίτης φάσης το 
2025. Γι’ αυτά τα πλοία, άνω των 279.000 
dwt, ορίστηκε νέα, υψηλότερη γραμμή 
βάσης. Τέλος, συμφωνήθηκε να εξετα-

στεί μελλοντική φάση 4 του EEDI μετά το 
2022 ή το 2025.
Όσον αφορά το EEDI, έχουμε αναφέρει 
πολλές φορές στο παρελθόν ότι δεν είναι 
ένας πραγματικός δείκτης ενεργειακής 
απόδοσης. Δυστυχώς, για τους περισ-
σότερους στον ΙΜΟ, μείωση του EEDI 
σημαίνει αύξηση της ενεργειακής από-
δοσης του πλοίου, κάτι που όμως δεν 
ισχύει στην πραγματικότητα, όταν εύκολα 
μπορείς να ικανοποιήσεις οποιαδήποτε 
μείωση του EEDI μειώνοντας απλώς την 
ιπποδύναμη της μηχανής. Προφανώς, οι 
περισσότεροι έχουν «βολευτεί» με το να 
ικανοποιούν δήθεν καλύτερες ενεργεια-
κές αποδόσεις – στα χαρτιά. Για πραγμα-
τικές μειώσεις CO2, χρειάζεται καλύτερος 
σχεδιασμός του πλοίου, για βέλτιστη από-



δοση στις πραγματικές καιρικές συνθήκες 
και σε διάφορα βυθίσματα φορτώσεων.
Αναφορικά με τον νέο κανονισμό καυσί-
μων του 2020, οριστικοποιήθηκαν οι οδη-
γίες προς διαχειριστές πλοίων, προμηθευ-
τές καυσίμων και λιμενικές αρχές (port 
states). 
Είναι αλήθεια ότι εδώ έγινε πολλή και 
σοβαρή δουλειά, κάτι το οποίο χαιρέτισε 
η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Φυσικά, οι 
οδηγίες δεν μπορούν να καλύψουν πλήρως 
τις πολλές αβεβαιότητες που ακόμη παρα-
μένουν σχετικά με την τελική ποιότητα και 
καταλληλότητα των διαθέσιμων καυσίμων. 
Στα αξιοσημείωτα της συνόδου περιλαμ-
βάνονται η «αυστηροποίηση» των οδηγιών 
και για πλοία χωρίς scrubber, που δήλωσαν 
μη διαθεσιμότητα συμμορφούμενου καυσί-
μου, και για πλοία με scrubber σε περίπτω-
ση βλαβών. Για τα μεν πρώτα, ό,τι υπόλοιπο 
καύσιμο παραμείνει μετά το πρώτο λιμάνι 
δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί, παρά 
μόνο να δοθεί έξω στην πρώτη ευκαιρία. 
Για τις δε βλάβες στα scrubbers, το πλοίο 
πρέπει να πάρει οδηγίες από τη σημαία και 
τις παρακείμενες λιμενικές αρχές σχετικά 
με την επισκευή, ενώ θα πρέπει να χρησι-
μοποιεί συμμορφούμενο καύσιμο αν υπάρ-

χει πλοίο. Για τα scrubbers αποφασίστηκε 
να γίνει έρευνα από την ομάδα ειδικών του 
ΙΜΟ (GESAMP) σχετικά με την ποιότητα 
και την πιθανή επικινδυνότητα των υγρών 
αποβλήτων. Τελικές αποφάσεις για το θέμα 
αυτό θα ληφθούν το 2021. 
Για το μεγάλο θέμα των βραχυπρόθεσμων 
μέτρων μείωσης του CO2, πολλοί απογο-
ητεύτηκαν, διότι περίμεναν αποφάσεις σε 
αυτή τη σύνοδο. Όμως, ο ΙΜΟ είναι στη 
φάση των αρχικών συζητήσεων. Αυτό που 
–σωστά– αποφασίστηκε είναι ότι κάθε 
προτεινόμενο μέτρο (π.χ. μείωση ταχυτή-
των, μείωση ιπποδυνάμεων, κ.λπ.) πρέπει 
να ακολουθείται από πλήρη μελέτη επι-
πτώσεων στη ναυτιλία, κάτι που φυσικά 
απαιτεί χρόνο. Για τον λόγο αυτόν αποφα-
σίστηκε να γίνουν δύο επιπλέον συναντή-
σεις (intersessional meetings) πριν από 
την επομένη MEPC, τον Απρίλιο του 2020. 
Οι δύο αυτές συναντήσεις θα έχουν βασικό 
σκοπό να κατηγοριοποιήσουν τα πάρα πολ-
λά προτεινόμενα μέτρα, πολλά εκ των οποί-
ων έχουν κοινά σημεία και αλληλοκαλύψεις. 
Φυσικά, ούτε στην επόμενη σύνοδο επίκει-
νται αποφάσεις, αφού ίσως τότε, ή στη μεθε-
πόμενη, να κατατεθούν οι πρώτες μελέτες. 
Το θέμα των μέτρων μείωσης CO2 θα είναι 

καθοριστικό για το μέλλον της ναυτιλίας 
και είναι ευτυχές που ο ΙΜΟ δείχνει να 
θέλει να τα εξετάσει σε βάθος και να μην 
πάρει αποφάσεις εν θερμώ, ούτε να υπο-
κύψει στα διάφορα λόμπι που στέλνουν 
«ανοιχτές επιστολές» ή στους διαδηλω-
τές με αίτημα «μέτρα τώρα». Εξάλλου, ο 
σχεδιασμός πάντα ήταν οι αποφάσεις 
να ληφθούν για εφαρμογή από το 2023. 
Ένα «λάθος» μέτρο θα μπορούσε να είναι 
καταστροφικό για τη ναυτιλία.

Στα αξιοσημείωτα της 
συνόδου περιλαμβάνονται 
η «αυστηροποίηση» των 
οδηγιών και για πλοία 
χωρίς scrubber, που 
δήλωσαν μη διαθεσιμότητα 
συμμορφούμενου 
καυσίμου, και για πλοία 
με scrubber σε περίπτωση 
βλαβών. 

hempaguard.hempel.com
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Με το να κυνηγούν ένα μερίδιο της αγο-
ράς εις βάρος της διαφάνειας, της ποιό-
τητας και της εξυπηρέτησης των πελατών 
τους οι διαχειρίστριες εταιρείες έχουν 
αποκτήσει κακό όνομα.Υποτίθεται ότι, 
με την εξωτερική ανάθεση της καθημε-
ρινής λειτουργίας και συντήρησης των 
πλοίων σε ειδικούς διαχειριστές, όλοι θα 
έβγαιναν κερδισμένοι: θα μειωνόταν το 
«βάρος» των πλοιοκτητών –ειδικά εκεί-
νων που κατέχουν μερικά μόνο πλοία–, 
ενώ ο διαχειριστής θα μπορούσε να χρη-
σιμοποιήσει τις οικονομίες κλίμακας μέσω 
μιας δεξαμενής κοινών τεχνικών πόρων 
και της δημιουργίας κέντρων συντονισμού 
των δεξιοτήτων πληροφορικής.
Είτε πρόκειται για ακούσια συνέπεια είτε 
για εκούσια αυτοκαταστροφική πράξη, 
έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση όπου 
η μείωση του κόστους –και η μείωση των 
τιμών σε σχέση με εκείνες των ανταγωνι-
στών– έχει υποσκελίσει την παροχή υπη-
ρεσιών ως πρωταρχικό στόχο. Εκτός από 
τους μακροχρόνιους εμπορικούς κινδύ-
νους που συνεπάγεται η εμπορευματο-
ποίηση της επιχειρηματικής δραστηριό-
τητας, η τάση αυτή είναι ανησυχητική και 
από την άποψη της λειτουργίας και της 
ασφάλειας. Ίσως να είναι δυνατόν να δια-

χειριστεί κάποιος έναν διαφοροποιημέ-
νο στόλο με έναν μικρό προϋπολογισμό 
όταν όλα λειτουργούν ομαλά, όμως αυτό 
αφήνει ελάχιστα περιθώρια για σφάλμα-
τα και καθιστά δύσκολη την αντιμετώπι-
ση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
Κάποιοι θα υποστήριζαν ότι η κατάστα-
ση οφείλεται στην απροθυμία των πλοι-
οκτητών να πληρώσουν για την αξία που 
αγοράζουν. Ή μήπως αυτή η απροθυμία 
οφείλεται στο γεγονός ότι ορισμένοι 
πλοιοκτήτες πιστεύουν ότι οι διαχειρί-
στριες εταιρείες δεν είναι διαφανείς στις 
επιχειρηματικές συναλλαγές τους; Ένα 
πράγμα είναι βέβαιο: οι διαχειρίστριες 
εταιρείες δεν είναι όλες όμοιες. Ορισμέ-
νες επιμένουν στην αξία και απαιτούν 
ποιότητα. Άλλες έχουν μια ατζέντα ανά-
πτυξης με απώτερο στόχο την πώληση/
έκδοση μετοχών. Υπάρχει μια σύγκρου-
ση μεταξύ αυτών των δύο προσεγγίσεων, 
από την οποία ζημιώνονται η ασφάλεια, η 
ποιότητα και η υποστήριξη των πελατών.
Υπάρχει ωστόσο ένας τρόπος εξόδου 
από αυτή τη δυσκολία, ο οποίος μπορεί 
να αποτρέψει την καθοδική πορεία, και 
αυτός είναι οι διαχειρίστριες εταιρείες 
να δείχνουν στους ιδιοκτήτες, σαφώς και 
κατηγορηματικά, την αξία που παρέχουν. 

SHIP MANAGEMENT

Οι εταιρείες διαχείρισης πλοίων  
στην ψηφιακή εποχή

Οι εταιρείες διαχείρισης πλοίων 
πρέπει να υιοθετήσουν τις 
τελευταίες τεχνολογίες και να 
αυξήσουν τη διαφάνεια, ώστε  
να αποτρέψουν μια καθοδική 
πορεία και όλους τους κινδύνους 
που αυτή συνεπάγεται. 

Του Frank Coles,  
Διευθύνοντος Συμβούλου 
του Ομίλου Wallem



Πιστεύω ότι ο μόνος τρόπος για να επι-
τευχθεί αυτό είναι να αυξηθεί η διαφά-
νεια. Αν οι διαχειρίστριες εταιρείες κρύ-
βονται πίσω από ένα πέπλο θολότητας, 
οι ιδιοκτήτες έχουν κάθε δικαίωμα να 
είναι δύσπιστοι: η αδιαφάνεια προκαλεί 
υποψία και, κατά τη γνώμη μου, είναι αδι-
καιολόγητη.
Σε παλαιότερες εποχές, αυτό το θολό 
τοπίο θα μπορούσε να αποδοθεί στα 
τεχνικά προβλήματα που αφορούσαν 
τη συλλογή, την κωδικοποίηση και την 
παρουσίαση κατάλληλων μετρήσεων 
απόδοσης. Οι εξελίξεις στην τεχνολογία 
και στη συνδεσιμότητα του πλοίου με 
την ξηρά σημαίνουν ότι αυτή δεν είναι 
πλέον εύλογη δικαιολογία. Σήμερα είναι 
δυνατή η λεπτομερής παρακολούθηση 
όλων των συστημάτων εξοπλισμού και 
των μηχανημάτων που κάνουν το πλοίο 
να λειτουργεί, και αυτά τα δεδομένα 
είναι δυνατόν να μεταφερθούν γρήγορα 
και εύκολα από το πλοίο στους ειδικούς 
στην ξηρά. Χάρη στους αλγορίθμους και 
στην ευφυΐα των μηχανών, έχουμε τη 
δυνατότητα να τα αναλύουμε από περισ-
σότερες οπτικές γωνίες από ποτέ.
Δεν θα πρέπει να σταματήσουμε εκεί. Το 

σχέδιό μας είναι να διασφαλίσουμε ότι 
θα μοιραζόμαστε τη γνώση που απο-
κτούμε μέσα από αυτές τις διαδικασίες 
με τους ιδιοκτήτες. Με αυτόν τον τρόπο, 
μπορούμε να επικοινωνούμε σχετικά με 
την αξία που προσφέρουμε, δείχνοντάς 
τους την απόδοση των πλοίων που μας 
έχουν αναθέσει να φροντίζουμε. Αφού 
εντοπιστούν τα θέματα προβληματισμού, 
μπορούμε να δείξουμε πώς αντιμετωπί-
σαμε και ξεπεράσαμε αυτά τα προβλήμα-
τα, και αυτό μας δίνει ένα εργαλείο για να 
επισημάνουμε τομείς όπου, με τη σωστή 
υποστήριξη, θα μπορούσαν να γίνουν 
περαιτέρω βελτιώσεις.
Το να δίνουμε στους ιδιοκτήτες τη δυνα-
τότητα να συγκρίνουν τα στατιστικά τους 
με τους δείκτες του κλάδου όχι μόνο 
επιβεβαιώνει την αξία που προσφέρου-
με, αλλά μπορεί να αξιοποιηθεί και ως 
διαπραγματευτικό ατού από τους ιδιο-
κτήτες, ώστε να παρουσιάζουν τα πλοία 
τους με ευνοϊκό τρόπο κατά τη διάρκεια 
διαπραγματεύσεων για να κερδίσουν νέες 
ναυλώσεις. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η 
προσέγγιση όχι μόνο βάζει φρένο στον 
ανταγωνισμό που αφορά αποκλειστικά τις 
τιμές, αλλά δημιουργεί και τις προϋποθέ-

σεις για να αντιστρέψουμε τον δρόμο που 
έχουν πάρει τα πράγματα και να δημιουρ-
γήσουμε μια θετική αλληλεπίδραση.
Είναι επίσης σημαντικό να δείξουμε ότι 
τα πλοία συντηρούνται από ανθρώπους 
που νοιάζονται. Οι συναφείς τεχνολο-
γίες μπορούν να συμβάλουν στη δια-
τήρηση και στη συνεχή ανάπτυξη των 
ικανοτήτων των πληρωμάτων των πλοίων  
– τόσο των αξιωματικών στη γέφυρα 
όσο και των μηχανικών που εργάζονται 
στο μηχανοστάσιο.
Ο μακροπρόθεσμος στόχος εδώ δεν 
είναι να μετατρέψουμε το ανθρώπινο 
δυναμικό σε αυτοματοποιημένες μηχα-
νές οι οποίες ακολουθούν μόνο τις οδη-
γίες που έχουν δοθεί από κάποιο μηχά-
νημα-παντογνώστη. Αντίθετα, ο στόχος 
είναι να ενδυναμωθούν και να εξοπλι-
στούν με νέες δεξιότητες, ιδίως στην 
επίλυση προβλημάτων, και να αναπτύ-
ξουν νέες ικανότητες, ώστε να διασφα-
λιστεί ότι αποδίδουν στο βέλτιστο των 
ικανοτήτων τους και ότι είναι έτοιμοι να 
ασχοληθούν με πιο εξελιγμένα και αυτο-
ματοποιημένα μηχανήματα του πλοίου.
Το κοινό ζητούμενο είναι να κάνουμε την 
τεχνολογία να δουλεύει προς όφελός 
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μας –είτε πρόκειται για την ενίσχυση της 
διασύνδεσης μεταξύ του πληρώματος 
και του πλοίου είτε για τη διαμόρφωση 
στενότερης σχέσης με τους πελάτες μας, 
τους ιδιοκτήτες– και όχι το αντίστροφο. 
Το μέλλον της διαχείρισης πλοίων δεν 
έγκειται στην αντικατάσταση του πλη-
ρώματος με ρομπότ ή της ανθρώπινης 
επαφής στην εξυπηρέτηση πελατών με 
ρομπότ και εφαρμογές. Στην πραγματι-
κότητα, πρόκειται για το ακριβώς αντίθε-
το. Με την αξιοποίηση της τεχνολογίας 
για μια πιο έξυπνη συζήτηση, καταλή-
γουμε να έχουμε ένα καλύτερο επίπεδο 
υπηρεσιών, μια ποιοτική συνεργατική και 
συμβουλευτική υποδομή υποστήριξης.
Η ψηφιοποίηση έχει συζητηθεί κατά 
κόρον τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, 
μέχρι σήμερα δεν έχει φέρει τα διαφημι-
ζόμενα αποτελέσματα, επειδή έχει εφαρ-
μοστεί με λανθασμένο τρόπο. Οι διαχει-
ρίστριες εταιρείες –και κατά συνέπεια οι 
ιδιοκτήτες τους– αναγκάζονται να χρη-
σιμοποιούν πάρα πολλά συστήματα από 
πάρα πολλούς παρόχους. Η καθεμία από 
αυτές τις λύσεις μπορεί να κάνει μεμο-
νωμένα τη δουλειά της, αλλά, επειδή δεν 
είναι ενοποιημένες, χάνονται τα συλλογι-
κά οφέλη αυτής της τεχνολογικής στοί-
βας. Η πρόσθετη πολυπλοκότητα και οι 
μέθοδοι αντιμετώπισης των περιορισμών 

του συστήματος που απαιτούνται αφαι-
ρούν από τη συνολική αξία.
Αυτή η μεταφορική έννοια της «στοί-
βας», η οποία ακούγεται συχνά στους 
κύκλους της πληροφορικής, είναι εξαι-
ρετικά εύστοχη για μια εταιρεία όπως η 
Wallem, η οποία, εκτός από την τεχνική 
διαχείριση και την επάνδρωση του πλοί-
ου, παρέχει υπηρεσίες που υποστηρί-
ζουν το πλοίο καθ’ όλο τον κύκλο ζωής 
του, από την εποπτεία της κατασκευής 
του μέχρι την καθοδήγηση για την ανα-
κύκλωσή του στο τέλος της ζωής του, 
αλλά και ένα εκτενές χαρτοφυλάκιο 
εμπορικών υπηρεσιών, υπηρεσιών δια-
χείρισης ασφάλειας και συμμόρφωσης, 
καθώς και υπηρεσιών πρακτόρευσης. 
Πολλές διαχειρίστριες εταιρείες, όπως 
η Wallem, έχουν κορυφαία τεχνογνωσία 
όσον αφορά την υποστήριξη των ιδιο-
κτητών σε νομοθετικά θέματα. Η Wallem 
παρέχει και αυτή τεχνολογική υποστήρι-
ξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ορι-
σμένους από τους πελάτες της.
Επομένως, ως πάροχος ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών, εκπλήσσομαι από το γεγονός 
ότι οι ιδιοκτήτες συχνά αποφασίζουν 
να κάνουν την τεχνική διαχείριση εντός 
της εταιρείας όταν ο στόλος φτάσει ένα 
ορισμένο μέγεθος. Τα οφέλη της εξωτε-
ρικής ανάθεσης δεν μειώνονται καθώς 

ο στόλος μεγαλώνει σε μέγεθος· στην 
πραγματικότητα, ισχύει το αντίθετο.
Αυτή η πρακτική δεν παρατηρείται σε 
άλλες βιομηχανίες. Οι επιχειρήσεις σε 
όλους τους άλλους τομείς ευχαρίστως 
αναθέτουν εξωτερικά τη λογιστική, το 
ανθρώπινο δυναμικό και άλλες λειτουργί-
ες. Οι αεροπορικές εταιρείες σπάνια πλέ-
ον φροντίζουν τα δικά τους αεροσκάφη. 
Συγκεκριμένα, οι σημερινοί αερομεταφο-
ρείς χαμηλού κόστους δεν θα υπήρχαν 
για πολύ χωρίς την ανάθεση της τακτικής 
συντήρησης ή των περιοδικών επισκευ-
ών σε τρίτους. Στο ηλεκτρονικό εμπό-
ριο, υπάρχει ένα νέο είδος ηλεκτρονικού 
καταστήματος λιανικής πώλησης που δεν 
κατασκευάζει ούτε καν αγγίζει τα προϊ-
όντα· αντ’ αυτού χρησιμοποιεί τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης ως βιτρίνα και 
εταιρείες όπως η Alibaba και η AliExpress 
για να διεκπεραιώνει παραγγελίες.
Για τον πλοιοκτήτη που ενεργεί πρωτί-
στως ως ιδιοκτήτης περιουσιακών στοι-
χείων και ως εμπορικός φορέας, η ανά-
ληψη των τεχνικών υπηρεσιών φέρνει 
αδράνεια στην επιχείρηση. Καθιστά πιο 
δύσκολη την αντίδραση στις αλλαγές 
στην αγορά προκειμένου να αποφευ-
χθούν περίοδοι ύφεσης ή να αξιοποι-
ηθούν νέες ευκαιρίες. Στις μέρες μας, 
η πολυπλοκότητα των κανονισμών, του 
περιβάλλοντος και των λειτουργιών φαί-
νεται πράγματι να απαιτεί έναν εξωτερι-
κό ειδικό, που θα υποστηρίζει την επι-
χείρηση. Όλοι το κάνουν, αλλά η ναυτιλία 
αντιστέκεται έως τώρα. Ίσως οι «third 
party ship managers» πρέπει επίσης να 
αλλάξουν το μοντέλο τους, ώστε να ανα-
κτήσουν την αξιοπιστία τους.

Το μέλλον της διαχείρισης 
πλοίων δεν έγκειται 
στην αντικατάσταση του 
πληρώματος με ρομπότ  
ή της ανθρώπινης επαφής 
στην εξυπηρέτηση πελατών 
με ρομπότ και εφαρμογές.

SHIP MANAGEMENT
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

Ελληνική ναυτιλία χωρίς Έλληνες αξιωματικούς  
δεν μπορεί να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί 

Ο Δημήτρης Πατρίκιος, 
CEO της Kyklades Maritime Corporation, 
συνομιλεί με τον Γιάννη Θεοδωρόπουλο. 

H Κyklades Maritime αποτελεί μια 
οικογενειακή ναυτιλιακή εταιρεία, 
με μακρά παράδοση και ιστορία στον 
χώρο της ελληνικής ναυτιλίας. Ποιες 
θεωρείτε ότι είναι οι προοπτικές  
για το hands-on management για το 
ελληνικό ναυτιλιακό επιχειρείν και  
πώς βλέπετε να διαγράφεται το μέλλον 
των οικογενειακών εταιρειών;

Οι οικογενειακές ναυτιλιακές επιχειρήσεις 
διέρχονται μια περίοδο προσαρμογής 
στα νέα δεδομένα που προέκυψαν από 
τις παγκόσμιες νομοθεσίες, τις αυξημένες 
απαιτήσεις των πελατών/ναυλωτών (κυρί-
ως το TMSA and SIRE inspections), τη 
ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και τη 
«διαφάνεια» που υπάρχει πλέον σε κάθε 
δραστηριότητα λόγω της εξάπλωσης της 
τεχνολογίας και του ίντερνετ. Τέλος, σημα-
ντικό ρόλο παίζει και η εισαγωγή διοικητι-
κών πρακτικών, που βελτιώνουν την παρα-
γωγικότητα και συνεπώς το τελικό κόστος 
παροχής των υπηρεσιών που προσφέρουν. 
Οι οικογενειακές επιχειρήσεις έχουν την 
ευελιξία προσαρμογής, με προαπαιτούμενο 
το commitment του πλοιοκτήτη/εφοπλιστή 
και τον βέλτιστο αριθμό πλοίων, για να απορ-
ροφήσει τα αυξημένα έξοδα διαχείρισης.
Οι προοπτικές του hands-on management 
δεν είναι ίδιες για όλα τα είδη πλοίων υπό 

διαχείριση. Το hands-on management έχει 
πλεονεκτήματα στη διαχείριση tankers 
και γενικά πλοίων μεταφοράς ενεργειακών 
αγαθών σε υγρή μορφή. Βασικός λόγος τα 
υψηλά επίπεδα ποιότητας και ασφαλείας 
που απαιτούν οι ναυλωτές. 
Το μέλλον το βλέπω θετικό όταν υπάρ-
χει το commitment από τον principal και 
ο ικανός αριθμός πλοίων υπό διαχείριση 
(κατά την άποψή μου, 15-30 πλοία).

Ο ανθρώπινος παράγοντας υπήρξε το 
μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
για την ελληνική ναυτιλιακή επιχείρηση. 
Με ποιες κινήσεις θα μπορούσαμε να 
ενδυναμώσουμε και να διατηρήσουμε 
το ενδιαφέρον της νέας γενιάς για τα 
ναυτικά επαγγέλματα –όπως και την 
τεχνογνωσία των ναυτικών μας– σε 
βάθος χρόνου, και μάλιστα σε μια 
εποχή όπου εντείνεται η συζήτηση για 
αυτοματοποιημένα και αυτόνομα πλοία;

Ελληνική ναυτιλία χωρίς Έλληνες αξιωματι-
κούς δεν μπορεί να διατηρηθεί και να ανα-
πτυχθεί στο μέλλον.  Δεν είναι μόνο η στελέ-
χωση των πλοίων, αλλά και η στελέχωση των 
γραφείων διαχείρισης με άτομα που διαθέ-
τουν την εμπειρία, την ακαδημαϊκή γνώση 
και γενικότερα την επαγγελματική επάρκεια.
Η προσέλευση των νέων απαιτεί πρώτα να 

Οι προοπτικές του hands-on management για το ελληνικό ναυτιλιακό 
επιχειρείν, οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες για τις οικογενειακές 
ναυτιλιακές επιχειρήσεις, η προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα 
αλλά και τα αναπτυξιακά σχέδια της Kyklades Maritime Corporation 
βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης του Δημήτρη Πατρίκιου,  
CEO της Kyklades Maritime Corporation, με τα Ναυτικά Χρονικά.



κατανοήσουμε τις ανάγκες της σύγχρο-
νης κοινωνίας, αποφεύγοντας συγκρίσεις 
με το παρελθόν. Οι νέοι σήμερα έχουν 
περισσότερη αγωνία για το μέλλον τους 
και διαφορετικές ανάγκες. Ξαναβλέπουν 
το ναυτικό επάγγελμα σαν ένα επαγγελ-
ματικό διέξοδο, που θα τους επιτρέψει να 
έχουν οικονομική και κοινωνική ανέλιξη 
για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. 
Χρειάζονται όμως ειλικρινή προσέγγιση, 
σύγχρονη εκπαίδευση, καθοδήγηση και 
career path, που θα στηρίζεται στη συνε-
χή εκπαίδευση και στην προοπτική για 
ανέλιξη. 
Το μέλλον θέλει άλλες δεξιότητες, που 
εξελίσσονται, και θα πρέπει να τις επικοι-
νωνήσουμε και να τις προσφέρουμε μέσα 
από τη διά βίου εκπαίδευση. Ο ανθρώ-
πινος παράγοντας δεν θα πάψει ποτέ να 
είναι παρών στη ναυτιλία. Απλώς θα εξε-
λίσσονται οι δεξιότητες που είναι απα-
ραίτητες για τους ναυτικούς στη σχέση 
ανθρώπινου παράγοντα και πλοίου.

Ποια θεωρείτε ότι θα είναι η επίπτωση 
των αμερικανικών μέτρων εμπορικού 
προστατευτισμού απέναντι σε Ιράν 
και Βενεζουέλα για την αγορά υγρού 
φορτίου; Πώς βλέπετε να κινείται η 
ναυλαγορά στα wet το 2019-2020;

Μέτρα προστατευτισμού και παρεμβατι-
σμού υπήρχαν και θα υπάρχουν πάντα, σε 
διαφορετικές μορφές. Η αγορά όμως έβρι-
σκε –και θα βρίσκει– τους τρόπους προ-
σαρμογής και εξέλιξης. Οι δυνάμεις ζήτη-
σης και της ανάλογης προσφοράς μέσα 
από τον καθορισμό της τιμής διαμορφώ-
νουν την αγορά που λειτουργούμε.
Οι πολιτικές παρεμβάσεις δημιουργούν 
στο short term αρνητικές συνθήκες, δημι-
ουργούν όμως και ευκαιρίες εναλλακτικών 
δράσεων.
Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι η 
προσφορά πλοίων να μη στηρίζεται στο 
speculation μετά από μια καλή αγορά, 
αλλά σε ένα μοντέλο που θα βασίζεται 
στο sustainability of the market. Η αγορά 
είναι αρκετά flexible, η πληροφορία πιο 
εύκολα διαθέσιμη και η ισορροπία επιτυγ-
χάνεται πιο σύντομα.
Το 2019-2020 υπάρχει η προσδοκία για 
ανοδική αγορά, βασισμένη στο disruption 
που θα δημιουργήσει η νέα νομοθεσία για 
τα καύσιμα. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει 
κάτι θετικό, υπάρχουν όμως ανοδικές προσ-
δοκίες. Παρατηρούμε volatility στην αγορά, 
αύξηση των asset prices (resales, 2nd hand 
and NB) και μια ανοδική τάση στα TC rates. 
Καθοριστικοί παράγοντες για το μέλλον της 
αγοράς είναι η τιμή πετρελαίου, οι εκλογές 
στις ΗΠΑ το 2020, τα στρατηγικά αποθέ-

ματα και η ανάπτυξη της Κίνας, ο ρυθμός 
παγκόσμιας ανάπτυξης, η αλλαγή μοντέλου 
παγκοσμιοποίησης (η παραγωγή κοντά 
στην κατανάλωση αλλάζει το παγκόσμιο 
εμπόριο), οι μέθοδοι χρηματοδότησης.
Η προσωπική μου εκτίμηση είναι αρκε-
τά θετική για το tanker market, λόγω της 
συγκράτησης νέων παραγγελιών· αύξηση 
ton-miles λόγω αλλαγής trade patterns/
routes και δυσκολίας εξεύρεσης χρημα-
τοδότησης και αναμενόμενη αύξηση των 
αποσύρσεων παλαιών πλοίων λόγω αυξη-
μένου κόστους διαχείρισης και δυσκολίας 
εξεύρεσης ναύλου.

Η έξοδος ενός μεγάλου αριθμού 
ευρωπαϊκών τραπεζών από τη 
ναυτιλία, λόγω της αυστηροποίησης 
των κανονισμών από την ΕΚΤ, ωθεί 
τις ναυτιλιακές σήμερα σε άλλους 
τρόπους άντλησης κεφαλαίων; Ποια 
τα σχέδια ανάπτυξης της Κyklades 
Maritime;

H Kyklades Maritime Corporation (KMC) 
έχει αναλάβει το Technical Management 
των πλοίων συμφερόντων της οικογένειας 

Οι οικογενειακές 
επιχειρήσεις έχουν την 
ευελιξία προσαρμογής, 
με προαπαιτούμενο 
το commitment του 
πλοιοκτήτη/εφοπλιστή 
και τον βέλτιστο 
αριθμό πλοίων, για να 
απορροφήσει τα αυξημένα 
έξοδα διαχείρισης.
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Αλαφούζου. Σήμερα διαχειρίζεται 11 πλοία 
(7 Aframaxes και 4 Suezmaxes), 8 VLCCs, 
που είναι υπό κατασκευή με παράδοση το 
2019, και 4 Suezmaxes σε παραγγελία για 
παράδοση το 2020-2021. 
Η Okeanis Eco Tankers (OET) είναι η 
Public Company, που έχει την ιδιοκτησία 
και την εμπορική εκμετάλλευση των εν 
λειτουργία 3 Aframaxes και 4 Suezmaxes 
και των εν παραλαβή 8  VLCCs. 
Οι εταιρείες (private and public) στηρί-
ζονται σε ένα μείγμα χρηματοδότησης 
που βασίζεται στις συμβατικές τραπεζικές 
μορφές χρηματοδότησης, στις σύγχρο-
νες μορφές asset leasing, στην άντληση 
κεφαλαίων από επενδυτές μέσω δημόσι-
ας εγγραφής και στην ιδιωτική επένδυση 
της οικογένειας Αλαφούζου. 
Παρατηρούμε ότι οι παραδοσιακές εται-
ρείες με συνεχή παρουσία, σχετικό μέγε-
θος και performance έχουν ευκολότερη 
πρόσβαση σε ανταγωνιστική χρηματοδό-
τηση, σε σχέση με newcomers, που αντι-
μετωπίζουν δυσκολίες.

Βρισκόμαστε έξι μήνες πριν από την 
εφαρμογή του IMO Sulphur Cap 2020. 
Πώς κρίνετε τα αποτελέσματα της 74ης 
Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας 
Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του ΙΜΟ; 

Ποια στρατηγική θα ακολουθήσει 
η εταιρεία σας προκειμένου να 
ανταποκριθεί στους εν λόγω 
περιβαλλοντικούς κανονισμούς 
(scrubbers, αποθειωμένα καύσιμα);

Η MEPC 74 προσπάθησε να δώσει λύση 
προς τη σωστή κατεύθυνση στα θέματα 
ασφάλειας, ισόνομης και ισότιμης εφαρ-
μογής του νέου κανονισμού, αλλά και να 
συμβιβάσει τις διάφορες απόψεις που 
προέκυψαν από την ομιχλώδη κατάσταση 
που δημιούργησε η απόφαση εφαρμογής 
του. Η χρήση όμως ενός νέου καυσίμου, 
με αβεβαιότητες σχετικά με την ποιότη-
τά του, την παγκόσμια διαθεσιμότητά του 
και το compatibility μεταξύ διαφορετικών 
παρτίδων καυσίμου, δημιουργεί θέματα 
που έπρεπε να λυθούν από τους παραγω-
γούς των καυσίμων, δηλαδή τα διυλιστή-
ρια. Αντιθέτως, ζητήθηκε από τη ναυτιλία 
να είναι το «πειραματόζωο» και ο άμε-
σος χρηματοδότης των επενδύσεων που 
απαιτούνται ή που θα απαιτηθούν για την 
παραγωγή καυσίμων καλύτερης ποιότητας 
για το περιβάλλον και τον άνθρωπο.
Η εταιρεία έχει αποφασίσει διπλή στρατη-
γική. Τα πλοία που ανήκουν στην εισηγμένη 
εταιρεία θα είναι scrubber fitted (8 VLCCs, 
4 Suezmaxes, 2 Aframaxes). Τα υπόλοιπα 

πλοία (5 Suezmaxes) θα χρησιμοποιήσουν 
τα νέα καύσιμα. Tα υπό παραγγελία για το 
2020-2021 –4 Suezmaxes– θα είναι scrubber 
fitted. Με τα retrofits θα είμαστε έτοιμοι 
μέχρι τα τέλη του 2019, για να εκμεταλλευ-
τούμε το πιθανό disruption με την εφαρ-
μογή του κανονισμού. Για τα πλοία που θα 
καίνε το «νέο καύσιμο» έχουμε ξεκινήσει 
τον προγραμματισμό (Ship Implementation 
Plan) για τον καθαρισμό των δεξαμενών, 
τη δοκιμαστική χρήση του «νέου καυ-
σίμου» και την εκπαίδευση αξιωματικών, 
Superintendents, να αντιμετωπίσουν έγκαι-
ρα και σωστά τα τυχόν προβλήματα. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

Ο ανθρώπινος παράγοντας 
δεν θα πάψει ποτέ να 
είναι παρών στη ναυτιλία. 
Απλώς θα εξελίσσονται 
οι δεξιότητες που είναι 
απαραίτητες για τους 
ναυτικούς στη σχέση 
ανθρώπινου παράγοντα  
και πλοίου.
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Με το πέρας του 2018, ένας σημαντικός αριθμός 
αναλυτών αλλά και διαχειριστριών εταιρειών 
bulkers ανέμενε ότι το 2019 θα επεφύλασσε 
καλύτερες ημέρες για τη ναυλαγορά. Σύντομα, 
ωστόσο, οι στρεβλώσεις στην παγκόσμια αγορά 
σιδηρομεταλλεύματος ήρθαν να διαψεύσουν τις 
προσδοκίες αυτές, ενώ το τελευταίο  
διάστημα φαίνεται ότι η αγορά παρουσιάζει 
ανοδική τάση.  

Τα Ναυτικά Χρονικά, στις σελίδες που ακολουθούν, 
αναλύουν τις συνθήκες που επικρατούν στη 
συγκεκριμένη αγορά και φιλοξενούν τις εκτιμήσεις 
και τις προβλέψεις σημαντικών μελών της 
ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας.

