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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.
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Powering global connectivity 
inmarsat.com/gxfx

DISCOVER THE
POWER OF
FLEET XPRESS

EXPECT MORE

Inmarsat’s double award winning maritime 
satellite service guarantees a previously 
unachievable package of benefits. 
Experience exceptional performance, 
simplicity and reliability - wherever you 
operate in the world.
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Εν Πλω
Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι στην Ακτή Μιαούλη

Πανελλαδικές εξετάσεις: Τα πρώτα συμπεράσμα-
τα για τις βάσεις της ναυτιλίας 

       ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Έξυπνη ναυτιλία

Η ναυτιλία μπορεί να εκμεταλλευτεί την τεχνολο-
γία για να βελτιστοποιήσει την απόδοση και την 
κερδοφορία

Συνέντευξη του Ιωάννη Μαρτίνου

Τα λιμάνια περνούν στη νέα εποχή

Συνέντευξη του Φίλιππου Κωστόπουλου

Η ναυτιλιακή βιομηχανία στη νέα εποχή 

των Δημήτρη Λυρίδη και Παναγιώτη Ευαγγέλου

Cyber risk στη ναυτιλία: Πραγματικός κίνδυνος  
ή ένας ακόμα μύθος; 

του Βασιλείου Κακαμούκα 

Η ευθύνη των αποφάσεων θα μετατοπιστεί  
σταδιακά από το πλοίο στη στεριά

του Βασίλη Τσώλη

Ο δρόμος για την έξυπνη ναυτιλία απαιτεί αλλαγή 
νοοτροπίας και οράματος

του Στέλιου Σαμπάνη

Τα πλοία μετατρέπονται σταδιακά σε πλωτά 
δίκτυα υπολογιστών

του Μιχάλη Σέρβου

Παρά το αυξημένο κόστος, οι έξυπνες λύσεις  
είναι απαραίτητες για τη ναυτιλία

του Κωνσταντίνου Μαούνη

H έξυπνη τεχνολογία δεν θα αντικαταστήσει  
τον ανθρώπινο παράγοντα

του Δημήτρη Α. Κυρίτση

Η έξυπνη ναυτιλία απαιτεί έξυπνη αξιολόγηση  
των ναυτικών

του Henrik Jensen

Οι νέες τεχνολογίες απαιτούν τη δημιουργία 
ευφυών ερευνητικών υποδομών για την ανάλυση 
δεδομένων στη ναυτιλία και στις μεταφορές

Συνέντευξη των Αμαλίας Πολυδωροπούλου  

και Ελένης Θανοπούλου

    Εγκαινιάστηκε το πολυαναμενόμενο  
ΚΕΣΕΝ Μακεδονίας

Το ΚΕΣΕΝ Μακεδονίας θα συμβάλει σημαντικά 
στην ενημέρωση και στη συνεχή επιμόρφωση 
των Ελλήνων αξιωματικών

του Καπτ. Εμμανουήλ Τσικαλάκη

H ίδρυση και η λειτουργία του ΚΕΣΕΝ  
Μακεδονίας μπορούν να αναβαθμίσουν  
εντυπωσιακά το επίπεδο παροχής της ναυτικής 
εκπαίδευσης στη χώρα μας

του Καπτ. Ιάκωβου Χαραλαμπίδη

Το ΚΕΣΕΝ Μακεδονίας συμβάλλει  
στη δημιουργία του πρώτου ολοκληρωμένου 
ναυτικού κέντρου εκπαίδευσης και κατάρτισης 
στη νοτιοανατολική Ευρώπη

του Δρος Δημητρίου Γουργούλη

Ο Ορίζοντας από τη Γέφυρα
του Καπτ. Γ. Γεωργούλη 
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«Παιχνίδια» της Σαουδικής Αραβίας  
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του Μιχάλη Νικολάου
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του Γιάννη Θεοδωρόπουλου

Εν Πτήσει
Επικαιρότητα από τον χώρο των αερομεταφορών

Οι αριθμοί της ναυτιλίας

Οκτώβριος 2019

Φωτογραφία εξωφύλλου:
Chuttersnap/Unsplash

10

20

22

24

28

30

34

40

42

44

46

48

50

52

Ιδιοκτησία- Έκδοση
Gratia Εκδοτική Ι.Κ.Ε.