Επιμέλεια αφιερώματος:
Γιάννης Θεοδωρόπουλος

Σε αναζήτηση 
πυξίδας τα bulk 
carriers

Σκιαγραφώντας  
τις προοπτικές  
στην αγορά ξηρού 
φορτίου
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Από τις αρχές του έτους, η αγορά των dry 
παλεύει να βρει τα πατήματά της εν μέσω 
εκτιμήσεων για επιβράδυνση της οικονο-
μικής ανάπτυξης το τρέχον έτος. Ειδικό-
τερα, στην έκθεσή του τον περασμένο 
Απρίλιο, το ΔΝΤ εκτιμά ότι η παγκόσμια 
οικονομία θα γνωρίσει ανάπτυξη 3,3% το 
2019 έναντι 3,6% το 2018 και 4% το 2017, 
κυρίως λόγω των εμπορικών διενέξεων 
ΗΠΑ-Κίνας και της εκτιμώμενης μειωμέ-
νης καταναλωτικής και επιχειρηματικής 
εμπιστοσύνης στην Ευρωζώνη.
H κατάρρευση φράγματος ορυχείου της 
Vale στο Brumadinho της Βραζιλίας, στις 
25 Ιανουαρίου 2019, ήρθε να ανατρέψει 
τις θετικές εκτιμήσεις ενός μεγάλου αριθ-
μού εμπλεκομένων στην αγορά των bulk 
carriers στα τέλη του περασμένου έτους. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι το κατώφλι του 
2019 βρήκε τον BDI κατά μέσο όρο στις 
1.260 μονάδες, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια 
του Φεβρουαρίου ο δείκτης κινούνταν 
πέριξ των 620 μονάδων. Το γεγονός αυτό 
δεν προκαλεί έκπληξη αν αναλογιστούμε 

ότι ο υπολογισμός του BDI έχει αλλάξει, 
με περισσότερο βάρος να δίνεται στους 
μέσους ναύλους των Capesizes (40%), 
τα οποία μεταφέρουν κυρίως iron ore, 
ενώ δεν υπολογίζονται πλέον οι μέσες 
τιμές των ναύλων των Handysizes. Σε ό,τι 
αφορά τα μέσα κέρδη για τα bulkers, 
αυτά υποχώρησαν στα $6.637/ημέρα τον 
Φεβρουάριο, στα χαμηλότερα επίπεδα 
από τον Αύγουστο του 2016. Tα παρα-
πάνω αντανακλώνται και στο γεγονός ότι 
κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019 δεν είχε 
σημειωθεί καμία αγοραπωλησία second-
hand Capesize, όταν, τόσο το τρίτο όσο 
και το τέταρτο τρίμηνο του 2018, 23 πλοία 
τέτοιου τύπου άλλαξαν χέρια, σύμφωνα 
με έκθεση της VesselsValue.
Στις 2 Απριλίου 2019, ο Baltic Capesize 
Index (BCI) έκλεισε στις 92 μονάδες(!), 
ενώ στο σύνολό του ο δείκτης τον Απρί-
λιο κινήθηκε κατά μέσο όρο στις 473 
μονάδες. Καθώς η δυναμική στην αγορά 
των Capesizes υποκινείται από την ώθηση 
των ναυλώσεων πλοίων από την Κίνα για 

DRY BULK MARKET OUTLOOK

Του Γιάννη Θεοδωρόπουλου

Τι επιφυλάσσει  
το μέλλον για την  
αγορά των dry
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τις εισαγωγές iron ore από Αυστραλία και 
Βραζιλία, η ανάλυση της επίδρασης του 
Κινεζικού Δράκου στην αγορά των dry 
μοιάζει αναπόφευκτη. Σύμφωνα με την 
BIMCO, ο ασιατικός γίγαντας αντικαθιστά 
διαρκώς το καλής ποιότητας αυστραλια-
νό και βραζιλιάνικο σιδηρομετάλλευμα με 
scrap metals, αλλάζοντας τις ισορροπίες 
σε ό,τι αφορά τη ζήτηση για Capesizes. 
Όπως σημειώνει ο κ. Peter Sand, Chief 
Shipping Analyst της BIMCO, οι κινεζικές 
εισαγωγές σιδηρομεταλλεύματος το πρώ-
το δίμηνο του έτους μειώθηκαν κατά 5,6% 
ή 10,3 εκατ. τόνους, αριθμός ο οποίος 
ουσιαστικά μεταφράζεται σε 57 λιγότε-
ρες φορτώσεις Capesizes (χωρητικότητας 
180.000 τόνων). H τάση αυτή συνεχίστηκε 
και τον Απρίλιο, καθώς οι κινεζικές εισα-
γωγές υποχώρησαν σε χαμηλά 18 μηνών, 
κυρίως λόγω δυσμενών καιρικών συνθη-
κών στη Βραζιλία, που επηρέασαν αρνη-
τικά τις αποστολές iron ore. Κατά συνέ-

πεια, οι αυξημένες εισαγωγές τον Μάρ-
τιο (86,42 εκατ. τόνοι έναντι 83,08 εκατ. 
τόνων τον Φεβρουάριο) αποδείχτηκαν 
προσωρινές.
Σε ό,τι αφορά τα Panamaxes, o Baltic 
Panamax Index, από τις αρχές του έτους 
έως και τις πρώτες ημέρες του Φεβρουα-
ρίου, κατέγραψε επίσης καθοδική πορεία 
και στις 6 Φεβρουαρίου «κατρακύλησε» 
στις 553 μονάδες. Κατά το εν λόγω διά-
στημα, η αγορά των Panamaxes «χτυπή-
θηκε» βάναυσα από τις μειωμένες κινε-
ζικές εισαγωγές άνθρακα, καθώς Κινέζοι 
έμποροι ανέστειλαν τις αγορές λόγω του 
γεγονότος ότι οι τελωνειακοί έλεγχοι 
στους κινεζικούς λιμένες είχαν διπλασι-
αστεί χρονικά, ενώ στρεβλώσεις παρα-
τηρήθηκαν στο εμπόριο σιτηρών μεταξύ 
ΗΠΑ και Κίνας λόγω των μεταξύ τους 
εμπορικών κυρώσεων. Ταυτόχρονα, όμως, 
η αύξηση κατά 85,2% των βραζιλιάνικων 
εξαγωγών σόγιας κατά τους πρώτους δύο 

μήνες του έτους συγκριτικά με το αντί-
στοιχο διάστημα πέρυσι έφερε χαμόγελα 
αισιοδοξίας στους πλοιοκτήτες μεσαίου 
μεγέθους πλοίων. Έκτοτε, η αγορά των 
Panamaxes ανέκαμψε, καθότι σημαντική 
ήταν η αύξηση των αποστολών άνθρακα 
από τη Νότια Αφρική κυρίως προς την 
Ινδία. 
Σε όλα τα παραπάνω, βεβαίως, θα πρέ-
πει να προστεθεί και η επίδραση της 
προσφοράς πλοίων μεταφοράς χύδην 
ξηρών φορτίων. Σαφώς κάποιος θα ανέ-
μενε ότι η ανακύκλωση 18 Capesizes 
συνολικής χωρητικότητας 3,4 εκατ. dwt 
(σύμφωνα με στοιχεία της BIMCO μέχρι 
τα τέλη Απριλίου), η οποία παρουσιάζει 
ετήσια αύξηση 120%, θα έστελνε μηνύ-
ματα αισιοδοξίας στην αγορά. Ωστόσο, 
η παράδοση 5,5 εκατ. dwt στην αγορά 
των Capesizes/VLOCs από αρχές του 
έτους (αριθμός ο οποίος αντιστοιχεί σε 
30 νεότευκτα Capesizes χωρητικότητας 
180.000 τόνων έκαστο), αλλά και 44 πλοί-
ων τύπου Panamax συνολικής χωρητικό-
τητας 3,6 εκατ. dwt, όχι μόνο αντισταθ-
μίζει τις αυξημένες διαλύσεις, αλλά ασκεί 
και μια επιπλέον πίεση στην αγορά, πέραν 
αυτής από πλευράς ζήτησης. Μάλιστα, αν 
επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις της BIMCO 
που κάνουν λόγο για παράδοση επιπλέ-
ον 6 Valemaxes, 46 VLOCs, 17 standard 
Capesizes και 2 baby Capes έως τα τέλη 
του έτους, τότε από πλευράς προσφοράς 
το τοπίο μάλλον μοιάζει ζοφερό. Κατά 
συνέπεια φαίνεται ότι η αυστηροποίηση 
των κανονισμών της ΕΚΤ, που οδηγεί σε 
περιορισμένη πρόσβαση σε τραπεζικό 
δανεισμό, ο οποίος προορίζεται για τη 

Ο υπολογισμός του 
BDI έχει αλλάξει, με 
περισσότερο βάρος να 
δίνεται στους μέσους 
ναύλους των Capesizes 
(40%).

DRY BULK MARKET OUTLOOK



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

M/V DULCE DIVA

63,520dwt Bulk Carrier, Imabari Shipbuilding Co., Ltd., April 2019
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ναυπήγηση νεότευκτων, δεν επηρέασε 
παρά στο ελάχιστο τη δραστηριότητα 
των πλοιοκτητών.
Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα, η αγο-
ρά τείνει να δείχνει σημάδια ανάκαμψης. 
Tο Πεκίνο παράλληλα στέλνει αισιόδοξα 
μηνύματα σε ό,τι αφορά την πορεία της 
κινεζικής οικονομίας, καθώς το ΔΝΤ, στην 
τελευταία του έκθεση, αναθεώρησε προς 
τα επάνω τις εκτιμήσεις του για ανάπτυ-
ξη της τάξεως του 6,3%. Παράλληλα, είναι 
χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο BDI τον 
Μάιο κινήθηκε πέριξ των 1.020 μονάδων, 
ενώ ο BCI κατά μέσο όρο κινήθηκε στις 
1.400, όταν τον Απρίλιο μετά βίας άγγι-
ζε τις 475 μονάδες και στις 28 Μαΐου οι 
ημερήσιοι ναύλοι άγγιξαν τα $12.583. Από 
πλευράς προσφοράς, εκτιμάται ότι τους 
επόμενους μήνες του έτους ο ρυθμός 
παραδόσεων νέου τονάζ θα επιβραδυνθεί, 
προσδίδοντας μια επιπλέον (προσωρινή;) 
ανακούφιση στην αγορά.
To τοπίο μοιάζει ομιχλώδες και μένει να 
δούμε εάν η πολυαναμενόμενη ανάκαμ-
ψη της αγοράς των dry θα επέλθει τελικά 
κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019.

Η δραστηριότητα των Ελλήνων 
στις αγοραπωλησίες bulkers

Παρά την αβεβαιότητα στην αγορά ξηρού 
φορτίου από τις αρχές του έτους, οι Έλλη-
νες πλοιοκτήτες φαίνεται πως εμφανίζουν 
έντονη κινητικότητα στις αγοραπωλησίες 
bulk carriers κατά τους πρώτους πέντε 
μήνες του έτους. Πιο συγκεκριμένα, οι 
«Greeks» έχουν ξοδέψει συνολικά $434 
εκατ. για τις εξαγορές μεταχειρισμένων 
bulkers, εκ των οποίων τα $127,4 εκατ. 

δαπανήθηκαν τον Ιανουάριο, σύμφωνα 
με στοιχεία της VesselsValue. Αντίστοι-
χα, οι Έλληνες πλοιοκτήτες έβαλαν στα 
ταμεία τους $327,2 εκατ. από τις πωλή-
σεις second-hand bulkers έως τα τέλη 
Μαΐου, με τον Ιανουάριο να αποδεικνύεται 
και πάλι ο πιο δραστήριος μήνας ($107,4 
εκατ.).
Σύμφωνα με αναλύσεις της Rebecca 
Galanopoulos Jones, Commercial Analyst 
της Alibra Shipping, οι Έλληνες asset players 
διεισδύουν στην αγορά των bulkers, προ-
σελκυόμενοι από τις χαμηλές τιμές αυτών 
των πλοίων, έχοντας σημειώσει πάνω από 
45 αγοραπωλησίες τους πέντε πρώτους 
μήνες του έτους, ενώ ακολουθούν οι Κινέ-
ζοι, οι οποίοι έχουν σημειώσει λιγότερες 
από 40 συναλλαγές αγοραπωλησιών πλοί-
ων μεταφοράς ξηρού φορτίου.
Το διάστημα αυτό, οι Έλληνες πλοιοκτή-
τες έχουν επιλέξει, κατά κύριο λόγο, να 
αγοράσουν Panamax και Supramax, με 
τους εν λόγω τομείς να αντιπροσωπεύουν 
το 38% και το 40% αντίστοιχα των συνολι-
κών αγορών bulk carriers, όπως προκύπτει 
και από το διάγραμμα 1. Σύμφωνα με τα 
ίδια στοιχεία, ο μέσος όρος ηλικίας των 
πλοίων που έχουν αγοράσει το 2019 οι 
Έλληνες πλοιοκτήτες είναι τα 9 έτη, ενώ η 
μέση τιμή τους κυμαίνεται στα $13,9 εκατ.
Η Ελλάδα κατέχει την τρίτη θέση στο 
παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών, με την 
Ιαπωνία και την Κίνα να βρίσκονται στις 
πρώτες δύο θέσεις αντίστοιχα. Η Ιαπω-
νία κατέχει τη μερίδα του λέοντος στο 
παγκόσμιο orderbook bulk carriers, με 
125 παραγγελίες, συνολικής χωρητικότη-
τας 10,7 εκατ. τόνων. Η Κίνα βρίσκεται στη 
δεύτερη θέση, με τον αριθμό των παραγ-

γελθέντων πλοίων να ανέρχεται στα 89, 
ωστόσο σε όρους συνολικής χωρητικό-
τητας περνάει στην πρώτη θέση, καθώς 
οι παραγγελίες της ανέρχονται στους 10,8 
εκατ. τόνους. Σε ό,τι αφορά τους Έλληνες 
πλοιοκτήτες, αυτοί βρίσκονται στην τρί-
τη θέση, με τις παραγγελίες τους σε bulk 
carriers να ανέρχονται σε 59, συνολικής 
χωρητικότητας 5,5 εκατ. τόνων. Η μεγά-
λη πλειονότητα των παραγγελιών αυτών 
αφορά Post-Panamax, καθώς ο εν λόγω 
τύπος πλοίου αντιπροσωπεύει το 64% 
των συνολικών ελληνικών παραγγελιών 
bulkers, όπως προκύπτει και από το διά-
γραμμα 2, εκ των οποίων 21 αναμένεται να 
παραδοθούν το 2019 και τα υπόλοιπα το 
2020 και το 2021.

Η Ελλάδα κατέχει την 
τρίτη θέση στο παγκόσμιο 
βιβλίο παραγγελιών, με 
την Ιαπωνία και την Κίνα 
να βρίσκονται στις πρώτες 
δύο θέσεις αντίστοιχα. Η 
Ιαπωνία κατέχει τη μερίδα 
του λέοντος στο παγκόσμιο 
orderbook bulk carriers, με 
125 παραγγελίες, συνολικής 
χωρητικότητας 10,7 εκατ. 
τόνων.

 

 

Διάγραμμα 1 Διάγραμμα 2
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H αυξημένη προσφορά 
τονάζ θα καθορίσει 
το μέλλον στα bulk 
carriers

Tου Χαράλαμπου Ι. Φαφαλιού, 
Ναυλομεσίτη

Η προσφορά Capesizes συνεχίζει να 
αυξάνεται με αρκετά μεγάλο ρυθμό, κυρί-
ως για τα μεγέθη 300.000-400.000 και 
205.000-250.000 τόνων, τα οποία θα εξυ-
πηρετούν το εμπόριο Βραζιλίας-Κίνας.
Η εξέλιξη αυτή μόνο θετική δεν είναι 
μεσο-μακροπρόθεσμα, διότι η πλειονό-
τητα αυτών των πλοίων έχουν χρονοναυ-
λωθεί με μεγάλης διάρκειας συμβόλαια 
τόσο από τη Vale όσο και από Κινέζους 
ναυλωτές.
Κατά συνέπεια, οι συνθήκες που έχουν 
διαμορφωθεί στην αγορά των Capesizes 
θα διατηρηθούν, καθοριζόμενες από τον 
μεγάλο και διαρκώς αυξανόμενο στόλο.
Από την άλλη, υπάρχουν στην αγορά 
περίπου 35-40 παλαιότερα VLOCs, τα 
οποία κυρίως έχουν προκύψει από τη 
μετατροπή VLCCs και τα οποία φτάνουν 
στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους. Ωστό-
σο, τα εν λόγω πλοία αντικαθίστανται ένα 
προς ένα από νεότερα και περισσότερο 
αποδοτικά.
Παράλληλα, προς το παρόν, η αντικατά-
σταση με scrap metals από την Κίνα δεν 
φαίνεται να μειώνει σημαντικά τη ζήτηση 
για σιδηρομετάλλευμα.

Οι αναταράξεις στην εφοδιαστική αλυ-
σίδα, ως απόρροια του κυκλώνα στην 
Αυστραλία και της κατάρρευσης φράγμα-
τος σε ορυχείο της Βραζιλίας, είναι πιθανό 
να δημιουργούν ένα συγκεκριμένο ποσο-
στό μεταβλητότητας, ωστόσο κατά κύριο 
λόγο η δραστηριότητα στην αγορά των 
FFA επηρεάζεται από τη μεταβλητότητα 
των ναύλων. Η εν λόγω αγορά των FFA θα 
πρέπει να παρακολουθηθεί εκτενώς, προ-
κειμένου να δούμε εντέλει προς τα πού 
θα κινηθεί η αγορά των dry.

Οι συνθήκες που έχουν 
διαμορφωθεί στην 
αγορά των Capesizes 
θα διατηρηθούν, 
καθοριζόμενες από τον 
μεγάλο και διαρκώς 
αυξανόμενο στόλο.

Τα Ναυτικά Χρονικά, σε μια 
προσπάθεια να καταγράψουν 
τις μεσο-μακροπρόθεσμες 
προοπτικές στην αγορά των 
πλοίων ξηρού φορτίου, ζήτησαν 
τις απόψεις μελών της ελληνικής 
ναυτιλιακής κοινότητας με ευρεία 
και βαθιά γνώση της αγοράς.  
Στο πλαίσιο αυτό, φιλοξενούν  
τα σχόλια των κ. Χαράλαμπου  
Ι. Φαφαλιού, ναυλομεσίτη,  
κ. Γιάννη Κοτζιά, προέδρου της 
Ένωσης Μεσιτών Ναυτιλιακών 
Συμβάσεων και Projects & 
Finance, Xclusiv Shipbrokers 
Inc., καθώς και του κ. Πέτρου 
Κεφαλωνίτη, Management 
Executive της Super Eco 
Management. 
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Status Quo

Του Πέτρου Κεφαλωνίτη, 
Management Executive  
της Super Eco Management

Σύμφωνα με τις περισσότερες καταμετρή-
σεις, από το 2008 μέχρι σήμερα, ο απόλυ-
τος αριθμός πλοίων εμπορικής ναυτιλίας 
20.000+ dwt έχει διπλασιαστεί. Έχει συμ-
βεί το ίδιο και στον απόλυτο αριθμό φορ-
τίων που διαμετακομίζονται μέσω θαλάσ-
σης; Αμφίβολο (sic). Το αποτέλεσμα ποιο 
είναι; Οι κύκλοι της αγοράς, είτε εποχικοί 
είτε εμπορικοί, έχουν καταστεί βραχύβιοι. 
Αυτό το παρατηρούμε από τη συμπερι-
φορά της προσφοράς και της ζήτησης 
τονάζ. Η μεταβλητότητα της αγοράς έχει 
αμβλυνθεί αισθητά τόσο σε ανοδικές όσο 
και σε καθοδικές τάσεις και αρκεί μια ελά-
χιστη αλλαγή στα δεδομένα για να οδηγή-
σει το συναίσθημα, το οποίο με τη σειρά 
του φαίνεται να οδηγεί την αγορά. Και όλα 
αυτά με φόντο μια παγκόσμια μακροοικο-
νομία, η οποία έχει ελάχιστα θετικά και 
αρκετά αρνητικά στοιχειά να προσφέρει. 
Αυτό βεβαίως αντανακλάται τόσο στην 
αγορά των ναύλων όσο και στην αγορά 
των ίδιων των πλοίων.

Όλοι όσοι δραστηριοποιούμαστε σε 
αυτή τη βιομηχανία προσδοκούμε σε 
ανάκαμψη της ναυλαγοράς. Το θέμα είναι 
από πού θα προέλθει. Απόντος κάποιου 
μακροοικονομικού καταλύτη, η ναυλαγορά 
θα είναι έρμαιο της εποχικής και εμπορι-
κής διακύμανσης. Κάτι το οποίο δεν μπο-
ρεί να ρυθμιστεί από την προσφορά του 
τονάζ.
Το μόνο που μπορεί να ρυθμίσει η προ-
σφορά είναι... την προσφορά. Με σχεδόν 
το 80% του παγκόσμιου στόλου να είναι 
νεότερο των δεκαπέντε χρόνων και το 8% 
σε παραγγελία, η παύση των παραγγελιών 
νεόδμητων πλοίων και η ανακύκλωση του 
υφιστάμενου στόλου είναι τα μόνα δια-
θέσιμα εργαλεία. Το shipping όμως, όπως 
έχει πει επανειλημμένα ένας επιφανέστα-
τος εφοπλιστής, δεν είναι ομαδικό άθλη-
μα. Οπότε η απόφαση επαφίεται σε κάθε 
μέλος της προσφοράς ξεχωριστά. Άρα η 
κατάσταση είναι Status Quo.

DRY BULK MARKET OUTLOOK

Οι προοπτικές  
για τα bulk carriers

Του Γιάννη Κοτζιά, 
Προέδρου Συνδέσμου Μεσιτών 
Ναυτιλιακών Συμβάσεων, Projects  
& Finance, Xclusiv Shipbrokers Inc.

Το διά θαλάσσης εμπόριο και η ζήτηση 
πλοίων για τη μεταφορά χύδην φορτίων 
είναι άμεσα συνυφασμένα με την πορεία 
της παγκόσμιας οικονομίας. Στο πλαίσιο 
αυτό, το ΔΝΤ εκτιμά ότι για το 2019 το 
παγκόσμιο ΑΕΠ θα γνωρίσει ανάπτυξη 

3,3% έναντι 3,6% το 2018, με τις διαρκώς 
αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ασίας να 
οδηγούν αυτή την ανάπτυξη.
Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για 
τις προοπτικές της αγοράς των Capesizes 
αποτελεί η στροφή των κινεζικών βιομηχα-
νιών προς το scrap metal έναντι του σιδη-
ρομεταλλεύματος, εξέλιξη η οποία παρα-
τηρείται τον τελευταίο ενάμιση χρόνο.
Παράλληλα, η κατάρρευση φράγματος 
σε ορυχείο της Vale δημιούργησε στρε-
βλώσεις στην παραγωγή iron ore, ενώ η 
πιθανότητα ενός παρόμοιου περιστατι-
κού δημιουργεί ανησυχίες. Ακόμα και αν 
υπάρξει αύξηση της ζήτησης για σιδηρο-
μετάλλευμα, το οποίο προέρχεται από την 
Αυστραλία, θα εξακολουθεί να υπάρχει 
κενό στη ζήτηση εκφρασμένη σε τονομί-
λια, η οποία θα ασκεί πίεση στους ναύλους.
Από την άλλη, θετικά είναι τα μηνύματα σε 
ό,τι αφορά τις εισαγωγές άνθρακα της Ινδί-
ας από την Ινδονησία, καθώς αυτές το πρώ-
το τρίμηνο του έτους αυξήθηκαν κατά 50% 
σε ετήσια βάση. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές 
άνθρακα της Ινδίας από τη Νότια Αφρική 
παρουσίασαν ετήσια άνοδο 13% σε σχέση 
με το αντίστοιχο πρώτο τρίμηνο του 2018. 
Να σημειωθεί, ότι κατά το εν λόγω διάστη-
μα, ο άνθρακας που κατέφθασε στην Ινδία 
μεταφερόταν κυρίως με Capesizes.

Σχετικά με τα bulkers τύπου Panamax και 
Handymax, η αβεβαιότητα που επικρατεί 
στην αγορά είναι άρρηκτα συνδεδεμένη 
με τις εμπορικές διενέξεις ΗΠΑ-Κίνας, 
ενώ παρατηρείται μείωση της ζήτησης για 
σόγια από την Κίνα, καθώς η εξάπλωση 
της αφρικανικής γρίπης των χοίρων επη-
ρεάζει τον μεγαλύτερο εισαγωγέα σόγιας 
στον κόσμο.
Όσον αφορά την προσφορά bulkers, 45 
πλοία συνολικής χωρητικότητας περίπου 
4,8 εκατ. dwt έχουν σταλεί προς διάλυση, 
εκ των οποίων 23 Capes συνολικής χωρη-
τικότητας 4,4 εκατ. dwt, ενώ το orderbook 
κινείται στο 7,5% του στόλου.
Θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι 
η επιβολή νέων περιβαλλοντικών κανο-
νισμών θα αυξήσει τις διαλύσεις bulkers 
κυρίως μεγαλύτερου μεγέθους (άνω των 
130.000 dwt).
Συμπερασματικά, οι ραγδαίες γεωπολιτι-
κές εξελίξεις, όπως τα μέτρα εμπορικού 
προστατευτισμού από χώρες που δια-
δραματίζουν σημαίνοντα ρόλο στο διε-
θνές εμπόριο, θα αποτελέσουν τροχοπέ-
δη για την αγορά (και) των dry, ενώ από 
την άλλη θετικός θα είναι ο αντίκτυπος 
της φιλόδοξης κινεζικής πρωτοβουλίας 
«Belt and Road Initiative».  
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The Isle of Man Ship Registry 
is pleased to announce a new 
partnership with Konstantinos 
Machairas who will act as the 
local representative in Athens.  
Konstantinos will provide a 
service to new and existing 
clients with advice on Isle of Man 
Ship Registry requirements as 
well as being appointed to receive 
and deliver original documents 
for registration purposes. 

ADVERTORIAL

The reputation of Red Ensign 
reaches the Greek shores

This key appointment allows the Isle of 
Man Ship Registry to further support and 
service our overseas clients and add to 
our already stellar service. Clients based 
in, or visiting, Greece can now more eas-
ily meet face-to-face with an Isle of Man 
Ship Registry representative and more 
accurately learn how the Isle of Man Ship 
Registry requirements apply to them.  The 
reputation of the British Red Ensign is 
known around the world and the Isle of 
Man Ship Registry is proudly flying the Red 
Ensign flag as a badge of quality.  
The appointment of Konstantinos affirms 
our commitment to the Greek market. 
We already have a number of valued 
Greek clients using our register and we 
look forward to building upon that with 
this investment. We are sure that Kon-
stantinos will help us achieve our ambi-
tious growth targets.
Konstantinos has a proven track record in 
business development with over a decade 
of experience working across Southern 
Europe for companies such as Hudson 
Analytix, Total Shipmanagement Services 
and Brightwell Payments. 



Konstantinos is looking forward to getting 
to work promoting the Isle of Man Flag in 
Greece. Having visited the team in the Isle 
of Man and have seen first-hand the dedi-
cation and commitment to client service. 
It is something he can really promote to 
his contacts.
The appointment is in line with our objec-
tive of appointing local representatives in 
key overseas markets. In addition to this 
appointment, the Isle of Man Registry is 
represented in Singapore and Japan. 
This news comes with another exciting 
development of the Isle of Man Ship Reg-
istry.  The Isle of Man Ship Registry has 
become one of the first flag states to be 
able to issue digital certificates to ships. 
This demonstrates its continued commit-
ment to being at the forefront of the 'dig-
itisation' of the shipping industry and the 
dedication to client service.  
It is anticipated that the transition to 
digital certificates will bring the following 
benefits: 
• Speed – an original certificate can be 

onboard a ship within minutes 
• Cost – digital certificates will take 

away the need to courier   original 
documents around the world 

• Security – each certificate will have 
dual means of verification/validation 

• The Environment – less paper and 
fewer courier packages   - in line with 
the Registry's commitments as an 
ISO 14001 accredited organisation 

We’re committed to leading the way 
when it comes to technology and digiti-
sation, particularly where it can directly 
benefit our clients. Each time I meet our 
clients, they are always keen to move fur-

ther down the road of ‘digitisation’ so 
we’ll continue to invest in our systems to 
provide this.” 
The Ship Registry team will be on hand 
to help our clients make the adjustment 
to digital certificates. We have published 
guidance in the form of a new shipping 
notice on Digital Certificates, MSN   065, 
and we have also updated our guidance in 
MSN 051 on Endorsements.  However, any 
clients who are experiencing difficulty are 
urged to get in touch with any member of 
the Ship Registry team who will be happy 
to assist. 

Cameron Mitchell
Director of Isle of Man Ship Registry
   

Why choose 
 the Isle of Man?

• Political and Financial stability - the 
Isle of Man has a long history of a 
political stability 

• Mortgage Registration - providing 
flexibility and security of finance

• Ownership - extensive list of accept-
ed countries for ship ownership 
structures

• Demise/Parallel Registration - the Isle 
of Man enables parallel registration 
with other states, both demise-in and 
demise-out registration to provide 
solutions for owners.

• British register - flying the British Red 
Ensign as a badge of quality

• Professional services - the Isle of Man 
offers the full range of professional 
maritime services to assist with the 
registration, ownership and manage-
ment of vessels and crew

• Port State Control - strong per-
formance on MOU white lists and 
USCG Qualship 21 program

• Out-of-hours registration to suit 
shipyard times/closing meetings 
around the world

• 24/7 emergency response by Principal 
Surveyors (key decision makers)

• Ease for shipyards - no change 
required to convention standard ship 
specifications

• Technical expertise - in-house survey 
and policy teams on hand for advice 
and consultation

• Network of surveyors - in key global 
shipping locations

• Pragmatic approach to regulation 
with a focus on solutions

• Customer service - strong focus on 
swift response and building relation-
ships

• Flag State Inspection regime using its 
own exclusive surveyors

• Fees - simple annual fee providing 
cost effective registration, inspection 
and certification

• Seafarers Documents - rapid, on-line 
process for STCW endorsements

• All vessel types - a team fully expe-
rienced in the full range of merchant 
ships, offshore vessels and commer-
cial and pleasure yachts.

Mr. Cameron Mitchell, Director of Isle of Man Ship Registry

Mr. Konstantinos Machairas,  
Business Development Manager (Greece), Isle of Man Ship Registry
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Του Καπτ. Γ. Γεωργούλη

Με το βλέμμα του ναυτικού

Blockchain: Νέα εποχή στην 
έκδοση ναυτιλιακών εγγράφων

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στη 
ναυτιλία είναι η εισαγωγή των εφαρμογών 
υψηλής τεχνολογίας σε όλο το φάσμα των 
λειτουργιών του πλοίου, όπως συστήματα 
πλοήγησης από απόσταση, διεξαγωγής 
επιθεωρήσεων κλάσης από απόσταση, η 
σύνδεση όλων των εμπλεκομένων στη δια-
δικασία των θαλάσσιων μεταφορών με την 
τεχνολογία blockchain, καθώς και η έκδοση 
και η διαπραγμάτευση όλων των επίσημων 
ναυτιλιακών εγγράφων, όπως τα πιστοποιη-
τικά του πλοίου και οι φορτωτικές.
Μπορεί όμως η συγκεκριμένη τεχνολο-
γία να εγγυηθεί την ασφαλή διαχείριση 
εγγράφων των οποίων η αξία μπορεί να 
ξεπερνάει τα $100.000.000; Είναι τελικά 
δυνατό να αντικαταστήσουμε τη σημε-
ρινή χρονοβόρα διαδικασία έκδοσης και 
υπογραφής της φορτωτικής με ένα δίκτυο 
χρηστών συνδεδεμένων με τη συγκεκρι-
μένη τεχνολογία;
Η πρόσφατη δοκιμή, βασισμένη στην 
έκδοση έξυπνης φορτωτικής (Smart bill 
of lading) και μεταφοράς της μέσω δικτύ-

ου blockchain, δείχνει τις δυνατότητες της 
τεχνολογίας στην έκδοση, στην ασφαλή 
μεταφορά και στη διαχείριση αξιογράφων 
υψηλής αξίας.
Η δοκιμασία διεξήχθη με τη συμμετοχή 
δύο εταιρειών. Από τη μία πλευρά η ναυτι-
λιακή εταιρεία G2 Ocean –μια κοινοπρα-
ξία των Grieg Star, Gear Bulk και Manucar 
NV– ως ο χρήστης της εφαρμογής και, 
από την άλλη, η εταιρεία Cargo X, η οποία 
ειδικεύεται στην έκδοση ηλεκτρονικών 
εγγράφων και έξυπνων φορτωτικών μέσω 
τεχνολογίας blockchain, ως ο διαχειριστής 
της εφαρμογής.
Σύμφωνα με τη ναυτιλιακή εταιρεία, η 
έγγραφη φορτωτική σήμερα πρέπει να 
αποτελεί ιστορικό κειμήλιο. Η έξυπνη φορ-
τωτική (Smart B/L) θα μειώσει το κόστος 
και τις καθυστερήσεις (demurrages) στη 
διαδικασία υπογραφής και αποστολής των 
κλασικών εγγράφων φορτωτικών. Η αξιο-
πιστία των συναλλαγών του εγγράφου σε 
αυτό το σύστημα είναι αδιαμφισβήτητη, 
σύμφωνα με τους ανθρώπους της ναυτιλια-
κής εταιρείας G2 Ocean.
Το Smart B/L είναι μια λύση για την ψηφι-
ακή μεταφορά φορτωτικών, που μπορεί 



να εκδοθεί από οποιονδήποτε φορτωτή 
(shipper) σε όλο τον κόσμο. Η εφαρμο-
γή ολοκληρώνει τη μεταφορά κυριότητας 
εγγράφων με ασφάλεια και αξιοπιστία 
μέσα σε λίγα λεπτά, σε αντίθεση με τη 
σημερινή συμβατική διαδικασία, κατά την 
οποία χρειάζονται ημέρες και κάποιες 
φορές εβδομάδες για να αποσταλεί ένα 
έγγραφο με ασφάλεια μέσω τακτικών 
υπηρεσιών ταχυμεταφορών.
Σύμφωνα με την G2 Ocean, η νέα εφαρ-
μογή αποτρέπει τις καθυστερήσεις, την 
επιχειρηματική ζημία ή απώλεια, επιστα-
λίες και άλλα κόστη. Επιπλέον, παρέχει 
ασφάλεια και αξιοπιστία στους χρήστες.
Οι δύο εταιρείες δοκίμασαν πιλοτικά την 
εφαρμογή Smart B/L, βασισμένη στην 
τεχνολογία blockchain, τον περασμένο 
Απρίλιο. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, 
μεταβιβάστηκε η κυριότητα των αγαθών 
σε ταξίδι από την Κίνα στο Περού. Συνο-
λικά οι δύο εταιρείες εξέδωσαν πέντε 
ξεχωριστές έξυπνες φορτωτικές.
Τα αγαθά έφυγαν από το λιμάνι φόρτωσης 
του Xingang στην Κίνα στις 5 Απριλίου 
2019 και έφτασαν στο λιμάνι παραλαβής 
Καγιάο στο Περού στις 26 Μαΐου 2019. Ο 

παραλήπτης έλαβε τις έξυπνες φορτωτι-
κές ύστερα από μερικά λεπτά.
Οι άνθρωποι της ναυτιλιακής G2 Ocean 
θεωρούν ότι έξυπνα έγγραφα που βασίζο-
νται σε δίκτυα blockchain είναι μια μοναδική 
ευκαιρία να ψηφιοποιηθούν και να αυτο-
ματοποιηθούν οι διεργασίες μεταξύ των 
εμπλεκομένων στις λειτουργίες των πλοί-
ων. Η φορτωτική είναι ένας από τους δύο 
τομείς προτεραιότητας για το 2019 χρη-
σιμοποιώντας τεχνολογία blockchain. Με 
βάση αυτά τα επιτυχημένα πιλοτικά αποτε-
λέσματα, το επόμενο βήμα θα είναι η κλι-
μάκωση της τεχνολογίας σε όλο το φάσμα 
της ναυτιλιακής δραστηριότητας, όπως τα 
ναυλοσύμφωνα και τα πιστοποιητικά. 
Η παραπάνω εφαρμογή τροφοδοτεί-
ται από την τεχνολογία του συστήμα-
τος συναλλαγών εγγράφων blockchain 
(Blockchain Document Transaction 
System – BDTS). Σε σύγκριση με τα κλα-
σικά συστήματα πληροφορικής, το Smart 
B/L επιτρέπει στους χρήστες να δηλώ-
νουν και να μεταφέρουν την κυριότητα, 
να δημιουργούν φορτωτικές και, επίσης, 
να επισυνάπτουν όλα τα άλλα συνοδευ-
τικά έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή. Τα 

έγγραφα μπορούν να μεταφερθούν μετα-
ξύ των συμβαλλομένων με μια συγκεκρι-
μένη διαδικασία, κατά τρόπο παρόμοιο με 
μια τραπεζική συναλλαγή. Μπορούν επί-
σης να τροποποιηθούν ή να ακυρωθούν, 
εάν χρειαστεί.
Μετά την επιτυχημένη δοκιμή από τις δύο 
εταιρείες, ανοίγει ο δρόμος για την έκδο-
ση έξυπνων εγγράφων, για τα οποία σήμε-
ρα απαιτείται χρόνος και συντονισμός 
μεταξύ των φορτωτών, των μεταφορέων 
και των παραληπτών. 
Για την επίσπευση των διαδικασιών είχε 
εφευρεθεί, ιδιαίτερα για τα δεξαμενό-
πλοια, η διαδικασία εσπευσμένου από-
πλου, όπου, προς αποφυγήν των καθυστε-
ρήσεων, το πλοίο απέπλεε από το λιμάνι 
φόρτωσης μετά από έναν πρόχειρο υπο-
λογισμό του φορτίου του και ενώ το πλοίο 
ταξίδευε στον προορισμό του έφταναν οι 
ποσότητες της φορτωτικής στον πλοίαρ-
χο, ο οποίος με τη σειρά του εξουσιοδο-
τούσε τον πράκτορα να υπογράψει τις 
φορτωτικές για λογαριασμό του. 
Εφόσον η εφαρμογή της τεχνολογίας 
blockchain επιβεβαιωθεί και ξεκινήσει να 
λειτουργεί σε μεγάλη κλίμακα, οι παραπά-
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νω διαδικασίες θα αποτελέσουν ιστορία, 
απαλείφοντας όλες τις καθυστερήσεις ή 
τους ενδεχόμενους κινδύνους στη διαδι-
κασία υπογραφής της φορτωτικής.
Με την ελπίδα ότι η τεχνολογία δεν θα 
δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα 
από όσα θα λύσει, αναμένουμε την εφαρ-
μογή του blockchain σε ευρεία κλίμακα.  

Η λιμενική αρχή της Σιγκαπούρης 
και η ιαπωνική Fujitsu ενώνουν 
τις δυνάμεις τους με στόχο  
την πρόληψη των συγκρούσεων 
στα στενά της πρώτης

Η λιμενική αρχή της Σιγκαπούρης 
(Maritime Port Authority) σε συνεργασία 
με την ιαπωνική εταιρεία τεχνολογίας πλη-
ροφοριών και επικοινωνίας Fujitsu ολο-
κλήρωσαν μια πιλοτική έρευνα όσον αφο-
ρά την ανάλυση των κινδύνων θαλάσσιας 
κυκλοφορίας στα στενά της Σιγκαπούρης.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η Fujitsu 
εφάρμοσε ένα μοντέλο πρόβλεψης κινδύ-
νου σχετικά με τη σύγκρουση πλοίων, το 
οποίο αξιοποιεί την τεχνολογία της τεχνη-
τής νοημοσύνης (Artificial Intelligence) 
στην πρόβλεψη των παρ’ ολίγο συγκρού-
σεων (near misses) μεταξύ των πλοίων.
Χρησιμοποιώντας το μοντέλο που ανα-
πτύχθηκε από τη Fujitsu Laboratories, οι 
κίνδυνοι σύγκρουσης πλοίων μπορούν 
να ανιχνευτούν, σύμφωνα με την εται-
ρεία. Επιπλέον, το μοντέλο μπορεί να 
προβλέψει σε ποιες περιοχές ο κίνδυ-
νος σύγκρουσης αυξάνεται, αποτελώντας 
σημεία ιδιαίτερης επαγρύπνησης για τα 
πλοία και τους διαχειριστές της θαλάσσι-
ας κυκλοφορίας από τη στεριά.
Το μοντέλο έχει επίσης τη δυνατότητα 
να αναπτυχθεί σε ένα σύστημα ελέγχου 
θαλάσσιας κυκλοφορίας (Vessel Traffic 
System), με στόχο να παρέχει στους 
ελεγκτές θαλάσσιας κυκλοφορίας πλη-
ροφορίες για την πιθανότητα κινδύνου 
σύγκρουσης σε οποιοδήποτε σημείο 
ευθύνης τους, αποσκοπώντας στη βελτίω-
ση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας. 
Η Fujitsu στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών 
για τους ελεγκτές θαλάσσιας κυκλοφορίας 
και τους πλοιοκτήτες που θα χρησιμοποι-
ήσουν το μοντέλο έως το 2020. Με βάση 
τα αποτελέσματα της έρευνας, η Fujitsu θα 
συνεχίσει τη στενή συνεργασία της με τη 
λιμενική αρχή της Σιγκαπούρης για τη βελ-
τίωση της ακρίβειας του μοντέλου.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ειδικά σε πολυ-
άσχολους θαλάσσιους διαδρόμους, τα 
κέντρα VTS που διαχειρίζονται τη θαλάσ-
σια κυκλοφορία βασίζονται σε προειδο-
ποίηση κατά των συγκρούσεων από τα 
συστήματα αυτόματης υποτύπωσης του 
ραντάρ, τα οποία υπολογίζουν την κοντι-
νότερη απόσταση προσέγγισης των πλοί-
ων και συνεπώς τον κίνδυνο σύγκρουσης.
Στα σημεία πυκνής κυκλοφορίας, όπου τα 
συμβατικά βοηθήματα χάνουν την αξιοπι-
στία τους, ενώ η ικανότητα πρόβλεψης των 
κινήσεων των πλοίων εκ των προτέρων, ειδι-
κά σε περιοχές υψηλής πυκνότητας πλοίων, 
όπως η Σιγκαπούρη, είναι υψίστης σημασί-
ας για τον έγκαιρο χειρισμό αποφυγής της 
σύγκρουσης, μοντέλα όπως το παραπάνω 
πιθανώς να αποτελούν μια αξιόπιστη λύση.
Για τον σκοπό αυτόν, η Fujitsu και η Fujitsu 
Laboratories διεξήγαγαν έρευνα προς την 
ανάπτυξη του μοντέλου για τον υπολογι-
σμό των κινδύνων σύγκρουσης πλοίων και 
τον εντοπισμό σημείων όπου ο κίνδυνος 
είναι πολύ μεγάλος.
Η Fujitsu πραγματοποίησε την έρευνά της 
με τη βοήθεια περίπου δέκα αξιωματικών 
της λιμενικής αρχής της Σιγκαπούρης από 
το τμήμα διαχείρισης θαλάσσιας κυκλοφο-
ρίας και το τμήμα λιμενικών εγκαταστά-
σεων για 24 μήνες. Τα αποτελέσματα της 
έρευνας που καταγράφηκαν έχουν ως εξής:
• Η Fujitsu, βασιζόμενη σε προηγούμε-

να δεδομένα θαλάσσιας κυκλοφορί-
ας που παρείχε η λιμενική αρχή για 
το στενό της Σιγκαπούρης, αξιοποί-
ησε το μοντέλο πρόβλεψης κινδύνου 
σύγκρουσης για να πάρει πληροφο-
ρίες, όπως παραδείγματα συγκρού-
σεων ή παρ’ ολίγο συγκρούσεων.

• Το μοντέλο ανίχνευσης κινδύνου της 
Fujitsu είχε τη δυνατότητα ποσοτικο-
ποίησης του κινδύνου λεπτομερέστε-
ρα πριν από την ανίχνευσή του από 
τους χειριστές. Για παράδειγμα, το 
μοντέλο ήταν σε θέση να επισημά-
νει τους πιθανούς κινδύνους περίπου 
δέκα λεπτά πριν από την παρ’ ολίγο 
σύγκρουση (near miss) και με αυτόν 
τον τρόπο, θεωρητικά, θα δώσει περί-
που πέντε λεπτά χρόνο επιπλέον για 
την αποφυγή της σύγκρουσης, παρέ-
χοντας τις απαραίτητες πληροφορίες 
στα πλοία. 

• Το μοντέλο ήταν επίσης σε θέση να 
επιλέξει σενάρια όπου ο κίνδυνος 
σύγκρουσης δεν θα τύχει της ανάλο-

γης προσοχής και να ενεργοποιήσει 
με οπτικοακουστικά μέσα (alarm) 
τους χειριστές για τον επερχόμενο 
κίνδυνο. Επίσης, η δυνατότητα του 
μοντέλου να διακρίνει σημεία υψη-
λού κινδύνου θα μπορούσε να δώσει 
μέχρι και δεκαπέντε λεπτά επιπλέον 
χρόνο για να μπορέσει το προσωπι-
κό του VTS και των πλοίων αντίστοι-
χα να εκτελέσει τους κατάλληλους 
χειρισμούς αποφυγής σύγκρουσης. 

Το παραπάνω μοντέλο δοκιμάστηκε σε 
ερευνητικό επίπεδο και έδειξε στοιχεία 
αξιοπιστίας της πρόβλεψης σχετικά με 
την εκτίμηση του κινδύνου σύγκρουσης. 
Τι γίνεται όμως με τους λανθασμένους 
χειρισμούς λόγω έλλειψης ελέγχου της 
κατάστασης (situational awareness) από 
αξιωματικούς με ελλιπή εκπαίδευση από 
τη μία και τυφλής εμπιστοσύνης στα βοη-
θήματα και όχι στην πραγματική εικόνα 
έξω από τις οθόνες των ηλεκτρονικών 
χαρτών από την άλλη; 
Η παροχή επιπλέον χρόνου αντίδρασης 
μπορεί να βγάλει το πλοίο από μια επικίν-
δυνη κατάσταση, με την προϋπόθεση ότι 
οι αξιωματικοί που έχουν τον έλεγχο των 
χειρισμών του πλοίου είναι καταρτισμένοι 
επαγγελματίες υψηλού επιπέδου και εμπι-
στεύονται περισσότερο την πραγματική 
εικόνα έξω από τη γέφυρα σε συνδυασμό 
με τις παρεχόμενες πληροφορίες από τα 
βοηθήματα της γέφυρας.

Κίνδυνοι από τις πυρκαγιές  
στο μηχανοστάσιο

Οι έρευνες που διεξήχθησαν από τον IMO 
έδειξαν ότι το 30-50% όλων των πυρκαγιών 
στα εμπορικά πλοία προέρχονται από το 
μηχανοστάσιο και το 70% αυτών των πυρ-
καγιών προκαλούνται από διαρροές πετρε-
λαίου στα συστήματα υπό πίεση. Μετά από 
μια μεγάλη πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο, 
είναι σχετικά σπάνιο ένα πλοίο να μπορεί 
να έχει πρόωση με τη δική του ισχύ. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα το πλοίο να δαπανή-
σει πολύτιμους πόρους σε επιχειρήσεις 
διάσωσης, ρυμούλκησης, επισκευών και, 
τέλος, διακοπής ναύλωσης με απαιτήσεις 
αποζημιώσεων από τους ναυλωτές. Όλες 
οι παραπάνω διαδικασίες μπορεί να οδη-
γήσουν σε απώλεια πολλών εκατομμυρίων 
δολαρίων για τη διαχειρίστρια εταιρεία. Δεν 
είναι έκπληξη το γεγονός ότι οι πυρκαγιές 
στο μηχανοστάσιο είναι τόσο συνηθισμέ-
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νες και η αιτία είναι ότι στα μηχανοστάσια 
βρίσκονται σε αφθονία όλες οι πλευρές 
του τριγώνου της πυρκαγιάς, δηλαδή η 
καύσιμη ύλη, στερεά και υγρή, το οξυγό-
νο λόγω της εισόδου αέρα στη μηχανή 
και, τέλος, η θερμότητα που υπάρχει στις 
κύριες μηχανές αλλά και στα βοηθητικά 
μηχανήματα. 
Οι τύποι πυρκαγιάς που μπορούν να προ-
κύψουν στο μηχανοστάσιο είναι οι εξής, 
ανάλογα με την καύσιμη ύλη και την αιτία:

Πυρκαγιές από υγρά καύσιμα και λιπα-
ντικά. Οι περισσότερες πυρκαγιές αυτού 
του τύπου προκύπτουν συνήθως στον 
χώρο της κύριας μηχανής και των γεννη-
τριών όταν πετρέλαιο που διαρρέει από 
το δίκτυο πέφτει στις σωληνώσεις καυ-
σαερίων, οι οποίες έχουν θερμοκρασίες 
κοντά στους 300 βαθμούς Κελσίου και 
αυταναφλέγονται. Κύριο μέτρο πρόλη-
ψης αυτών των πυρκαγιών είναι η τακτική 
συντήρηση των δικτύων πετρελαίου και 
ελαίου λίπανσης, όπως και η σωστή μόνω-
ση του δικτύου καυσαερίων. Η αποτελε-
σματική κατάσβεση αυτών των πυρκαγιών 
γίνεται με τη χρήση των πυροσβεστήρων 
αφρού ή/και των μόνιμων συστημάτων 
κατάσβεσης του μηχανοστασίου.

Πυρκαγιές από στερεά καύσιμη ύλη. 
Η στερεά καύσιμη ύλη στα μηχανοστάσια 
περιορίζεται στα υλικά συσκευασίας, χάρ-
τινα ή ξύλινα, πριονίδι, στουπιά, πανιά και 
πλαστικά. Είναι σημαντικό τα συνεργεία και 
οι χώροι αποθήκευσης να είναι καθαροί 
και νοικοκυρεμένοι και πρέπει να τονίζεται 
ότι το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους 
τους παραπάνω χώρους. Στουπιά και πανιά 
εμποτισμένα με λάδια πρέπει, μέχρι την 
ασφαλή τους διάθεση, να αποθηκεύονται 
σε σιδερένια δοχεία με ερμητικά κλειστό 
καπάκι. Επίσης, εργασία με σπίθα ή φλόγα 
έξω από το συνεργείο πρέπει να υπόκει-
ται στις σχετικές διαδικασίες άδειας (hot 
work permit). Για την κατάσβεση αυτών 
των πυρκαγιών χρησιμοποιείται συνήθως 
νερό ή ξηρά σκόνη, ανάλογα με το αν στην 
περιοχή της πυρκαγιάς υπάρχουν ηλεκτρι-
κοί πίνακες ή καλώδια.

Πυρκαγιές από τη σάρωση της κύριας 
μηχανής. Αυτές προκύπτουν από ελατ-
τώματα στους κυλίνδρους και στα έμβολα 
των κύριων μηχανών σε συνδυασμό με 
κατάλοιπα από καύσιμα, έλαια λίπανσης 

και ανθρακώδη ιζήματα στις σαρώσεις. 
Πρόληψη αποτελεί η περιοδική επιθε-
ώρηση των κυλίνδρων και των εμβόλων, 
όπως και ο καθαρισμός των σαρώσεων. 
Τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για 
την κατάσβεση σχετικών πυρκαγιών είναι 
οι πυροσβεστήρες αφρού.

Ηλεκτρικές πυρκαγιές. Προκαλούνται 
από βραχυκυκλώματα συνήθως λόγω αδέ-
ξιας και απαράδεκτης χρήσης ηλεκτρικού 
εξοπλισμού από τα μέλη του πληρώματος. 
Οι πίνακες και η δικτύωση πρέπει να είναι 
«καθαρά», να μην παρεμβάλλονται δηλα-
δή εύφλεκτα υλικά. Πυρκαγιές αυτού του 
τύπου αντιμετωπίζονται με πυροσβεστήρες 
ξηρής σκόνης, φορητούς ή τροχήλατους. 

Γενικά μέτρα πρόληψης/καταπολέμη-
σης πυρκαγιάς στο μηχανοστάσιο

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη 
διατήρηση ενός καθαρού και νοικοκυρε-
μένου μηχανοστασίου, όπου μηχανήματα 
και έκτακτης ανάγκης εξοπλισμός ελέγ-
χου έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν 
σύμφωνα με τους κανονισμούς SOLAS και 
τις κατευθυντήριες γραμμές του IMO, ενώ 
πρέπει να συντηρούνται και να υπόκεινται 
σε ελέγχους λειτουργίας περιοδικά σύμ-
φωνα με IMO MSC.1 / Circ. 1321 της 11ης 
Ιουνίου 2009 με τίτλο «Κατευθυντήριες 
γραμμές για μέτρα πρόληψης πυρκαγιών 
στα μηχανοστάσια και στα αντλιοστάσια». 

Αναλυτικά μέτρα πρόληψης πυρκα-
γιάς στο μηχανοστάσιο

• Επιβεβαίωση ότι η μόνωση που καλύ-
πτει τις θερμαινόμενες επιφάνειες 
είναι πάντα σε καλή κατάσταση.

• Τακτικός έλεγχος και επιθεώρηση 
των δικτύων σωληνώσεων για φθορά 
και πιθανές διαρροές. Οποιαδήποτε 
διαρροή θα πρέπει να διερευνηθεί 
και να αντιμετωπιστεί αμέσως.

• Επιβεβαίωση με τακτικούς ελέγχους 
ότι οι συσκευές ανίχνευσης θερμό-
τητας και καπνού, οι φράκτες πυρκα-
γιάς (fire dampers) και τα επιστόμια 
ταχείας σφράγισης (quick closing 
valves) είναι σε καλή κατάσταση και 
λειτουργούν αμέσως.

• Επιβεβαίωση ότι το σύστημα συνα-
γερμού του μηχανοστασίου λειτουρ-
γεί σωστά. 

• Εξοικείωση με τη λειτουργία των 
σταθερών συστημάτων πυρόσβεσης.

• Έλεγχος των συστημάτων σε τακτά 
χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με 
τις οδηγίες του κατασκευαστή, και 
επιβεβαίωση ότι οι γραπτές οδηγίες 
απελευθέρωσης είναι ξεκάθαρες και 
σωστές.

• Εκτέλεση ασκήσεων με σενάρια πυρ-
καγιάς στο μηχανοστάσιο. Η εκπαί-
δευση είναι το κλειδί για μια επιτυχη-
μένη αντίδραση.

• Ο χρόνος αντίδρασης είναι κρίσι-
μος για το αποτέλεσμα. Η πυρκαγιά 
μπορεί να εξουδετερωθεί εύκολα αν 
εντοπιστεί εγκαίρως.

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ



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

Ενημέρωση ασφάλειας ναυτιλίας 
για το περιστατικό της Φουτζάιρα

Στις 12 Μαΐου 2019, τέσσερα δεξαμενό-
πλοια υπέστησαν ζημιές στο αγκυροβόλιο 
της Φουτζάιρα, που ανήκει στα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) και χρησιμοποιεί-
ται κυρίως ως κέντρο ανεφοδιασμού των 
δεξαμενόπλοιων που πρόκειται να εισέλ-
θουν για φόρτωση στον Περσικό Κόλπο 
ή αυτών που βγαίνουν από τον Κόλπο 
φορτωμένα. Το Υπουργείο Εξωτερικών 
των ΗΑΕ ανέφερε ότι τα πλοία έπεσαν 
θύματα δολιοφθοράς, αλλά δεν μπόρεσε 
ούτε να δείξει τους υπευθύνους ούτε και 
τον τρόπο με τον οποίο τα πλοία δέχτη-
καν τα πλήγματα. Δεν υπήρξε απώλεια 
ζωής λόγω του συμβάντος και ο λιμένας 
παρέμεινε σε πλήρη λειτουργία σε κατά-
σταση ασφαλείας 2 μετά το περιστατικό.
Σε κοινό ανακοινωθέν Τύπου, η INTER-
TANKO και ο OCIMF (Oil Companies 
International Maritime Forum) δηλώνουν 
ότι η ευρείας κλίμακας επίθεση σε τέσσε-
ρα δεξαμενόπλοια στο αγκυροβόλιο της 
Φουτζάιρα φαίνεται πως ήταν καλά σχεδι-
ασμένη και συντονισμένη. Επιπλέον, ανα-
φέρουν ότι κάθε πλοίο χτυπήθηκε κατά 
πάσα πιθανότητα  από υποεπιφανειακή 
εκρηκτική συσκευή, που τοποθετήθηκε 
είτε από σκάφος χειριζόμενο από από-
σταση είτε από δύτες. Και οι δύο αυτές 
μέθοδοι τοποθέτησης εκρηκτικών είναι 
πιθανότερο να εφαρμοστούν όταν τα 

πλοία είναι αγκυροβολημένα και απαιτούν 
χαμηλότερο επίπεδο πολυπλοκότητας 
από τη χρήση των αυτοσχέδιων εκρηκτι-
κών συσκευών (WBIED) – που είναι γνω-
στό ότι είχαν χρησιμοποιηθεί κατά των 
πλοίων στη Νότια Ερυθρά Θάλασσα.
Στη συνέχεια εξέδωσαν οδηγίες προς 
τους πλοιάρχους των πλοίων, όπου συστή-
νουν την αναθεώρηση του BMP5.
Σύμφωνα πάντα με αυτές τις οδηγίες, πρέ-
πει:
• Με την ανάληψη νέου ταξιδιού, να 

εφαρμόζεται ειδική αξιολόγηση κιν-
δύνου για το ταξίδι πριν από την 
είσοδο σε οποιαδήποτε περιοχή 
όπου υπήρξε περιστατικό ή η απειλή 
έχει αλλάξει το επίπεδο ασφαλείας 
του λιμανιού.

• Μετά την αξιολόγηση κινδύνου, να 
ελεγχθεί και το σχέδιο ασφαλείας 
του πλοίου.

• Να εξεταστεί το τμήμα 2 του BMP5, 
στο οποίο περιγράφονται οι απειλές.

• Να διατηρηθεί ένα πλήρες σχέδιο 
επαγρύπνησης στη γέφυρα για τα 
αγκυροβολημένα πλοία.

• Να εφαρμοστούν περιπολίες κατα-
στρώματος.

• Να εφαρμοστούν θαλάσσιες περιπο-
λίες ασφαλείας όπου είναι δυνατόν.

• Να διατηρηθεί ο έλεγχος επικοινωνίας 
με όλα τα σκάφη που προσεγγίζουν.

• Να επιβεβαιωθεί ότι έχουν γίνει 
αυστηροί έλεγχοι στην επιβίβαση.

• Να μην είναι χαμηλά η κλίμακα επι-
κοινωνίας, εκτός αν είναι απαραίτητο.

• Να ενισχυθεί ο εξωτερικός φωτι-
σμός, όπου είναι δυνατόν, ιδιαίτερα 
πάνω από την πρύμνη, και να χρησι-
μοποιηθούν προβολείς.

• Να αναφερθεί οποιαδήποτε ύποπτη 
δραστηριότητα αμέσως, τόσο στις 
αρχές λιμένα όσο και στο United 
Kingdom Maritime Trade Operation 
– UKMTO (+442392222060) τηλε-
φωνικώς.

• Να παρακολουθούνται στενά όλα τα 
μέσα επικοινωνίας.

• Να ελέγχονται όλα τα μέσα πυρό-
σβεσης για άμεση χρήση. 

• Να επιβεβαιώνεται ότι η πυροσβε-
στική αντλία έκτακτης ανάγκης είναι 
διαθέσιμη.

• Να βρίσκεται σε λειτουργία το 
σύστημα εντοπισμού (AIS). 

Ορισμένες σημαίες απαιτούν από τα πλοία 
τους αυξημένο επίπεδο ασφαλείας για το 
λιμάνι της Φουτζάιρα, που σημαίνει ότι τα 
πλοία πρέπει να εφαρμόσουν πρόσθετα 
μέτρα, με στόχο να αυξήσουν τα επίπεδα 
ασφαλείας, σύμφωνα με το επίσημο σχέ-
διο ασφαλείας πλοίου. Για παράδειγμα, οι 
νορβηγικές αρχές στις 13 Μαΐου 2019 έθε-
σαν προσωρινά το επίπεδο ασφαλείας για 
τα νορβηγικά πλοία στο λιμάνι της Φου-
τζάιρα από το ISPS1 στο ISPS2.
Μετά τις παραπάνω οδηγίες είναι σαφές 
ότι τα πλοία πρέπει να αυξήσουν τα μέτρα 
ασφαλείας τους, σαν να μπορούν τα πλη-
ρώματά τους να αντιμετωπίσουν καλά 
οργανωμένες και συντονισμένες επιθέ-
σεις, όπως τονίστηκε από τους επίσημους 
φορείς. Οι ναυτικοί είναι άρτια εκπαιδευ-
μένοι για να μπορούν να ανταποκρίνονται 
με αποτελεσματικότητα στα καθήκοντά 
τους, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις. 
Επομένως δεν μπορούμε να ζητάμε από 
τους ναυτικούς να αποκτήσουν δεξιότη-
τες αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας για να 
μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσμα-
τικά τέτοιου είδους απειλές.
Τέλος, οι υπάρχουσες υποδομές αντιμε-
τώπισης τέτοιων περιστατικών πρέπει να 
ανταποκρίνονται αποτελεσματικά, κρα-
τώντας μακριά ανάλογες απειλές από 
κέντρα εξυπηρέτησης εμπορικών πλοίων, 
με περισσότερες περιπολίες και αύξηση 
των ελέγχων των σκαφών που προσεγγί-
ζουν τις συγκεκριμένες περιοχές.



C.V. E X P R E S S

Σημαία:
Mήκος:
Πλάτος:

Eλληνική  
79μέτρα
11,7μέτρα

Iπποδύναμη:   1.500 ίπποι
Tαχύτητα: 12κόμβοι
• 1.500 Τόνοι

Σημαία:
Mήκος:
Πλάτος:

Eλληνική  
157μέτρα
25μέτρα

Iπποδύναμη:   12.000 ίπποι
Tαχύτητα: 18κόμβοι
• 956 Eμπορευματοκιβώτια

Ένα από τα 6 αδελφά πλοία

Σημαία:
Mήκος:
Πλάτος:

Eλληνική  
304 μέτρα
40μέτρα

Iπποδύναμη:   78.000 ίπποι
Tαχύτητα: 25,6κόμβοι
• 6.420 Eμπορευματοκιβώτια

Ένα από τα 8 αδελφά πλοία

Σημαία:
Mήκος:
Πλάτος:

Eλληνική  
351μέτρα
43μέτρα

Iπποδύναμη:   102.000 ίπποι
Tαχύτητα: 25,5κόμβοι
• 9.500 Eμπορευματοκιβώτια

Ένα από τα 5 αδελφά πλοία

Στο  ξεκίνημα 1975 1985

2000 2006

C.V. S   E  A  L  A  N  D     N  E  W    Y  O  R  K C.V. C O S C O H E L L A S

M.V. K R I T O N

Ξεκίνησε από ναυτικό, την εξέλιξη και την προκοπή της  
την οφείλει στους συνεργάτες της έλληνες ναυτικούς,  

στη θάλασσα και στη στεριά.

Eίναι η εταιρεία που αυτό δεν το ξέχασε ποτέ και  
το αποδεικνύει με τις ενέργειές της.

Πάντα χρειαζόμαστε ικανούς νέους συνεργάτες  
για να συνεχίσουμε

μαζί το έργο των παλαιοτέρων.

Eάν ενδιαφέρεστε να είστε ένας από αυτούς,  
επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 94.90.180 ή  

στείλτε το βιογραφικό σας στο Fax: 210 94.09.051-2,  
στο e-mail: info@costamare.com,

στη διεύθυνση: Zεφύρου 60 &  Λ. Συγγρού, 175 64 Π. Φάληρο, Aθήνα.

2013

C.V. M S C  A J A C CI O

Σημαία:
Mήκος:
Πλάτος:
Iπποδύναμη:   64.505 ίπποι
Tαχύτητα: 22,5κόμβοι
• 8.827 Eμπορευματοκιβώτια

Ένα από τα 7 αδελφά πλοία

Μάλτας
300 μέτρα
48μέτρα

Σημαία:
Mήκος:
Πλάτος:
Iπποδύναμη:   66.893 ίπποι
Tαχύτητα: 23,0κόμβοι
• 14.524 Eμπορευματοκιβώτια

Ένα από τα 5 αδελφά πλοία

Μάλτας
369 μέτρα
51μέτρα

Σήμερα

C.V. V  A   L   O   R C.V. T   I   T   A   N 

COSTAMARE SHIPPING COMPANY S.A.
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ
-

Πιστή στην περιβαλλοντική  
της στρατηγική η MSC Group

Η MSC Group ανακοίνωσε ότι αποτε-
λεί το νέο μέλος της NAMEPA (North 
American Marine Environment Protection 
Association), στο πλαίσιο της δέσμευσής 
της να προωθήσει την αειφόρο ανάπτυξη 
στη ναυτιλία.
Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου της 
MSC, ανεξάρτητα από τις προκλήσεις και 
τις αλλαγές που αντιμετωπίζει σήμερα η 
εταιρεία, η προσέγγισή της δεν αλλάζει 
όσον αφορά το πάθος της για τη θάλασ-
σα και τη διαφύλαξη της ναυτιλιακής κλη-
ρονομιάς.
Ως εκ τούτου, η MSC παραμένει πιστή 

στη δέσμευσή της ως προς την προ-
στασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, 
επενδύοντας σε προηγμένα τεχνολογικά 
συστήματα, φιλικά προς το περιβάλλον.
Όπως επισημαίνει ο κ. Bud Darr, Executive 
Vice President, Maritime Policy and 
Government Affairs της MSC Group, ο όμι-
λος έχει επικεντρωθεί σε επενδύσεις για τη 
μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων από 
τα πλοία, με στόχο την καλύτερη ενεργεια-
κή και λειτουργική τους απόδοση.

Νέα πλοία εντάσσονται  
στον στόλο της Sovcomflot

Η ρωσική Sovcomflot ανακοίνωσε ότι έλαβε 
δάνειο ύψους $297 εκατ. από τις τράπε-
ζες ING Bank, KfW IPEX-Bank και Crédit 
Agricole Corporate and Investment Bank, 
προκειμένου να χρηματοδοτήσει τη ναυπή-
γηση δύο LNG carriers τελευταίας γενιάς.
Τα δύο πλοία, κατηγορίας Atlanticmax, 
θα έχουν χωρητικότητα 174.000 κ.μ., ενώ, 
μετά την παράδοσή τους, αναμένεται ότι 
θα χρονοναυλωθούν στη Shell για μια 
μακρά περίοδο.

ΔΙΕΘΝΗ 
ΥΔΑΤΑ

Ειδήσεις από τις θάλασσες  
του κόσμου

Επιμέλεια:  
Αγγελική Κολιομίχου



Tα νέα πλοία της Sovcomflot θα διαθέτουν 
slow-speed tri-fuel X-DF diesel engine και 
θα καταναλώνουν ως καύσιμο και LNG. 
Το πρώτο από τα δύο πλοία πρόκειται να 
είναι έτοιμο προς παράδοση το δεύτερο 
εξάμηνο του 2020, ενώ το δεύτερο πλοίο 
το πρώτο εξάμηνο του 2021.
Με την προσθήκη των δύο παραπάνω 
πλοίων, ο στόλος των LNG carriers της 
Sovcomflot αναμένεται να ανέλθει σε 
δεκαέξι πλοία.
Η συμφωνία με τις τρεις παραπάνω τρά-
πεζες ακολουθεί μια παρόμοια συμφωνία 
για δάνειο ύψους $149 εκατ. τον περασμέ-
νο Νοέμβριο μεταξύ της Sovcomflot και 
των ίδιων τραπεζών για τη χρηματοδότη-
ση της ναυπήγησης ενός LNG carrier, με 
slow-speed tri-fuel X-DF diesel engine, το 
οποίο, μετά την παράδοσή του, θα χρονο-
ναυλωθεί στην Total.

ONE: Με στόχο τη βελτίωση  
των υπηρεσιών της

Η Ocean Network Express (ONE) και η 
διαχειρίστρια εταιρεία τερματικών σταθ-

μών PSA Singapore ανακοίνωσαν πρό-
σφατα τη δημιουργία της κοινοπραξίας 
Magenta Singapore Terminal.
Η εν λόγω κοινοπραξία θα αναλάβει τη 
διαχείριση τεσσάρων αποβαθρών εξυ-
πηρέτησης πλοίων μεταφοράς εμπο-
ρευματοκιβωτίων, συνολικής ικανότητας 
εξυπηρέτησης 4 εκατ. TEUs/έτος, στον 
τερματικό σταθμό Pasir Panjang στη 
Σιγκαπούρη.
«Μέσω της κοινοπραξίας Magenta Sin-
gapore Terminal, η ONE έχει θέσει ως 
στόχο να βελτιώσει τον προγραμματι-
σμό προσεγγίσεων των πλοίων της στον 
συγκεκριμένο τερματικό σταθμό, καθώς 
και τους χρόνους εργασιών του τερματι-
κού σταθμού κατά τη φορτοεκφόρτωση 
των πλοίων μας, πάντα σε στενή συνερ-
γασία με την PSA Singapore», δήλωσε ο 
CEO της ONE, Jeremy Nixon. 
Ο προγραμματισμός των εργασιών του 
τερματικού σταθμού Pasir Panjang κατά 
την προσέγγιση των πλοίων της ONE 
σε αυτόν θα συμβάλει στη βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών της προς τους 
πελάτες.

Oldendorff: Mega deals  
με κινεζικές εταιρείες leasing

Η γερμανική Oldendorff Carriers, μία από 
τις μεγαλύτερες εταιρείες στην αγορά των 
dry bulk carriers, σε πρόσφατη ανακοίνω-
σή της, επεσήμανε ότι κατά τη διάρκεια 
των τελευταίων δώδεκα μηνών ολοκλήρω-
σε 23 συμφωνίες με τρεις κινεζικές εταιρεί-
ες leasing για την πώληση μεταχειρισμένων 
αλλά και νεότευκτων πλοίων, ενώ δεν παρέ-
λειψε να αναφερθεί και στη μακροχρόνια 
συνεργασία με τα κινεζικά ναυπηγεία.
Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, η 
Oldendorff συνεργάζεται με ναυπηγεία 
της Κίνας από το 1986, με τον συνολικό 
αριθμό των ναυπηγηθέντων πλοίων που 
θα έχει παραλάβει η εταιρεία από τα ναυ-
πηγεία της Κίνας έως το 2021 να ανέρχε-
ται στα 106.
Σε ό,τι αφορά το διάστημα 2019-2021, η 
Oldendorff αναμένει να παραλάβει 32 νέα 
πλοία από ναυπηγεία της Κίνας και της 
Ιαπωνίας. Σήμερα η Oldendorff διαχειρί-
ζεται έναν στόλο 166 πλοίων, συνολικής 
χωρητικότητας 63.784.147 τόνων.
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ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ
ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΕΩΠΌΛΙΤΙΚΗ
-

Η Κίνα βάζει πλώρη  
για τα Βαλκάνια

Τα κρατικά ναυπηγεία Uljanik της Κρο-
ατίας βρίσκονται μια ανάσα πριν από τη 
χρεοκοπία. Η οικονομική δυσπραγία που 
πλήττει την κροατική ναυπηγική βιομηχα-
νία, λόγω των μειωμένων παραγγελιών για 
νέα πλοία, έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθ-
μό το εργατικό δυναμικό των ναυπηγείων. 
Οι εργαζόμενοι των ναυπηγείων Uljanik 
πραγματοποιούν κατά καιρούς απεργια-
κές κινητοποιήσεις, προκειμένου να δια-
μαρτυρηθούν για τη μη καταβολή των 
δεδουλευμένων τους.
Σύμφωνα με το Bloomberg, τα Uljanik 
αποτελούν ένα από τα ιστορικότερα ναυ-
πηγεία της Ευρώπης, με πορεία 163 ετών. 
Τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμε-
τωπίζουν τα ωθούν στην ανάγκη προσέλ-
κυσης ξένων επενδύσεων, με την Κίνα να 
αποτελεί πιθανή επιλογή.
Πρόσφατα, ο πρόεδρος της China 
Shipbuilding Industry Corp. (CSIC), Hu 
Wenming, στο πλαίσιο της συνάντησής 
του με τον πρωθυπουργό της Κροατίας, 
Andrej Plenkovic, επεσήμανε ότι ενδεχο-
μένως να πραγματοποιηθούν επενδύσεις 
στο ναυπηγείο Uljanik από την CSIC.
Από την πλευρά του, ο CEO του Uljanik 
Group, Emil Bulic, τόνισε ότι απαιτούνται 

επενδύσεις 80 εκατ. ευρώ προκειμένου 
να παραμείνουν ανοιχτά τα ναυπηγεία για 
τους επόμενους έξι μήνες, να πληρωθούν 
οι εργαζόμενοι και να ανακτηθεί η εμπι-
στοσύνη των πελατών.
Όπως επεσήμανε –μάλλον με σκεπτι-
κισμό– ο γενικός γραμματέας της Sea 
Europe, Christophe Tytgat, οι κυβερνώ-
ντες στην Ασία, σε αντίθεση με την ΕΕ, 
επενδύουν στην εκάστοτε ναυπηγική 
βιομηχανία. Αυτό οδηγεί σε ένα άνισο 
«παιχνίδι» μεταξύ των ασιατικών και των 
ευρωπαϊκών ναυπηγείων, με αποτέλεσμα 
τα δεύτερα να αντιμετωπίζουν σε μεγαλύ-
τερο βαθμό το ενδεχόμενο κλεισίματος 
σε περίπτωση οικονομικών προβλημάτων.
Η Κίνα, στο πλαίσιο της επεκτατικής της 
πολιτικής, επενδύει σε διάφορους τομείς 
της ναυτιλίας, αλλά και στις συνδυασμένες 
μεταφορές. Χαρακτηριστικά παραδείγ-
ματα αποτελούν οι κινεζικές επενδύσεις 
στο λιμάνι του Πειραιά και της Τεργέστης, 
όπως και στο Βελιγράδι, στη Βάρνα και 
στο Μπουργκάς.

Εμπόδια ενόψει για τον Nord 
Stream 2

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό της 
Gazprom, η ολοκλήρωση της κατασκευής 
του αγωγού Nord Stream 2, ο οποίος θα 
μεταφέρει 55 δις κ.μ. φυσικού αερίου από 
τη Ρωσία στη Γερμανία, και κατ’ επέκταση 
στην ΕΕ, αναμένεται στα τέλη του τρέχο-
ντος έτους.
Ο μήκους 1.230 χλμ. αγωγός θα διέρχε-
ται από τη Ρωσία, τη Φινλανδία, τη Σου-
ηδία, τη Δανία και τη Γερμανία. Ωστόσο, η 

κυβέρνηση της Κοπεγχάγης δεν έχει ακό-
μη χορηγήσει τις απαιτούμενες άδειες και 
εγκρίσεις για να διέλθει τμήμα του αγωγού 
από τα χωρικά της ύδατα ή την αποκλει-
στική οικονομική της ζώνη, όπως είναι το 
νέο αίτημα της κοινοπραξίας κατασκευής 
του αγωγού.
Η καθυστέρηση απάντησης από μέρους 
της Δανίας προκαλεί έντονες ανησυχί-
ες για το κατά πόσο είναι εφικτή η ολο-
κλήρωση κατασκευής του αγωγού έως 
τα τέλη του 2019. Σύμφωνα με τα διεθνή 
μέσα, η Δανία εγείρει ζητήματα περιβαλ-
λοντικής φύσεως και εθνικής ασφαλείας 
σχετικά με τη διέλευση του αγωγού από 
τα χωρικά της ύδατα ή την αποκλειστική 
οικονομική της ζώνη.
Να σημειωθεί ότι, με βάση νεότερες μελέ-
τες, από την πλευρά της Ρωσίας, η ολο-
κλήρωση της κατασκευής το 2019 και η 
έναρξη λειτουργίας του αγωγού το 2020 
θα επιτρέψουν στα κράτη-μέλη της ΕΕ να 
εξοικονομήσουν περί τα $8 δις σε ετήσια 
βάση, ως αποτέλεσμα της πτώσης στα 
κόστη προμήθειας αλλά και μεταφοράς 
φυσικού αερίου κατά 13%.

Η Κίνα περικυκλώνει τη Ν. Ασία  
– Η Ινδία απαντά

To Adani Group έλαβε τις σχετικές εγκρί-
σεις από την κυβέρνηση της Μιανμάρ 
για την ανάπτυξη και τη διαχείριση, για 
τα επόμενα πενήντα έτη, ενός τερματι-
κού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων κατά 
μήκος του ποταμού Γιανγκόν.
Η επένδυση αυτή, ύψους $290 εκατ., απο-
τελεί το δεύτερο εγχείρημα του ινδικού 
ομίλου στο εξωτερικό, μετά την ανάπτυξη 
του τερματικού σταθμού Abbot Point στο 
Κουίνσλαντ της Αυστραλίας.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, αναμένεται 
να δημιουργηθούν 1.100 νέες θέσεις εργα-
σίας, ενώ στα σχέδια του Adani Group 
περιλαμβάνεται η δημιουργία ενός ναυτι-
κού πανεπιστήμιου για τη διεύρυνση των 
δεξιοτήτων των νέων σπουδαστών και η 
κατασκευή επιπλέον μεταφορικών υπο-
δομών, που θα συντελέσουν στην οικονο-
μική ανάπτυξη της περιοχής.
Η επένδυση του ινδικού ομίλου στη 
Μιανμάρ αποτελεί απάντηση της Ινδίας 
στις μεγάλης κλίμακας επενδύσεις του 
Κινεζικού Δράκου στο Πακιστάν και στη 
Σρι Λάνκα, οι οποίες εντάσσονται στο 
«Belt and Road Initiative».
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Οι πρακτικές των ασιατικών 
ναυπηγείων στο στόχαστρο  
της Γερμανίας

Ενώ οι κρατικές επιδοτήσεις και τα μέτρα 
προστατευτισμού προς τα κινεζικά ναυ-
πηγεία καλά κρατούν, η γερμανική Ένωση 
για τη Ναυπηγική και τη Ναυτική Τεχνο-
λογία (VSM) υπογράμμισε την ανάγκη τα 
ευρωπαϊκά ναυπηγεία να εργαστούν από 
κοινού, προκειμένου να διασφαλίσουν και 
να προστατεύσουν την υψηλή τεχνολογι-
κή τους ειδίκευση.
Ειδικότερα, και σύμφωνα με διεθνή μέσα, 
ο επικεφαλής της VSM, δρ Reinhard Lüken, 
ανέφερε, στο πλαίσιο της ετήσιας γενικής 
συνέλευσης της Ένωσης, ότι τα ευρωπαϊ-
κά ναυπηγεία επί πολλά χρόνια μάχονται 
εναντίον αυτών των πρακτικών αθέμιτου 
ανταγωνισμού των αντίστοιχων ασιατικών 
και συμπλήρωσε ότι το θέμα θα πρέπει να 
τεθεί επί τάπητος στον Παγκόσμιο Οργα-
νισμό Εμπορίου.
Τέλος, ο δρ Reinhard Lüken τόνισε ότι η 
Γερμανία προσβλέπει σε μια «δυνατή» ναυ-
τιλιακή βιομηχανία και είναι προετοιμασμέ-
νη να «πολεμήσει» γι’ αυτή σε συνεργασία 
με τους Ευρωπαίους εταίρους της.

Συνεργασία λιμένων για 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών

Η λιμενική αρχή του Ρότερνταμ και η 
λιμενική αρχή της Guangzhou υπέγραψαν 
συμφωνία στις 7 Μαΐου προκειμένου να 
συνεργαστούν ανταλλάσσοντας γνώσεις 
και βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της 
διαχείρισης των λιμένων.
Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου της 
λιμενικής αρχής του Ρότερνταμ, η παρα-
πάνω συμφωνία εναρμονίζεται με τους 
στρατηγικούς στόχους του εν λόγω λιμέ-
να να ανταλλάξει γνώσεις και εμπειρίες με 
άλλους λιμένες σε παγκόσμιο επίπεδο και 
να αποτελέσει πρωτοπόρο στην ανάπτυ-
ξη νέων αγορών.
Ο λιμένας του Ρότερνταμ αποτελεί ένα 
λιμάνι-υπόδειγμα, καθώς διαθέτει, μεταξύ 
άλλων, εξαιρετικές υποδομές, ένα ισχυρό 
συγκρότημα λιμενικών και βιομηχανικών 
εργασιών και ένα ευρύ φάσμα διακινού-
μενων φορτίων.
Η λιμενική αρχή του Ρότερνταμ έχει συνά-
ψει στο παρελθόν αντίστοιχες συμφωνίες 
με άλλες σημαντικές πόλεις-λιμένες, όπως 
η Σαγκάη, η Σεντσέν, η Σιγκαπούρη και το 
Τόκιο.
Το λιμάνι της Guangzhou αποτελεί ένα 
από τα μεγαλύτερα λιμάνια διακίνησης 
εμπορευματοκιβωτίων παγκοσμίως. Το 
2018 από τον συγκεκριμένο λιμένα υπο-
λογίζεται ότι διακινήθηκαν περίπου 22 
εκατ. TEUs, ενώ ο αντίστοιχος όγκος για 
το λιμάνι του Ρότερνταμ ανήλθε σε 14,5 
εκατ. TEUs.

Fincantieri: Σωρεία παραγγελιών 
για νέα πλοία

Τα ιταλικά ναυπηγεία Fincantieri δέχτηκαν 
παραγγελίες για νέα κρουαζιερόπλοια, 
ύψους 6,5 δις ευρώ, το πρώτο τρίμηνο 
του 2019.
Συγκεκριμένα, το διάστημα αυτό υπεγρά-
φησαν συμφωνίες για τη ναυπήγηση έντε-
κα κρουαζιερόπλοιων για τις εταιρείες 
Oceania, Regent Seven Sea Cruises, Viking, 
MSC Cruises και Princess Cruises, καθώς 
και μια συμφωνία για τη ναυπήγηση ενός 
πολεμικού πλοίου.
Το βιβλίο παραγγελιών των Fincantieri 
στις 31 Μαρτίου 2019 περιλάμβανε 104 
πλοία, συνολικής αξίας 34,3 δις ευρώ.
Για το υπόλοιπο του 2019, τα Fincantieri 
αναμένεται να παραδώσουν οκτώ νεοναυ-
πηγηθέντα πλοία, εκ των οποίων έξι κρου-
αζιερόπλοια και δύο πολεμικά πλοία.
Τα έσοδα των ιταλικών ναυπηγείων κατά 
το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους 
ανήλθαν σε 1,385 εκατ. ευρώ, αύξηση κατά 
13% συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο 
πέρυσι.

Το Κίελο στοχεύει να αναδειχθεί 
σε ένα από τα πιο eco-friendly 
λιμάνια παγκοσμίως

Ο λιμένας του Κιέλου εγκαινίασε πρό-
σφατα έναν χερσαίο σταθμό παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας για τα πλοία, συνολι-
κού κόστους 1,2 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με πολιτικό φορέα του κρατι-
δίου του Σλέσβιχ-Χόλσταϊν της Γερμα-
νίας, πλέον τα μεγάλα υβριδικά ferries 
της Color Line, αλλά και όσα πλοία είναι 
κατάλληλα εξοπλισμένα, θα μπορούν να 
προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια από 
το λιμάνι του Κιέλου.
Στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι η 
μείωση των αέριων ρύπων από τα πλοία 
τόσο κατά τον πλου όσο και κατά τον 
ελλιμενισμό τους.
Από την πλευρά του, ο δρ Dirk Claus, 
διευθύνων σύμβουλος του λιμένα του Κιέ-
λου, επεσήμανε ότι στόχος είναι, μελλο-
ντικά, το 60% των ενεργειακών αναγκών 
των πλοίων που προσεγγίζουν το λιμάνι 
του Κιέλου να καλύπτεται από χερσαίες 
εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας.
Με αυτόν τον τρόπο, το λιμάνι του Κιέ-
λου εκτιμάται ότι θα αποτελέσει, τα 
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προσεχή χρόνια, ένα από τα φιλικότερα 
προς το περιβάλλον λιμάνια του κόσμου, 
ενώ στόχος του Κιέλου γενικά είναι να 
απεξαρτηθεί πλήρως από τον άνθρακα 
έως το 2050.
 