Διευθυντής Σύνταξης 
Ηλίας Μπίσιας

Σύμβουλος Ειδικών Θεμάτων
Πάνος Ζαχαριάδης

Υπεύθυνος Εταιρικής Επικοινωνίας  
και Ειδικών Αφιερωμάτων 

Χάρης Παππάς

Ναυτιλιακός Αναλυτής 
Γιάννης Θεοδωρόπουλος

Οικονομικός Αναλυτής 
Μιχάλης Νικολάου

Ειδικοί συνεργάτες
Καπτ. Γιώργος Γεωργούλης

Νίκος Βεργούνης 

Εμπορική Διεύθυνση 
Χρήστος Καπάνταης

Υπεύθυνη Διαφήμισης 
Δήμητρα Τσάκου

 
Creative Directors

Πάνος Παπαναγιώτου
Πανδώρα Γιαμαλίδου

Νew Media 
Ηλίας Στεφανίδης

Διόρθωση κειμένων
Αλεξάνδρα Σφυρή

Φωτογραφίες
Pixabay, Unsplash

Συνδρομές (11 τεύχη)
Ιδιώτες: 60 €

Ναυτικοί & Φοιτητές: 50 €
Εταιρείες – Οργανισμοί: 70 €

Χώρες ΕΕ: 120 €
Χώρες εκτός ΕΕ: 140 €

Gratia Εκδοτική Ι.Κ.Ε.
Εκδοτικές Επιχειρήσεις

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

F: 210-92.22.640
info@gratia.gr

www.naftikachronika.gr

Web strategy development by IT Box

Απόψεις που εκφράζονται στα ενυπό-
γραφα άρθρα δεν εκφράζουν απαραί-
τητα τη γνώμη του περιοδικού. Παρόλο 
που καταβλήθηκαν προσπάθειες για να 
βεβαιωθούμε ότι οι περιεχόμενες στο 
περιοδικό πληροφορίες είναι σωστές, το 
περιοδικό δεν είναι υπεύθυνο για οποια-
δήποτε ανακρίβεια έχει τυχόν παρει-
σφρήσει. Κανένα κείμενο ή φωτογραφία 
δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς 
την προηγούμενη έγγραφη άδεια των  
Ναυτικών Χρονικών.

Kωδικός 
Tαχυδρομείου

ISSN

1449

1106-7152

58

60

62

64

66

74

82

88

90

92

100

104

106

108

110

112



MONACO
LATSCO SHIPPING LIMITED

ATHENS
LATSCO MARINE 
MANAGEMENT INC

LONDON
LATSCO LONDON LIMITED

Gildo Pastor Center, 
7 Rue Du Gabian, 
MC 98000, Monaco 
+377 9777 4670

4 Xenias Street, 
Kifissia, 145 62,
Athens, Greece 
+30 210 4595100

shipping@latsco.com

cr
ea

te
d 

by
 fr

es
hd

es
ig

n.
gr

17 Duke of York Street, 
London SW1Y 6LB, 
United Kingdom 
+44 (0)20 7907 5050



12

Εν
Πλω

Νέες αμερικανικές κυρώσεις  
προς τις εισαγωγές από την ΕΕ

Η Ουάσιγκτον αναμένεται να επιβάλει νέο γύρο 
δασμών και αυτή τη φορά στο αμερικανικό στόχα-
στρο μπαίνουν οι εισαγωγές ευρωπαϊκών προϊόντων.
Ειδικότερα, οι εν λόγω δασμοί αφορούν εισαγω-
γές αγροτικών προϊόντων, ακόμα και αεροσκα-
φών, και εντάσσονται στη ρήξη ΗΠΑ-ΕΕ για τις 
επιδοτήσεις της τελευταίας στην κατασκευά-
στρια εταιρεία αεροσκαφών Airbus.
Οι νέοι αυτοί δασμοί, με ισχύ από τις 18 Οκτω-
βρίου, θα κυμανθούν μεταξύ 10% και 25%, σύμφω-
να με τον κατάλογο για τα ευρωπαϊκά προϊόντα 
που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του Αμερικα-
νού αντιπροσώπου για το εμπόριο (USTR).
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην πρώτη γραμ-
μή των προϊόντων τα οποία στοχοθετούνται 
είναι εμπορικά αεροσκάφη που παράγονται 
από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία και το 
Ηνωμένο Βασίλειο, τους τέσσερις εταίρους 
του ευρωπαϊκού κολοσσού της αεροναυπη-
γικής Airbus. Τα αεροσκάφη αυτά θα εισά-
γονται στις ΗΠΑ με επιπλέον κόστος 10%.  
Ακολουθεί μια λίστα 150 και πλέον κατηγοριών 

προϊόντων, προερχόμενων όχι μόνο από τις τέσ-
σερις προαναφερθείσες χώρες, αλλά από ολό-
κληρη την ΕΕ. Ο USTR θεωρεί, προφανώς, ότι την 
απόφαση να χορηγηθούν αθέμιτες επιδοτήσεις 
στη συγκεκριμένη αεροπορική βιομηχανία την 
πήραν συλλογικά οι χώρες της ΕΕ. Στα κρασιά 
από τη Γαλλία, την Ισπανία και τη Γερμανία θα επι-
βληθούν επιπρόσθετοι δασμοί 25%. Τα γαλλικά 
τυριά, πλην ροκφόρ, θα ακριβύνουν 25%, όπως και 
τα τυριά από όλη την Ευρώπη. Προϊόντα όπως οι 
ελιές και διάφορα είδη τροφίμων επίσης υφίστανται 
επιπλέον δασμούς, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Δασμοί 25% θα επιβληθούν σε μια σειρά βιομη-
χανικών εξοπλισμών από τη Γερμανία, σε υφά-
σματα και ρούχα από τη Βρετανία, σε σκωτσέζι-
κα και ιρλανδικά ουίσκι και σε άλλα προϊόντα. Οι 
δασμοί αφορούν εισαγωγές προϊόντων ευρωπαϊκής 
προέλευσης αθροιστικής αξίας $7,5 δις και απει-
λούν να πυροδοτήσουν έναν πολύ πιο ευρύ διατ-
λαντικό εμπορικό πόλεμο.
Μάλιστα, η Γαλλία και άλλοι Ευρωπαίοι εταίροι 
της ανέφεραν, πριν από τη νέα επιβολή κυρώσε-
ων από τις ΗΠΑ, ότι θα προχωρήσουν σε αντίμε-
τρα σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε 
πράξη τα λόγια του.