Arkas Hellas: 20ετής πορεία 
επιτυχημένης παρουσίας 
 στην Ελλάδα

Με μια εντυπωσιακή εκδήλωση, με φόντο 
την Αθηναϊκή Ριβιέρα, η Arkas Hellas, 
μέλος του ομίλου Arkas Group, γιόρτασε 
είκοσι χρόνια επιτυχημένης παρουσίας 
στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης 
παρουσιάστηκαν οι σημαντικές στιγμές 
που σηματοδότησαν την πορεία της εται-
ρείας, η οποία ιδρύθηκε στον Πειραιά το 
1999 ως το πρώτο ναυτιλιακό πρακτορείο 
του Ομίλου Arkas στο εξωτερικό. Από την 
ίδρυσή της έως σήμερα, η Arkas Hellas 
κατάφερε να εξασφαλίσει την αντιπροσώ-
πευση πολλών και σημαντικών ναυτιλιακών 
γραμμών, ενισχύοντας με αυτόν τον τρό-
πο τη δύναμη του λιμανιού του Πειραιά. 
Πέτυχε ακόμα να ξεχωρίσει στον τομέα 
της ναυτιλίας ως αξιόπιστος συνεργάτης, 
μέσα από την παροχή υπηρεσιών υψηλών 
προδιαγραφών και μέσα από τις επενδύ-
σεις σε επίπεδο εξοπλισμού, τεχνολογίας 
και ανθρωπίνου δυναμικού.
Τα γραφεία της Arkas Hellas βρίσκονται 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, κοντά στα 
μεγαλύτερα λιμάνια της Ελλάδας.

Τη λαμπερή εκδήλωση για τον εορτασμό 
αυτής της σπουδαίας ημέρας τίμησαν με 
την παρουσία τους εκπρόσωποι της ναυ-
τιλίας και του επιχειρηματικού κόσμου. Τη 
βραδιά πλαισίωσαν ομιλίες διοικητικών 
στελεχών της Arkas Holding και της Arkas 
Hellas, καθώς και εκπροσώπων της Arkas 
Line, της Yang Ming, της Tarros Spa και της 
Emes Feedering. Οι ομιλητές μοιράστηκαν 
με τους παρευρισκομένους τα επιτεύγμα-

τα, το όραμα και τις αξίες που έχουν κατα-
στήσει την Arkas Hellas σημείο αναφοράς 
ως ναυτιλιακό πρακτορείο στην Ελλάδα, 
τόσο για τις διεθνείς ναυτιλιακές γραμμές 
όσο και για τους συνεργάτες-πελάτες της 
στην τοπική αγορά. Η αξιοπιστία, η δια-
φάνεια, η προσαρμοστικότητα, η αυτοβελ-
τίωση και η ομαδικότητα βρίσκονται στο 
DNA της εταιρείας και αποτελούν τον 
πυρήνα όλων των εταιρικών ενεργειών της.

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση εορτασμού της 20ετούς παρουσίας της Arkas Hellas στην Ελλάδα.
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ΕΠΙΒΑΤΗΓΌΣ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑ
-

Υπό κατασκευή το μεγαλύτερο 
κρουαζιερόπλοιο του κόσμου

Μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κρου-
αζιέρας στον κόσμο, η Royal Caribbean, 
ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε την κατασκευή 
του νέου της κρουαζιερόπλοιου, το οποίο 
αναμένεται να αποτελέσει και το μεγαλύ-
τερο σε χωρητικότητα κρουαζιερόπλοιο 
του κόσμου.
Το εν λόγω κρουαζιερόπλοιο, του οποίου 
το όνομα δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό, ανή-
κει στην κατηγορία «Oasis» της Royal Car-
ibbean, η οποία περιλαμβάνει τα μεγαλύτε-
ρα σε χωρητικότητα πλοία του στόλου της.
Το νέο πλοίο της Royal Caribbean πρόκει-
ται να ναυπηγηθεί στα γαλλικά ναυπηγεία 
Chantiers de l’Atlantique, ενώ εκτιμάται 
ότι η παράδοσή του θα πραγματοποιηθεί 
εντός του 2021.
Το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο αποτε-
λεί το πέμπτο που θα ενταχθεί στον στό-
λο των Oasis class της Royal Caribbean, 
ενώ ένα έκτο κρουαζιερόπλοιο της ίδιας 
κατηγορίας πλοίων προγραμματίζεται να 
είναι έτοιμο προς παράδοση το 2023.
Προς το παρόν, τον τίτλο του μεγαλύ-
τερου κρουαζιερόπλοιου του κόσμου 
διατηρεί το «Symphony of the Seas» της 
Royal Caribbean, το οποίο παραδόθη-
κε στην εταιρεία το 2018, με δυνατότη-
τα μεταφοράς 6.680 επιβατών και 2.200 
μελών πληρώματος.

Πρόσω ολοταχώς για μια 
«πράσινη» αγορά κρουαζιέρας

Περισσότεροι από 160 εκπρόσωποι της 
διεθνούς βιομηχανίας κρουαζιέρας συγκε-
ντρώθηκαν στην περιοχή Λαγκελίνιε της 
Κοπεγχάγης, για να δώσουν το «παρών» 
σε ένα διεθνές συνέδριο για την αγορά 
κρουαζιέρας, στο οποίο επίκεντρο των 
συζητήσεων αποτέλεσε η προώθηση της 
Βαλτικής Θάλασσας ως βιώσιμου προορι-
σμού για τους επιβάτες κρουαζιέρας.
Το συνέδριο έρχεται ως αποτέλεσμα της 

συνεργασίας μεταξύ της ένωσης λιμένων 
κρουαζιέρας Cruise Baltic και πολιτικών 
και λιμενικών φορέων της Δανίας.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκπρόσωποι 
οκτώ χωρών υπέγραψαν το Cruise Baltic 
Sustainability Manifesto, στόχος του οποί-
ου είναι η μείωση των αέριων ρύπων και 
της συμφόρησης πλοίων σε λιμένες της 
Βαλτικής.
Ο διευθυντής της Cruise Baltic, Claus 
Bodker, επεσήμανε ότι, για τη δημιουργία 
μιας «πράσινης» βιομηχανίας κρουαζιέ-
ρας, είναι αναγκαία μια κοινή συμφωνία 
μεταξύ εκπροσώπων πόλεων, λιμένων και 
ναυτιλιακών εταιρειών.

Ηλεκτρικά καταμαράν  
για τη Hurtigruten

Η νορβηγική εταιρεία Hurtigruten, κατό-
πιν συνεργασίας με την Brim Explorer, 
πρόκειται να αποκτήσει δύο καταμαράν 
ηλεκτρικής πρόωσης, τα οποία θα χρησι-
μοποιηθούν σε κρουαζιέρες εξερεύνησης 
στον Αρκτικό Ωκεανό.
Πρόκειται για τα πλοία «MS Brim» και 
«MS Bard», τα οποία αναμένεται να παρα-
δοθούν στην Hurtigruten τον Αύγουστο 
του 2019 και στις αρχές του 2020 αντί-
στοιχα.
Οι μπαταρίες οι οποίες θα είναι τοπο-
θετημένες στα πλοία θα τους δίνουν την 
δυνατότητα πρόωσης για δέκα ώρες, ενώ 
η μέγιστη ταχύτητα των πλοίων θα αγγίζει 
τους δέκα κόμβους.
Ο CEO της Brim Explorer, Agnes 
Arnadottir, επεσήμανε ότι οι περιβαλλο-
ντικές πολιτικές αποτελούν το μέλλον της 
βιομηχανίας κρουαζιέρας στις πολικές 
περιοχές και όχι μόνο. Ο ίδιος προσέθε-
σε ότι, συνδυάζοντας την πράσινη τεχνο-

λογία με τον στόχο για τη δημιουργία 
ενός βιώσιμου ταξιδιού, δημιουργήθηκε 
το πρώτο sightseeing vessel στον κόσμο, 
το οποίο θα λειτουργεί εξ ολοκλήρου με 
ηλεκτρική ενέργεια.
Την ίδια ώρα, η Hurtigruten βρίσκεται σε 
διαδικασία να μετασκευάσει τα υπάρχο-
ντα πλοία της, προκειμένου να χρησιμο-
ποιούν για την πρόωσή τους μπαταρίες, 
LNG και βιοκαύσιμα.

Φεριμπότ με καύσιμα LNG

Τα ναυπηγεία Gibdock στο Γιβραλτάρ 
ολοκλήρωσαν πρόσφατα τη μετατροπή 
του ferry «Napoles» ώστε να καταναλώ-
νει ως καύσιμο και LNG. Σύμφωνα με τα 
ναυπηγεία του Γιβραλτάρ, το συγκεκρι-
μένο project διήρκεσε τρεις μήνες, ενώ 
αποτελεί το πιο πολύπλοκο και απαιτη-
τικό έργο που έχουν αναλάβει ποτέ τα 
ναυπηγεία.
Το ferry «Napoles» ανήκει στην ισπανική 
εταιρεία Balearia Ferries, η οποία και στο 
παρελθόν έχει επενδύσει για τη δημιουργία 
τεχνολογικά προηγμένων και φιλικών προς 
το περιβάλλον πλοίων.
Το «Napoles» έχει μήκος 186 μ. και τη 
δυνατότητα να μεταφέρει 1.600 επιβάτες, 
ενώ αποτελεί το πρώτο από τα πέντε 
πλοία στα οποία η Balearia στοχεύει να 
εγκαταστήσει σύστημα διπλού καυσίμου, 
προκειμένου τα πλοία να ανταποκριθούν 
στις απαιτήσεις του επερχόμενου Sulphur 
Cap 2020.
Τα ναυπηγεία Gibdock, σύμφωνα με δελτίο 
Τύπου, έχουν εξασφαλίσει συμφωνία με την 
Balearia και για τη μετατροπή ενός ακό-
μα πλοίου της δεύτερης, με την ονομασία 
«Sicilia», η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός 
του τρέχοντος έτους.

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ
ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
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ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ

H ναυτιλία ως ισχυρό πλεονέκτημα 
της ελληνικής διπλωματίας

Του Γιώργου Κουμουτσάκου, 
Βουλευτή Β΄ Αθηνών της Νέας 
Δημοκρατίας

Τα μεγάλα διεθνή γεωπολιτικά 
διακυβεύματα στο μέλλον θα 
κριθούν στη θάλασσα, όπου 
η Ελλάδα διαθέτει συγκριτικό 
πλεονέκτημα. Το γεωπολιτικό 
πλεονέκτημά της είναι η μεγάλη 
ακτογραμμή, η γεωγραφική 
θέση και ο τεράστιος εμπορικός 
στόλος της. 

Η ναυτιλία είναι ο μόνος τομέας οικονο-
μικής δραστηριότητας όπου η Ελλάδα 
κατέχει διαχρονικά τη διεθνή πρωτιά. Η 
ελληνόκτητη ναυτιλία –ένας από τους 
βασικούς πλουτοπαραγωγικούς πυλώνες 
της εθνικής οικονομίας (μαζί με τον του-
ρισμό)–, με 5.226 πλοία, ελέγχει το 19,63% 
της παγκόσμιας χωρητικότητας σε τόνους 
DW και το 50% της ευρωπαϊκής χωρητι-
κότητας. Ως εξωστρεφής, η ελληνική ναυ-
τιλία είναι ένας από τους βασικότερους 
παράγοντες του διεθνούς θαλάσσιου 
εμπορίου μεταξύ χωρών-παραγωγών και 
χωρών-καταναλωτών. Η ελληνική ναυτιλία 
είναι ο μεγαλύτερος πελάτης των ναυ-
πηγείων της Κίνας, της Ιαπωνίας και της 
Νοτίου Κορέας, εξασφαλίζοντας απα-
σχόληση σε χιλιάδες εργαζομένους στα 
ναυπηγεία αυτών των χωρών. Το ίδιο ισχύ-
ει για τις επισκευές πλοίων που πραγμα-
τοποιούνται ανά την υφήλιο, αλλά και στη 

Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα, και 
για τις διαλύσεις πλοίων, όπου τα ελληνι-
κά πλοία πηγαίνουν στα διαλυτήρια Ινδίας, 
Μπανγκλαντές και Πακιστάν.
Ακόμα, τα ελληνικά πλοία επανδρώνονται 
σήμερα σε μεγάλο βαθμό από ξένους 
ναυτικούς, με κατώτερα πληρώματα αλλά 
και αξιωματικούς προερχόμενους από 
χώρες όπως οι Φιλιππίνες, η Ουκρανία, 
η Πολωνία, το Πακιστάν, η Αίγυπτος. Στις 
χώρες προέλευσης των ναυτικών αυτών, η 
Ελλάδα διαθέτει αυξημένη παρουσία και 
μέσα πίεσης λόγω της σταθερής απασχό-
λησης του εργατικού δυναμικού τους.
Τα ελληνικά πλοία παρέχουν απασχόληση 
στα λιμάνια ανά την υφήλιο, χρησιμοποι-
ώντας μια σειρά παραναυτιλιακών υπηρε-
σιών από το λεγόμενο ναυτιλιακό πλέγ-
μα (cluster) δραστηριοτήτων: λιμενικές 
υπηρεσίες, πλοηγοί, φορτοεκφορτωτές, 
τροφοδότες πλοίων, ναυτικοί πράκτο-
ρες, ασφαλιστές, νηογνώμονες, δικηγό-
ροι. Συνεπώς, δημιουργούν οικονομική 
δραστηριότητα και ανάπτυξη σε όλες τις 
παράκτιες χώρες της υφηλίου, δηλαδή 
η Ελλάδα συνεισφέρει στο Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) τους μέσω των 
παρεχόμενων ναυτιλιακών υπηρεσιών. 
Επομένως, τα ελληνικά πλοία δημιουργούν 
«καλή θέληση» υπέρ της Ελλάδας, που 
πρέπει να εξαργυρωθεί διπλωματικά. 
Η εξαργύρωση αυτή μπορεί να γίνει όχι 
μόνο για την προώθηση των ελληνικών 
ναυτιλιακών θέσεων, αλλά και σε άλλους 
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τομείς, όπως για την προώθηση των εθνι-
κών θεμάτων και για τη συμβολή στην 
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
Τα πλοία πρέπει να γίνουν τα κατεξοχήν 
οχήματα της οικονομικής διπλωματίας 
και να «ανοίγουν πόρτες» για την Ελλά-
δα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον Διεθνή 
Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) και σε 
διμερείς και πολυμερείς διεθνείς εμπορι-
κές και ναυτιλιακές διαπραγματεύσεις. 
Στο ΝΑΤΟ ο ελληνικός εμπορικός στό-
λος είναι πολύτιμος σε περιόδους επι-
στράτευσης, όπως και η βάση της Σούδας. 
Παράλληλα, ας μην ξεχνούμε τη γεωστρα-
τηγική σημασία της Ελλάδας στο σταυρο-
δρόμι του εμπορίου Ανατολής και Δύσης, 
καθώς και τα 3.000 νησιά μας.
Η θαλάσσια διάσταση είναι ένα αναξιο-
ποίητο πλεονέκτημα, του οποίου η Ελλά-
δα πρέπει να κάνει δυναμική χρήση σε 
όλα τα διεθνή διπλωματικά fora. Χωρίς 
υπερβολή, εάν υπενθυμίζει τη θαλάσσια 
διάσταση στη διαπραγμάτευση οποιου-
δήποτε θέματος, η Ελλάδα μπορεί να μιλά 
από θέσεως ισχύος. Συνεπώς, απαιτείται 
τόσο από τους φορείς του εφοπλισμού 
όσο και από τις αρμόδιες ελληνικές πολι-
τικές και διπλωματικές αρχές ευρύτερη 
κινητοποίηση προς επίτευξη του στόχου.
Όλα τα ανωτέρω διαμορφώνουν ένα 
συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας και 
αποτελούν ένα αδιαμφισβήτητο ισχυρό 
όπλο της ελληνικής διπλωματίας, τόσο 
οικονομικό όσο και πολιτικό.

Τα πλοία πρέπει να 
γίνουν τα κατεξοχήν 
οχήματα της οικονομικής 
διπλωματίας και να 
«ανοίγουν πόρτες» για την 
Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, στον Διεθνή 
Ναυτιλιακό Οργανισμό 
(ΙΜΟ) και σε διμερείς 
και πολυμερείς διεθνείς 
εμπορικές και ναυτιλιακές 
διαπραγματεύσεις. 
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ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΟΥ

Ο Κινεζικός Δράκος 
επελαύνει στους λιμένες 
του κόσμου

Το 2013, ο Κινέζος πρόεδρος 
Xi Jinping είχε ανακοινώσει 
την έναρξη της πρωτοβουλίας 
«One Belt One Road» (OBOR), 
με στόχο τη σύσφιξη των 
εμπορικών και οικονομικών 
σχέσεων μεταξύ Ανατολής και 
Δύσης, διασυνδέοντας την Ασία 
με την Ευρώπη –και όχι μόνο– 
μέσω χερσαίων και θαλάσσιων 
εμπορικών διαδρομών.
Η εν λόγω πρωτοβουλία συχνά 
αναφέρεται ως «Νέος Δρόμος 
του Μεταξιού», ενώ είναι επίσης 
γνωστή ως «Οικονομική Ζώνη 
του Δρόμου του Μεταξιού» ή 
«Θαλάσσια Οδός του Μεταξιού 
του 21ου αιώνα».

Της Αγγελικής Κολιομίχου

Στο πλαίσιο του φιλόδοξου αυτού σχεδί-
ου, η Κίνα έχει προχωρήσει σε επενδύσεις 
σε Ευρώπη, Ασία, Αφρική κ.α., ειδικότερα 
σε τομείς που αφορούν τους λιμένες, τις 
συνδυασμένες μεταφορές, την ενέργεια, 
τις πρώτες ύλες, την εκπαίδευση κ.λπ.
Απέναντι στις επενδυτικές πρωτοβουλί-
ες του Πεκίνου, ορισμένοι στέκονται με 
επιφύλαξη, εκφράζοντας την άποψη ότι ο 
στρατηγικός σχεδιασμός της Κίνας είναι 
να διαμορφώσει όρους κυριαρχίας στο 
παγκόσμιο πολιτικό, οικονομικό και εμπο-
ρικό γίγνεσθαι.
Έχει ενδιαφέρον ότι από το 2013, οπότε 
ανακοινώθηκε η πρωτοβουλία, έως σήμε-
ρα εκτιμάται ότι έχουν υλοποιηθεί επενδύ-
σεις από την Κίνα –και συγκεκριμένα από 
κινεζικές κρατικές εταιρείες, μεταξύ των 
οποίων η China Ocean Shipping Company 
(COSCO) και η China Merchants Group– 
σε τουλάχιστον 42 λιμένες σε 34 χώρες 
παγκοσμίως.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΤΟ OBOR

Χαρακτηριστικό παράδειγμα λιμένα στον 
οποίο η Κίνα έχει ισχυρή επενδυτική 

παρουσία είναι ο Πειραιάς. Το 2009 ξεκίνη-
σαν οι πρώτες επενδύσεις από την Κίνα στο 
λιμάνι του Πειραιά, ενώ από το 2016 και μετά 
η COSCO κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο 
των μετοχών του λιμένα. Επίσης η COSCO 
διαχειρίζεται τους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του 
σταθμού εμπορευματοκιβωτίων του λιμα-
νιού. Με το πέρασμα των ετών, οι κινεζικές 
επενδύσεις στο λιμάνι του Πειραιά συνέβα-
λαν στην αύξηση του διακινούμενου όγκου 
φορτίων, της χωρητικότητάς του, καθώς και 
των θέσεων απασχόλησης, συμβάλλοντας 
θετικά στην τόνωση της ελληνικής οικονο-
μίας. Στόχος του κινεζικού OBOR είναι ο 
Πειραιάς να γίνει κύριο διαμετακομιστικό 
κέντρο της Μεσογείου και νοτιοανατολική 
πύλη της Ευρώπης για την Κίνα και την Ασία.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2018 διακινήθη-
καν 4,409 εκατ. TEUs από το ΣΕΜΠΟ του 
Πειραιά, καταγράφοντας αύξηση 19,4% 
σε σχέση με τα 3,691 εκατ. TEUs το 2017, 
ενώ αύξηση κατά 6,4% είχε καταγραφεί 
το 2017 συγκριτικά με τον όγκο των διακι-
νηθέντων εμπορευματοκιβωτίων το 2016 
(3,471 εκατ. TEUs).
Στόχος είναι το 2019 η διακίνηση εμπο-
ρευματοκιβωτίων από το λιμάνι του Πει-
ραιά να φτάσει τα 5 εκατ. TEUs, ενώ, σύμ-



φωνα με την εφημερίδα Die Zeit, εκτιμάται 
ότι ο Πειραιάς θα αποτελέσει, εντός του 
τρέχοντος έτους, τον πιο πολυσύχναστο 
λιμένα της Μεσογείου σε όρους διακίνη-
σης εμπορευματοκιβωτίων.

ΕΤΟΣ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ 

ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

(εκατ. TEUs)

2016 3,471

2017 3,691

2018 4,409

2019 5,000*

   *Εκτίμηση

Σε ό,τι αφορά το μέλλον, η Κίνα στοχεύει 
να πραγματοποιήσει επενδύσεις ύψους 
περίπου 1 δις ευρώ στο λιμάνι του Πει-
ραιά, για την επέκταση του σταθμού 
αυτοκινήτων, για έναν νέο σταθμό για τα 
κρουαζιερόπλοια με εμπορικό κέντρο και 
ξενοδοχεία 5 αστέρων, καθώς και για την 
αύξηση της χωρητικότητας του λιμανιού 
σε 10 εκατ. TEUs.
Να σημειωθεί επίσης ότι στις 29 Αυγού-
στου 2018 ο Έλληνας υπουργός Εξωτε-

ρικών και ο Κινέζος ομόλογός του υπέ-
γραψαν MoU με στόχο την ενίσχυση των 
σχέσεων των δύο χωρών στο πλαίσιο του 
Νέου Δρόμου του Μεταξιού.

ΚΙΝΕΖΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ 
ΑΛΛΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ

Τον Μάρτιο του 2019, η Ιταλία υπέγραψε 
συμφωνία με την Κίνα προκειμένου η πρώ-
τη να συμμετάσχει στην πρωτοβουλία της 
δεύτερης για τον Νέο Δρόμο του Μετα- 
ξιού. Η Ιταλία αποτελεί την πρώτη χώρα 
από την ομάδα των G7 ανεπτυγμένων 
οικονομιών η οποία συμμετέχει στην 
εν λόγω πρωτοβουλία της Κίνας, καθώς 
ΗΠΑ, Ιαπωνία και Ηνωμένο Βασίλειο 
έχουν εκφράσει την απροθυμία τους να 
συμμετάσχουν. Οι λιμένες της Ρώμης (Τσι-
βιταβέκια), της Τεργέστης και του Παλέρ-
μο έχουν τεθεί στο επίκεντρο του ενδια-
φέροντος της Κίνας.
Στο παρελθόν, ο τέως πρωθυπουργός της 
Ιταλίας, Paolo Gentiloni, είχε επισημάνει 
ότι η Ιταλία διαθέτει τις απαιτούμενες 
λιμενικές υποδομές και μέσα από τη συμ-
μετοχή της χώρας στην πρωτοβουλία της 
Κίνας θα ευνοηθεί σε μεγάλο βαθμό το 

εμπόριο της Ιταλίας, προσθέτοντας ότι, 
μέσω των λιμανιών τόσο της Ιταλίας όσο 
και της Ελλάδας, υπάρχει η δυνατότητα να 
μεταφέρονται διά θαλάσσης τα φορτία 
από την Κίνα απευθείας προς τις χώρες 
της Ευρώπης, οι οποίες δεν βρέχονται 
από τη Μεσόγειο. Ο ίδιος είχε επίσης 
σημειώσει ότι τα λιμάνια της Τεργέστης 
και της Γένοβας συνδέονται με σιδηρο-
δρομικούς σταθμούς, οπότε καθίσταται 
εύκολη η σύνδεση της Ιταλίας με τις υπό-
λοιπες χώρες της Ευρώπης.
Άλλοι ευρωπαϊκοί λιμένες στους οποί-
ους έχει στραφεί η Κίνα είναι ο λιμένας 
του Zeebrugge, καθώς το 2018 υπεγράφη 
συμφωνία βάσει της οποίας η COSCO 
Shipping Ports ανέλαβε την ανάπτυξη 
και τη διαχείριση του δεύτερου μεγαλύ-
τερου λιμένα του Βελγίου. Ο λιμένας του 
Zeebrugge βρίσκεται κοντά σε Αμβούργο 
και Χάβρη και σε κοντινή απόσταση από 
τη Μ. Βρετανία, ενώ διαθέτει καλές οδικές
και σιδηροδρομικές συνδέσεις με όλες τις 
χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης, καθώς 
και με ορισμένα λιμάνια της νοτιοδυτικής, 
κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης.
Επιπλέον, το 2017, στο πλαίσιο της πρω-
τοβουλίας OBOR, η λιμενική αρχή της 
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Αμβέρσας υπέγραψε MoU με το κινεζικό 
λιμάνι Caofeidian, το οποίο βρίσκεται στο 
βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, με στό-
χο την ενίσχυση του εμπορίου μεταξύ των 
δύο χωρών μέσα από την ανάπτυξη ενός 
σιδηροδρομικού δικτύου, το οποίο θα συν-
δέει το λιμάνι της Αμβέρσας με το λιμάνι 
του Caofeidian. Η συμφωνία περιλάμβανε 
επίσης τη βελτίωση των θαλάσσιων μετα-
φορών μεταξύ της Κίνας και του Βελγίου 
με την έναρξη νέας θαλάσσιας υπηρεσίας, 
που θα συνδέει τα δύο λιμάνια των χωρών.
Τον Απρίλιο του 2019, η China Machinery 
Engineering Corporation (CMEC) υπέ-
γραψε συμφωνία ύψους $135 εκατ. με τη 
Logistic Center Varna EAD για την από 
κοινού ανάπτυξη λιμενικών υποδομών 
στον λιμένα της Βάρνας της Βουλγαρίας. 
Ουσιαστικά πρόκειται για την πρώτη κινε-
ζική «επέλαση» στη λιμενική βιομηχανία 
της Βουλγαρίας, με τις βουλγαρικές αρχές 
να ευελπιστούν ότι το λιμάνι της Βάρνας 
θα αναδειχθεί σε ένα από τα πιο σύγχρο-
να στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη.
Επιπλέον, η Ρουμανία φιλοδοξεί ότι, μέσω 
του λιμένα της Κωνστάντζας, θα αποτελέ-
σει έναν σημαντικό σταθμό για την εφαρ-
μογή της κινεζικής φιλόδοξης πρωτοβου-
λίας OBOR, σύμφωνα με τα όσα έχει υπο-
στηρίξει ο κ. Ionel Minea, γενικός γραμ-
ματέας του Υπουργείου Μεταφορών της 
Ρουμανίας. Ο κ. Minea έχει τονίσει ότι το 
λιμάνι της Κωνστάντζας αποτελεί παρά-
θυρο για την έγκαιρη μεταφορά εμπο-
ρευμάτων τα οποία προέρχονται από την 
Κίνα και άλλες χώρες, που συμμετέχουν 
στο OBOR, προς την κεντρική και ανατο-
λική Ευρώπη. Το λιμάνι της Κωνστάντζας 
στις δυτικές ακτές της Μαύρης Θάλασ-
σας αποτελεί τον μεγαλύτερο θαλάσσιο 
κόμβο στα ανατολικά της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, καθώς διαθέτει αποβάθρα 30 χλμ. 
και 150 θέσεις ελλιμενισμού.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα υπολο-
γίζεται ότι κινεζικές εταιρείες κατέχουν 
μερίδια σε δεκατρείς ευρωπαϊκούς λιμέ-
νες, οι οποίοι ελέγχουν περίπου το 10% 
της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων 
στην Ευρώπη.

Η ΚΙΝΑ ΣΤΡΕΦΕΙ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ 
ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΕ

Πέραν της Ευρώπης, η Κίνα, στο πλαίσιο 
του OBOR, έχει στρέψει το ενδιαφέρον 
της και σε άλλες ηπείρους.

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση της Μιανμάρ 
έχει έρθει σε συμφωνία με το κινεζικό 
κατασκευαστικό conglomerate CITIC για 
την ανάπτυξη λιμένα βαθέων υδάτων στο 
Kyaukpyu, στον Κόλπο της Βεγγάλης. Ο 
συνολικός προϋπολογισμός της επένδυ-
σης ανέρχεται στα $1,3 δις, εκ των οποίων 
το 70% θα χρηματοδοτηθεί από την κινε-
ζική πλευρά και το υπόλοιπο 30% από τη 
Μιανμάρ. 
Σημειώνεται ότι η ανάπτυξη του λιμένα 
στο Kyaukpyu είναι ζωτικής σημασίας για 
την εφαρμογή του φιλόδοξου «One Belt 
One Road», στο οποίο περιλαμβάνονται 
ήδη θαλάσσιοι κόμβοι μεταξύ των Στενών 
της Μαλάκκα προς τη Σρι Λάνκα, το Πακι-
στάν αλλά και τη Μεσόγειο Θάλασσα.
Να σημειωθεί επίσης ότι η Κίνα έχει ανα-
λάβει την κατασκευή του λιμένα Gwadar 
στο Πακιστάν, καθώς επίσης και τη 
μίσθωση για 99 χρόνια του στρατηγικής 
σημασίας λιμένα Hambantota στη Σρι 
Λάνκα. Ο λιμένας Gwadar στο Πακιστάν 
αναμένεται ότι θα αποτελέσει τον κόμβο 
των διεθνών εμπορικών και ναυτιλιακών 
συνδέσεων που θα ανακύψουν από την 
εμπορική συμμαχία Κίνας-Πακιστάν, στο 
πλαίσιο του China-Pakistan Economic 
Corridor. 
Βασικός στόχος τόσο της κινεζικής 
κυβέρνησης όσο και της πακιστανικής 
είναι η σύνδεση του βόρειου Πακιστάν 
και της δυτικής Κίνας, με σκοπό την ταχύ-
τερη σύνδεση της μέχρι πρόσφατα απο-
μονωμένης δυτικής Κίνας με τους λιμέ-
νες του Ινδικού Ωκεανού και της Μέσης 
Ανατολής. Ωστόσο, η συνεργασία μεταξύ 
Κίνας και Πακιστάν προκαλεί ανησυχία 
στην Ινδία, καθώς εκτιμά ότι την «απομο-
νώνει» και θα βρεθεί περικυκλωμένη από 
την κινεζική επιρροή.
Επιπλέον, εταιρείες από την Κίνα ενδι-
αφέρονται να επενδύσουν στην Khalifa 
Industrial Zone, καθώς θεωρούν ότι τα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποτελούν 
σημαντική πύλη για την Ευρώπη και 
την Αφρική. Η COSCO Shipping Ports 
Limited, σε συνεργασία με την Abu Dhabi 
Ports, πραγματοποίησε το 2018 εγκαίνια 
για τον τερματικό σταθμό CSP Abu Dhabi 
Terminal στον λιμένα Khalifa του Άμπου 
Ντάμπι. 
Ο νέος τερματικός σταθμός έχει τη δυνα-
τότητα να εξυπηρετεί μεγάλης χωρητικό-
τητας πλοία, άνω των 20.000 TEUs, ενώ η 
ετήσια ικανότητά του εκτιμάται στα 2,5 

ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΟΥ



εκατ. TEUs. Ο τερματικός σταθμός CSP 
Abu Dhabi Terminal αποτελεί μέρος των 
κινεζικών επενδυτικών σχεδίων, ενώ εκτι-
μάται ότι το λιμάνι του Khalifa θα αναδει-
χθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια 
όχι μόνο στη Μέση Ανατολή αλλά και 
σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με δελ-
τίο Τύπου της COSCO Shipping Ports 
Limited.
Σε ό,τι αφορά την αμερικανική ήπειρο, τον 
Φεβρουάριο του 2018, η China Merchants 
Port (CMP) κέρδισε την παραχώρηση 
του 90% των δικαιωμάτων του τερματικού 
σταθμού εμπορευματοκιβωτίων Paranagua 
(TCP) στη Βραζιλία για τριάντα χρόνια, 
συντελώντας έτσι στο να ενισχυθούν οι 
εμπορευματικές ροές στη Βραζιλία.
Επιπλέον, η COSCO Shipping Ports υπέ-
γραψε πρόσφατα συμφωνία με την περου-
βιανή μεταλλευτική εταιρεία Volcan για να 
κατασκευαστεί το λιμάνι πολλαπλών χρή-
σεων Chancay, κόστους $3 δις. Η κατα-
σκευή του mega-port περιλαμβάνει δύο 
εξειδικευμένους τερματικούς σταθμούς, 
εκ των οποίων ο πρώτος θα είναι διακί-
νησης εμπορευματοκιβωτίων με έντεκα 
θέσεις ελλιμενισμού, ενώ ο δεύτερος θα 

προορίζεται για τη μεταφορά ξηρών και 
γενικών φορτίων και θα διαθέτει τέσσερις 
θέσεις ελλιμενισμού. Μετά την ολοκλήρω-
ση των εργασιών, ο λιμένας Chancay εκτι-
μάται ότι θα αποτελεί πύλη προς την περι-
οχή του Νότιου Ειρηνικού. Στο φιλόδοξο 
αυτό σχέδιο η COSCO Shipping Ports 
συμμετέχει σε ποσοστό 60%.
Από την άλλη πλευρά, η COSCO Shipping 
Holdings, μέσω της Orient Overseas 
International Ltd. (ΟΟIL), προχωρά στην 
πώληση του μεριδίου της στον τερματικό 
σταθμό εμπορευματοκιβωτίων του Long 
Beach στην Καλιφόρνια εν μέσω εμπο-
ρικού πολέμου μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ. Η 
ολοκλήρωση της πώλησης του εν λόγω 
τερματικού εκτιμάται ότι θα πραγματο-
ποιηθεί τον Ιούνιο του 2019.
Αναφορικά με την Αφρική, η COSCO 
Shipping Corp., σε συνεργασία με την 
Aluminum Corp. of China (Chalco), μέσα 
από τη ναυπήγηση μεγάλης χωρητικό-
τητας πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρών 
φορτίων, έχει θέσει ως στόχο να αυξήσει 
τις μεταφορές βωξίτη από τη Γουινέα της 
Δυτικής Αφρικής προς την Κίνα για την 
παραγωγή αλουμινίου. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Chalco, η οποία 
αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους 
παραγωγούς αλουμινίου στον κόσμο, θα 
πραγματοποιήσει σε αρχικό στάδιο επεν-
δύσεις ύψους $164 εκατ. σε ένα ορυχείο 
βωξίτη, καθώς και σε ένα λιμάνι στη Γουι-
νέα, μέσω του οποίου θα πραγματοποιού-
νται οι μεταφορές βωξίτη.
Οι Κινέζοι έχουν εκφράσει ενδιαφέρον 
και για τους λιμένες του βόρειου τμή-
ματος της Ανγκόλα, όπως του Cao. Ο 
συγκεκριμένος λιμένας, μετά την ολοκλή-
ρωση των δύο φάσεων κατασκευής του, 
πρόκειται να υποδέχεται τα μεγαλύτερα 
σε χωρητικότητα πλοία παγκοσμίως, απο-
τελώντας έναν σημαντικό κόμβο μετα-
φόρτωσης εμπορευμάτων προς μικρότε-
ρους λιμένες.
Κινεζικές κρατικές εταιρείες, όπως η 
COSCO Shipping Ports και η China 
Merchants Port Holdings, διαθέτουν επί-
σης μερίδια στο Πορτ Σάιντ της Αιγύ-
πτου, στα λιμάνια της Καζαμπλάνκας και 
της Ταγγέρης στο Μαρόκο, στα λιμάνια 
της Μάλτας, της Κωνσταντινούπολης, της 
Βαλένθια και του Μπιλμπάο, της Μασσα-
λίας, του Ρότερνταμ κ.α.

σχέδιο για το πώς θα «τρέξει» και θα ολοκληρωθεί ο υφιστά-
μενος σχεδιασμός. Αντί να κλείνουν εκκρεμότητες, παρατη-
ρούμε ότι η ίδια η κυβέρνηση δημιουργεί νέες, ανοίγοντας
πολλαπλά μέτωπα που θέτουν σε κίνδυνο την όλη διαδικασία,
εκτός και αν αυτός είναι ο τελικός στόχος. 
Παρακάτω αναφέρονται ορισμένα ζητήματα τα οποία επιζη-
τούν άμεση λύση, προκειμένου ο διαγωνισμός να μην κατα-
λήξει σε ένα ακόμη φιάσκο στο πολύπαθο πρόγραμμα
ιδιωτικοποιήσεων, το οποίο ξεκίνησε το 2011 στοχεύοντας
στην είσπραξη €50 δισ. και έως σήμερα έχουν εισπραχθεί
μόλις €3,5 δισ.
Σύμβαση ελληνικού Δημοσίου - ΟΛΠ Α.Ε.
Η επέκταση ή η δημιουργία νέας σύμβασης παραχώρησης με-
ταξύ ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ Α.Ε. αποτελεί διαχρονικά
«αγκάθι» στην προσπάθεια αποκρατικοποίησης του λιμένα
Πειραιά. Η υφιστάμενη σύμβαση λήγει το 2042 και, φυσικά,
το εναπομείναν χρονικό διάστημα δεν είναι αρκετό για τον
οποιονδήποτε ιδιώτη επενδυτή προκειμένου να κάνει από-
σβεση της επένδυσής του, αλλά και να έχει ένα εύλογο ποσο-
στό κέρδους. Άλλα ζητήματα που έχουν ανακύψει και
ενδέχεται να συμπεριληφθούν στη νέα σύμβαση είναι η ει-

σφορά επί των ετήσιων εσόδων του ΟΛΠ, η οποία εκτιμάται
ότι θα αυξηθεί από 2% σε 3,5%, με το υπερβάλλον ποσοστό
από το ισχύον να κατευθύνεται στους δήμους πέριξ του λιμένα
Πειραιώς. Το ζήτημα είναι ότι αυτή η σύμβαση δεν έχει ακόμη
διαμορφωθεί και σίγουρα δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο δια-
βούλευσης είτε δημόσιας είτε μεταξύ των δύο συμβαλλομέ-
νων μερών. Εκτός εάν το ελληνικό Δημόσιο προχωρήσει σε
μονομερείς ενέργειες και, έχοντας την πλειοψηφία των μετο-
χών μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, αποσπάσει τη θετική ψήφο της γενικής
συνέλευσης του οργανισμού και φέρει έπειτα τη νέα σύμβαση
προς ψήφιση από τη Βουλή. Ένα τόσο σοβαρό θέμα, όμως,
δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο μονομερών
ενεργειών. Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και αν σκεφτούμε
ότι η διαδικασία της αποκρατικοποίησης του λιμένα σέρνεται
τα τελευταία πέντε χρόνια, φτάνουμε πάλι στο παρά πέντε
χωρίς να έχει γίνει κάτι στο θέμα της σύμβασης παραχώρησης
ελληνικού Δημοσίου - ΟΛΠ Α.Ε. Αυτό σημαίνει ότι, προκειμέ-
νου η κυβέρνηση να προλάβει την καταληκτική ημερομηνία
της 3ης Δεκεμβρίου, ενδεχομένως θα εφαρμοστεί μια διαδι-
κασία-εξπρές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο αποφά-
σεων και σχεδιασμού.
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ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ: CMA SHIPPING 2019

Οι φορείς της διεθνούς πλοιοκτησίας  
συζητούν για τα σύγχρονα θέματα της ναυτιλίας

Οι απόψεις των θεσμικών φορέων που εκπροσωπούν τα συμφέροντα 
της διεθνούς πλοιοκτησίας, ειδικά όταν εκφράζονται σε μια χώρα με 
αυξημένες απαιτήσεις σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, έχουν πάντα ιδιαίτερο ενδιαφέρον.  
Στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης-συνεδρίου CMA Shipping 2019,  
που έλαβε χώρα τον Απρίλιο στο Κονέκτικατ των ΗΠΑ, έξι διοικητικοί 
επικεφαλής σημαντικών ενώσεων, αλλά και της Αμερικανικής 
Ακτοφυλακής, τοποθετήθηκαν αναφορικά με τα επίκαιρα θέματα που 
απασχολούν τη ναυτιλία.

Αποστολή: 
Ηλίας Μπίσιας και Χάρης Παππάς

Σε σχετική ερώτηση της Kathy J. Metcalf, President και CEO του Chamber of Shipping 
of America, για το πώς αντιλαμβάνονται την έννοια της βιωσιμότητας, ο δρ Κώστας Γκό-
νης, γενικός γραμματέας της INTERCARGO, απάντησε ότι βιωσιμότητα είναι οποιοσ-
δήποτε σχεδιασμός για το μέλλον δεν θέτει σε κίνδυνο οποιαδήποτε παλαιότερη ή 
σημερινή προσπάθεια. Ο επικεφαλής της INTERCARGO επεσήμανε ότι η ναυτιλία είναι 
μια βιομηχανία της οποίας βασικό περιουσιακό στοιχείο είναι το ίδιο το πλοίο, ωστόσο 
εξυπηρετεί βασικές ανάγκες όλων των οικονομιών του κόσμου.

Eπάνω, Α-Δ: Η κ. Kathy J. Metcalf, President & CEO του Chamber 
of Shipping of America, ο κ. Angus R. Frew, γενικός γραμματέας 
& CEO της BIMCO, η κ. Katharina Stanzel, Managing Director της 
INTERTANKO, ο κ. Guy Platten, γ.γ. του International Chamber of 
Shipping (ICS), ο δρ Κώστας Γ. Γκόνης, γ.γ. της INTERCARGO, ο ναύαρ-
χος John P. Nadeau, Assistant Commandant for Prevention Policy  
της United States Coast Guard.  



Όσον αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις, ο δρ Γκόνης ευχήθηκε να 
μην υπάρξει διατάραξη της ομαλής μεταφοράς φορτίων και άρα της 
υποστήριξης του διεθνούς εμπορίου. Όλοι οι ομιλητές παραδέχτη-
καν ότι η ναυτιλιακή βιομηχανία είναι χαμηλών τόνων και low profile, 
διότι εστιάζεται κυρίως στις έννοιες της μείωσης του κόστους μετα-
φοράς των φορτίων με αποδοτικό και ασφαλή τρόπο.
Σε αυτές τις επισημάνσεις η κ. Metcalf εξέφρασε την άποψη ότι πρέ-
πει να αφήσουμε τη ναυτιλία να συνεχίσει να επιτελεί το έργο της.
Ο κ. Guy Platten, γενικός γραμματέας του ICS, δήλωσε με τη 
σειρά του πως βιωσιμότητα είναι το να μπορούμε να αντιληφθού-
με αλλά και να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες και στις ανά-
γκες των επόμενων γενεών. Ο κ. Platten ωστόσο δήλωσε ότι αντι-
λαμβάνεται την αμφιβολία, αν όχι τη δυσπιστία, των επόμενων 
γενεών απέναντι στη συγκεκριμένη βιομηχανία και επεσήμανε ότι 
η ναυτιλιακή βιομηχανία οφείλει να ακμάζει αλλά παράλληλα να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των επόμενων γενεών.
Ο κ. Angus R. Frew, γενικός γραμματέας και CEO της BIMCO, 
τόνισε, ανταποκρινόμενος στις συγκεκριμένες τοποθετήσεις, ότι 
η οποιαδήποτε συζήτηση πρέπει να εστιάζεται και στο σημα-
ντικό ερώτημα που θέτει η ναυτιλιακή βιομηχανία σχετικά με τα 
κόστη και τη διαθεσιμότητα των νέων τεχνολογιών.
H κ. Katharina Stanzel, Managing Director της INTERTANKO, 
δήλωσε ότι η εμπορική ζωή του πλοίου είναι πάντα ένα από τα 
μεγάλα ζητούμενα και γι’ αυτόν τον λόγο οποιαδήποτε στρατη-
γική κίνηση πρέπει να υιοθετείται σε έναν μακροπρόθεσμο ορί-
ζοντα. Η κ. Stanzel επεσήμανε ακόμα πως ο όρος «βιωσιμότητα» 
συμπληρώνεται από τον όρο «survivability».
Ο ναύαρχος John P. Nadeau της US Coast Guard δήλωσε 
ότι μπορεί μεν να χρειαστούμε περισσότερα πλοία στο μέλλον, 
ωστόσο τα παιδιά μας και οι επόμενες γενιές πρέπει να απολαμ-
βάνουν τις θάλασσες όπως τις απολαύσαμε και εμείς.
Στο ερώτημα για το decarbonization, η κ. Stanzel ανέφερε ότι το 
2050 δεν είναι και τόσο μακριά και ότι, για να μπορέσουμε να 
«πλησιάσουμε» τους στόχους που έχουν τεθεί, θα πρέπει όλοι 
οι κοινωνικοί εταίροι της ναυτιλίας να δουλέψουν μαζί. «Οι στό-
χοι μπορούν να υιοθετηθούν εάν και εφόσον όλοι οι κλάδοι της 
ναυτιλίας συνεργαστούν και αν όλοι αφήσουν την ισχυρογνωμο-
σύνη που δίνει η θέση τους και προσπαθήσουν να συνεργαστούν 
για την επίτευξη κοινών στόχων», ανέφερε χαρακτηριστικά η 
Managing Director της INTERTANKO.
Ο κ. Platten προσέθεσε πως οι κυβερνήσεις οφείλουν να συνερ-
γαστούν με τους κοινωνικούς εταίρους για οποιαδήποτε εξέλιξη 
αφορά τους στόχους του 2050.
Οι ομιλητές του πάνελ τόνισαν ότι πρέπει μεν η ναυτιλιακή βιο-
μηχανία να ανταποκριθεί στους κοινωνικούς στόχους και στις 
προσδοκίες που υπάρχουν σήμερα, ωστόσο τις σημαντικότερες 
επενδύσεις ως προς την επίτευξη αυτών των στόχων θα πρέπει 
να τις κάνουν οι πλοιοκτήτες. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι η 
πλοιοκτησία πρέπει να εισέλθει σε μια στάση θυματοποίησης.
Οι ομιλητές επεσήμαναν επίσης ότι τόσο οι ναυλωτές όσο και 
τα διεθνή tradinghouse θα πρέπει να αναλάβουν τους ρόλους και 
τις ευθύνες τους, γιατί, αν και η διεθνής πλοιοκτησία ανέλαβε να 
ανταποκριθεί στους στόχους του 2050, ωστόσο το κόστος φαί-
νεται να αφορά σχεδόν αποκλειστικά τις ναυτιλιακές εταιρείες.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Platten έδωσε ένα ενδιαφέρον παράδειγ-
μα, αναφέροντας ότι σε πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα 
το αεροπλάνο καθυστέρησε μιάμιση ώρα, αφού το αεροδρόμιο 
Heathrow ήταν αδύνατον να εξυπηρετήσει την εισερχόμενη 
κίνηση. Αυτό σημαίνει ότι το αεροσκάφος δεν απογειωνόταν, άρα 
δεν χρειαζόταν να κάνει κύκλους πάνω από το Λονδίνο, κατανα-
λώνοντας καύσιμα και επιβαρύνοντας το περιβάλλον, κάτι που 
τα λιμάνια δεν έχουν τη δυνατότητα –ή ίσως και τη διάθεση– να 
εφαρμόσουν.
Στο ίδιο πάντα πλαίσιο, ο κ. Frew της BIMCO τόνισε ότι, αν και 
υπάρχουν οι τεχνολογίες σε άλλους κλάδους για τη βελτιστοποί-
ηση και την καλύτερη απόδοση των πλοίων χωρίς να ταλαιπωρού-
νται από καθυστερήσεις σε λιμάνια, αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί 
κατά τον βέλτιστο τρόπο και στη ναυτιλιακή βιομηχανία.
Αναφορικά με τις επιδόσεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας σε 
θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, ο δρ Γκόνης τόνισε ότι ο 
κλάδος έχει μια καλή ιστορία να αφηγηθεί και ότι όλοι οι φορείς 
έχουν συνεισφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε αυτό το 
αποτέλεσμα.
Σχετικά με το θέμα του digitalization και του Big Data analysis, 
που φαίνεται να απασχολεί όλα τα διεθνή συνέδρια, ο δρ Γκό-
νης της INTERCARGO ανέφερε ότι τα συγκεκριμένα επίκαιρα 
θέματα αφορούν όλους τους κλάδους της σύγχρονης βιομη-
χανίας και όχι μόνο τη ναυτιλία. Η ναυτιλία ωστόσο χρειάζεται 
την απαιτούμενη τεχνολογική πρόοδο (evolution), αλλά όχι μια 
τεχνολογική επανάσταση (revolution). «We need evolution but 
not revolution», δήλωσε χαρακτηριστικά. Σημείωσε μάλιστα ότι 
το πρόσφατο δυσάρεστο συμβάν στο Stellar Daisy έφερε στο 
προσκήνιο την ανάγκη για βελτίωση των τεχνολογιών που αφο-
ρούν την έρευνα και τη διάθεση πλοίων και πληρωμάτων.
Ο ναύαρχος Nadau, αναφερόμενος στο αυτόνομο πλοίο, δήλωσε 
ότι όλες οι προσπάθειες αποτελούν ένα μακρύ ταξίδι, που αφορά 
την πρόοδο –ίσως και μακροπρόθεσμα την επανάσταση– στον 
χώρο της τεχνολογίας και της ναυπηγικής. Ωστόσο, ο Αμερικα-
νός ναύαρχος ανέφερε ότι, σε πρόσφατη σύσκεψη της MSC του 
IMO στο Λονδίνο, αντιλήφθηκε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο συναι-
σθηματικό φορτίο και διαφορετικές, ενίοτε ακραία αντικρουόμε-
νες, απόψεις στο θέμα αυτό από εθνικές αντιπροσωπείες.
Ο Αμερικανός ναύαρχος δήλωσε ότι αιφνιδιάστηκε από τις τόσο 
διαφορετικές τοποθετήσεις και το συναισθηματικό φορτίο που 
πολλές φορές παρουσιάζεται μαζί με αυτές, ενώ επεσήμανε ότι, 
σχετικά με την αυτοματοποίηση, θα πρέπει να βρεθούν κάποιοι 
κοινοί όροι-κλειδιά, προκειμένου οι συζητήσεις να οδηγήσουν σε 
κοινούς στόχους.
Όσον αφορά την τεχνολογική επανάσταση, η κ. Metcalf δήλωσε 
ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε πως, όταν υιοθετήθηκαν τα ραντάρ 
στα εμπορικά πλοία, κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώνα, υπήρ-
ξαν σοβαρά ατυχήματα και πως, αν και κάθε αρχή και δύσκολη, 
σήμερα ξεχνούμε τις δυσκολίες που οποιοδήποτε τεχνολογικό 
εγχείρημα επιφέρει.

Σημειώνεται πως τα Ναυτικά Χρονικά συμμετείχαν με περίπτερο 
στην έκθεση CMA Shipping 2019 στο Κονέκτικατ των Ηνωμένων 
Πολιτειών, όπου και διανεμήθηκε το τεύχος Μαρτίου 2019.
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Από τις 31.589 επιθεωρήσεις, στις 18.091 
καταγράφηκαν ελλείψεις σε πλοία από 
τους επιθεωρητές Port State Control του 
Tokyo MoU. Δεδομένου ότι ο συνολικός 
αριθμός των πλοίων που διέπλευσαν πέρυ-
σι την θαλάσσια περιοχή της Ασίας και του 
Ειρηνικού κυμάνθηκε σε 24.767, ο ρυθμός 
επιθεωρήσεων άγγιξε το 70%.
Οι συνολικές ελλείψεις σε πλοία κατά τη 
διάρκεια του 2018 ανήλθαν σε 73.441, εκ 
των οποίων οι 10.127 αφορούσαν ελλεί-
ψεις σχετικές με την ασφαλή ναυσιπλοΐα 
και οι 9.363 τα σωστικά μέσα του πλοίου, 
αντιπροσωπεύοντας το 45% των συνολι-
κών ελλείψεων σε πλοία.
Σύμφωνα με στοιχεία του Tokyo MoU, 
οι ελλείψεις στα πλοία μειώθηκαν κατά 
3,50% πέρυσι, συγκριτικά με το 2017.
Επιπλέον, 934 πλοία 63 διαφορετικών 
σημαιών τέθηκαν υπό κράτηση από τους 
επιθεωρητές. Ο ρυθμός κράτησης πλοίων 
άγγιξε το 2,96%.
Σε πλοία ελληνικής σημαίας πραγματο-
ποιήθηκαν 328 επιθεωρήσεις κατά τη 
διάρκεια του 2018, οι 168 εκ των οποίων 
κατέγραψαν ελλείψεις στα πλοία. Το ίδιο 
διάστημα, εννέα πλοία ελληνικής σημαίας 
τέθηκαν υπό κράτηση από τους επιθεω-
ρητές PSC του Tokyo MoU.
Η Λευκή Λίστα του Tokyo MoU για το 2018 
αριθμούσε 40 σημαίες, συγκριτικά με τις 
37 του 2017. Μεταξύ των χωρών που περι-
λαμβάνονται στη Λευκή Λίστα του Tokyo 

MoU είναι η Ελλάδα, η Κύπρος, η Χιλή, η 
Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ, η Σουηδία, 
η Ιταλία, η Γαλλία, η Μάλτα, οι Βερμούδες, η 
Γερμανία, η Νορβηγία και η Σιγκαπούρη. Η 
Ελλάδα βρίσκεται στην 26η θέση. 
Η Γκρι Λίστα του Tokyo MoU περιλαμ-
βάνει 16 σημαίες (Τζαμάικα, Νήσοι Κουκ, 
Πακιστάν, Κροατία, Ιράν, Τουρκία, Μπαν-
γκλαντές, Ελβετία κ.ά.), ενώ η Μαύρη 
Λίστα 12 σημαίες (Φίτζι, Τανζανία, Καμπό-
τζη, Τόγκο, Παλάου, Μογγολία, Ινδονησία, 
Σιέρα Λεόνε κ.ά.). Συγκριτικά με τις αντί-
στοιχες λίστες του 2017, τα Μπαρμπάντος 
«έπεσαν» το 2018 από την Γκρι στη Μαύ-
ρη Λίστα, ενώ η Σαουδική Αραβία μεταπή-
δησε από την Γκρι στη Λευκή Λίστα.
Οι παραπάνω λίστες περιλαμβάνουν τις 
σημαίες των κρατών ανάλογα με το επίπε-
δο της ποιότητάς τους μετά τις επιθεωρή-
σεις στα πλοία που διενεργούν οι αρμόδιοι 
ελεγκτές. Η κατάταξη των σημαιών στην 
κάθε λίστα βασίζεται στον αριθμό των επι-
θεωρήσεων και των κρατήσεων που έχουν 
πραγματοποιηθεί σε διάστημα τριών ετών.
Αναφορικά με τις κατηγορίες πλοίων, κατά 
τη διάρκεια του 2018 πραγματοποιήθηκαν 
2.041 επιθεωρήσεις σε δεξαμενόπλοια, 
συγκριτικά με τις 2.244 επιθεωρήσεις του 
2017. Οι κρατήσεις δεξαμενόπλοιων ανήλ-
θαν σε 35, ενώ το 2017 ήταν 47. 
Επίσης, 11.470 επιθεωρήσεις πραγματοποι-
ήθηκαν σε πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού 
φορτίου πέρυσι, ελαφρώς αυξημένες 
συγκριτικά με εκείνες του 2017 (11.337). Οι 
κρατήσεις των bulk carriers από επιθεω-
ρητές PSC του Tokyo MoU ανήλθαν σε 
339, συγκριτικά με τις 314 το 2017.
Οι επιθεωρήσεις στα containerships δια-
μορφώθηκαν στις 5.705, σημαντικά αυξη-
μένες από τις 5.154 το 2017, ενώ οι κρα-
τήσεις πλοίων μεταφοράς εμπορευματο-
κιβωτίων άγγιξαν τις 114 από τις 78 το 2017.
Οι επιθεωρήσεις στα gas carriers ανήλθαν 
σε 839 πέρυσι, από τις 818 το 2017, ενώ 
στα chemical tankers άγγιξαν πέρυσι τις 
2.392, με 40 κρατήσεις πλοίων.
Σε ό,τι αφορά τα επιβατηγά πλοία και τα 
Ro-Ro, οι επιθεωρήσεις άγγιξαν τις 311 και 
103 αντίστοιχα, ενώ οι κρατήσεις πλοίων 
ανήλθαν σε 7 και 2 αντίστοιχα.

PORT STATE CONTROL

Tokyo MοU: 
Επιθεωρήσεις  
και κρατήσεις  
πλοίων το 2018

Το Tokyo MoU εξέδωσε τα 
αποτελέσματα αναφορικά με τις 
επιθεωρήσεις και τις κρατήσεις 
πλοίων που έλαβαν χώρα στην 
περιοχή της Ασίας και του 
Ειρηνικού το περασμένο έτος. 
Κατά τη διάρκεια του 2018, 
χρονιά που το Tokyo MoU 
συμπλήρωσε τα 25 χρόνια του, 
πραγματοποιήθηκαν 31.589 
επιθεωρήσεις σε 17.301 πλοία  
99 διαφορετικών σημαιών.

Της Αγγελικής Κολιομίχου
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ΑΝΘΡΑΚΑΣ    
 

Απρόθυμη η BHP  
για νέες επενδύσεις

Η BHP Billiton, αυστραλιανή εταιρεία 
παραγωγής σιδηρομεταλλεύματος, φαίνε-
ται πως δεν προτίθεται να προβεί σε νέες 
επενδύσεις στην αγορά θερμικού άνθρα-
κα, ανεξάρτητα από το πόσο αποδοτικές 
ενδέχεται αυτές να αποδειχθούν.
Τη στάση της BHP απέναντι στον άνθρα-
κα, αλλά και στο κοβάλτιο και στο λίθιο, 
αποκάλυψε πρόσφατα ο CFO του 
αυστραλιανού κολοσσού, Peter Beaven, 
σημειώνοντας σε παρουσίασή του ότι ο 
περιορισμός των ορυκτών καυσίμων ως 
μορφής ενέργειας θα έχει ως αποτέλεσμα 
ο θερμικός άνθρακας να «παραγκωνιστεί» 
νωρίτερα του αναμενομένου.
Παράλληλα, ο κ. Beaven τόνισε σε αναλυ-
τές ότι η έκθεση της BHP στον άνθρακα 
αντιπροσωπεύει μόλις το 3% των συνολι-
κών περιουσιακών της στοιχείων, συμπλη-
ρώνοντας ωστόσο ότι τα δύο ανθρακω-
ρυχεία υψηλής ποιότητας που διαθέτει 
παρέχουν υψηλά περιθώρια κέρδους.
Σύμφωνα με αυστραλιανά μέσα, ο CFO 
της BHP τόνισε επίσης ότι η εταιρεία θα 
εξετάσει τις επιλογές περισσότερων επεν-
δύσεων στις αγορές του χαλκού και του 
θειικού νικελίου, καθώς η ζήτηση αυξά-
νεται, ενώ σε ό,τι αφορά την προσφορά 
είναι δύσκολο να εισέλθουν νέοι παίκτες, 
λόγω του υψηλού κόστους εξόρυξης. 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΣΙΤΑΡΙ            

 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 

Η ξηρασία δημιουργεί νέες τάσεις 
για τη ναυτιλία

Η ξηρασία που επικρατεί στην Αυστραλία 
και η οποία έχει συρρικνώσει τη γεωργική 
παραγωγή της χώρας αναμένεται να οδη-
γήσει τον κορυφαίο εξαγωγέα σιταριού 
του νότιου ημισφαιρίου στις εισαγωγές 
από τον Καναδά.
Όπως ανέφερε το Bloomberg στα 
μέσα Μαΐου, το Υπουργείο Γεωργίας της 
Αυστραλίας άναψε το πράσινο φως για 
την εισαγωγή ενός σημαντικού φορτίου 
σιταριού από τον Καναδά, το οποίο θα 
κατέφθανε στη χώρα μετά από έξι με 
οκτώ εβδομάδες.
Ενώ η Αυστραλία εισάγει μικρές ποσότη-
τες σιταριού κάθε χρόνο, μια τέτοια εισα-
γωγή αποτελεί σπάνιο φαινόμενο λόγω 
του μεγάλου μεγέθους της. Να σημειω-
θεί ότι πέρυσι οι τιμές του αυστραλιανού 
σιταριού στις ανατολικές ακτές έκλεισαν 
στα πολύ υψηλά επίπεδα των $427/μετρι-
κό τόνο, μετατρέποντας την εν λόγω αγο-
ρά σε μία από τις πιο ακριβές παγκοσμίως.
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η παραγωγή 
σιταριού της Αυστραλίας υποχώρησε 
σε χαμηλά έντεκα ετών, στους 17,3 εκατ. 
τόνους, κατά την καλλιεργητική περίοδο 
2018/19, λόγω της παρατεταμένης ξηρασί-
ας στις ανατολικές ακτές της χώρας.

ΞΗΡΑ ΦΌΡΤΙΑ
-

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.



 ΕΕ 

Θετικές εκτιμήσεις  
για την παραγωγή

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα αναθε-
ώρησε προς τα επάνω τις προβλέψεις της 
για την παραγωγή σιταριού της ΕΕ κατά το 
παραγωγικό έτος 2019/20.
Συγκεκριμένα, στη σχετική ανακοίνω-
ση αναφορικά με τις μηνιαίες εκτιμήσεις 
της Επιτροπής για την προσφορά και τη 
ζήτηση σιταριού, τονίζεται ότι η παραγωγή 
το επόμενο έτος θα κινηθεί στους 143,8 
εκατ. τόνους, όταν τον προηγούμενο μήνα 
οι εκτιμήσεις έκαναν λόγο για παραγωγή 
ύψους 141,3 εκατ. τόνων.
Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Γαλλία εκτι-
μάται ότι θα αποτελέσει τον κορυφαίο 
παραγωγό σιταριού, καθώς η παραγωγή 
της αναμένεται να αγγίξει τους 37,9 εκατ. 
τόνους, ενώ θα ακολουθήσει η Γερμανία, 
με παραγωγή περί τους 23,3 εκατ. τόνους.
Ο αριθμός αυτός, εάν επιβεβαιωθεί, είναι 
11,8% πάνω από τα επίπεδα παραγωγής 
των 128,6 εκατ. τόνων το 2018/19, όταν 
η συγκομιδή σιταριού είχε πληγεί από 
παρατεταμένη ξηρασία.
Παράλληλα, και η Coceral, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση Εμπορίας Σιτηρών, είχε προβεί σε 
ανάλογη εκτίμηση κυρίως λόγω των επαρ-
κών βροχοπτώσεων που ευνοεί τις καλ-
λιέργειες. Τέλος, σε ό,τι αφορά τις εξα-
γωγές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατήρησε 
σταθερή την εκτίμησή της, στους 25,5 
εκατ. τόνους.

ΣΟΓΙΑ            

 ΗΠΑ 

Οι εντάσεις με την Κίνα φέρνουν 
οικονομική βοήθεια στους 
παραγωγούς

H αμερικανική κυβέρνηση προτίθεται να 
παράσχει πακέτο οικονομικής βοήθειας 
ύψους $20 δις στους Αμερικανούς παρα-
γωγούς, ώστε να αντισταθμιστούν οι όποιες 
οικονομικές απώλειες από τον συνεχιζόμε-
νο εμπορικό πόλεμο με την Κίνα.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτό, η αμερικανι-
κή κυβέρνηση αναμένεται να πληρώσει $2/
bushel σόγιας, 63 cents/bushel σιταριού και 
4 cents/bushel καλαμποκιού, προκειμένου να 
ανακουφίσει τους εγχώριους παραγωγούς.

Είναι γεγονός ότι οι Αμερικανοί γεωργοί, οι 
οποίοι κατά ένα μεγάλο ποσοστό συνετέ-
λεσαν στην εκλογή Τραμπ το 2016, έχουν 
πληγεί από τη σινο-αμερικανική κόντρα 
τον τελευταίο ενάμιση χρόνο.
Υπενθυμίζεται ότι και πέρυσι το Υπουργείο 
Γεωργίας των ΗΠΑ κλήθηκε να παράσχει 
πακέτο οικονομικής βοήθειας ύψους $12 
δις, προκειμένου να αντισταθμιστούν οι 
απώλειες στη συγκομιδή των εγχώριων 
παραγωγών.

ΖΑΧΑΡΗ           

Ινδία και Ταϊλάνδη δημιουργούν 
έλλειμμα στην αγορά

Η παγκόσμια αγορά ζάχαρης θα κληθεί να 
αντιμετωπίσει έλλειμμα της τάξεως των 2,34 
εκατ. τόνων την εμπορική περίοδο 2019/20 
σε σχέση με το πλεόνασμα 0,48 εκατ. τόνων 
το διάστημα 2018/19, καθώς η παραγωγή 
από σημαντικές παραγωγούς χώρες της 
Ασίας θα μειωθεί.
Τα παραπάνω σημείωσε, στο πλαίσιο του 
New York Sugar Week, ο κ. Plinio Nastari, 
πρόεδρος της Datagro, συμπληρώνοντας 
ότι η παραγωγή ζάχαρης της Ινδίας εκτι-
μάται ότι θα υποχωρήσει στους 29,1 εκατ. 
τόνους έναντι 33,2 εκατ. τόνων την περα-
σμένη χρονιά.
Παραδοσιακά, ο μεγαλύτερος όγκος παρα-
γόμενης ζάχαρης στην Ινδία προορίζεται για 
εγχώρια κατανάλωση, ωστόσο τα τελευταία 
χρόνια ο ρυθμός ανάπτυξης της παραγωγής 

ξεπερνά αυτόν της εγχώριας ζήτησης, με 
αποτέλεσμα η ασιατική χώρα να στρέφεται 
στις εξαγωγές.
Παράλληλα, για την παραγωγή της Ταϊλάν-
δης οι εκτιμήσεις της Datagro κάνουν λόγο 
για μείωση στους 13,5 εκατ. τόνους, καθώς οι 
τοπικοί παραγωγοί στρέφονται στην καλλι-
έργεια κασάβα, όπου τα περιθώρια κέρδους 
κρίνονται υψηλότερα.
Όπως είναι λογικό, η εκτιμώμενη μειωμένη 
παραγωγή ζάχαρης τόσο σε Ινδία όσο και 
σε Ταϊλάνδη αναμένεται να παράσχει στή-
ριξη στις τιμές διεθνώς, ωστόσο τα υψηλά 
αποθέματα και στις δύο χώρες, σε συνδυα-
σμό με μια ενδεχόμενη αυξημένη παραγω-
γή σε άλλες χώρες, είναι πιθανό να περιορί-
σουν τα κέρδη.

ΚΑΦΕΣ            

 ΒΡΑΖΙΛΙΑ 

Με αμείωτο ρυθμό οι εξαγωγές

Οι εξαγωγές καφέ της Βραζιλίας ανήλθαν 
στους 2,9 εκατ. σάκους των 60 κιλών τον 
περασμένο Απρίλιο, καταγράφοντας αύξη-
ση 25% συγκριτικά με το αντίστοιχο διά-
στημα του 2018, σύμφωνα με στοιχεία της 
Ένωσης Εξαγωγέων Καφέ της Βραζιλίας 
Cecafé.
Παράλληλα, τα κέρδη από το ξένο συνάλ-
λαγμα ανήλθαν στα $370,4 εκατ., παρά το 
γεγονός ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Cecafé, η μέση τιμή καφέ/σάκο κυμάνθηκε 
στα $124,47 τον Απρίλιο, μειωμένη κατά 19%.
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ΑΡΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  

 ΡΩΣΙΑ 

Εξετάζει την παράταση των 
περικοπών στην παραγωγή

H Ρωσία θα εξετάσει με προσοχή μια 
παράταση της συμφωνίας για τις περι-
κοπές στην παραγωγή πετρελαίου του 
OPEC, σύμφωνα με δηλώσεις, στα τέλη 
Μαΐου, στο Reuters του πρώτου αντιπρο-
έδρου της ρωσικής κυβέρνησης, Anton 
Siluanov.
Στο πλαίσιο συνεδρίου στο Αζερμπαϊτζάν, 
ο κ. Siluanov τόνισε ότι υπάρχουν επι-
χειρήματα τόσο υπέρ όσο και κατά μιας 
τέτοιας απόφασης και προσέθεσε ότι 
εκκρεμούν αρκετά ζητήματα οικονομικής 
φύσεως, που πρέπει να επιλυθούν.
Παράλληλα, ο Ρώσος αξιωματούχος ανέ-
φερε ότι είναι ανάγκη να υπάρξει στα-
θερότητα στις τιμές και σημείωσε ότι 
τέτοιου είδους συμφωνίες με τα μέλη του 
OPEC οδηγούν τους Αμερικανούς εταί-

COMMODITIES
ΥΓΡΑ ΦΟΡΤΙΑ

ΥΓΡΑ ΦΌΡΤΙΑ
-

Σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές βραζιλιάνικου 
καφέ προς τις χώρες του Αραβικού Κόλ-
που, αυτές παρουσίασαν σημαντική αύξηση 
–39,8%– καθ’ όλη τη διάρκεια του Απριλίου, 
ωστόσο τα έσοδα από τις εξαγωγές αυτές 
μειώθηκαν κατά 8% λόγω των μειωμένων 
τιμών.
Τέλος, σημειώνεται ότι, κατά τους πρώτους 
τέσσερις μήνες του έτους, η Βραζιλία απέ-
στειλε 13 εκατ. τόνους σάκους των 60 κιλών, 
αύξηση κατά 26,8%.
.
ΣΙΔΗΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑ 
– ΧΑΛΥΒΑΣ   

ArcelorMittal: Προς μείωση  
της παραγωγής

Η ArcelorMittal ανακοίνωσε, στα τέλη 
Μαΐου, ότι θα λάβει επιπλέον μέτρα προ-
κειμένου να προσαρμόσει τα επίπεδα 
παραγωγή της στην Ευρώπη στην τρέχου-
σα ζήτηση.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοί-
νωση, η απόφαση μίας εκ των κορυφαίων 
μεταλλευτικών εταιρειών στον κόσμο για 
περικοπές στην παραγωγή χάλυβα απο-
τελεί απόρροια της μειωμένης ζήτησης, 
αλλά και των αυξημένων εισαγωγών. Να 
σημειωθεί ότι η ArcelorMittal θα περιορί-
σει την παραγωγή στις μονάδες που δια-
τηρεί στη Δουνκέρκη της Γαλλίας και στο 
Αϊζενχίτενσταντ της Γερμανίας, ενώ κατά 
το τελευταίο τρίμηνο του έτους οι εν λόγω 
περικοπές θα «αγγίξουν» και τη Βρέμη.
Με αφορμή την εξέλιξη αυτή, ο κ. Geert 
van Poelvoorde, CEO της ArcelorMittal 
Europe, σημείωσε ότι αποτελεί «σκληρή» 
αλλά συνάμα συνετή απόφαση, με δεδο-
μένη την αδυναμία της αγοράς.
Υπενθυμίζεται ότι, τον προηγούμενο μήνα, 
η ArcelorMittal είχε εκφράσει την πρόθε-
σή της να προβεί σε ανάλογες περικοπές 
σε Πολωνία και Ισπανία. Μένει να φανεί 
κατά πόσο η παραπάνω εξέλιξη θα επηρε-
άσει την αγορά ξηρού φορτίου, με δεδο-
μένη τη μείωση των φορτίων χάλυβα στην 
Ευρώπη.

Πώς διαμορφώθηκε η παγκόσμια 
παραγωγή τον Απρίλιο

H παραγωγή χάλυβα των 64 κυριότερων 
παραγωγών χωρών παγκοσμίως αυξήθηκε 
τον περασμένο Απρίλιο κατά 6,4%, στους 
156,7 εκατ. τόνους, συγκριτικά με τον 

Απρίλιο του 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία 
της Διεθνούς Ένωσης Χάλυβα.
Στην Κίνα η παραγωγή ακατέργαστου χάλυ-
βα αυξήθηκε κατά 12,7% σε ετήσια βάση, 
στους 85 εκατ. τόνους, ενώ εκείνη της Ιαπω-
νίας μειώθηκε κατά 0,8% συγκριτικά με έναν 
χρόνο πριν, στους 8,6 εκατ. τόνους. Παράλ-
ληλα, η Ν. Κορέα παρήγαγε τον περασμένο 
Απρίλιο 6 εκατ. τόνους χάλυβα, καταγράφο-
ντας αύξηση 1,4% σε σχέση με τον Απρίλιο 
του 2018, ενώ και η παραγωγή χάλυβα της 
Ινδίας παρουσίασε ανοδική τάση 1,5%, αγγί-
ζοντας τους 8,8 εκατ. τόνους.
Στην Ευρώπη, η ισπανική παραγωγή διαμορ-
φώθηκε στους 1,3 εκατ. τόνους, μειωμένη 
κατά 4,4% συγκριτικά με τον αντίστοιχο 
μήνα το 2018, ενώ η Ιταλία παρουσίασε 
μείωση 5,7%, παράγοντας 2 εκατ. τόνους 
χάλυβα. Η Γαλλία παρήγαγε 1,3 εκατ. τόνους, 
σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 8,1% 
σε σχέση με τον Απρίλιο του 2018.
Η παραγωγή χάλυβα της Τουρκίας δια-
μορφώθηκε στους 3 εκατ. τόνους, αυξη-
μένη κατά 2,6% ετησίως, ενώ και η Ουκρα-
νία κατέγραψε αυξημένη παραγωγή 12,6%, 
συγκριτικά με τον Απρίλιο του 2018, στους 
1,9 εκατ. τόνους. Σε ό,τι αφορά την αμε-
ρικανική παραγωγή χάλυβα, αυτή εμφα-
νίστηκε αυξημένη κατά 7,3%, στους 7,4 
εκατ. τόνους.



ρους τους σε αύξηση της παραγωγής σχι-
στολιθικού πετρελαίου και σε διείσδυση 
σε νέες αγορές.
Να σημειωθεί ότι ο OPEC και οι σύμμα-
χοί του θα συνεδριάσουν στη Βιέννη στις 
25-26 Ιουνίου, για να καταλήξουν στο εάν 
οι περικοπές θα πάρουν παράταση.

ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ  
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (LNG)  

 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 

Οι εξαγωγές σε πρώτο πλάνο

Η Αργεντινή ετοιμάζεται να προσφέρει το 
πρώτο της φορτίο LNG στις ξένες αγορές 
και να μετατραπεί σε μόνιμο εξαγωγέα.
Ειδικότερα, η κρατική εταιρεία παραγωγής 
πετρελαίου και φυσικού αερίου YPF SA 
αναζητά αγοραστές για φορτίο LNG, το 
οποίο θα εξαχθεί από την πλωτή μονάδα 
επεξεργασίας και υγροποίησης φυσικού 
αερίου Tango στον λιμένα Bahia Blanca, 
σύμφωνα με traders.
Η κρατική εταιρεία της Αργεντινής δια-
πραγματεύεται, σύμφωνα με διεθνή μέσα, 
την πώληση 30.000 κ.μ. LNG fob, το οποίο 
θα φορτωθεί τους προσεχείς μήνες. Μπο-
ρεί το εν λόγω φορτίο να είναι μικρό σε 
ποσότητα σε σχέση με τα συνήθη μεγέθη 
LNG που εξάγονται, εντούτοις σηματο-
δοτεί τη μετάβαση από κορυφαίο εισαγω-
γέα υγροποιημένου φυσικού αερίου της 
Λατινικής Αμερικής σε εξαγωγέα.
Σημαντικό ρόλο στην παραπάνω εξέλιξη 
αποτελεί η αυξημένη παραγωγή αερίου 
από το πεδίο Vaca Muerta, αλλά και η μει-
ωμένη εγχώρια ζήτηση, λόγω της μεγάλης 
ύφεσης που γνωρίζει το τελευταίο διά-
στημα η Αργεντινή.

 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

Εισάγει φορτία από τις ΗΠΑ

Η Βουλγαρία μπαίνει στο club των χωρών 
που εισάγουν LΝG, καθώς, σύμφωνα με 
διεθνή μέσα, προχώρησε σε συμφωνία για 
την εξαγορά δύο φορτίων από τις ΗΠΑ.
Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Reuters ο 
κ. Temenuzhka Petkova, υπουργός Ενέργει-
ας της Βουλγαρίας, το πρώτο εκ των φορ-
τίων αναμένεται να παραδοθεί το δεύτερο 
τρίμηνο του 2019, ενώ το δεύτερο κατά το 
τρίτο τρίμηνο του έτους.
Να σημειωθεί ότι η Βουλγαρία αγόρασε τα 
εν λόγω φορτία LNG από την Chenerie και 
από τη μονάδα της BP στις ΗΠΑ, ενώ το 
πρώτο φορτίο κατέφθασε την Παρασκευή 
31 Μαΐου στη Ρεβυθούσα.
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η γειτονική χώρα 
έχει υπογράψει συμφωνίες με τη ΔΕΠΑ για 
την αποστολή φορτίων μικρότερης κλίμα-
κας, καθώς προσβλέπει στην ενεργειακή 
της απεξάρτηση από τη Ρωσία.
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Οι commodity traders  
συνομιλούν για το αύριο της αγοράς

Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας 
και της καταγραφής όλων των 
σημαντικών γεγονότων και 
εξελίξεων στην παγκόσμια 
ναυτιλιακή βιομηχανία και στην 
εφοδιαστική αλυσίδα, τα Ναυτικά 
Χρονικά βρέθηκαν στο Λονδίνο και 
συμμετείχαν στο 4o Annual Global 
Commodity Risk Management 
Forum, το οποίο διεξήχθη στις  
21 και 22 Μαΐου 2019.

Αποστολή: Αγγελική Κολιομίχου  
και Γιάννης Θεοδωρόπουλος

Στο συνέδριο συμμετείχαν δεκάδες εκπρόσωποι commodity traders και risk managers 
από όλο τον κόσμο, οι οποίοι ανέλυσαν διεξοδικά τις σύγχρονες προκλήσεις που 
καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εταιρείες αυτές σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικο-
νομικό και πολιτικό περιβάλλον, όπως οι τάσεις στη διεθνή αγορά των commodities, οι 
γεωπολιτικές εξελίξεις, η τεχνολογική πρόοδος, ο χρηματοοικονομικός και λειτουργικός 
κίνδυνος, καθώς και το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Οι προκλήσεις και οι τάσεις στην παγκόσμια αγορά των commodities

Η αυλαία του συνεδρίου άνοιξε με τον κ. Κim Benni, Head of Risk της Alvean, ο οποίος 
αναφέρθηκε στις έντονες γεωπολιτικές εξελίξεις, στο επικείμενο Brexit, καθώς και στον 
κανονισμό του Sulphur Cap 2020, τα οποία επιδρούν σημαντικά στο risk management 
των σημαντικότερων commodity traders. Ο κ. Benni έκανε ιδιαίτερη μνεία στη ραγδαία 
ανάπτυξη της τεχνολογίας, σημειώνοντας ότι πλέον στην παγκόσμια αγορά εμπορευ-
μάτων επενδύονται ετησίως $400 δις σε σύγχρονες ποσοτικοποιημένες στρατηγικές 
διαχείρισης του κινδύνου, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο πώς το data engineering 
και η τεχνητή νοημοσύνη συντελούν στο αποτελεσματικότερο decision making. Ο κ. 
Benni επίσης αναφέρθηκε στoυς κολοσσούς ηλεκτρονικού εμπορίου, οι οποίοι εισέρ-
χονται δυναμικά στον κόσμο των commodities.
Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο κ. David Modol-Fix, Director του Commodity Risk 
Management της Mondelez, o οποίος σημείωσε ότι τρεις είναι οι τάσεις που διαμορφώ-
νουν το τοπίο και το μέλλον στην παγκόσμια αγορά των εμπορευμάτων: οι συγχωνεύ-
σεις και οι εξαγορές ως μέσο στρατηγικής ανάπτυξης, η πολυσύνθετη δομή και μετα-
βλητότητα της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας και η ανάγκη βιωσιμότητας στην 
εφοδιαστική αλυσίδα. Αναφερόμενος στις συνιστώσες που οδηγούν σήμερα τη μετα-
βλητότητα των τιμών των εμπορευμάτων, υπογράμμισε ως κυριότερες τις δυνάμεις της 
προσφοράς και της ζήτησης, τα κόστη καθώς επίσης και παράγοντες όπως οι καιρικές 
συνθήκες και οι φυσικές καταστροφές.
Από τη μεριά του, ο κ. Vincenzo Anghelone, Lead Compliance Analyst της Equinor, εστί-

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ: 
GLOBAL COMMODITY RISK MANAGEMENT FORUM

Eπάνω, Α-Δ: Ό κ. Scott Wellcome, Director – Risk Management & 
Sourcing της GoodMills Group, η κ. Irfana Malik, Group Risk Officer 
της Klesch Group, η κ. Federica Strumia-Michelini, Head of Risk and 
Control της Neste, ο κ. Greg Newman, Co-CEO της Onyx Commodities, 
και ο κ. Κim Benni, Head of Risk της Alvean.