Ψίθυροι, σκιές 
και σκόπελοι  
στην Ακτή 
Μιαούλη



Η Agnes von der Muhll, εκπρόσωπος Τύπου του γαλλικού Υπουργείου Εξω-
τερικών, τόνισε ότι η κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων θα έχει αρνη-
τικές συνέπειες για τις οικονομίες, το διεθνές εμπόριο και την παγκόσμια 
αεροπορική βιομηχανία. Η ίδια πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ δεν είναι σε θέση να 
διαπραγματευτούν αυτή τη στιγμή και ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι 
θα υπερασπιστούν τα συμφέροντα της ΕΕ μέσω αντίμετρων, τα οποία θα 
έρχονται σε συμφωνία με τον ΠΟΕ.

Άμεσος ο κίνδυνος επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας

Πληθαίνουν οι εκτιμήσεις από πολλούς διεθνείς φορείς για περιορισμό 
της ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας. Ο παγκόσμιος δείκτης PMI 
(Purchasing Managers’ Index), τον οποίο καταρτίζει η IHS Markit, παρέμεινε 
τον Αύγουστο κάτω από το ψυχολογικό φράγμα των 50 μονάδων για τέταρ-
το συνεχόμενο μήνα, στις 49,5 μονάδες.
Οι παραγγελίες νέων αγαθών και οι όγκοι των προϊόντων μεταποίησης 
δείχνουν σαφή τάση μείωσης. Οι διεθνείς εμπορικοί όγκοι έπεσαν στο 
χαμηλότερο ποσοστό τους από τα τέλη του 2012, σύμφωνα με έκθεση της  
JP Morgan.
Οι αυξανόμενες εμπορικές εντάσεις σε πολλές περιοχές του πλανήτη και 
η χαμηλότερη του αναμενομένου ανάπτυξη ανάγκασαν το ΔΝΤ να ανα-
θεωρήσει κατά 0,1% προς τα κάτω την πρόβλεψή του για την παγκόσμια 
ανάπτυξη, στο 3,2% για φέτος και 3,5% για το 2020. Οι εκτιμήσεις του ΔΝΤ 
δεν έλαβαν υπόψη ούτε την πρόσφατη επιβολή δασμών από ΗΠΑ και Κίνα 
ούτε, πολύ περισσότερο, την επίθεση στις σαουδαραβικές εγκαταστάσεις.

Οι χαμηλότερες επιχειρηματικές επενδύσεις και 
το δυσμενές κλίμα αναμένεται να επηρεάσουν τις 
καταναλωτικές τάσεις σε παγκόσμια κλίμακα.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) 
προσδιορίζει την ανάπτυξη του εμπορίου σε 
2,6% φέτος από 3% πέρυσι. Όπως και το ΔΝΤ, 
ο ΠΟΕ υπογραμμίζει τις σημαντικές διαφορο-
ποιήσεις που υπάρχουν ανά τον πλανήτη, με τις 
αναπτυσσόμενες χώρες να ξεπερνούν σε ποσο-
στά αύξησης της οικονομίας τις ανεπτυγμένες, 
σημειώνοντας ότι θα πρέπει να κατευναστούν οι 
πολιτικές και εμπορικές εντάσεις προκειμένου η 
παγκόσμια οικονομία να παρουσιάσει νέα άνοδο. 
Οι εξαγωγές των αναπτυσσόμενων χωρών ανα-
μένεται να αυξηθούν κατά 3,4% και οι εισαγωγές 
κατά 3,6%, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για τις 
ανεπτυγμένες χώρες ανέρχονται σε 2,1% και 1,9%.

Μακρόν και γαλλικές ναυτιλιακές εταιρείες 
καλοβλέπουν το slow steaming

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επιβεβαί-
ωσε, κατά την εναρκτήρια ομιλία του στη σύνο-
δο των G7 στα τέλη Αυγούστου, τη δέσμευση 
της χώρας του και των Γάλλων πλοιοκτητών για 
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ΕΝ ΠΛΩ

εφαρμογή του slow steaming, προκειμένου να περιοριστεί η ατμοσφαι-
ρική ρύπανση.
Ο κ. Μακρόν συναντήθηκε με τα μέλη των ναυτιλιακών εταιρειών που 
προσυπέγραψαν τη Χάρτα SAILS (Sustainable Actions for Innovative and 
Low-impact Shipping), μία ημέρα πριν από τη σύνοδο των G7, προκειμέ-
νου να λάβει τις σχετικές δεσμεύσεις τους για την προστασία του θαλάσ-
σιου περιβάλλοντος και τον περιορισμό των εκπομπών αερίων.
Εννέα γαλλικές ναυτιλιακές εταιρείες, όλες μέλη της Ένωσης Γάλλων Εφο-
πλιστών, υπέγραψαν τον Ιούλιο τη Χάρτα SAILS, με στόχο την προστα-
σία του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος. Στην πορεία, τη σχε-
τική χάρτα προσυπέγραψαν επίσης ιταλικές και ισπανικές ναυτιλιακές 
εταιρείες. Μεταξύ άλλων συγκαταλέγονται οι CMA CGM, Louis Dreyfus 
Armateurs, L’Express, αλλά και η ιταλική Grimaldi.
Οι εταιρείες αυτές επιβεβαίωσαν τη διάθεσή τους να συνδράμουν στην 
προστασία και στη βιώσιμη ανάπτυξη του θαλάσσιου περιβάλλοντος και 
ανέλαβαν εθελοντική δράση, πέραν των ήδη θεσμικών υποχρεώσεών τους, 
για μείωση των εκπομπών αερίων, προστασία των θαλάσσιων θηλαστικών, 
μείωση των υποβρύχιων σόναρ, ενίσχυση των σχέσεων με την επιστημονική 
κοινότητα κ.ά.