ασε στον σημαντικό αντίκτυπο μιας μη συμφωνίας για το Brexit 
στον τομέα της διαχείρισης κινδύνου για τα commodities, σημει-
ώνοντας ότι, σε περίπτωση εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από 
την ΕΕ, μια ξένη εταιρεία η οποία εγκαθίσταται στη χώρα στη 
χονδρική αγορά ενέργειας δεν θα θεωρείται έγκυρα εγγεγραμμέ-
νη και θα πρέπει να συμμορφωθεί με τους κανονισμούς της ΕΕ. Ο 
ίδιος τόνισε ότι, σε περίπτωση ενός σκληρού Brexit, «δεν ήρθε 
το τέλος του κόσμου» και προσέθεσε ότι στόχος για τη νορβη-
γική εταιρεία θα εξακολουθήσει να είναι η συνεχής εξυπηρέτηση 
των πελατών της και η διατήρηση των παροχών υπηρεσιών δια-
χείρισης κινδύνου. 
O κ.  Alessio Pecorella, Global Head Trade Control & Operational 
Risk της Εni Trading & Shipping, αναφέρθηκε στους λειτουργικούς 
κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι commodity traders, τονίζοντας 
ότι ο ρόλος τους σήμερα έχει διαφοροποιηθεί και μέσα σε ένα 
τέτοιο απαιτητικό περιβάλλον ο άνθρωπος, ο οποίος αποτελεί το 
«πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο για μια εταιρεία», θα πρέ-
πει να αναγνωρίζει, να αναλύει και να ελέγχει αυτούς τους κινδύ-
νους πάντα με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Ο ίδιος επεσήμα-
νε επίσης ότι ο λειτουργικός κίνδυνος έχει πλέον έναν νέο ρόλο 
σήμερα, και αυτό συνεπάγεται νέες διαδικασίες και δεξιότητες.
Η δεύτερη ημέρα του 4ου Annual Global Commodity Risk 
Management Forum ξεκίνησε με τον κ. Jagdish Parihar, Chief 
Risk and Compliance Officer της OLAM International, ο οποί-
ος επεσήμανε ότι σήμερα λαμβάνουν χώρα financial risk events 
συχνότερα από ό,τι στο παρελθόν και συμπλήρωσε ότι το είδος 
των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι commodity traders έχει 
διαφοροποιηθεί. Ο ίδιος αναφέρθηκε επίσης στους δέκα ανα-
δυόμενους κινδύνους και στην επιρροή τους στην αγορά, όπως 
οι ακραίες καιρικές συνθήκες, οι κυβερνοεπιθέσεις, οι εμπορικές 
κυρώσεις, η παγκόσμια νομισματική αστάθεια, οι νομοθετικές 
αλλαγές, και συμπλήρωσε ότι τόσο η επαγρύπνηση όσο και η 
εκπαίδευση και η αλλαγή κουλτούρας σε ό,τι αφορά τη διαχείρι-
ση κινδύνων αποτελούν «εχέγγυα» για την επιτυχία.
Τον λόγο στην πορεία πήρε ο κ. Will Bathrust, Vice President 
Credit & Risk της World Fuel Services, o οποίος αναφέρθηκε 
στις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εταιρεί-
ες εμπορίας υγρών φορτίων μετά την επιβολή του Sulphur Cap 
2020 από τον ΙΜΟ. O κ. Bathrust στάθηκε στην καθυστέρηση 
της εφαρμογής του ballast water treatment, η οποία «δημιούργη-
σε θέμα στην αγορά», ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο 
spread μεταξύ LSFO και HSFO και στη διαθεσιμότητα εναλλακτι-
κών καυσίμων ενόψει 2020. Κατά τον κ. Bathrust, η εγκατάσταση 
scrubbers στα πλοία δεν έχει διαδοθεί όσο αναμενόταν, ενώ ο 
Vice President Credit & Risk της World Fuel Services επικεντρώ-
θηκε στο ποιος εκ των πλοιοκτητών ή ναυλωτών θα αναλάβει τα 
υψηλά κόστη αυτής της μετάβασης. 
Εν συνεχεία, ακολούθησε παρουσίαση από τον κ. Benjamin 
Baptiste, Head of Risk Management & Advanced Analytics της 
Roquette. O κ. Baptiste ανέλυσε διεξοδικά τα στατιστικά μοντέλα 
VaR (Value at Risk), τα οποία, όπως σημείωσε, λαμβάνουν υπόψη 
διαφορετικά επίπεδα εμπιστοσύνης αλλά και χρονικά διαστήμα-
τα για την ποσοτικοποίηση του κινδύνου. Κατά τον κ. Baptiste, η 
επιλογή του κατάλληλου μοντέλου άπτεται των κύριων προτεραι-
οτήτων μιας εταιρείας, όπως της ακρίβειας στους υπολογισμούς, 
της ευκολίας επεξήγησής τους και του χρόνου υπολογισμού.

Η στάση μεγάλων παικτών απέναντι στο risk 
management

Το πώς προσεγγίζουν σήμερα το risk management οι μεγάλοι 
παίκτες στην παγκόσμια αγορά των commodities αποτέλεσε το 
αντικείμενο συζήτησης του πρώτου πάνελ της πρώτης ημέρας 
του συνεδρίου, στο οποίο συμμετείχαν ο κ. Scott Wellcome, 
Director – Risk Management & Sourcing της GoodMills Group, η 
κ. Irfana Malik, Group Risk Officer της Klesch Group, η κ. Federica 
Strumia-Michelini, Head of Risk and Control της Neste, και ο κ. 
Greg Newman, Co-CEO της Onyx Commodities.
H κ. Strumia-Michelini ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η υποτίμη-
ση του ρόλου του risk management στην εταιρική κουλτούρα 
μπορεί να οδηγήσει σε αναπόφευκτα (εν.  αρνητικά) αποτελέ-
σματα», ενώ προσέθεσε ότι σήμερα το management θα πρέπει 
να λαμβάνει υπόψη νέα επιχειρησιακά μοντέλα, νέες τεχνολογίες 
και τεχνικές.
Από την πλευρά της, η κ. Malik ανέφερε ότι στις εταιρείες το risk 
management είναι «απομονωμένο» από τα κέντρα λήψης απο-
φάσεων, κάτι το οποίο είναι λανθασμένο, και συμπλήρωσε ότι η 
εμπιστοσύνη σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά αποτελεί 
ακρογωνιαίο λίθο για την επιτυχία μιας εταιρείας. Στον δυναμικό 
χαρακτήρα που αποκτά πλέον το risk management εστίασε την 
προσοχή του ο κ. Newman, ο οποίος τόνισε ότι πλέον οι εται-
ρείες αναπτύσσουν συστήματα διαχείρισης κινδύνου ως απόρ-
ροια της «δύσκολης» καθημερινότητάς τους και συμπλήρωσε ότι 
τόσο το reporting όσο και το feedback καθίστανται απαραίτητα 
εργαλεία. O κ. Wellcome στάθηκε στην ανάγκη ενσωμάτωσης 
των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου στο decision-making, προ-
κειμένου να μετριαστούν οι προκλήσεις στις οποίες εκτίθενται 
σήμερα οι commodity traders.

Πρακτικές για τον μετριασμό του συναλλαγματικού 
κινδύνου

O κ. Κυριάκος Φραντζεσκάκης, Risk Manager της Steelmet, και ο 
κ. Sid Jain, General Manager Risk Europe της Οlam, αναφέρθηκαν 
στον συναλλαγματικό κίνδυνο, ο οποίος, όπως τόνισαν, επαφίεται 
στο είδος των συναλλαγών αλλά και στη δομή της αγοράς.
Αναφερόμενος στο Brexit, o κ. Jain τόνισε ότι οι κίνδυνοι που είναι 
πιθανό να προκύψουν πηγάζουν από το μέγεθος της έκθεσης μιας 
εταιρείας στο εξωτερικό και υπογράμμισε τον σημαίνοντα ρόλο των 
Κεντρικών Τραπεζών στη διαμόρφωση των επιτοκίων σε διεθνές 
επίπεδο. Από την πλευρά του, ο κ. Φραντζεσκάκης τόνισε ότι η εται-
ρεία του προτιμά να διαχειρίζεται με πιο φυσικούς τρόπους τους 
«γραμμικούς κινδύνους», ενώ στην περίπτωση των μη γραμμικών 
η Steelmet στρέφεται προς τα παράγωγα option, όπως ανέφερε, 
σημειώνοντας παράλληλα ότι οι τράπεζες «δεν ενθουσιάζονται με 
την ιδέα τoυ vanilla forwarding». Τέλος, και οι δύο συμμετέχοντες 
στο πάνελ εξέφρασαν την επιφυλακτικότητά τους για το κατά πόσο 
τα κρυπτονομίσματα αποτελούν «βιώσιμο» μέσο συναλλαγών.
Το 4o Annual Global Commodity Risk Management Forum ολο-
κληρώθηκε με την ανάλυση των κυριότερων εξελίξεων και τάσε-
ων γύρω από την παραγωγή, την κατανάλωση και την εμπορία 
των κυριότερων commodities, όπως μετάλλων, αγροτικών εμπο-
ρευμάτων και εμπορευμάτων ενέργειας (πετρέλαιο, LNG).
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Sea Pioneer Shipping Corporation:  
«MV Stability»

ΝΕΟΤΕΥΚΤΑ



Το «MV Stability», το οποίο 
βρίσκεται υπό τη διαχείριση της 
Sea Pioneer Shipping Corporation, 
ναυπηγήθηκε το 2019 από την 
Tsuneishi Shipbuilding Co. Ltd.  
στην Ιαπωνία. 
Το Kamsarmax bulk carrier 
διαθέτει χωρητικότητα 
εκτοπίσματος 81.600 SDWT, με 
βύθισμα 14,40 μ., φέρει σημαία 
Λιβερίας και είναι ταξινομημένο 
στον νηογνώμονα Lloyd’s Register. 
Με ολικό μήκος 229 μ. και πλάτος 
32,26 μ., το πλοίο έχει ολική 
χωρητικότητα (GRT) 43.400, 
καθαρή χωρητικότητα (NT) 27.700, 
ενώ διαθέτει επτά αμπάρια και επτά 
στόμια αμπαριών. 
Σημειώνεται πως το πλοίο είναι 
εξοπλισμένο με μία κύρια μηχανή 
MITSUI MAN B&W 6S60ME-C8.2, 
MCR 9.660KW/89RPM και 
μπορεί να ταξιδεύει με ταχύτητα 
14,1 κόμβους με το βύθισμα 
σχεδιασμού και κατανάλωση κύριας 
μηχανής 29 μετρικούς τόνους ανά 
ημέρα.

ΤΟ ΝΕΟΤΕΥΚΤΟ «MV STABILITY»  
ΤΗΣ SEA PIONEER SHIPPING CORPORATION
 ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ 
Tsuneishi Shipbuilding Co. Ltd., Ιαπωνία

 ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
2019

 ΣΗΜΑΙΑ 
Λιβερίας

 ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑΣ 
Lloyd’s Register 

 ΙMO ΝO 
9783966

 DWT 
81.679 MT

 GRT 
43.400 MT

 TΥΠΟΣ ΠΛΟΙΟΥ 
Kamsarmax bulk carrier
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  
ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ

Επιμέλεια:
Νίκος Βεργούνης

Στην παραγγελία των πρώτων της 
πλοίων προχωρά η Wallenius SOL

H προσφάτως ιδρυθείσα σουηδική εται-
ρεία Wallenius SOL επέλεξε τα κινεζικά 
ναυπηγεία Yantai CIMC Raffles Offshore 
και την KNUD E. HANSEN για την κατα-
σκευή και τον σχεδιασμό αντίστοιχα τεσ-
σάρων ultra-large Ro-Ro πλοίων πρώτης 
γενιάς, τα οποία θα καταναλώνουν LNG.
Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοί-
νωση της KNUD E. HANSEN, πρόκειται 
για την τέταρτη σειρά ultra-large Ro-Ro 
πλοίων που σχεδιάζει η εταιρεία από το 
2016, ενώ συνολικά είκοσι τέτοια πλοία θα 
ναυπηγηθούν στο μέλλον.
Να σημειωθεί, τέλος, ότι η Wallenius SOL 
αποτελεί θυγατρική των Wallenius Lines 
και Swedish Orient Line (SOL), η οποία 
θα ειδικεύεται στη μεταφορά προϊόντων 
δασοκομίας και θα εξυπηρετεί το δίκτυο 
μεταξύ Βοθνιακού Κόλπου, Βαλτικής και 
Βόρειας Θάλασσας.

Οι πρώτοι τρισδιάστατα 
εκτυπωμένοι γάντζοι γερανών 
είναι γεγονός

Η εταιρεία Huisman ανακοίνωσε την 
παράδοση των πρώτων τρισδιάστατα 
εκτυπωμένων γάντζων γερανών, οι οποί-
οι έχουν πιστοποιηθεί από νηογνώμονα. 
Μετά την πραγματοποίηση δοκιμών σε 
φορτίο μεγαλύτερο από το διπλάσιο του 
μέγιστου φορτίου ασφαλούς λειτουργίας 
τους, οι γάντζοι πιστοποιήθηκαν για χρή-
ση σε υπεράκτιες κατασκευές, σύμφωνα 
με τα πρότυπα του ABS.
Το «OOS Serooskerke» πρόκειται να γίνει 
το πρώτο πλοίο παγκοσμίως το οποίο θα 
εξοπλιστεί με έναν τρισδιάστατα εκτυ-
πωμένο γάντζο γερανού. Το αδελφό του 
πλοίο «OOS Walcheren» θα εξοπλιστεί 
επίσης με έναν τρισδιάστατα εκτυπωμέ-
νο γάντζο, με μέγιστο φορτίο λειτουργί-
ας τους 36 μετρικούς τόνους. Και οι δύο 
γάντζοι έχουν κατασκευαστεί στις εγκα-
ταστάσεις της Huisman στην Τσεχία. Τον 
Ιανουάριο του 2018, η Huisman πραγματο-
ποίησε με επιτυχία δοκιμές στον πρώτο 
παγκοσμίως τρισδιάστατα εκτυπωμένο 
γάντζο σε φορτίο 80 μετρικών τόνων.
Μέχρι σήμερα οι γάντζοι των γερανών 
κατασκευάζονται με τεχνικές χύτευσης ή 
σφυρηλάτησης. Η παράδοση των εν λόγω 
τρισδιάστατα εκτυπωμένων αντικειμένων 
σε πελάτη αποτελεί ένα σημαντικό βήμα 
ώστε να γίνουν αποδεκτά από τον ναυτιλι-
ακό κλάδο και τον κλάδο των υπεράκτιων 
κατασκευών τα προϊόντα τρισδιάστατης 
εκτύπωσης. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα 
της τρισδιάστατης εκτύπωσης γάντζων είναι 
η σημαντική μείωση του χρόνου παράδο-
σης, ενώ το κόστος της διαδικασίας αντα-
γωνίζεται εκείνο των τεχνικών σφυρηλάτη-
σης και χύτευσης, παρέχοντας παράλληλα 
ένα σταθερό επίπεδο ποιότητας.

H MOL επενδύει στις νέες 
τεχνολογίες

Η εταιρεία Mitsui OSK Lines, Ltd. (MOL) 
ανακοίνωσε την πρόθεσή της να εγκα-
ταστήσει σε 21 πλοία κατηγορίας VLCC 
ένα σύστημα πλοήγησης το οποίο χρη-
σιμοποιεί τεχνολογία επαυξημένης πραγ-
ματικότητας (Augmented Reality) και το 
οποίο αναπτύχθηκε από κοινού από τις 
εταιρείες Furuno Electric Co., Ltd. και 
MOL Techno-Trade, Ltd.
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Every year Remontowa repairs, converts & upgrades more than 200 vessels 

including vessels of prestigious Greek owners like Delta Tankers, Pleiades 

Shipping Agents, Stamco Shipmanagement and Minerva Marine. 
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water treatment systems and scrubbers installations. 
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Το εν λόγω σύστημα εμφανίζει πληροφο-
ρίες σχετικά με την πορεία άλλων πλοίων 
σε κοντινή απόσταση, καθώς και πληρο-
φορίες που αφορούν τη θαλάσσια περι-
οχή όπου βρίσκεται το πλοίο, όπως για 
παράδειγμα η ύπαρξη σημείων με αβαθή 
ύδατα. Συνδυάζοντας πληροφορίες από 
το Σύστημα Αυτόματης Αναγνώρισης 
(AIS) και το ραντάρ με εικόνες και βίντεο 
πραγματικού χρόνου και σε συνεργα-
σία με την τελευταία έκδοση ECDIS της 
σειράς FMD3300 της Furuno Electric, το 
σύστημα παρέχει οπτική υποστήριξη στα 
μέλη του πληρώματος, χρησιμοποιώντας 
την τεχνολογία AR για την προβολή εικό-
νων, βίντεο και πληροφοριών σχετικών με 
το ταξίδι σε πραγματικό χρόνο.
Η MOL έχει ήδη εγκαταστήσει το συγκε-
κριμένο σύστημα επαυξημένης πραγματικό-
τητας σε ένα πλοίο μεταφοράς οχημάτων 
και σε ένα πλοίο κατηγορίας VLCC για την 
πραγματοποίηση δοκιμών, ενώ παράλληλα 
η εταιρεία συνεχίζει να ελέγχει την απο-
τελεσματικότητά του. Μόλις το σύστημα 
κυκλοφορήσει στην αγορά από τη Furuno 
Electric, η MOL θα το εγκαταστήσει στον 
στόλο των  VLCCs της – ένας τύπος πλοίου 
που απαιτεί το υψηλότερο επίπεδο ασφά-
λειας λειτουργίας, με στόχο την επίτευξη 
ακόμα μεγαλύτερης ασφάλειας. 
Σταδιακά, η εταιρεία πρόκειται να εγκατα-
στήσει το σύστημα και σε άλλα πλοία του 
στόλου της, συμπεριλαμβανομένων πλοίων 
μεταφοράς LNG αλλά και φορτηγών πλοίων, 
ώστε να παρέχει μεγαλύτερη υποστήριξη 
στους ναυτικούς της κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης των καθηκόντων γέφυρας και των 
άλλων λειτουργιών του πλοίου. Η MOL ανα-
μένει ότι η τεχνολογία αυτή θα διαδραματί-
σει βασικό ρόλο όσον αφορά την υλοποίηση 
των αυτόνομων πλοίων στο μέλλον.

Στο επίκεντρο ναυτιλιακών 
η αειφόρος ανάπτυξη της 
Αρκτικής 

Ο τεχνολογικός όμιλος Wärtsilä έλαβε τον 
Μάρτιο μια παραγγελία από τη Sovcomflot, 
τη μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία της 
Ρωσίας, για την εγκατάσταση του Wärtsilä 
Fleet Operations στον στόλο των δεξαμε-
νόπλοιων της Sovcomflot τα οποία επιχει-
ρούν στην Αρκτική. Στόχος είναι να προω-
θηθεί η αειφόρος ανάπτυξη και να αυξη-
θούν η ασφάλεια και η αποδοτικότητα των 
επιχειρήσεων στα ευαίσθητα ύδατα της 
Αρκτικής. Η Wärtsilä θα παρέχει επίσης 
μια ολοκληρωμένη λύση και για το κέντρο 
διαχείρισης του στόλου της εταιρείας.
Η συγκεκριμένη λύση αποτελεί προϊόν της 
συνεργασίας ανάμεσα στη Sovcomflot και 
την Transas, εταιρεία του ομίλου Wärtsilä. 
Το Wärtsilä Fleet Operations παρέχει μια 
μοναδική, ολοκληρωμένη υποδομή, που 
συνδυάζει συστήματα γέφυρας, διαχεί-
ριση δεδομένων μέσω cloud, υπηρεσίες 
δεδομένων, εργαλεία υποστήριξης απο-
φάσεων και πρόσβαση σε πληροφορί-
ες σε πραγματικό χρόνο. Εκτός από τα 
σημαντικά οφέλη απόδοσης, η εν λόγω 
λύση προσφέρει ακόμα τη δυνατότητα 
μείωσης του λειτουργικού κόστους.
Ο κ. Vladimir Ponomarev, διευθυντής του 
τμήματος Voyage Solutions της Wärtsilä 
Marine, ανέφερε: «Η λύση Fleet Operations 
αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο του Smart 
Marine Ecosystem της Wärtsilä, το οποίο 
χρησιμοποιεί υψηλά επίπεδα αυτοματο-
ποίησης πάνω στα πλοία, ακεραιότητας και 
ηλεκτρονικής υποστήριξης αποφάσεων, για 
την επίτευξη ασφαλέστερης και αποδοτι-
κότερης πλοήγησης. Η συγκεκριμένη λύση 
εφαρμόζεται σε ολόκληρο τον στόλο και 

παρέχει τη δυνατότητα “έξυπνης” επίγνω-
σης της κατάστασης, αυτοματοποιημένου 
προγραμματισμού ταξιδιού και βελτιστο-
ποίησης αυτού, ψηφιακής (paper-less) πλο-
ήγησης και απομακρυσμένης τεχνικής υπο-
στήριξης, στοιχεία που προσθέτουν μεγάλη 
αξία στις επιχειρήσεις του στόλου».

Rotor Sail: Σημαντική 
εξοικονόμηση καυσίμων στο 
κρουαζιερόπλοιο «Viking Grace»

Η εταιρεία Norsepower Oy Ltd., ο κορυ-
φαίος πάροχος βοηθητικών συστημάτων 
πρόωσης που χρησιμοποιούν την αιολι-
κή ενέργεια και λειτουργούν με χαμηλές 
απαιτήσεις συντήρησης, ανακοίνωσε ότι τα 
αποτελέσματα των ανεξάρτητων δοκιμών 
που πραγματοποιήθηκαν στο πλοίο «M/S 
Viking Grace» της Viking Line έδειξαν ότι 
η τεχνολογία Rotor Sail μπορεί να προ-
σφέρει σημαντική εξοικονόμηση καυσίμων. 
Συγκεκριμένα, η δυνατότητα μακροπρόθε-
σμης εξοικονόμησης καυσίμου LNG υπο-
λογίζεται σε περίπου 300 τόνους ετησίως.
Εξετάζοντας μόνο την κατανάλωση καυ-
σίμου κατά την περίοδο μέτρησης, η 
εξοικονόμηση δεν ήταν άμεσα εμφανής. 
Ωστόσο, όταν οι ειδικές στις αναλύ-
σεις εταιρείες NAPA και ABB εξέτασαν 
τα δεδομένα, παρατήρησαν μια εμφανή 
αλλαγή στην ανάλυση ισχύος πρόωσης 
του πλοίου «Viking Grace», η οποία οφεί-
λεται στο σύστημα Rotor Sail. 
Το ίδιο συμπέρασμα επιβεβαιώθηκε και 
με μια άλλη ανάλυση, κατά την οποία 
μετρήθηκε η ώθηση που παρέχει το 
σύστημα Rotor Sail και στη συνέχεια 
μετατράπηκε σε ισχύ πρόωσης. Βάσει των 
διαφορετικών αναλύσεων, η αναμενόμενη 
μακροπρόθεσμη μείωση στην κατανάλω-
ση καυσίμων του πλοίου «Viking Grace» 
χάρη στο Rotor Sail έχει εξακριβωθεί ότι 
κυμαίνεται μεταξύ 231 και 315 τόνων σε 
ετήσια βάση, και ισούται με μια μέση ισχύ 
πρόωσης μεταξύ 207 και 282 kW.
Οι εταιρείες Viking Line και Norsepower 
έχουν συμφωνήσει να συνεχίσουν να 
χρησιμοποιούν και να βελτιστοποιούν το 
σύστημα Rotor Sail στο πλοίο «M/S Viking 
Grace», ενώ το εν λόγω σύστημα έχει 
επίσης εγκατασταθεί στο χωρητικότητας 
9.700 dwt Ro-Ro carrier «M/S Estraden» 
της εταιρείας Bore καθώς και στο χωρη-
τικότητας 110.000 dwt δεξαμενόπλοιο 
«Maersk Pelican» της Maersk Tankers.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ
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ΝΑΥΤΙΛΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ασφαλή πρότυπα ελέγχου και βέλτιστες πρακτικές στην παγκόσμια 
βιομηχανία μεταφορτώσεων πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο 

Του Δρος Αλέξανδρου Γλύκα,  
Διευθυντή της DYNAMARINe Co.

Η DYNAMARINe Training 
Academy πραγματοποίησε  
το πρώτο σεμινάριο με θέμα  
την πιστοποίηση και τον έλεγχο 
του συστήματος διαχείρισης  
των εταιρειών (STS service 
providers) οι οποίες 
αναλαμβάνουν να οργανώσουν 
και να διαθέσουν εξοπλισμό  
στις μεταφορτώσεις υγρού 
φορτίου από πλοίο σε πλοίο.

Το πενθήμερο σεμινάριο ανατέθηκε στην 
DYNAMARINe μετά από πρόσκληση της 
Διεύθυνσης Λιμένων και Ακτών της Βρα-
ζιλίας, με συμμετέχοντες από το Πολε-
μικό Ναυτικό της Βραζιλίας, οι οποίοι 
είναι υπεύθυνοι για τις δραστηριότητες 
των ακτοφυλακών, συμπεριλαμβανομένης 
της πρόληψης της ρύπανσης στα λιμάνια 
και στα ύδατα της Βραζιλίας, και από την 
Petrobras, μία από τις μεγαλύτερες πετρε-
λαϊκές εταιρείες παγκοσμίως. Το σεμινά-
ριο πραγματοποιήθηκε από τις 18 έως τις 
26 Φεβρουαρίου 2019.
Το υλικό του μαθήματος αναπτύχθη-
κε από την Ακαδημία Εκπαίδευσης της 
DYNAMARINe και, μετά τη διαπίστευση 
του Αμερικανικού Νηογνώμονα (ABS), 
παρουσιάστηκε από τέσσερα μέλη του 
προσωπικού της DYNAMARINe, τον 
δρα Αλέξανδρο Γλύκα, τον δρα Στέλιο 

Περισσάκη, τον Ανάργυρο Ζένιο και τον 
Πέτρο Κανέλλο, με την υποστήριξη του 
προσκεκλημένου καπετάνιου Γιώργου 
Δεληγιώργη, DPA της Thenamaris (Ship 
Management) Inc.
Κάθε μέρα διεξάγονταν τέσσερις αυτοτε-
λείς παρουσιάσεις και στο τέλος πραγμα-
τοποιούνταν ένα εργαστήριο (workshop) 
για την πρακτική ενίσχυση του εκπαιδευ-
τικού υλικού που είχε παραδοθεί. Η ενερ-
γή συμμετοχή και οι παρεμβάσεις των 
συμμετεχόντων ήταν καταλυτικές για την 
επιτυχία του μαθήματος. Γενικά, όλες τις 
ημέρες διατηρήθηκε ένα πολύ υψηλό επί-
πεδο συμμετοχής και ανταλλαγής ιδεών 
μεταξύ των παρευρισκομένων.
Με επικεφαλής τον δρα Αλέξανδρο Γλύκα, 
την πρώτη ημέρα η συζήτηση επικεντρώ-
θηκε στις δραστηριότητες, στις ευθύνες 
και στις υποχρεώσεις των παρόχων υπηρε-



σιών και εξοπλισμού στις μεταφορτώσεις 
φορτίου από πλοίο σε πλοίο (STS service 
providers). Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη 
διαχείριση και στην οργανωτική δομή των 
STS service providers. Tο πρώτο εργαστή-
ριο (workshop) για την αξιολόγηση των 
τοποθεσιών διεξαγωγής μεταφορτώσεως 
φορτίου από πλοίο σε πλοίο (STS location) 
διεξήχθη από τον κ. Πέτρο Κανέλλο.
Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας, ο 
δρ Αλέξανδρος Γλύκας μίλησε για τα πρό-
τυπα και τις πρακτικές που καταγράφηκαν 
σε ολόκληρη την παγκόσμια βιομηχανία 
των STS και υπογράμμισε τα πιθανά οφέ-
λη για την ασφάλεια και το περιβάλλον της 
Βραζιλίας από τις αυξημένες επιχειρήσεις 
STS που πραγματοποιούνται στα χωρικά 
ύδατά της. Ο κ. Ανάργυρος Ζένιος ολο-
κλήρωσε τη δεύτερη ημέρα με ένα εργα-
στήριο για την αξιολόγηση του εξοπλι-
σμού πρόσδεσης (mooring equipment).
Την τρίτη ημέρα, ο δρ Στέλιος Περισσά-
κης επικεντρώθηκε στις αρχές και στη 
δομή ενός συστήματος διαχείρισης ποιό-
τητας με σχετικές αναφορές στις λειτουρ-
γίες του STS. Ο κ. Περισσάκης τόνισε την 
ανάγκη για συνεχή επίβλεψη και βελτίωση 
των σχετικών διαδικασιών, με στόχο τη 
μεγιστοποίηση των επιτευχθέντων οφε-
λών για την ασφάλεια και το περιβάλλον, 
καθώς και για την εξάλειψη τυχόν υπο-
βαθμισμένων πρακτικών.
Ο κ. Περισσάκης ανέλυσε τα βασικά στοι-
χεία για ένα σύστημα διαχείρισης ποι-
ότητας και τα συσχέτισε με τις βασικές 
αρχές αυτοαξιολόγησης (self-assessment) 
καθώς και με παρατηρήσεις που βρέθη-
καν σε παρόχους υπηρεσιών STS. Η ημέ-
ρα ολοκληρώθηκε με ένα εργαστήριο, με 
επικεφαλής τους κ. Πέτρο Κανέλλο και 
Ανάργυρο Ζένιο, που αφορούσε παρα-
δείγματα «ιχνηλασιμότητας» του συστή-
ματος διαχείρισης των service providers.
Κατά την τέταρτη ημέρα, ο κ. Περισσάκης 
αναφέρθηκε στη σημασία, στη συνάφεια 
και στους πόρους που απαιτούνται για 
κάθε στάδιο ενός προγράμματος αυτοα-
ξιολόγησης. Οι συμμετέχοντες στο σεμι-
νάριο ενθαρρύνθηκαν να παράσχουν τα 
δικά τους σχόλια σχετικά με τα στοιχεία 
που θεωρούσαν ότι θα ήταν κατάλληλα σε 
κάθε στάδιο ενός προγράμματος αυτοα-
ξιολόγησης. Το τελευταίο εργαστήριο 
είχε χαρακτήρα προσομοίωσης και στόχο 
τον έλεγχο μιας συγκεκριμένης διαδικασί-
ας που σχετίζεται με την έρευνα ναυτικών 

και ναυτιλιακών περιστατικών (incident 
investigation).
Την πέμπτη ημέρα, ο καπτ. Γιώργος 
Δεληγιώργης, DPA της Thenamaris (Ship 
Management) Inc., έκανε μια εταιρική 
παρουσίαση βάσει της εκτενούς εμπειρί-
ας της Thenamaris στη διεξαγωγή επιχει-
ρήσεων μεταφοράς πετρελαίου κατά τη 
διάρκεια STS, περιγράφοντας τις μη βέλ-
τιστες πρακτικές που είχαν συναντήσει 
στο παρελθόν και τις εμπειρίες που είχαν 
αποκομίσει.
Ήταν μεγάλη μας τιμή που παρευρέθη-
κε και χαιρέτησε το ακροατήριο ο αντι-
ναύαρχος Roberto Carneiro Gondim da 
Cunha, Diretor de Portos e Costas της 
Βραζιλίας. Ήταν μάλιστα αυτός που προ-
έτρεψε τη διεξαγωγή του σεμιναρίου, με 
στόχο την ανάγκη θέσπισης πλαισίου για 
την ασφαλή και χωρίς ρύπανση μεταφόρ-
τωση φορτίου από πλοίο σε πλοίο στα 
ύδατα της Βραζιλίας.
Αυτό ήταν το πρώτο σεμιναριακό μάθη-
μα που πραγματοποίησε η Ακαδημία 
Εκπαίδευσης DYNAMARINe με θέμα 
την πιστοποίηση και τον έλεγχο του 
συστήματος διαχείρισης των STS service 

providers, που αναλαμβάνουν να οργανώ-
σουν και να διαθέσουν εξοπλισμό στις 
μεταφορτώσεις φορτίου από πλοίο σε 
πλοίο. Η μορφή και η ποιότητα του υλικού 
του μαθήματος, ενισχυμένη από τα καθη-
μερινά εργαστήρια, καθώς και η ενθαρ-
ρυντική συμμετοχή των μελών βοήθησαν 
τους συμμετέχοντες και εξασφάλισαν την 
επιτυχία του μαθήματος.
Από την ίδρυσή της, η DYNAMARINe έχει 
επιδιώξει να ενισχύσει την ασφάλεια και 
την προστασία του περιβάλλοντος όσον 
αφορά τις παγκόσμιες επιχειρήσεις μετα-
φοράς πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο. 
Τα σεμινάρια που προσφέρονται από την 
Ακαδημία Εκπαίδευσης DYNAMARINe 
συνεχίζουν αυτή την πρωτοβουλία, ενθαρ-
ρύνοντας τη διάδοση των βέλτιστων και 
καταλληλότερων πρακτικών διαχείρισης, 
καθώς και τον χειρισμό και την ανταλλαγή 
πληροφοριών και γνώσεων.
Η ομάδα της DYNAMARINe είναι περή-
φανη για το πρωτοποριακό έργο που 
προσέφερε στη διεθνή ναυτιλιακή κοι-
νότητα, με την αξιοσημείωτη βοήθεια 
και εμπιστοσύνη που αποκτήθηκε από 
τους πελάτες της, όπως η Thenamaris 
(Ship Management) Inc., η Petrobras και η 
Transpetro.
Είναι ευθύνη όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων του κλάδου του STS να τον επο-
πτεύουν, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση 
των πρακτικών και των διαδικασιών τους 
μέσω της ανάπτυξης συστημάτων αυτο-
αξιολόγησης. Ιδιαίτερες ευθύνες φέρουν 
οι παράκτιες χώρες, βάσει των διεθνών 
συμβάσεων ή της εθνικής νομοθεσίας, 
εφόσον υφίσταται, προκειμένου να εξα-
σφαλίσουν την κατάλληλη εποπτεία των 
εργασιών μεταφοράς φορτίου από πλοίο 
σε πλοίο με ασφάλεια και συμμόρφωση 
με τους διεθνείς κανονισμούς σχετικά με 
την προστασία του θαλάσσιου περιβάλ-
λοντος. Τα μαθήματα που προσφέρονται 
τώρα από την Ακαδημία Εκπαίδευσης 
DYNAMARINe έχουν ως πρωτεύων στό-
χο να συμβάλουν στην προσπάθεια αυτή.
Η DYNAMARINe έχει αποδείξει ότι μπο-
ρεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις. Το 
ίδιο το σεμινάριο δεν ήταν απλώς ένα 
σημαντικό επίτευγμα, αλλά και μια ανα-
γνώριση της σκληρής και συστηματικής 
δουλειάς, που υποστηρίζεται συνεχώς 
από τους πλοιοκτήτες, οι οποίοι με το 
δικό τους όραμα και πόρους εφαρμόζουν 
τις πρακτικές της DYNAMARINe. 
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν 
οι εικόνες 1α και 1β, που προέρχονται από 
το επιχειρησιακό κέντρο της StormGeo 
και δείχνουν τη διαταραχή στις θαλάσσιες 
μεταφορές λόγω της παρουσίας του τρο-
πικού κυκλώνα Mangkhut, στις 12 Σεπτεμ-
βρίου 2018, στην περιοχή South China Sea. 
Το κρίσιμο ερώτημα για κάθε πλοίαρχο 
είναι το πώς και πού θα κινηθεί ένας τρο-
πικός κυκλώνας, ώστε να υπολογίσει με 
ασφάλεια εάν υπάρχει ενδεχόμενο για το 
πλοίο του να βρεθεί στη λεγόμενη «Επι-

κίνδυνη Ζώνη» (Danger Area). Τι ονομά-
ζουμε, όμως, «επικίνδυνη ζώνη» και πόσο 
μπορούμε να πλησιάσουμε κατ’ ελάχιστο 
έναν τροπικό κυκλώνα;
Το όριο ασφαλείας για να πλέει ένα πλοίο 
στη γειτονιά ενός τροπικού κυκλώνα 
καθορίζεται από την ένταση των ανέμων 
που προκαλεί ο κυκλώνας και ορίζεται από 
το Εθνικό Κέντρο Τροπικών Κυκλώνων 
των ΗΠΑ (National Hurricane Center) 
στους 34 κόμβους. Η περιοχή που περι-
βάλλει το μάτι ενός τροπικού κυκλώνα 

ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

Η ναυτιλία στη «γειτονιά»  
των τροπικών κυκλώνων

Με εκατό τροπικές καταιγίδες 
και τροπικούς κυκλώνες 
ετησίως, κατά μέσο όρο, να 
δημιουργούνται και να κινούνται 
κατά το μεγαλύτερο μέρος 
της ζωής τους πάνω από τους 
ωκεανούς, δεν θεωρούνται 
άδικα ένα από τα πιο επικίνδυνα 
μετεωρολογικά φαινόμενα για 
κάθε ναυτικό. Αν σκεφτούμε 
μάλιστα ότι οι περιοχές τις οποίες 
επηρεάζουν οι τροπικοί κυκλώνες 
δέχονται το μεγαλύτερο 
φορτίο θαλάσσιων μεταφορών 
(όπως, για παράδειγμα, ο 
Βορειοδυτικός Ειρηνικός), τότε 
αντιλαμβανόμαστε την τεράστια 
επίδραση που έχουν στον τομέα 
της εμπορικής ναυτιλίας.

Εικόνα 1α

Εικόνα 1β

Του Δρος Νίκου Μαζαράκη, 
Καθηγητή Ναυτικής Μετεωρολογίας, 
Διευθυντή του ελληνικού γραφείου  
της StormGeo
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ονομάζεται «eyewall». Οι άνεμοι από την 
περιοχή του eyewall προς την εξωτερική 
περιοχή του τροπικού κυκλώνα φθίνουν 
συνεχώς σε ένταση. Έτσι, για παράδειγμα, 
αν ένας τροπικός κυκλώνας συνοδεύεται 
από ανέμους έντασης 110 κόμβων, οι οποί-
οι, απομακρυνόμενοι από το μάτι, μετά 
από 120 nm, πέφτουν στους 34 κόμβους, 
θεωρούμε ότι η επικίνδυνη ζώνη έχει ακτί-
να 120 nm. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το 
πλοίο δεν πρέπει ΠΟΤΕ να πλησιάσει τον 
τροπικό κυκλώνα του παραδείγματος σε 
απόσταση μικρότερη από τα 120 nm. Με 
άλλα λόγια, «επικίνδυνη περιοχή» για έναν 
τροπικό κυκλώνα είναι η περιοχή που τον 
περιβάλλει και στης οποίας το εσωτερικό 
οι άνεμοι ξεπερνούν τους 34 κόμβους.
Αυτή η περιοχή δεν είναι πάντα κυκλική, 
ούτε έχει την ίδια ακτίνα σε όλους τους 
τροπικούς κυκλώνες. Όλες οι επίσημες 
μετεωρολογικές υπηρεσίες, στις προγνώ-
σεις που εκδίδουν, αναφέρουν την έκταση 
της επικίνδυνης ζώνης, έτσι ώστε ο καπε-
τάνιος να ξέρει πόσο κατ’ ελάχιστο μπο-
ρεί να πλησιάσει έναν τροπικό κυκλώνα. 
Αυτό όμως γίνεται συνήθως με τη μορφή 
text και όχι πάντα με γραφικό τρόπο. 
Παλαιότερα λοιπόν ο πλοίαρχος έπρεπε, 
βασιζόμενος στο κείμενο της πρόγνωσης, 
να σχεδιάσει τόσο την τροχιά όσο και την 
επικίνδυνη ζώνη γύρω από έναν κυκλώνα.
Στη σημερινή εποχή υπάρχουν σύγχρονα 
εργαλεία, όπως για παράδειγμα το πρό-
γραμμα καιρικής πλοήγησης Bon Voyage 
System (BVS) της StormGeo. Το BVS είναι 
το μοναδικό πρόγραμμα στην αγορά που 

απεικονίζει γραφικά την επικίνδυνη ζώνη, 
βασιζόμενο στις επίσημες μετεωρολογικές 
ανακοινώσεις (advisories). Αυτό σημαίνει 
ότι η επίσημη πληροφορία ενσωματώνε-
ται στον χάρτη με τις υπόλοιπες μετεω-
ρολογικές παραμέτρους και την πορεία 
του πλοίου, με καθυστέρηση το πολύ μίας 
ώρας από την ώρα έκδοσης της επίσημης 
ανακοίνωσης (βλ. εικόνες 2, 3).
Το ελληνικό γραφείο της StormGeo διοργα-
νώνει σε τακτική βάση σεμινάριο πάνω στο 
πρόγραμμα BVS, όπου γίνεται ειδική μνεία 
στο τόσο σπουδαίο καιρικό φαινόμενο. 

1α. Η εικόνα δείχνει τη θέση του τροπικού κυκλώνα  
στις 12 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12 UTC.
 
1β. Η εικόνα δείχνει τη θέση του τροπικού κυκλώνα τρεισήμισι 
ημέρες μετά, οπότε φαίνεται η συσσώρευση των εμπορικών 
πλοίων γύρω του.

2. Ό τροπικός κυκλώνας Mangκhut με την επικίνδυνη ζώνη των 
>34ΚΤ, όπως χαρακτηριστικά απεικονίζεται με τη μοβ περιοχή 
στο Bon Voyage System. Η ακτίνα της επικίνδυνης ζώνης φτάνει 
τα 215 nm.

3. Το κείμενο της επίσημης πρόγνωσης όπως φαίνεται στο BVS. 
Στο κόκκινο πλαίσιο αναφέρεται η ακτίνα της επικίνδυνης ζώνης 
ανά έξι ώρες. 

Εικόνα 2

Εικόνα 3
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Η SeaBright, μια δυναμική 
εταιρεία, η οποία 
δραστηριοποιείται στην 
παραγωγή φωτιστικών 
σωμάτων για πλοία από το 
1982, εγκαινίασε τις νέες, 
υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 
της στον Πειραιά. Η ομάδα 
των Ναυτικών Χρονικών 
επισκέφτηκε τον χώρο και 
παρουσιάζει το ιστορικό κτίριο 
της βιομηχανίας Αλεπουδέλη, 
που πλέον στεγάζει μία από τις 
τρεις μεγαλύτερες εταιρείες 
παραγωγής φωτιστικών 
σωμάτων ναυτιλιακού τύπου 
στην Ευρώπη.

Ο ιδρυτής της εταιρείας, Αναστάσιος 
Μάλλιος, οι δύο γιοι του, Παναγιώτης 
Μάλλιος (υπεύθυνος Παραγωγής) και Ηλί-
ας Μάλλιος (υπεύθυνος Εξαγωγών), καθώς 
και η ομάδα της SeaBright, καταβάλλουν 
κάθε δυνατή προσπάθεια και έχουν επιτύ-
χει διψήφια ποσοστά ανάπτυξης ετησίως 
κατά την τελευταία πενταετία.

Τα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων 
πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 10 
Μαΐου 2019, παρουσία πλήθους στελεχών 
από την ευρύτερη ναυτιλιακή βιομηχανία 
και εκπροσώπων ναυτιλιακών ιδρυμάτων, 
πολιτικών κομμάτων και φορέων.

SeaBright: Ένα ακόμα μεγάλο άλμα προς τα εμπρός
Μια ελληνική εταιρεία εγκαινιάζει τις νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της στον Πειραιά.



Το κτίριο, που βρίσκεται στη συμβολή 
των οδών Υμηττού και Βασιλικών, στέγαζε 
από το 1914 τη σαπωνοποιία Αλεπουδέλη, 
την οικογενειακή επιχείρηση του Οδυσ-
σέα Ελύτη, η οποία μέχρι πρότινος ήταν 
παντελώς εγκαταλελειμμένη.

Η SeaBright μετρά σήμερα περισσότε-
ρους από 250 κωδικούς προϊόντων, εξυπη-
ρετώντας όλους τους τύπους και χώρους 
των πλοίων, τρία γραφεία πωλήσεων σε 
Αμερική (Μαϊάμι), Πολωνία (Γκντανσκ) και 
Πειραιά, καθώς και δέκα αποκλειστικές 
αντιπροσωπείες διάθεσης των προϊόντων 
της σε Ευρώπη και Ασία.

Οι νέες εγκαταστάσεις της 
SeaBright, συνολικού εμβαδού 
3.500 τ.μ., αναβαθμίζουν  
την παραγωγική ικανότητα  
της εταιρείας κατά 60%  
και σηματοδοτούν ένα
ακόμα λαμπρότερο μέλλον.

www.seabright.gr
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www.marichem-marigases.com 
mail@marichem-marigases.com 
Tel: +30 210 4148800

Καινοτόμες λύσεις 
και προϊόντα στην 
υπηρεσία του πλοίου

Στο πλαίσιο της ετήσιας έρευνας των Ναυτικών Χρονικών για τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχουν κάνει την εμφάνισή τους 
στη ναυτιλιακή αγορά και έρχονται να καλύψουν τις ευρείες 
ανάγκες του πλοίου σε όλους τους τομείς, παρουσιάζονται  
στις σελίδες που ακολουθούν οι τελευταίες, πλέον αξιόπιστες 
αλλά και καινοτόμες προτάσεις και λύσεις.

FOT NEW GENERATION - protecting 
your fuel investment, protecting the 
environment

The upcoming legislation changes for Sul-
phur emissions – Sulphur Global Limit 2020 
- will be in effect from 1st January 2020.
The maximum Sulphur content of fuel 
burned onboard will be limited to a maxi-
mum of 0.5% m/m (Very Low Sulphur Fuel 
Oil - VLSFO), unless EGCS (such as scrub-
bers) are in place.
Before using a compliant VLSFO and prior 
to changing tank allocation, all HFO stor-
age tanks, including settling and service 
tanks must be cleaned. 
Residual fuel oil is difficult to clean as it 
exists not only in the bunker tanks, but 
also in the pumps, pipelines and crossover 
lines from where any residual fuel oil must 
be removed.
MARICHEM MARIGASES is proposing 
the use of FOT NEW GENERATION 
with a gradual cleaning procedure to 
ensure compliance.

FOT NEW GENERATION is a concentrated 
fuel oil additive specifically designed to facili-
tate the han-dling and burning of all types of 
heavy fuel, as well as to disperse and dissolve 
sludge and fuel particles into solution. 
Residual components such as high Sulphur 
sludge and sediments are present in Fuel 
Storage Tanks.
Therefore, if no cleaning has been per-
formed before VLSFO is bunkered on the 
existing sludge and sediments, it will lique-
fy these impurities and the Sulphur con-
tent in the VLSFO will be increased. 
This newly-loaded fuel oil will then become 
non compliant in addition to causing poten-
tial filter and purifier blockages.
By using FOT NEW GENERATION for 
an adequate period of time, before any 
changes in tank allocation, the sludge 
which mainly consists of asphaltenes, is 
dispersed into the fuel gradually, leading 
to a lower quantity of sludge to dispose 
of, if any, during the final stage of the tank 
cleaning, which may include the manual 
cleaning of any fuel tank. 

Marichem 
Marigases

Taro Ultra® ready for 2020

With the IMO 2020 regulation coming 
into effect in less than 250, Chevron 
Marine Lubricants has developed a new 
range of cylinder lubricants designed to 
cope with the change in operation pre 
and post 2020. The Taro Ultra® range 
will deliver the same high performance 
and protection expected from our pre-
vious Taro® engine lubricants, with the 
added benefit of being field tested for 
over 65,000 hours in a range of vessel 
types and employing a wide range of 

fuels including 0.5% blends expected to 
be widely available to meet the Sulphur 
cap. Our range of Taro® Ultra products 
cover the needs of the vast majority of 
vessel owners, from Taro Ultra 25 which 
is compatible with low sulphur fuel, dis-
tillates and many alternative fuels, to Taro 
Ultra 140 which is ideal for applications 
using high sulphur bunker fuels that 
require scrubbers emission abatement 
technology. Specifically developed by our 
team, Taro® Ultra products support the 
industry’s transition to fuel sulphur con-
stricted operations from 2020.

Chevron Marine 
Lubricants

www.chevronmarineproducts.com
cmlmed@chevron.com
Tel: +30 210 9473000



Open its doors in 2012. Atlas Marine 
Valves, is a stockist & distributor for 
a wide range of JIS & DIN standard 
Valves and Valves Spare Parts. They have 
approvals by major classification societies 
including DNV, LRS, ABS, CLASS NK, BV. 
All products are accompanied by the rel-
evant class and material Certificates.

Business / Ιtems
Manufacturer and supplier of Marine Valves 
and Valve Spares in JIS & DIN Standards. 
Manufacturing foundries in South Korea 
and Turkey, Stock at warehouses in Singa-
pore, Turkey and Busan. Butterfly Valves, 
Wafer, LUG, Double Flanged Types,Triple 
Eccentric Cargo Manifold Butterfly Valves, 
Globe and Angle Valves, Cast Steel, St. 
Steel and Bronze Material, Storm Valves, 
Cast Steel Material, Both Vertical and Angle 
Types, Gate Valves, Cast Steel Material, 

Quick Closing Valves, Bronze and Cast 
Steel Material, Safety Relief Valves, Bronze 
and Cast Steel Material, Air Valves, Cast 
Steel Material, JIS 20K, 30K, 40K & 46K, 
Butterfly Valve Spares, Valve seat rings, Valve 
actuators, Repair Kits, Air Vent Heads

Brands
Keystone Valve, ACE Valve, Han Yang Valve, 
Kwang San, Dikkan Valve, Alfa, Nakakita 
Seisakusho, OKV Valve. Onboard valve 
identification and inspections in Singa-
pore, Turkey, Korea, Portugal, Bulgaria 
and Romanian Ports.

Serving Ports
Istanbul, Singapore, Shanghai, Rotterdam, 
Hamburg, Piraeus, Setubal, Constanta, 
Tuzla, Yalova, Busan, Suez, Dubai, Fujairah, 
Hong Kong, Algeciras, Gemlik, Izmir, Alia-
ga, Panama, St. Petersburg, Gdansk, Varna

We have been a Pioneer in many aspects 
of Ship Supply in our country, starting to 
offer provision & consumables on One-
Stop-Shop supply service basis to meet 
the expectation of our customers since 
1979.

Business / Ιtems
Ship chandler, Provisions, Welfare, Cabin, 
Galley, Clothing, Rope & Hawsers, Rig-
ging Equipment, Safety Gear / Equipment, 
Hose, Couplings, Nautical Equipment, 
Medicine, Petroleum products, Stores 
(Deck, Engine, Electrical, Stationery), 
Tools and Hardware, Metal products, 
Fasteners, Pipes, Tubes, Fittings, Valves, 
Cocks, Bearings, Packing, Jointing, Weld-
ing, Bonded, Storage / Warehousing  
Anchor, Anodes, Chains, Chemicals, Elec-
tronic, Hydraulic, Instruments, Lashing, 

Mooring, Paint, Charts and Publications, 
Pumps, Ropes, Switchboard

Brands
Atlas, Bilsom, Bosch, Brightstar, Calgaz, 
Canon, Comet, Draeger, Dry Cargo, 
Duracell, Fag, General Electric, Gison, HP, 
Ikaros, Knipex, LG, Makita, Moravia paint, 
Osram, Pains-Wessex, Phillips, Procter 
and Gamble, Rae, Rs, Samsung, Skf, Stan-
ley, Varta, Viking

Serving Ports
Ambarli, Antalya, Bandirma, Budrum, Cey-
han, Derince, Diliskelesi, Dortyol, Edincik, 
Eregli, Fethiye, Gemlik, Golcuk, Hereke, 
Hopa, Iskenderun, Istanbul, Izmir, Izmit, 
Kartal, Mersin, Nemrut Bay, Rize, Rota, 
Sinop, Trabzon, Yumurtalik, Yumurtalik 
Bay, Yalova, Yarimca, Zonguldak, Tuzla

atlas@atlasshipsupply.com
info@atlasshipsupply.com 
Tel: +90 212 613 9110

sales.tr@atlasmarinevalves.com
Tel: +90 216 493 9042

Since March 2017, our team has grown up. Under the "Umbrella" of AtlasSea Group, our new branch in Singapore was added, under 
the name: ATLAS MARINE VALVES SINGAPORE PTE LTD.
Tel: +65 6463 6263 – Email: sales.sg@atlasmarinevalves.com

Atlas Ship 
Supply Co. Ltd.

Atlas Marine Valves  
& Equipments 
Trading Co.ltd.
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Concordia Damen celebrates naming 
of innovative Sendo Liner

Concordia Damen recently celebrated 
the naming of the Sendo Liner, a new 
vessel for the efficient transportation of 
high cube containers between inland ter-
minals in the Netherlands. 
The liner features an innovative ballast 
system which enables it to sit lower in the 
water when passing under bridges at full 
loading. In total, the Sendo Liner delivers 

an 8% increase in loading capacity relative 
to a conventional vessel of similar size. 
The Sendo Liner’s diesel-electric pro-
pulsion offers 40% reduction in CO2 
per container transported. The design is 
modular, thereby providing fast adapta-
tion in the future, as well as easy main-
tenance. 
Sendo Shipping has already placed an 
order with Concordia Damen for the 
delivery of two similar vessels that are 
currently under construction. 

DAMEN

Expansion Joints for Scrubber Systems

The 2020 IMO fuel sulphur regulation 
has greatly impacted the marine market 
with many companies deciding to invest 
in Scrubbers whether it involves a retro-
fitting or an installation in a new build-
ing. Scrubbers are complicated pieces of 
equipment which require the installation 
of new piping lines to guide the exhaust 
gas through the tower. As in every exhaust 
gas piping system, vibrations and thermal 
growth will be present and Expansion 
Joints are an ideal solution for the accom-
modation of these issues.

Expansion Joints have been the main 
expertise of Bellows Hellas O.E. since its 
foundation in 2000 and we have manufac-
tured countless of expansion joints from 
DN50A up to DN3000A. 
Within this year our company has already 
manufactured more than 120 expansion 
joints for scrubber projects alone and we 
expect to manufacture more than 200 
until the end of the year. 
New regulations create new custom-
er needs and we have adapted to fulfill 
them by expanding our material options 
to also include 254 SMO, Duplex & Super 
Duplex. 

Bellows  
Hellas O.E.

www.bellowshellas.com
info@bellowshellas.com
Tel: +30 210 4116647

www.damen.com
info@damen.com
Tel: +31 (0) 183639911

FRANMAN

www.franman.gr 
sbequipment@franman.gr 
Tel: +30 210 953 23 50

Kobe Steel, LTD. (Kobelco). A world 
leading manufacturer of process gas 
compressors

Kobe Steel, LTD. (Kobelco) is a world 
leading manufacturer of process gas com-
pressors and has significant experience 
supplying BOG compressors for LNG 
receiving terminals, including FSRU’s. In 
addition, Kobelco recently entered into 
the BOG compressor market on LNG 
carriers as well. Kobelco is unique in the 
sense that it provides all three major 
types of gas compressors, namely: rotary 
screw, reciprocating and centrifugal. As a 
result, Kobelco can propose the best com-
pressor solution for various applications. 
For example, in the LNG carrier market, 
BOG compressors for XDF engines which 
require 17 bar are absolutely suitable for 
rotary screw design due to its easy capac-
ity control and low maintenance cost. On 
the other hand, BOG compressors for 
MEGI engines which require 300 bar are 
suitable for reciprocating design due to its 

high pressure capability and high efficiency.
Furthermore, Kobelco provides heat 
exchangers for LNG service as well. 
Kobelco is one of the world’s largest sup-
pliers of Diffusion-bonded compact heat 
exchangers (DCHE) for LNG BOG re-liq-
uefaction facilities and LNG vaporizers in 
receiving terminals. 
Based on the aforementioned wide prod-
uct range and renowned experience, 
Kobelco’s custom engineered compressor 
systems provide the best solutions for 
several applications. 
Greek LNG shipping companies, such as 
Maran Gas of Angelicoussis Group, Alpha 
Gas and Minerva, have chosen to proceed 
with Kobelco’s compressors for their 
newbuilding vessels at DSME (H2486), 
(H2483/84/85) and (H2481/82) respective-
ly, raising the total number of Kobelco’s 
compressors already installed on board 
vessels to 36. 

Franman is the exclusive representative of 
Kobelco in Greece and Cyprus since 2016.



Herbert-ABS Releases HECSTABTM 
Offshore

Modern, easy to use software for the design, 
review and evaluation of the stability of off-
shore assets  

Herbert-ABS Software Solutions LLC, 
a leading name in marine software, 
launched its HECSTAB Offshore Stability 
Evaluation Software.
Designed with a versatile, modern user 
interface, HECSTAB is a commercial tool 

for Naval Architects evaluating design 
stability of non-ship shaped offshore 
assets.
HECSTAB functionality includes the “free 
twist” stability calculation method, model 
import features, integration with ABS Wind 
software and batch run tools for running 
stability evaluations on a large matrix of 
regulatory intact and damaged conditions.
The software is highly adaptable, with an 
easy-to-use Python scripting interface 
enabling users to customize the behavior 
of analysis templates or create new ones. 

New antifouling solution offers 
peace of mind to shipowners

A new antifouling coating, Atlantic+, pro-
viding robust and reliable performance is 
now available from worldwide coatings 
manufacturer Hempel. Launched earlier 
this year, Atlantic+ delivers unparalleled 
protection from hull fouling throughout 
service intervals of up to 60 months. 
Atlantic+ is a mid-market coating that 
enables shipowners to benefit from a 

high-quality, high performing antifouling 
with superior mechanical strength. What 
sets this coating apart is its easy applica-
tion alongside total operational flexibility 
making it suitable for all vessel types and 
all water temperatures.     
The secret behind Atlantic+ high per-
formance is its powerful biocide pack-
age and proven binder system. This 
ensures progressive and controlled 
self-polishing from the moment the hull 
hits the water. 

Herbert-ABS 

Hempel Marine 

For a full list of the latest features 
included in HECSTAB, please visit: 
www.herbert-abs.com

www.hempel.com

Kognifai Maritime Ecosystem

Kognifai is designed to enable value creation 
for KONGSBERG customers throughout 
the digital value chain. 
It is an all-encompassing and open digital 
ecosystem for users to collect, store, ana-
lyse, and apply the data they generate using 
KONGSBERG and third-party systems. 
It is also an expert platform for develop-
ment of new data-centric applications, a sin-
gle portal to access vital solutions developed 
by KONGSBERG and uniquely, certified 
third-party developers.
• Developed to accelerate the digitaliza-

tion of existing and new business areas 
within KONGSBERG and to simplify 
the business transformation journey 
for customers

• Provides access to KONGSBERG’s 
extensive portfolio of standalone solu-
tions as well as third-party solutions

• Serves as a development hub and 

storefront for external developers 
encouraging participation and sharing

• Allows customers to subscribe to the 
solutions they need as and when they 
need them with a new software-as-a-
service (SaaS) approach

• Protected by the highest level of cyber-
security and a strict application certifi-
cation process for all third-party servic-
es and applications

• Includes industry-specific solutions for 
machine learning and advanced analyt-
ics

• Has a state-of-the-art 3D engine which 
is easy to use and allows for rich and 
advanced applications and real-time 
simulation tools.

• Reduces IT costs by moving to the 
cloud, but applications will also run on 
premise

• Offers a high level of support for all 
developers, whether they are from 
KONGSBERG or other companies

KONGSBERG

At your service 24 / 7
www.kongsberg.com
km.sales.hellas@km.kongsberg.com
Tel : +30 211 1045300
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NAVIGO MCL Extra. Excellent pis-
ton cleanliness

In order to offer the best possible lubri-
cant solutions in the years leading up to 
2020 and beyond, LUKOIL Marine Lubri-
cants launched NAVIGO MCL Extra in 
May 2017, a 40 BN marine cylinder oil 
for distillate, ultra-low Sulphur fuel oil 
(<0.1%S) and very low Sulphur heavy fuel 
oil applications.
LUKOIL was the first lubricant supplier in 
the market to realize and react to a new 
concern that engine manufacturers see 
as well: The 40 BN lubricants which are 

available in the market do not seem to 
provide sufficient detergency to handle 0.1 
and 0.5% fuels.
“It is actually all about finding the right 
balance in components. To get the balance 
right, solve the issue of insufficient deter-
gency and achieve the right performance 
for the range of sulphur fuels, we improved 
the formulation of our existing 40 BN cyl-
inder oil and went through extensive trials 
for our new 40 BN cylinder oil NAVIGO 
MCL Extra,” explains Tony Tan, Techni-
cal and Marketing Manager at LUKOIL 
Marine Lubricants at the Asian Marine 
Engineering Conference 2017.

LUKOIL Marine 
Lubricants 

www.lukoilmarine.com
luboilorder@lukoil.com

SeaForce

The SeaForce range is the optimal choice 
if you are looking for a fuel saving anti-
fouling solution at a cost effective level. 
Its predictable and effective performance 
limits the hull deterioration caused by 
fouling throughout the whole sailing 
interval. With 60 million litres applied at 
more than 20,000 vessels SeaForce has 
gained global recognition as a proven 
quality antifouling brand. 
To meet different vessel operational 
requirements and budgets, the SeaForce 
range comprises three products with 
reliable antifouling performance allowing 
you to select the most appropriate anti-
fouling solution for your vessel. 
Discover the products within the Sea-
Force range

SeaForce Active

Type: Hydractive™ antifouling
• Triple biocide package
• Up to 60 months system
• Best initial idle days guarantee in class

SeaForce Active Plus
Type: Hydractive™ antifouling
• Triple biocide package
• Up to 90 months system
• Best initial idle days guarantee in class

SeaForce Shield
Type: 3rd generation ion exchange anti-
fouling
• Smart double biocide package
• Up to 60 months system (36 months 

on lower vertical sides)
• Best initial idle days guarantee in class

Jotun Hellas Ltd

www.jotun.gr
jotun.hellas@jotun.com 
Tel: +30 210 4285 980/1/2

New testing bench 600 T

Our company D.Koronakis SA, follow-
ing market demands of the business, is 
ready to install in our factory in Thiva a 
new horizontal test bench of up to 600 T 
pulling capacity and 40 meters net length, 
additionally to the existing one of 500 T.

This bench not only upscales existing test-
ing capacity but further to its conventional 
use has the potential, owing to its innova-
tive construction and assembling, to be sim-
ulated in real business extreme conditions. 
This feature makes this testing bench to be 
one of a kind and complies to our consist-
ent effort to support and fulfill, in the best 
manner, our customer needs offering them 
outstanding, high quality ropes.

D. Koronakis SΑ

www.koronakis.gr
koronakis@koronakis.gr
+30 210 4060600



HelixPro - Propeller Protection Sys-
tem

HelixPro - Propeller Protection System 
is the next generation of propeller foul-
ing release coatings. Nanoengineered to 
provide a 3-year multi-seasonal service 
of long-lasting protection with a single 
application. The coated propeller can stay 
out of the water indefinitely during winter 
maintenance operations or storage and 
can then be relaunched without the need 
to renew or refresh the existing coating. 
Proven to increase cruising speed and 
consequently reduce fuel consumption by 
preventing marine growth from attaching 
on the metal surfaces located below the 
waterline, thanks to the low surface ten-
sion energy.

Superior adhesion properties allow Helix-
Pro - Propeller Protection System to bond 
directly to the metal surface. In this way 
it eliminates the use of primer coat, thus 
time and relevant and associated costs of 
multiple prefabrication coats (primers) are 
significantly decreased. The impermeable 
coat formed after the curing process will 
provide superior protection against cor-
rosion on ferrous and non-ferrous metals.
The ultra-sleek surface is designed to 
provide protection on all underwater 
surface types made of bronze, aluminum, 
stainless steel and alloys: propellers (out-
board - inboard, arneson type), rudders, 
propeller shafts, shafts brackets, trim tabs, 
bow-thrusters, stern-thrusters, underwa-
ter lights, swim platform brackets, swim 
ladders.

NANOPHOS SA

Ten years anniversary of the Becker 
Mewis Duct®

Over 1,000 Becker Mewis Ducts® have 
been sold to date, for both newbuildings 
and retrofits, lowering emissions of CO2 
by more than 7,000,000 tonnes worldwide. 
And the demand for the Becker Mewis 
Duct® continues to grow. One reason for 
this is the IMO 2020 regulation: starting 1st 
January 2020 vessels may only operate on 
the high seas with fuel that has a maximum 
sulphur content of 0.5% (previously 3.5%). 

For the shipping industry this means con-
siderable additional costs – which can be 
reduced by lower energy consumption. 
The Becker Mewis Duct® is therefore a 
logical choice, lowering consumption by an 
average of 6% for empty and fully loaded 
ships. Reductions are often even higher for 
older ships. For this reason, many owners 
are taking advantage of the opportunity to 
upgrade their ships to the state of the art 
by retrofitting Becker Mewis Ducts®.

Becker Marine 
Systems GmbH

www.becker-marine-systems.com
info@becker-marine-systems.com
Tel: +49 40 241 990

www.nanophos-marine.com
info@nanophos-marine.com
Tel: +30 210 6179304

ACBs – UAN Hyundai 

Marine sector is a very competitive field 
for technical companies, and requires con-
tinuous improvement, research and devel-
opment. C&A Stavros Kassidiaris S.A. has 
to be innovative and offer high perfor-
mances to company’s customers. U-series 
Air Circuit Breakers (ACBs) from Hyun-
dai Electric, constitute a breakthrough 
in this domain. They are supplied with 
RS-485 technology, giving a wide range of 
advantages. Through this feature, they can 
be connected to a SCADA system, in a 
distance up to 1.2km, sharing critical data 

of the electrical system in real time – such 
as the current, voltage, alarm signals, tem-
perature, power factor, and power con-
sumption. Continuously, the parameters 
are collected in the vessel’s control room, 
giving the current status of the electrical 
system. Therefore, the power manage-
ment is simplified, and commands can be 
applied to reduce the energy consump-
tion, improve the efficiency and prevent 
critical conditions and failures. Further-
more, the remote operation of the break-
er limits the danger of the close contact 
with high voltage and current, making a 
safer working environment for the crew. 

C&A Stavros 
Kassidiaris S.Α.

www.kassidiaris.gr
info@kassidiaris.gr
Tel: +30 210 463 6000
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Optimised STW via propeller thrust 
measurement

The measurement of Speed Through 
Water (STW) of a ship is vital for per-
formance monitoring. However, there is 
a risk of errors in accuracy depending of 
the speed log measurement principle and 
when done without the knowledge of a 
performance analyst. 
Using propeller thrust and virtual speed 
log can give higher accuracy on propul-
sion performance than Big Data. Thrust 
measurement by VAF Instruments’ 

TT-Sense® separates propeller perfor-
mance from hull performance. In addition, 
this cutting-edge innovation is also the 
solution for accurate STW measurement.
Data collection of all the relevant sen-
sors on board of various ships of a fleet 
can result in unmanageable large amount 
of data. Propulsion Performance Manage-
ment is the solution. From ship to shore, 
VAF’s IVY® provides data collection, 
enrichment and analysis for fleet and ship 
performance visualisation and insights 
into relevant KPI’s. IVY® brings the fleet 
at your fingertips. 

Wärtsilä Hybrid System (HY) 

Environmental awareness and diversified 
energy needs are creating new challenges 
in today’s marine industry, while opening 
the door to exciting opportunities.  
The Wärtsilä HY uniquely captures these 
opportunities to enhance the perfor-
mance of the vessels. It is designed to cut 
operating costs, optimize energy efficien-
cy and increase safety, while always meet-
ing the most stringent environmental 
rules. The development of effective ener-

gy storage technology has been a key 
enabler of hybrid propulsion systems. By 
being able to utilize either engine power 
or batteries for propulsion, the dual tar-
gets of efficiency and sustainability can be 
met effectively. 
Compared to conventional solutions, 
the Wärtsilä HY has a higher level of 
redundancy, with minimal emissions and 
overall performance optimization. Annual 
fuel savings have proven to be as much 
as 20%, depending on the vessel typology 
and configuration of the engines.

VAF Instruments

Wärtsilä

www.vaf.nl
info@vaf.nl
Tel: +31 78 6183100

www.wartsila.com
wartsila-greece@wartsila.com
Tel: +30 210 4135450
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GSM Connect

Navarino has launched GSM Connect, its 
innovative near-shore connectivity ser-
vice. 
GSM Connect delivers a high-bandwidth 
mobile data service to vessels, enabling 
reliable, cost-effective global connectivi-
ty when sailing close to the coast line or 
during ship operations in port.
Download speeds of up to 100Mbps are 
available and the service can deliver an 
LTE/4G/3G signal several kilometers off-
shore.

Solution Benefits
• Employed eSIM architecture allows 

for access to mobile local networks 
around the world without the need 
to use and manage physical SIM cards

• No SIM activation fee or monthly fees
• High bandwidth LTE/ 4G / 3G - low 

latency global connectivity 
• Simultaneous, Multi – channel, up to 

3 modems for maximum transfer rate
• Auto – load balancing during multiple 

user sessions
• Cloud based management tools
• Optimum mobile data costs 
• Flexible, pay-as-you-go based pricing 

Navarino

www.navarino.gr
info@navarino.gr
Tel: +30 210 4111311



EXHAUST SEALING KIT

• Repairs cracks in exhaust manifolds 
and compensators

• Kit comprises of 2x250ml paste and a 
wire mesh for re-enforcement

• Temperature resistance up to 1100°c
• One component compound
• Cost effective
• Technical support
• Made in the eu

Product Description

INTERNAFTIKI EXHAUST SEALING KIT 
is a cold-welding water based paste with 
ceramic fillers for the emergency repair of 
exhaust elements. It resists temperatures 
up to 1100oC. Kit contains a metal mesh 
strip for the re-enforcement of the mate-
rial when it cures.

Internaftiki SA

International® leads the way forward

“Continuing a tradition of innovative coat-
ings, AkzoNobel’s Intercept® 8500 LPP is 
the latest antifouling in the International® 
portfolio of hull coatings.
Through extensive research, AkzoNo-
bel’s dedicated team of polymer scientists 
has created the Lubyon® polymer, which 
is unique in being the only polymer to 
replicate the linear polishing behaviour 
of industry benchmark tributyltin based 
antifoulings with none of the environmen-
tal concerns. Through a global network 
of world-class development laboratories, 
AkzoNobel’s specialised fouling control 
chemists combined the unique properties 

of Lubyon with Silyl Methacrylate technol-
ogy and an optimised biocide package to 
create Intercept 8500 LPP, which is now 
the company’s highest performing anti-
fouling product.

In view of increasing regulations such as 
the global sulphur cap and the control of 
invasive species, maintaining a clean, foul 
free hull is of paramount importance 
to owners and operators worldwide. 
Through AkzoNobel’s culture of innova-
tion, Intercept 8500 LPP was developed to 
enable owners and operators to maintain 
fouling control throughout the docking 
cycle, by providing the highest antifouling 
performance of any SPC-type coating.”

International Paint 
(Hellas) S.A.

www.akzonobel.com
ip.hellas@akzonobel.com
Tel: +30 210 4295140

www.internaftiki.com
info@internaftiki.com 
Tel: +30 210 4126997

PrimeServ Assist

A service solution 
for remote monitoring 
and optimization 

MAN PrimeServ Assist is the new ser-
vice solution established by MAN Ener-
gy Solutions. It is the combination of 
machine data, advanced analytics and 
MAN expertise that will empower you to 
maximize the efficiency, safety and avail-
ability of your machinery and helps you 
reduce OPEX through proactive mainte-
nance and performance optimization.

Using this state-of-the-art connectivity 
technology, 24/7 real-time data is collect-

ed from machinery and stored on the 
MAN CEON platform which is accessi-
ble to both the customers and PrimeServ 
Remote Operation Center. Proprietary 
algorithms scan and analyze data while 
expertise personnel monitor, evaluate 
and support your on-site and office staff 
with valuable operational and mainte-
nance advice.

MAN Energy Solutions offer the follow-
ing services:
1. Ad-hoc notifications for safety and 
availability 
2. Pro-active advice on maintenance, 
operation and performance 
3. Instant technical support 
4. System updates - remotely on demand

MAN Energy 
Solutions 

www.man-es.com 
PrimeServ-PIR@man-es.com 
Tel: +30 210 45 87 900
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ABB Ability™ Tekomar XPERT 
for fleet

ABB Turbocharging has upgraded digital 
platform ABB Ability™ Tekomar XPERT, 
for use on a fleet-wide scale. ABB Abili-
ty™ Tekomar XPERT for fleet provides 
accurate insight into engine performance 
from fleet to vessel level with all key indi-
cators available at a glance.  
When installed on every vessel in a fleet, 
Tekomar XPERT can quantify deviations 
in engine performance and provide sim-
ple guidance on running engines at opti-

mum levels of efficiency. The software 
also offers recommended corrective 
actions for the realization of potential 
fuel oil savings. Following the advice pro-
vided by the software can result in signif-
icant fuel savings of typically 0.5 to 3 tons 
of fuel per day, per vessel.
Tekomar XPERT can be used with any 
marine main and auxiliary engine, irre-
spective of manufacturer, type, age or 
size. There is no hardware to install and 
the application can be dropped into the 
shipping company’s normal IT system, 
accessible via PCs, tablets and mobiles.

ABB

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Neptune by Katradis Marine Ropes

Reduce operational costs. A comprehen-
sive program of service solutions for your 
mooring lines
Neptune Solutions by Katradis Marine Ropes 
is a new comprehensive program of service 
solutions for your mooring lines. It includes 
technical assistance for optimum mooring line 
selection, technical training, quality inspection 
and structural integrity assessment. In addi-
tion, it provides guidance for easy and effi-
cient MEG4 guideline adoption.
Neptune Solutions is provided 24/7, world-
wide by our expert Engineers ensuring 
safer, faster, reduced-risk mooring opera-
tions and maximized rope service life.
 
Mooring Planning & Management
• Help-desk Katradis team
• Mooring System Management Plan 
according to MEG4

Incident Prevention
• Training Courses
• Simple and easy instructions for effective 
understanding of MEG4 Guidelines

Rope Health Monitoring
• On board installation, visual inspection 
and audit.
• Residual strength testing and line con-
dition analysis according to MEG4 & ISO/
CI standards.
• Rope health monitoring using evaluation 
software

Neptune Solutions
• Reduce your mooring operational risks
• Maximize the life span of your rope

1. Planning
2. Training
3. Monitoring 
4. Safety

Katradis  
Marine Ropes

www.katradis.com
info@katradis.com
tel: +30 210 4060300

www.abb.com/turbocharging
turbo@gr.abb.com
Tel: +30 210 4212600

JUMO MAERA S29 SW 
– Level probe for shipbuilding

JUMO recently expanded its range to 
include the JUMO MAERA S29 SW level 
probe for use in machine rooms or ballast 
water tanks. The probe has GL approval 
and is designed primarily for use in sea 
water in the context of shipping applica-
tions and in potentially explosive areas. 
The level probe is available for relative and 
absolute pressures from 100 mbar to 10 bar. 
The titanium design, which is highly 

resistant to chemicals, and intrinsically 
safe ATEX approval mean that the probe 
can also be used in difficult environmen-
tal conditions.
The JUMO MAERA S29 SW is suitable 
for continuous level measurement in bal-
last water tanks to ensure the ideal ves-
sel draught. 
The level sensor is also recommend-
ed in anti-heeling systems in ships.                            
Furthermore, the JUMO MAERA S29 SW 
can be used to measure very tough and 
highly viscous media such as heavy oil. 

UTECO

www.uteco.gr
uteco@uteco.gr
+30 211 12206900



SRH ECONAV

SRH MARINE SAIT has recently launched 
a new interactive application that pro-
vides mariners with live navigational data 
indicating all information needed based 
on a selected route.
SRH ECONAV application, allows you to 
see all Navigational Warnings, T&Ps plot-
ted on charts as AIOs as well as all MAR-
POL regulations & Ballast Water Manage-
ment information based on the selected 
route by applying a simple filter.

Application offers numerous features 
such as reports with NAVAREA Warn-
ings & MARPOL Regulations data based 
on your current route for international 
or national voyages.  
Having a user-friendly interface with one-
click filtered search results, all updates 
are distributed automatically, and new 
data is accessed straightforward.
SRH ECONAV provides voyage optimi-
zation by streamlining the environmental 
imprint and minimizing todays’ adminis-
trative workload onboard.

SRH Marine Sait S.Α.

www.srhmar.com
sales@srhmar.com
+30 210 411 0260

FARAD’s Marine Gas Oil Cooling Unit

Marine traffic must follow the official regu-
lations for Low Sulphur marine fuel oil and 
FARAD has the solution. Farad excellence 
know-how, in ship products now offer 
fast, reliable and affordable solution, when 
switching to low Sulphur fuels is needed. 
MGO cooling unit is developed to cool 
the marine gas oil in order to raise the 
viscosity to the required by pumps and 
engines level. The MGO cooling unit can 
be installed before FO circulation pumps 
or other places in the FO service system.

Main Advantages 
Designed and manufactured for long ser-
vice time in heavy marine conditions.
All-in-One  Unit, ready for connection on 
fuel line, and power supply.
High performance.
Approved by all leading Classification 
Societies. Certification must be stated at 
time of order.
Minimal footprint due to sophisticated 
compact design.
Suitable for new buildings as also for exist-
ing vessels.
Easy operation.
Easy maintenance.

Farad S.Α.

www.farad.gr
info@farad.gr
Tel +30 210 4227 410

Dolphin System: Your e-learning con-
tent, everywhere!

The Dolphin System is a web based 
e-learning system specifically designed for 
the shipping industry. The system compris-
es of two main modules (sub systems):
• The HQ LMS (ashore installation), the 

main e-learning platform installation 
on the cloud,

• The VLMS (onboard LMS installation), 
an e-learning platform installation per 
vessel that is able to communicate 
with HQ LMS in order to receive files 
(courses or user data) and send back 
to HQ LMS user activity reports.

A Training Matrix plugin is integrated in the 
HQ LMS and automatically creates course 
enrollments based on a company’s training 

matrix rules. Course enrollments are sent 
automatically to all vessels so that each 
seafarer can attend the courses that cor-
respond to his current rank. Alternatively, 
SQLearn offers a fully featured Training 
Management System (TMS) regarding eval-
uation and reporting for both office per-
sonnel and seafarers, with more versatility 
and more functionalities to support addi-
tional TMSA 3 requirements.

The technology used in the Dolphin Sys-
tem allows seamless use in conditions 
with low internet connection speed or 
no internet connection at all. Ashore and 
Vessel installations communicate securely 
and effectively. The management module 
on the HQ LMS allows the crew manager 
to manage and monitor the training pro-
cess across the fleet in real time.