Χονγκ Κονγκ: Μπαράζ αποχωρήσεων για τις επιχειρήσεις (;)

Η Σιγκαπούρη είναι έτοιμη να υποδεχτεί εταιρείες που εδρεύουν στο 
Χονγκ Κονγκ και επιθυμούν να αποφύγουν το χάος των μαζικών διαδη-
λώσεων που πραγματοποιούνται στην πόλη.
Ειδικότερα, πρόσφατη μελέτη του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρί-
ου στη Σιγκαπούρη δείχνει ότι το 23% εταιρειών που συμμετείχαν στην 
έρευνα και διαθέτουν γραφεία στο Χονγκ Κονγκ προτίθενται να «μετα-
κομίσουν» στη Σιγκαπούρη, ενώ ήδη το 1% έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες 
μετεγκατάστασης. Μάλιστα, 9 στις 10 εταιρείες θεωρούν τη Σιγκαπούρη 
τον κορυφαίο προορισμό σε περίπτωση που εγκαταλείψουν το Χονγκ 
Κονγκ.
Χαρακτηριστικό είναι επίσης το γεγονός ότι το 80% των εταιρειών που 
συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ότι οι εντάσεις και οι διαμαρτυρίες 
μεταξύ της τοπικής κυβέρνησης και του Πεκίνου επηρεάζουν τα μελλο-
ντικά επενδυτικά σχέδιά τους στο Χονγκ Κονγκ.
Σημειώνεται ότι η έρευνα έλαβε χώρα από τις 21 έως τις 29 Αυγούστου 
και συμμετείχαν 120 εταιρείες. Μπορεί τα αποτελέσματα να είναι ιδιαίτε-
ρα ενθαρρυντικά για το επιχειρείν στη Σιγκαπούρη, ωστόσο στις αρχές 
Σεπτεμβρίου ο Chan Chun Sing, υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας της 
χώρας, τόνισε ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στο Χονγκ Κονγκ θα έχουν αρνη-
τικές συνέπειες για το εμπόριο και τις επενδύσεις στη Σιγκαπούρη και στην 
ευρύτερη περιοχή.
Μένει να δούμε πώς η «αντεπίθεση» των κατοίκων του Χονγκ Κονγκ 
απέναντι στη φιλοκινεζική κυβέρνηση θα επηρεάσει την ευρύτερη επιχει-
ρηματική δραστηριότητα στην Ασία.

Οι απρόβλεπτοι οιωνοί για την αγορά των bulkers

Τη διαμόρφωση του τοπίου στην αγορά ξηρού φορτίου σκιαγραφεί με 
πρόσφατη ανάλυσή του ο οίκος Drewry.
Οι αυξημένες εξαγωγές σιδηρομεταλλεύματος από τη Βραζιλία, σε συνδυα-

σμό με την περιορισμένη προσφορά bulkers προς 
τα βραζιλιάνικα λιμάνια, ενισχύουν τη ζήτηση για 
Capesizes/VLOCs στον Ατλαντικό και παρέχουν 
στήριξη στους ναύλους, όπως σημειώνει χαρακτη-
ριστικά η ερευνητική ομάδα της Drewry.
Ιδιαίτερα για την αγορά των Capesizes, οι spot 
ναύλοι έχουν ανέλθει σε επίπεδα ρεκόρ, παρά το 
γεγονός ότι οι εκτιμήσεις για την επιβράδυνση 
της παγκόσμιας οικονομίας αυξάνονται. Μάλιστα, 
η Drewry εκτιμά ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί 
και για τους εναπομείναντες μήνες του 2019, κυρί-
ως λόγω του επερχόμενου sulphur cap αλλά και 
της «κανονικότητας» στις βραζιλιάνικες εξαγω-
γές iron ore.
Μετά το τραγικό περιστατικό στο ορυχείο της 
Vale στο Brumadinho, στις 25 Ιανουαρίου, οι εξα-
γωγές σιδηρομεταλλεύματος από τη Βραζιλία 
μειώθηκαν αισθητά κατά το πρώτο εξάμηνο. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι η χώρα της Νότιας Αμερι-
κής εξήγαγε τον Απρίλιο λιγότερο από 20 εκατ. 
τόνους iron ore. Ως απόρροια αυτού, ο δείκτης 
BCI κατρακύλησε στα χαμηλότερα επίπεδα των 
92 μονάδων στις 4 Απριλίου. Έκτοτε, ωστόσο, οι 
εν λόγω εξαγωγές ανέκαμψαν σημαντικά και τον 
Ιούλιο άγγιξαν τους 34,3 εκατ. τόνους, αυξημένες 
κατά 80% σε σχέση με τον Απρίλιο.
Από την πλευρά της, η νορβηγικών συμφερό-
ντων εταιρεία Belships εστιάζει στην έκθεσή 
της, με αφορμή τον οικονομικό της απολογισμό 
για το δεύτερο τρίμηνο του έτους, στην πορεία 
των Supramaxes/Ultramaxes. Όπως σημειώνε-



ται, η αγορά για τον εν λόγω τύπο πλοίου παρουσίασε ανάκαμψη από το 
πρώτο στο δεύτερο τρίμηνο, κάτι το οποίο αποτυπώνεται και από τους 
καθαρούς ημερήσιους ναύλους. Πιο συγκεκριμένα, και με βάση τον δείκτη 
BSI-58, οι ναύλοι το δεύτερο τρίμηνο ανήλθαν στα $8.617/ημέρα, αυξημέ-
νοι κατά 7% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο.
Σε ό,τι αφορά τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς του ΙΜΟ με ισχύ από 
1/1/2020, η Drewry σημειώνει ότι αρκετοί πλοιοκτήτες bulk carriers επιλέ-
γουν την οδό των scrubbers, για την εγκατάσταση των οποίων απαιτείται 
ένας μήνας. Κατά το διάστημα αυτό, τα πλοία αποσύρονται από την αγο-
ρά, με αποτέλεσμα να μειώνεται η προσφορά διαθέσιμων, προς φόρτωση 
ξηρών φορτίων, πλοίων. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της Drewry, 
περίπου το 3% του στόλου (σε όρους dwt) των Capesizes/VLOCs (45) 
εξοπλίστηκαν με τα εν λόγω συστήματα κατά τον Ιούνιο-Αύγουστο. Ο 
Οίκος αναμένει ότι, καθώς οδεύουμε προς την εφαρμογή του sulphur cap, 
ο αριθμός των Capesizes/VLOCs στα οποία θα εγκατασταθούν scrubbers 
θα αυξηθεί, οδηγώντας τους ναύλους στη spot αγορά σε υψηλά επίπεδα.

«Βουτιά» για την εμπιστοσύνη στη ναυτιλία
Η εμπιστοσύνη στη ναυτιλιακή βιομηχανία μειώθηκε τους τελευταίους τρεις 
μήνες στα χαμηλά δυόμισι ετών, σύμφωνα με τα ευρήματα που προέκυψαν 
από μελέτη του διεθνούς οίκου BDO.
Επισημαίνεται ότι η ερευνητική ομάδα, στην προσπάθειά της για πιο ασφα-
λή συμπεράσματα, χρησιμοποιεί έναν δείκτη εμπιστοσύνης στη ναυτιλία 
σύμφωνα με τον οποίο οι συμμετέχοντες στην έρευνα καλούνται να βαθμο-
λογήσουν ευρύτερα τον κλάδο από 0 έως 10, αξιολογώντας κατ’ αυτόν τον 
τρόπο το επίπεδο εμπιστοσύνης.
Ειδικότερα, το μέσο επίπεδο εμπιστοσύνης στη ναυτιλιακή βιομηχανία κατά 
το τρίμηνο Ιουνίου-Αυγούστου διαμορφώθηκε στο 5,8/10, όταν το προη-
γούμενο τρίμηνο, που ολοκληρώθηκε τον Μάιο, ο αντίστοιχος αριθμός 
κινήθηκε στο 6,1.
Το υψηλότερο επίπεδο εμπιστοσύνης καταγράφηκε μεταξύ των ναυλωτών, 

καθώς από το 6,2 άγγιξε το 7. Η εμπιστοσύνη 
πλοιοκτητών και managers στον κλάδο της ναυτι-
λίας αυξήθηκε οριακά, από το 6,3 στο 6,4 και από 
το 5,8 στο 5,9 αντίστοιχα. Αντίθετα, μείωση της 
εμπιστοσύνης στη ναυτιλία καταγράφηκε κατά το 
τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο από 
πλευράς ναυλομεσιτών, καθώς ο δείκτης υποχώ-
ρησε στο 5,1.
Το μέσο επίπεδο εμπιστοσύνης στην Ασία ανήλ-
θε στα υψηλότερα επίπεδα από το 2008, όταν και 
πρωτοεκπονήθηκε η έρευνα, αγγίζοντας το 6,8, 
ενώ στην Ευρώπη μειώθηκε από το 6,1 στο 5,7.
Παράλληλα, το μέσο επίπεδο εμπιστοσύνης, 
όσον αφορά το ενδεχόμενο επενδύσεων στον 
ναυτιλιακό κλάδο κατά τους επόμενους 12 μήνες, 
κινήθηκε οριακά ψηλότερα, στο 5,5 έναντι 5,4 το 
προηγούμενο τρίμηνο.
Επιπροσθέτως, το ποσοστό των συμμετεχόντων 
στην έρευνα οι οποίοι αναμένουν υψηλότερα 
επίπεδα ναύλων στην αγορά των δεξαμενόπλοι-
ων υποχώρησε κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες, 
στο 43%. Για την αγορά των bulk carriers το αντί-
στοιχο ποσοστό επίσης μειώθηκε από το 48% 
στο 39%, ενώ σημαντική μείωση σημείωσαν και 
οι προσδοκίες για την αγορά των containerships, 
καθώς μόλις το 19% των συμμετεχόντων βλέπει 
αύξηση στο προσεχές μέλλον.
Τέλος, στην τριμηνιαία έρευνα τονίζεται ότι οι εμπο-
ρικοί πόλεμοι και το επερχόμενο Brexit υπήρξαν 
οι κυριότερες συνιστώσες για τη σημαντική μείωση 
του επιπέδου εμπιστοσύνης στη ναυτιλία.
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Με το βλέμμα στην Αφρική

Η κινεζική πρωτοβουλία «One Belt One Road» 
ήδη διαφαίνεται ότι επηρεάζει τους βραχυπρό-
θεσμους ρυθμούς ανάπτυξης σε συγκεκριμένα 
αφρικανικά κράτη, δίνοντας ώθηση και στη ναυ-
λαγορά. Είναι σίγουρο ότι βασικός τροφοδότης 
πλέον της κίνησης, ειδικά στα dry, είναι κυρίως 
ο κόλπος της Γουινέας, όπου η ανάπτυξη συγκε-
κριμένων χωρών, όπως η Γκάνα, η Νιγηρία και η 
Ακτή Ελεφαντοστού, δίνει δειλά μεν αλλά πολλά 
υποσχόμενα σημάδια αισιοδοξίας.
Σύμφωνα με τον Andrey Filippov, στέλεχος του 
ερευνητικού ινστιτούτου και think tank «Dialogue 
of Civilizations», χωρίς αμφιβολία η επέκταση 
του BRI στην Αφρική θα έχει θετικό αντίκτυπο 
στην ήπειρο και στις αναπτυσσόμενες χώρες του 
νοτίου ημισφαιρίου, οι οποίες αντιμετωπίζουν 
ουσιαστική έλλειψη στις υποδομές.
Σε συνέντευξή του στο ρωσικό TASS, ο Ρώσος 
ειδικός επισημαίνει ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο 
πληθυσμός της Αφρικής θα φτάσει τα 2,6 δις το 
2050. Ωστόσο, ακόμα και τότε αρκετές χώρες θα 
πάσχουν από σοβαρές ελλείψεις σε υποδομές, 
ενώ μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν θα έχει 
πρόσβαση σε καθαρό νερό και ηλεκτρισμό.

Η υπερανάπτυξη των Κινέζων στην Αφρική, με 
τη δημιουργία και την κατασκευή σημαντικό-
τατων έργων υποδομής, φαίνεται να παρασύρει 
προς τα πάνω τη ναυλαγορά στις συγκεκριμένες 
διαδρομές.
Σε επικοινωνία των Ναυτικών Χρονικών με τον καπτ. 
Ανδρέα Γεωργίου, Managing Director της Gregale 
Dry Bulk Shipping, αναφορικά με τις προοπτικές 
της αφρικανικής ηπείρου, ο ίδιος σχολίασε:
«Η ανάπτυξη του project OBOR (One Belt 
One Road), ή όπως αρεσκόμεθα εν Ελλάδι να 
τον αποκαλούμε “Ο Νέος Δρόμος του Μεταξι-
ού”, δεν είναι τίποτε παραπάνω από την προ-
σπάθεια της Κίνας να παγιώσει τη θέση της 
στην αφρικανική ήπειρο. Η ήπειρος αυτή απο-
τελεί την πρόκληση του 21ου αιώνα, αφού είναι 
πλουσιότατη σε πρώτες ύλες (βωξίτης, αλουμί-
να, σιδηρομετάλλευμα), αλλά και σε πιο project 
cargoes, όπως είναι οι σπάνιες γαίες (rare earth 
elements). Προκειμένου όμως να δημιουργη-
θούν οι υποδομές εκμεταλλεύσεως αυτών των 
πηγών, απαιτείται έντονη οικοδομική δραστηρι-
ότητα και εγκατάσταση επιχειρηματικών βάσε-
ων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
»Είναι ηλίου φαεινότερο πως η Κίνα, στην προ-
σπάθειά της να επεκταθεί τόσο επιχειρηματικά 





18

όσο και πολιτισμικά μέσω του OBOR, τείνει να 
δημιουργήσει ένα two ways trading pattern. Η 
μεταφορά επεξεργασμένων υλών από την Κίνα 
προς την Αφρική σαν backhaul cargo καθώς 
και η εν συνεχεία μεταφορά πρώτων υλών από 
την Αφρική προς την Κίνα σαν fronthaul cargo 
θα αποτελέσουν έναν επιχειρηματικό βρόχο, ο 
οποίος θα τραβήξει τονάζ τόσο σε περίοδο όσο 
και σε COAs προκειμένου να καλύψει τις ανοι-
χτές θέσεις που θα έχει, κάτι που αν μη τι άλλο 
είναι θετικό για την αγορά του dry.
»Το σίγουρο είναι πως θα αυξηθούν τα τονομίλια 
και θα δημιουργηθούν και αρκετές παράπλευρες 
αγορές στον χώρο της ενέργειας, οι οποίες θα 
πρέπει να καλύψουν τις τοπικές ανάγκες ενός 
τόσο μεγάλου επιχειρηματικού σχεδίου.
»Τα παραπάνω, σε συνάρτηση με το IMO 2020, 
το επερχόμενο BWTS αλλά και τις καθυστερή-
σεις στις αναμενόμενες παραδόσεις νεότευκτων 
πλοίων, αποτελούν μοναδική ευκαιρία για την 
άνοδο της αγοράς ξηρού φορτίου σε επίπεδα 
που έχουμε καιρό να δούμε».
Αναφορικά με τις επενδύσεις στην Αφρική, η Ανα-
πτυξιακή Τράπεζα της Αφρικής παρατηρεί ότι οι 
αναγκαίες επενδύσεις στην ήπειρο ανέρχονται σε 
$130 έως $170 δις ετησίως, ενώ στην πράξη αυτές 
που υλοποιούνται κυμαίνονται μεταξύ $68 και $108 
δις, γεγονός που υποδηλώνει το έλλειμμα κεφαλαι-
ακών αναγκών. Ο Ρώσος ερευνητής Andrey Filippov 
καταλήγει ότι «η πρωτοβουλία BRI προωθεί την 
εθελοντική συνεργασία των χωρών που συμμετέ-
χουν, ενώ η συμμετοχή των χωρών δεν σημαίνει 
κατ’ ανάγκη σημαντικές πολιτικές δεσμεύσεις, αλλά 
μόνο στις διαδικασίες υλοποίησης». 
Πολλοί οικονομολόγοι και διπλωμάτες ωστόσο 
φαίνεται να «αγωνιούν» για τις επιδιώξεις του 
Πεκίνου που, αν και μακροπρόθεσμα διαφαίνεται 
ότι υποστηρίζει την ανάπτυξη σημαντικών έργων 
στη λησμονημένη Αφρική, μακροπρόθεσμα είναι 
εξαιρετικά αμφίβολο αν οι εύθραυστες οικονο-
μίες αρκετών χωρών θα μπορέσουν σύντομα να 
εξασφαλίσουν τις δανειακές υποχρεώσεις που 
θα απαιτήσουν οι Κινέζοι επενδυτές.

Oι προβλήτες της ΣΕΠ κινητήριος μοχλός 
για την πορεία του ΟΛΠ
 
Του Δρος Γεωργίου Κ. Βαγγέλα, 
Διευθύνοντος Συμβούλου Ports  
& Shipping Advisory

Σε θετικό έδαφος κινήθηκαν τα βασικά οικονο-
μικά μεγέθη της ΟΛΠ Α.Ε. κατά το πρώτο εξά-
μηνο του 2019. Η σύμβαση παραχώρησης των 
προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ, που διαχειρίζεται η ΣΕΠ Α.Ε., 
αποτελεί τη βασική πηγή εισοδήματος της ΟΛΠ 

Α.Ε., καλύπτοντας το 45,1% των εσόδων της, ενώ 
αποτελεί την πλέον κερδοφόρα δραστηριότητα 
του οργανισμού. Σημαντική πηγή εσόδων συνιστά 
και η διακίνηση οχημάτων (car terminal), συνει-
σφέροντας το 10,9% των εσόδων, ενώ σημαντική 
κερδοφορία παρουσιάζει η δραστηριότητα της 
ναυπηγοεπισκευής (που οφείλεται στην αύξηση 
κατά 15% των ημερών απασχόλησης των δεξαμε-
νών) και της κρουαζιέρας (αύξηση κατά 20,1% των 
επιβατών homeporting και κατά 5% των επιβατών 
transit σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2018).
Στον αντίποδα, ζημίες παρουσιάζει ο Σταθμός 
Εμπορευματοκιβωτίων που διαχειρίζεται η ΟΛΠ 
Α.Ε., οφειλόμενες εν μέρει στη μείωση της διακί-
νησης εμπορευματοκιβωτίων κατά 22,4%, αλλά και 
στο υψηλό κόστος λειτουργίας του τερματικού 
σταθμού.
Το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι η ΟΛΠ 
Α.Ε. παρουσιάζει δείκτη κερδών προς κύκλο εργα-
σιών 44,9%, το οποίο αντανακλάται και στον δεί-
κτη κέρδη ανά μετοχή, ο οποίος διαμορφώθηκε 
για το πρώτο εξάμηνο στα 0,635 ευρώ.

ΕΝ ΠΛΩ

Ο φυσικός πλούτος 
της Αφρικής την 
καθιστά σημαίνοντα 
κόμβο για το 
θαλάσσιο εμπόριο 
τον 21ο αιώνα. 
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Ρωσία: «Χρήσιμος ένας OPEC 
σιτηρών»

Η ρωσική κυβέρνηση προτείνει τη δημι-
ουργία ενός οργανισμού σιτηρών αντί-
στοιχου με τον OPEC, στον οποίο θα 
μπορούσαν να συμμετάσχουν –εκτός 
της Ρωσίας– η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι 
ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Αργεντινή.
Σύμφωνα με το πρακτορείο Tass, ο 
Ρώσος αντιπρόεδρος Alexei Gordeyev 
δήλωσε την πρόθεση της χώρας του 
να συσταθεί ένας σύνδεσμος των εξα-
γωγικών χωρών σιτηρών, όμοιος με τον 
Οργανισμό Εξαγωγών Πετρελαιοπαρα-
γωγών Χωρών, κατά τη διάρκεια συνο-
μιλιών που έλαβαν χώρα το Σάββατο 5 
Οκτωβρίου στην Κολωνία.
Η ανακοίνωση του γραφείου Τύπου 
του Ρώσου αντιπροέδρου αναφέρει 
ότι «η πρόταση αυτή γίνεται στο πλαί-
σιο διασφάλισης της σταθερότητας 
στη διεθνή αγορά σιτηρών, της συνερ-

γασίας για τον ορισμό των τιμών των σιτηρών και 
της εξάλειψης της πείνας σε διεθνή κλίμακα».
Στην Κολωνία διεξήχθη η διεθνής έκθεση τροφί-
μων και ποτών Anuga 2019, η οποία συμπληρώνει 
φέτος εκατό χρόνια. Ο κ. Gordeyev ήταν επικε-
φαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας.

«Ναι μεν, αλλά…» για την ασφάλεια  
εν πλω στις θάλασσες της Ασίας

Η ReCAAP ISC δημοσιοποίησε στις 26 Σεπτεμ-
βρίου ένα ακόμα περιστατικό απαγωγής μέλους 
πληρώματος πλοίου, το οποίο έπλεε στη Lahad 
Datu, στη Μαλαισία.
Το περιστατικό αυτό ομηρίας είναι το δεύτε-
ρο που καταγράφεται στις θάλασσες Sulu και 
Celebes και στην ανατολική Sabah το 2019 και 
τριακοστό στην ευρύτερη περιοχή από το 2016.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης κάποια επι-
μέρους στοιχεία της ReCAAP ISC. Πιο συγκε-
κριμένα, από τις 18 απαγωγές (12 που πραγματο-
ποιήθηκαν και 6 απόπειρες) ναυτικών το 2016, ο 
αριθμός αυτός μειώθηκε σε 7 (3 και 4 απόπειρες) 
το 2017, ενώ το 2018 μειώθηκε περαιτέρω σε 3 (2 
και 1 απόπειρα). Μέχρι στιγμής, το 2019 μόλις δύο 
τέτοια περιστατικά έχουν σημειωθεί.
Παράλληλα, η ReCAAP ISC σημειώνει ότι, λόγω 
της χαμηλής ταχύτητάς τους, ρυμουλκά και αλι-
ευτικά ήταν οι κύριοι στόχοι για τα πραγματικά 
περιστατικά, ενώ οι απόπειρες απαγωγών κυρίως 
αφορούσαν μεγαλύτερα πλοία, όπως bulk carriers 
και containerships.

Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, 
από τα 30 περιστατικά στη διάρκεια των τεσσά-
ρων αυτών χρόνων, τα 21 εκδηλώθηκαν κατά τη 
διάρκεια της ημέρας και υπό το φως του ηλίου, 
δείγμα πιθανώς ότι πλέον τα πληρώματα θα πρέ-
πει ανά πάσα στιγμή να είναι προετοιμασμένα.
Τα διαθέσιμα στοιχεία της ReCAAP ISC καταδει-
κνύουν ότι, ενώ το κύριο κίνητρο των δραστών 
ήταν η απαγωγή ναυτικών για λύτρα, η κλοπή 
μετρητών και προσωπικών αντικειμένων των πλη-
ρωμάτων ήταν επίσης στις προτεραιότητές τους.
Τέλος, παρά τη μείωση τέτοιου είδους περιστα-
τικών και τις συνεχείς προσπάθειες των αρχών 
των Φιλιππίνων για τη βελτίωση της ασφάλειας εν 
πλω, «οι δράστες παραμένουν ενεργοί στην περι-
οχή και προσπαθούν να εκμεταλλευτούν κάθε 
ευκαιρία», προειδοποιεί η ReCAAP ISC.

NYK:  Ένα βήμα πιο κοντά  
στην αυτόνομη ναυτιλία 

Η ΝΥΚ πραγματοποίησε την πρώτη παγκοσμίως 
δοκιμή αυτόνομων πλοίων (MASS), σύμφωνα με τις 
ενδιάμεσες κατευθυντήριες γραμμές του ΙΜΟ για 
τις δοκιμές ΜΑSS, καθώς η εταιρεία προσπαθεί να 
δοκιμάσει τα επανδρωμένα αυτόνομα συστήματα 
ώστε να επιτύχει ασφαλέστερες λειτουργίες και να 
μειώσει τον φόρτο εργασίας των πληρωμάτων.
Το «Iris Leader», ένα πλοίο μεταφοράς αυτοκινήτων 
και φορτηγών (PCTC), χωρητικότητας 70.826 tons, 
πλοηγήθηκε κατά τη διάρκεια ημέρας και νύχτας, 
κάνοντας χρήση του συστήματος πλοήγησης 
Sherpa System for Real Ship (SSR), από το Xinsha 
της Κίνας στο λιμάνι της Nagoya στην Ιαπωνία και 
από