SQ Learn

www.sqlearn.com
info@sqlearn.com
+30 210 7778877
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Η έννοια E-Flex αναφέρεται σε μια νέα 
γενιά πλοίων κατηγορίας Ropax, ο σχεδια-
σμός των οποίων εστιάζει στην ενεργεια-
κή απόδοση και στην ευελιξία. Κάτι τέτοιο 
μπορεί εύκολα να επιτευχθεί με τη χρήση 
των ενεργειακά αποδοτικών λύσεων που 
προσφέρει η εταιρεία WE Tech Solutions.
Ο δομοστοιχειωτός σχεδιασμός του 
συστήματος WE Drive (Variable Frequen-
cy Drive) επιτρέπει την επίτευξη αποδο-
τικής, ευέλικτης και οικονομικής διανομής 
ισχύος. Με την επιλογή Power Take Out 
(PTO), η μηχανή πρόωσης μπορεί να λει-
τουργεί με μεταβλητή ταχύτητα μέσω του 
WE Drive, ενώ η γεννήτρια, η οποία παίρνει 
κίνηση από τον άξονα του πλοίου, παρέχει 
στο ηλεκτρικό δίκτυο την κατάλληλη ισχύ, 
ώστε να επιτυγχάνεται μεταβλητή ταχύ-
τητα και βελτιστοποιημένη απόδοση της 
κύριας μηχανής. Επιπλέον, η λύση Αποδο-
τικής Διανομής Ισχύος χρησιμοποιεί έναν 
σύνδεσμο σταθερού ρεύματος, για να δια-
νέμει την ισχύ με ενεργειακά αποδοτικούς 
και οικονομικούς τρόπους. 

Ο κ. Hongbing Liao, διευθύνων σύμ-
βουλος της AVIC International Ship 
Development (China) Ltd., ανέφερε: «Ο 
συνδυασμός των αξιόπιστων λύσεων της 
WE Tech και της ώριμης τεχνολογίας 
ναυπηγικής βιομηχανίας της AVIC εξο-

πλίζουν τα ενεργειακά αποδοτικότερα 
νεότευκτα πλοία. Πιστεύουμε ακράδα-
ντα ότι η καινοτόμος και αποδεδειγμέ-
νη τεχνολογία της WE Tech θα οδηγήσει 
στην περαιτέρω ανάπτυξη της ναυτιλια-
κής βιομηχανίας».

MARKET NEWS

H WE Tech εξοπλίζει με καινοτόμο τεχνολογία  
τη νέα σειρά E-Flexer πλοίων της Stena Line

Στις 15 Απριλίου 2019 
καθελκύστηκε στο ναυπηγείο 
AVIC Weihai Shipyard στην Κίνα 
το «Stena Edda», το δεύτερο 
πλοίο της νέας σειράς E-Flexer 
πλοίων της Stena. Το πλοίο έχει 
μήκος 214,5 μ., χωρητικότητα 
φορτίου 3.100 lane meters, 
ενώ διαθέτει και χώρο για τη 
μεταφορά 120 αυτοκινήτων, αλλά 
και 1.000 επιβατών και μελών 
πληρώματος. Το «Stena Edda» 
θα ξεκινήσει να εξυπηρετεί 
το δρομολόγιο της γραμμής 
Liverpool-Belfast μέσα στο 2020. 
Το αδελφό του πλοίο, «Stena 
Estrid», καθελκύστηκε στις  
16 Ιανουαρίου 2019.
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Επιμέλεια:  
Γιάννης Θεοδωρόπουλος

Saudi Aramco: Με το βλέμμα 
στραμμένο και στην Ελλάδα

Η Saudi Aramco, κορυφαία πετρελαϊκή 
εταιρεία στον κόσμο, προσβλέπει στο να 
αυξήσει την προσφορά πετρελαίου στην 
Ευρώπη κατά 300.000 βαρέλια/ημέρα τα 
επόμενα δύο χρόνια, όπως αναφέρουν 
διεθνή μέσα.
Για τον λόγο αυτόν, ο σαουδαραβικός 
κολοσσός αναμένεται να εγκαινιάσει ένα 
νέο γραφείο στο Λονδίνο το καλοκαί-
ρι, δήλωσε στο Reuters o κ. Abdulaziz 
al-Judaimi, αντιπρόεδρος της Aramco, επι-
σημαίνοντας ότι η Ευρώπη αποτελεί στοί-
χημα για την εταιρεία του.
Παράλληλα, ο Abdulaziz al-Judaimi τόνισε 
ότι η Aramco αναμένεται να ολοκληρώ-
σει σημαντικές συμφωνίες, σκοπός των 
οποίων είναι η ανταλλαγή σαουδαραβικού 
αργού με προϊόντα πετρελαίου για την 
τροφοδοσία σε πελάτες της σε Ευρώ-
πη και Μεσόγειο, και συμπλήρωσε ότι ο 
πετρελαϊκός κολοσσός θα συνεχίσει να 
επενδύει και στην Ελλάδα.
Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι βρίσκεται σε 
συμφωνίες με τη Motor Oil Hellas, την 
αιγυπτιακή Midore και την πολωνική PKN 
Orlen.

Νέες επενδύσεις για τη 
δημιουργία του Arctic LNG 2

Ο ρωσικός ενεργειακός κολοσσός 
Novatek υπέγραψε συμφωνία με την Tech-
nipFMC, με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
για τη δημιουργία μιας νέας εγκατάστασης 
στο Arctic LNG 2. Η νέα εγκατάσταση 
εκτιμάται ότι θα διαθέτει ικανότητα υγρο-
ποίησης 19,8 εκατ. τόνων φυσικού αερίου 
σε ετήσια βάση. Στο πλαίσιο του Arctic 
LNG 2, αναμένεται να κατασκευαστούν 
τρεις γραμμές παραγωγής, χωρητικότητας 
6,6 εκατ. τόνων η καθεμία. Ήδη η Novatek 
έχει συνάψει συμφωνίες με τις εταιρείες 
Vitol και Repsol για την πώληση του παρα-
γόμενου LNG από το Arctic LNG 2.
Σημειωτέον ότι, τον περασμένο Απρίλιο, η 
China National Oil and Gas Exploration 
and Development Company (CNODC), 
θυγατρική της China National Petroleum 
Corporation (CNPC), και η China 
National Offshore Oil Corporation 
(CNOOC), απέκτησαν η καθεμία 10% 
μερίδιο στο Arctic LNG 2, ενώ τον Μάρ-
τιο του 2019 είχε γίνει γνωστό ότι ο γαλλι-
κός ενεργειακός κολοσσός Total απέκτη-
σε επίσης μερίδιο της τάξεως του 10%, με 
τη Novatek να αποτελεί τον κύριο μέτοχο 
του εν λόγω ενεργειακού έργου.

ΗΠΑ: Η αυξημένη παραγωγή 
πετρελαίου καλύπτει το κενό  
στην αγορά

Η αυξημένη παραγωγή πετρελαίου από 
μέρους των ΗΠΑ αναμένεται να αντι-
σταθμίσει το κενό που αφήνει στην αγο-
ρά η πτώση στις εξαγωγές πετρελαίου 
του Ιράν και της Βενεζουέλας, σύμφωνα 
με την IEA, την ίδια ώρα που η παραγωγή 
των χωρών-μελών του OPEC εμφανίζεται 
μειωμένη.
Τον περασμένο Απρίλιο, η συνολική παρα-
γωγή πετρελαίου των χωρών-μελών του 
OPEC ήταν κατά 440.000 βαρέλια/ημέρα 
λιγότερη από τα επίπεδα παραγωγής που 
είχαν συμφωνήσει.
Κατά τον ίδιο μήνα, η παγκόσμια παρα-
γωγή πετρελαίου μειώθηκε κατά 300.000 
βαρέλια/ημέρα, σύμφωνα με στοιχεία της 
IEA, λόγω των μειωμένων επιπέδων παραγω-
γής από Καναδά, Καζακστάν, Αζερμπαϊτζάν 
και Ιράν.
Αναφορικά με το 2019, εκτιμάται ότι η 
παραγωγή αργού πετρελαίου των ΗΠΑ 
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θα αυξηθεί κατά 1,2 εκατ. βαρέλια/ημέρα, 
συγκριτικά με πέρυσι.
Σε ό,τι αφορά την παγκόσμια ζήτηση για 
το 2019, αναμένεται ότι θα κυμανθεί κατά 
μέσο όσο στα 100,4 εκατ. βαρέλια πετρε-
λαίου/ημέρα, ξεπερνώντας για πρώτη 
φορά τα 100 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Η «πράσινη» ανάπτυξη οδηγός  
για τον Νέο Δρόμο του Μεταξιού

Μη δημοφιλής κρίνεται η κατανάλωση 
άνθρακα για τους κατοίκους κρατών κατά 
μήκος του Νέου Δρόμου του Μεταξιού, 
όπως προκύπτει από σχετική έρευνα.
Ειδικότερα, η περιβαλλοντική οργάνω-
ση E3G εκπόνησε έρευνα στο πλαίσιο 
συνεδρίου που διεξήχθη στο Πεκίνο 
στις αρχές Μαΐου, τα ευρήματα της οποί-
ας καταδεικνύουν ότι η πλειονότητα των 
κατοίκων που ζουν σε χώρες που συμμε-
τέχουν στο BRI προτιμούν την ανάπτυξη 
υποδομών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
έναντι αυτών άνθρακα.
Με αφορμή τα εν λόγω ευρήματα, ο κ. 
Nick Mabey, επικεφαλής της E3G, σημεί-
ωσε ότι η Κίνα θα πρέπει να συνεργαστεί 
στενά με κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και 
επενδυτές, προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι η ζήτηση για τέτοιου είδους projects 
καλύπτεται.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Reuters, ένας 
μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων στο 
συνέδριο, με αφορμή την έρευνα, υπο-
γράμμισε την ανάγκη βιώσιμης χρηματο-
δότησης για την πράσινη ανάπτυξη κατά 
μήκος του Belt and Road Initiative.
Τέλος, να σημειωθεί ότι στην έρευνα συμ-
μετείχαν 6.000 άνθρωποι από την Ινδονη-
σία, τις Φιλιππίνες, το Πακιστάν, τη Νότια 
Αφρική, την Τουρκία και το Βιετνάμ, εκ 
των οποίων ποσοστό πάνω από το 90% 
δήλωσε ότι η ηλιακή ενέργεια θα πρέπει 
να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των 
«πράσινων επενδύσεων».

Ο πρώτος τερματικός σταθμός 
LNG στο Γιβραλτάρ

Προς τη Μεσόγειο, αλλά και τον Ατλαντικό 
Ωκεανό, φαίνεται πως στρέφει το ενδιαφέ-
ρον της η Shell, καθώς ολοκλήρωσε πρό-
σφατα την κατασκευή της πρώτης μονάδας 
επαναεριοποίησης LNG στο Γιβραλτάρ.
Συγκεκριμένα, η μικρής κλίμακας μονά-
δα θα εξυπηρετεί υπηρεσίες εισαγωγής, 
αποθήκευσης και επαναεριοποίησης LNG 
για χρήση σε ένα πρόσφατα κατασκευα-
σμένο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας στο Γιβραλτάρ.
Με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου,  
ο κ. Maarten Wetselaar, Integrated Gas & 

New Energies Director της Shell, συνεχάρη 
το Γιβραλτάρ για τη στροφή σε καθαρό-
τερες μορφές ενέργειας και συμπλήρω-
σε ότι, με την παράδοση του τερματικού 
αυτού σταθμού, αποδεικνύεται για ακόμα 
μία φορά η στρατηγική της Shell για την 
παροχή υπηρεσιών φιλικότερων προς το 
περιβάλλον.
Υπενθυμίζεται ότι ο πετρελαϊκός κολοσ-
σός υπέγραψε το 2016 συμφωνία με την 
κυβέρνηση του Γιβραλτάρ για την κατα-
σκευή της εν λόγω μονάδας, η οποία περι-
λαμβάνει πέντε δεξαμενές αποθήκευσης 
LNG συνολικής χωρητικότητας 5.000 κ.μ.

Ινδία: Είναι δυνατή η απεξάρτησή 
της από τον άνθρακα;

Η Ινδία, η οποία εξαρτάται σημαντικά 
από τον άνθρακα για την κάλυψη των 
ενεργειακών της αναγκών, έχει στρέψει 
το ενδιαφέρον της και στις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, επενδύοντας για τρίτη 
συνεχόμενη χρονιά μεγαλύτερα ποσά σε 
έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παρά 
σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας που 
βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα.
Η χώρα ωστόσο συνεχίζει να αποτελεί 
έναν από τους μεγαλύτερους καταναλω-
τές άνθρακα, χωρίς να αναμένεται αλλα-
γή αυτών των δεδομένων στο άμεσο 
μέλλον.
Σύμφωνα με έρευνα του World Economic 
Forum, καθώς ο πληθυσμός της Ινδίας 
αυξάνεται συνεχώς, το μερίδιο της ζήτη-
σής της για ενέργεια σε παγκόσμιο επί-
πεδο αναμένεται να διπλασιαστεί έως το 
2040, με το ήμισυ περίπου της ενεργεια-
κής ζήτησης της Ινδίας να εκτιμάται ότι θα 
καλυφθεί από τον άνθρακα.
Εντούτοις, οι επενδύσεις της Ινδίας προς 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναμένεται 
ότι θα σημειώσουν άνοδο. Το 2015, ο πρω-
θυπουργός της Ινδίας, Narendra Modi, ανα-
κοίνωσε ότι θα πραγματοποιηθούν μαζικές 
επενδύσεις σε έργα παραγωγής αιολικής 
ενέργειας, με στόχο η χώρα να μπορέ-
σει να ανταποκριθεί στους στόχους που 
έχουν τεθεί με τη Συμφωνία των Παρισίων.
Ωστόσο, η απεξάρτηση της χώρας από 
τον άνθρακα δεν θα είναι εύκολη διαδι-
κασία και ίσως δεν καταστεί και εφικτή, 
καθώς ο άνθρακας αποτελεί μια φθηνή 
πηγή ενέργειας, η οποία μπορεί να καλύ-
ψει τις διαρκώς αυξανόμενες ενεργειακές 
ανάγκες του ινδικού λαού.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
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Επικαιρότητα από τον χώρο 
των αερομεταφορών

Επιμέλεια:
Παναγιώτης Καπετανάκης

Γενέθλια για την British Airways 
με υψηλούς προσκεκλημένους

Στο πλαίσιο των εορτασμών για τη 
συμπλήρωση εκατό ετών από την ίδρυση 
των Βρετανικών Αερογραμμών, η βασίλισ-
σα Ελισάβετ πραγματοποίησε επίσκεψη 
στις κεντρικές εγκαταστάσεις της British 
Airways στο αεροδρόμιο του Heathrow 
(Waterside). 
Η βασίλισσα ξεναγήθηκε στο μουσείο 
Speedbird Centre της εταιρείας και περιη-
γήθηκε στα εκθέματα. Η πρώτη πτήση της 
βασίλισσας πραγματοποιήθηκε το 1951, από 
το Λονδίνο προς το Μόντρεαλ, με αερο-
σκάφος τύπου Stratocruiser της Boeing.
Το ταξίδι στους αιθέρες για την British 
Airways ξεκίνησε στις 25 Αυγούστου του 
1919, από την πρόδρομο εταιρεία με την 
επωνυμία «Aircraft Transport and Travel 
Limited (AT&T)», με την πρώτη διεθνή 
πτήση μεταξύ Λονδίνου και Παρισιού. 
Επόμενος σταθμός της ιστορίας είναι 
το 1924, όταν δημιουργείται η «Imperial 
Airways Limited», από τη συνένωση 
των βρετανικών αεροπορικών εταιρειών 
Instone, Handley Page, Daimler Airways 
(διάδοχος εταιρεία της AT&T) και British 
Air Marine Navigation Company Limited. 
Η δημιουργία της –αρχικώς– ιδιωτικής 
εταιρείας British Airways θα γίνει το 1935 
και θα καταστεί ανταγωνίστρια εταιρεία 

της Imperial Airways, ενώ, με κυβερνητική 
απόφαση, που ελήφθη το 1939 Imperial 
και British εθνικοποιούνται και δημιουρ-
γείται η British Overseas Airways Corpo-
ration, ενώ το 1974 γεννάται και επισήμως 
η British Airways. 
Τελευταίος σταθμός το 2011, οπότε και 
συγχωνεύονται BA και Iberia και δημιουρ-
γείται η International Consolidated Airlines 
Group, μητρική εταιρεία –μεταξύ άλλων– 
των εταιρειών Aer Lingus, Vueling και Level.

Υπό συνεχή πίεση η Air France

Τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου 
τριμήνου, που ανακοινώθηκαν πρόσφατα 
από τον όμιλο Air France-KLM, φέρνουν 
στο προσκήνιο την ανάγκη αναδιάρθρω-
σης και αλλαγής στρατηγικής από τον 
εθνικό αερομεταφορέα της Γαλλίας.
Συγκεκριμένα, κατά το πρώτο τρίμηνο του 
έτους, οι ζημίες για τον όμιλο ανήλθαν σε 
303 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που, σύμφωνα με 
τον γαλλικό Τύπο, έρχεται ως συνέπεια 
της αύξησης του μισθολογικού κόστους 
κατά 6,4%.
Οι ζημίες που καταγράφει ο όμιλος, και εν 
προκειμένω η Air France, ήλθαν ως απο-
τέλεσμα της αύξησης του μισθολογικού 
κόστους και των περσινών απεργιακών 
κινητοποιήσεων των εργαζομένων της. 
Ωστόσο, σημαντικό ρόλο έπαιξε και ο 
εντεινόμενος ανταγωνισμός στην εγχώ-
ρια αγορά μεταφορών, τόσο από άλλους 
αερομεταφορείς (EasyJet Plc και Ryanair 
Holdings Plc) όσο και από τα υψηλών 
ταχυτήτων τρένα TGV.
Για να αντιμετωπίσει την απώλεια εσόδων, ο 
όμιλος στρέφεται προς τον περιορισμό της 
παρουσίας του στο εντός Γαλλίας δίκτυο. 
Μάλιστα, έως το 2021 εκτιμάται περιορισμός 
της προσφοράς θέσεων στις πτήσεις εσω-
τερικού της τάξεως του 15%, ενώ σχεδιάζε-
ται και περικοπή 465 θέσεων εργασίας.

Emirates: Κατακόρυφη πτώση  
στα κέρδη της

Η μεγαλύτερη διεθνής αεροπορική εται-
ρεία στον κόσμο, η Emitates, κατέγραψε 
πτώση της τάξεως του 69% στα κέρδη της 
το οικονομικό έτος 2018-2019, που έληξε 
στις 31 Μαρτίου 2019, αγγίζοντας τα $237 
εκατ. Τα έσοδα της εταιρείας για την ίδια 
περίοδο ανήλθαν σε $26,7 δις, αύξηση 
κατά 6% συγκριτικά με πέρυσι.



Η κατακόρυφη πτώση των κερδών της 
Emirates οφείλεται, σύμφωνα με δημοσί-
ευμα του Gulf Business, στις υψηλές τιμές 
των καυσίμων, στο ενισχυμένο δολάριο 
καθώς και στον αυξανόμενο ανταγωνι-
σμό. Τα συνολικά λειτουργικά κόστη της 
Emirates το οικονομικό έτος 2018-2019 
αυξήθηκαν κατά 8% σε σχέση με την 
αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η Emirates, 
κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 
2018-2019, μετέφερε 58,6 εκατ. επιβάτες, 
αύξηση κατά 0,2% σε σχέση με πέρυσι.
Αναφορικά με τον στόλο της, η Emirates 
την ίδια περίοδο παρέλαβε δεκατρία νέα 
αεροσκάφη, εκ των οποίων επτά τύπου 
Α380 και έξι τύπου Boeing 777-300ER. 
Επίσης, τον περασμένο Φεβρουάριο η 
εταιρεία ανακοίνωσε ότι συνήψε συμφω-
νία με την Boeing για σαράντα αεροσκά-
φη τύπου A330-900 και τριάντα αεροσκά-
φη τύπου A350-900, τα οποία αναμένεται 
να είναι έτοιμα προς παράδοση από το 
2021 έως το 2024.

Croatia Airlines: Νέες συνδέσεις 
Αθήνας με Κροατία

Η Croatia Airlines, ο εθνικός αερομετα-
φορέας της Κροατίας, που φέτος γιορ-
τάζει τα τριακοστά γενέθλιά του, πραγμα-
τοποίησε στις 17 Απριλίου εκδήλωση για 
εκπροσώπους του τουριστικού κλάδου με 
την υποστήριξη του Διεθνούς Αερολιμένα 
Αθηνών. Η εκδήλωση για τους Έλληνες 
τουριστικούς πράκτορες και επαγγελμα-
τίες του τουριστικού κλάδου πραγματο-
ποιήθηκε με αφορμή την έναρξη των πτή-
σεων της Croatia Airlines για τη θερινή 
περίοδο 2019.
Έως τις 26 Οκτωβρίου 2019, η Croatia 
Airlines θα συνδέει την Αθήνα με το 
Ντουμπρόβνικ και το Ζάγκρεμπ καθη-
μερινά εκτός Παρασκευής και από την 1η 
Ιουνίου έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2019 θα 
αναχωρεί απευθείας πτήση από την Αθή-
να προς το Σπλιτ κάθε Σάββατο.
Τη φετινή περίοδο, η Croatia Airlines, η 
οποία είναι πλήρες μέλος της Star Alliance 
από το 2010, θα πετάει απευθείας προς 38 
προορισμούς, σε 24 χώρες της Ευρώπης.
 
Το A220 γράφει ιστορία

Πενήντα έτη δραστηριοποίησης στον 
χώρο της αεροδιαστημικής τεχνολογίας 
και της κατασκευής αεροσκαφών συμπλη-

ρώνει η Airbus, και αυτή η επέτειος συνέ-
πεσε με την παράδοση του αεροσκάφους 
υπ’ αριθμόν 12.000.
Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 
η Airbus παρέδωσε στον αμερικανικό 
αερομεταφορέα Delta Air Lines ένα ακό-
μα αεροσκάφος της οικογένειας Α220, το 
δωδέκατο από ένα σύνολο 90 αεροσκα-
φών Α220 που έχει παραγγείλει η Delta. 
Το αεροσκάφος αυτό, ωστόσο, αποτέλε-
σε και το 12.000ό αεροσκάφος που παρέ-
διδε ο Ευρωπαίος κατασκευαστής αερο-
σκαφών διεθνώς σε όλη τη διάρκεια της 
ιστορίας του.  
Το πρώτο αεροσκάφος που παρέδωσε η 
Airbus ήταν ένα Α300Β2, το οποίο εντά-
χθηκε στον στόλο της Air France το 1974. 
Έως το 2010, μέσα δηλαδή σε 36 χρόνια, η 
Airbus είχε παραδώσει στους πελάτες της 
παγκοσμίως συνολικά 6.000 αεροσκάφη, 
Ωστόσο, ο ρυθμός παράδοσης αεροσκα-
φών μετά το 2010 θα αυξηθεί δραματικά, 
επιτρέποντας στην Airbus να σπάσει το 
φράγμα των 12.000 αεροσκαφών μέσα σε 
μόλις εννέα έτη. 

Η Aegean γιορτάζει 20 χρόνια 
στους αιθέρες

Ήταν 28 Μαΐου του 1999 όταν πραγμα-
τοποιήθηκαν από το αεροδρόμιο του 
Ελληνικού οι πρώτες πτήσεις της Aegean 
από Αθήνα προς Ηράκλειο και Θεσσα-
λονίκη με δύο ολοκαίνουργια ιδιόκτητα 
αεροσκάφη Jet Avro RJ 100 της British 
Aerospace, δύο μήνες μετά την ίδρυση 
της εταιρείας, τον Μάρτιο του ίδιου έτους. 
Εντός του 1999, η Aegean θα διευρύνει το 
δίκτυό της, με την ένταξη νέων προορι-
σμών εσωτερικού, ενώ τον Δεκέμβριο του 
ίδιου έτους προχωρά στην εξαγορά της Air 
Greece και τον Απρίλιο του 2001 θα ενώ-
σει τις δυνάμεις της με την Cronus Airlines, 
εξυπηρετώντας έντεκα προορισμούς στην 
Ελλάδα και επτά στο εξωτερικό.
Το επόμενο σημαντικό βήμα πραγμα-
τοποιείται το 2005, όταν η Aegean γίνε-
ται partner της Lufthansa, ενώ επόμενος 
σταθμός στην ισχυροποίηση διεθνώς του 
brand της Aegean θα είναι και η ένταξή 
της, τον Ιούνιο του 2010, ως μέλος, στο 
δίκτυο Star Alliance.
Εν τω μεταξύ, η δυναμική ανόδου της 
Aegean θα επιστεγαστεί με την απόφα-
ση, τον Ιανουάριο του 2008, για ενίσχυση 
του στόλου της με παραγγελία συνολικά 

27 αεροσκαφών Airbus Α320/Α321, ενώ 
σημείο καμπής στην ιστορία της θα είναι 
και η ανακοίνωση, τον Οκτώβριο του 2013, 
από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
για έγκριση της εξαγοράς της Olympic Air 
από την Aegean, με την πρώτη να καθί-
σταται θυγατρική της τελευταίας. 
Επόμενος σταθμός ήταν η απόφαση, στις 
αρχές του περασμένου έτους, για υπο-
γραφή προσυμφώνου με την εταιρεία 
Airbus για την απόκτηση έως 42 συνολικά 
αεροσκαφών νέας γενιάς της οικογένειας 
Α320neo. Η συνολική αξία της επένδυσης 
ανέρχεται σε $5 δις, σε τιμές καταλόγου, 
αποτελώντας τη μεγαλύτερη ιδιωτική 
επένδυση στην Ελλάδα. Τα συγκεκριμέ-
να αεροσκάφη προσφέρουν δυνατότη-
τες νέων υπηρεσιών προς τους επιβάτες, 
καθώς και αυξημένη εμβέλεια για επέκτα-
ση σε νέους προορισμούς και αγορές. 
Η Aegean συμπληρώνει είκοσι χρόνια από 
την πρώτη πτήση της και σήμερα αποτε-
λεί τη μεγαλύτερη ελληνική αεροπορική 
εταιρεία της χώρας και μέλος της Star 
Alliance. Το 2018 μετέφερε 14 εκατ. επι-
βάτες, συγκαταλέγεται σταθερά στις πιο 
επιτυχημένες αεροπορικές εταιρείες της 
Ευρώπης και το περασμένο έτος βραβεύ-
τηκε για όγδοη συνεχή χρονιά και ένατη 
φορά τα τελευταία δέκα χρόνια ως «η 
καλύτερη περιφερειακή αεροπορική εται-
ρεία στην Ευρώπη» από τα Skytrax World 
Airline Awards.
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Οι νικητές 
των Βραβείων 
Ευκράντη  
για το 2018

Επί έντεκα χρόνια 
τιμούμε όσους τιμούν 
τη ναυτιλία μας.

Στην κατάμεστη αίθουσα της Ιστορικής 
Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Αικατερίνης 
Λασκαρίδη, τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2019, έδωσαν 
το «παρών» επίλεκτα μέλη και φίλοι της ελληνικής 
ναυτιλιακής οικογένειας, για να τιμήσουν τους 
πρωταγωνιστές της χρονιάς, οι οποίοι επελέγησαν 
από μια διευρυμένη, πολυσυλλεκτική επιτροπή, 
που αντιπροσωπεύει τα ναυτιλιακά γράμματα, την 
ακαδημαϊκή έρευνα, την εξειδικευμένη ενημέρωση 
και, βεβαίως, το ναυτιλιακό επιχειρείν.
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Τη φετινή κριτική επιτροπή των Βραβείων 
Ευκράντη 2018 συγκρότησαν οι βραβευ-
θέντες των προηγούμενων ετών, καθώς 
και εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής, επιχει-
ρηματικής και ναυτιλιακής κοινότητας της 
χώρας, δημοσιογράφοι διαπιστευμένοι στο 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής, καθώς και η διεύθυνση και οι τακτικοί 
αρθρογράφοι των Ναυτικών Χρονικών.
Τα μέλη της κριτικής επιτροπής, έχοντας ως 
αρχή τη ρήση «Τιμούμε όσους τιμούν τη 
ναυτιλία μας», επέλεξαν –με γνώση, αντικει-
μενικότητα και σαφήνεια στην κρίση τους– 
όσους αρίστευσαν το περασμένο έτος.
Τα Βραβεία Ευκράντη έχουν βασικό κριτή-
ριο για την επιλογή και την ανάδειξη των 
πρωταγωνιστών της χρονιάς τις συστημα-
τικές επιχειρηματικές και κοινωνικές πρω-
τοβουλίες των υποψηφίων, που τους ανα-
δεικνύουν σε άξια και φωτεινά πρότυπα 
ανθρώπων και φορέων, οι οποίοι, σε πείσμα 
των δύσκολων καιρών που ζούμε, συνε-
χίζουν να υπηρετούν αξίες, να εμπνέουν 
σεβασμό και ήθος και να αποτελούν παρα-
δείγματα προόδου, εργατικότητας, αριστεί-
ας και προοπτικής, κυρίως για τη νέα γενιά. 
Τα Βραβεία Ευκράντη διοργανώνονται από 
τα Ναυτικά Χρονικά, με την αρωγή και τη στή-
ριξη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 
τους μεταξύ άλλων: ο γ.γ. του ΥΝΑΝΠ, 
Διονύσης Τεμπονέρας, ο κ. Γεώργιος 
Κουμουτσάκος, βουλευτής (ΝΔ), ο αρχη-
γός του ΛΣ – ΕΛΑΚΤ, αντιναύαρχος ΛΣ 
Σταμάτης Ράπτης, ο Α΄ υπαρχηγός του 
ΛΣ, αντιναύαρχος Θεόδωρος Κλιάρης, 
ο κ. Πάνος Λασκαρίδης, πρόεδρος της 
ECSA και πρόεδρος του Ιδρύματος Αικα-
τερίνης Λασκαρίδη, ο κ. Χαράλαμπος Ι. 
Φαφαλιός, πρόεδρος του Greek Shipping 
Co-operation Committee, ο κ. Ευθύμιος 
Μητρόπουλος, επίτιμος γ.γ. του ΙΜΟ και 
πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλί-
ου του Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος», η κ. 
Αγγελική Χάρτμαν, πρόεδρος του ΔΣ της 
WISTA Hellas, η κ. Ειρήνη Νταϊφά, πρό-
εδρος της Ναυτιλιακής Λέσχης Πειραι-
ώς, ο κ. Ιωάννης Κοτζιάς, πρόεδρος του 
HSA, η πρόεδρος του ΝΜΕ, Αναστασία 
Αναγνωστοπούλου Παλούμπη, καθώς και 
ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας και Φιλα-
δελφείας κ. Γαβριήλ, ως εκπρόσωπος του 
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλά-
δος κ. Ιερωνύμου. Την τελετή απονομής 
παρουσίασε η δημοσιογράφος Μαργαρί-
τα Πουρνάρα.
Τα βραβεία που απονεμήθηκαν ήταν τα 
ακόλουθα:



 ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Το Βραβείο Ευκράντη 2018 Κοινωνικής Προσφοράς από Ναυτι-
λιακή Προσωπικότητα ή Φορέα απονεμήθηκε στη Μη Κερδο-
σκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλι-
σμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, η οποία εκφράζει με απτό και συλλογικό 
τρόπο την πολυσχιδή και διαρκή στήριξη που παρέχει παρα-
δοσιακά η ελληνική πλοιοκτητική οικογένεια στους τομείς της 
κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης.

 ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Το Βραβείο Ευκράντη 2018 για τη Διεθνή Προβολή της Ελληνι-
κής Ναυτιλίας απονεμήθηκε στον κ. Αναστάσιο Παπαγιαννόπου-
λο, πρόεδρο της BIMCO και Principal της ναυτιλιακής εταιρείας 
Common Progress Co Na S.A. O κ. Παπαγιαννόπουλος χαίρει της 
μεγάλης εκτίμησης και αναγνώρισης της ναυτιλιακής κοινότητας 
τόσο εντός εθνικών συνόρων όσο και διεθνώς, αναδεικνύοντας τη 
δυναμική, σύγχρονη και ωφέλιμη παρουσία και προσφορά μελών 
του ελληνικού εφοπλισμού στις προεδρίες διεθνών οργανισμών.

 ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 

Το Βραβείο Ευκράντη 2018 Συνολικής Προσφοράς στη Ναυτιλία 
απονεμήθηκε στον κ. Τρύφωνα Κέδρο (Southern Shipping). Στην 
απόφαση της κριτικής επιτροπής βάρυνε η μακρά, επιτυχημέ-
νη και πολυσχιδής επιχειρηματική αλλά και αγαθοεργός δράση 
και προσφορά του κ. Κέδρου, που χαίρει εδώ και δεκαετίες της 
διεθνούς αναγνωρίσεως και εκτιμήσεως, έχοντας αποτελέσει 
σημείο αναφοράς και παράδειγμα για ολόκληρη την ελληνική  
–και όχι μόνο– ναυτιλιακή κοινότητα. 

 ΒΡΑΒΕΙΟ «MΑΡΙΛΕΝΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ» 

Το Βραβείο «Mαριλένα Λασκαρίδη» για την αριστεία στον ναυτιλι-
ακό πολιτισμό και την αρωγή στην ελληνική ναυτιλιακή κληρονο-
μιά και παράδοση απονεμήθηκε στον νεοεκλεγέντα Αρχιεπίσκο-
πο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο.

Η αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, κ. Κατερίνα Λασκαρίδου, δίνει το αγαλματίδιο 
«Ευκράντη» στον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο.

Ό κ. Ηλίας Μάλλιος, υπεύθυνος Εξαγωγών της SeaBright, χορηγού του βραβείου, δίνει το αγαλματίδιο 
«Ευκράντη» στον κ. Αναστάσιο Παπαγιαννόπουλο, πρόεδρο της BIMCO και Principal της Common Progress 
Co Na S.A.

Ό κ. Δημήτριος Ματθαίου, πρόεδρος του Green Award Foundation και CEO της Aegean Bulk Co Inc. και της 
Arcadia Shipmanagement Co. Ltd., χορηγού του βραβείου, δίνει το αγαλματίδιο «Ευκράντη» στον ναύαρχο 
Αθανάσιο Μπούσιο, εκτελεστικό σύμβουλο της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ.

Ό κ. Γιάννης Ξενακούδης, General Manager of IRI/The Marshall Islands Registry, Piraeus office, χορηγού του 
βραβείου, δίνει το αγαλματίδιο «Ευκράντη» στην κ. Άννα Διαμαντοπούλου, ανιψιά του κ. Τρύφωνα Κέδρου, 
η οποία το παρέλαβε εκ μέρους του.



128

ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

 ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Το Βραβείο Ευκράντη 2018 Καλύτερης Στρατηγικής Επικοινω-
νίας απονεμήθηκε στην κ. Δέσποινα Παναγιώτου-Θεοδοσίου, 
πρόεδρο της WISTA International και joint-CEO της Tototheo 
Maritime. Σύμφωνα με τα μέλη της κριτικής επιτροπής, η κ. Πανα-
γιώτου-Θεοδοσίου ακολουθεί μια οργανωμένη, σταθερή και 
ουσιαστική επικοινωνιακή πολιτική μέσω της συνεργασίας της με 
εκπροσώπους των ΜΜΕ, αλλά και της προβολής του δυναμισμού 
της κυπριακής και εν γένει της ελληνικής ναυτιλίας σε ολόκληρο 
τον κόσμο.

 ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ 

Το Βραβείο Ευκράντη 2018 Καλύτερου Μάνατζερ απονεμήθηκε 
στον καπτ. Κώστα Κ. Κανελλόπουλο, διευθύνοντα σύμβουλο της 
Nereus Shipping S.A. Στην απόφαση της κριτικής επιτροπής βάρυ-
νε το γεγονός ότι o καπτ. Κώστας Κανελλόπουλος αποτελεί ένα 
από τα πλέον καταξιωμένα στελέχη της ελληνικής ναυτιλιακής 
οικογένειας, το οποίο χαίρει της εκτίμησης και της αναγνώρισης 
για τη μακρά προσφορά του στον χώρο της ναυτιλίας, τον επαγ-
γελματικό του ζήλο και τις ηγετικές του ικανότητες τόσο εντός 
όσο και εκτός εθνικών συνόρων.

H κ. Ελένη Πολυχρονοπούλου, πρόεδρος της HEMEXPO, αντιπρόεδρος της Environmental Protection 
Engineering S.A. (Τεχνική Προστασία Περιβάλλοντος ΑΕ) και διευθύντρια Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της 
ERMA FIRST, χορηγού του βραβείου, δίνει το αγαλματίδιο «Ευκράντη» στον καπτ. Κώστα Κ. Κανελλόπουλο, 
Managing Director της Nereus Shipping S.A.

 ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΩΓΗ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Το Βραβείο Ευκράντη 2018 για την Αρωγή στη Ναυτική Εκπαί-
δευση από Προσωπικότητα ή Φορέα απονέμεται στην εταιρεία 
S. Livanos Hellas S.A. H ιστορική εταιρεία, δημιούργημα του Σταύ-
ρου Γ. Λιβανού (1887-1963), μιας εκ των κορυφαίων προσωπικο-
τήτων του παγκόσμιου εφοπλισμού, συνεχίζει εδώ και δεκαετίες, 
με συνέπεια και όραμα, να επικουρεί τη ναυτική εκπαίδευση, τον 
θαλάσσιο και ναυτιλιακό μας πολιτισμό, καθώς και την προσέλκυ-
ση νέων στο ναυτικό επάγγελμα. 

Ό κ. Διονύσης Χριστοδουλόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Man Energy Solutions, χορηγού του βραβείου, 
δίνει το αγαλματίδιο «Ευκράντη» στον κ. Ιωάννη Αλούπη, γενικό διευθυντή της S. Livanos Hellas S.A.

H κ. Αθηνά Κανελλάτου, Branch Manager Macgregor Greece & Regional Director Mediterranean, χορηγού  
του βραβείου, δίνει το αγαλματίδιο «Ευκράντη» στην κ. Δέσποινα Παναγιώτου-Θεοδοσίου, πρόεδρο  
της WISTA International και joint-CEO της Tototheo Maritime.
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 ΒΡΑΒΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ  
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Το Βραβείο Ευκράντη 2018 Υποστήριξης της Ελληνικής Ναυτιλι-
ακής Επιχειρηματικότητας απονεμήθηκε στον Όμιλο Εταιρειών 
Chartworld. Σύμφωνα με την κρίση των μελών της επιτροπής, οι 
εταιρείες του ομίλου, με τους επικεφαλής, το σύνολο του ανθρω-
πίνου δυναμικού και τον ισχυρό στόλο, συνέβαλαν σημαντικά 
στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας της ελληνικής ναυτιλίας, 
συνεργαζόμενες και στηρίζοντας δεκάδες εταιρείες που δρα-
στηριοποιούνται σε διάφορους τομείς της ευρύτερης ναυτιλίας, 
όπως μονάδες ναυπηγοεπισκευής, κατασκευαστές ναυτιλιακού 
εξοπλισμού και προμηθευτές.

Ό κ. Κωστής Φραγκούλης, ιδρυτής και πρόεδρος της εταιρείας Franman, χορηγού του βραβείου, δίνει το 
αγαλματίδιο «Ευκράντη» στον κ. Στέφανο Κολλάκη της Chartworld.

Α-Δ: Στην πρώτη σειρά διακρίνονται ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος, ο κ. Γεώργιος Κουμουτσάκος και ο κ. Πάνος Λασκαρίδης.

www.efkranti.gr

Δ-Α: Ό αρχηγός ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ., αντιναύαρχος ΛΣ Σταμάτης Ράπτης, η κ. Ιωάννα Μπίσια, η κ. Ειρήνη Νταϊφά, 
πρόεδρος της Ναυτιλιακής Λέσχης Πειραιώς, ο κ. Ευθύμιος Μητρόπουλος, επίτιμος γ.γ. του ΙΜΌ και πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος», και ο κ. Χαράλαμπος Ι. Φαφαλιός, πρόεδρος του GSCC.

Ό κ. Πάνος Λασκαρίδης, πρόεδρος του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, καλωσορίζει τους προσκεκλημέ-
νους στην τελετή απονομής των Βραβείων Ευκράντη.

ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ






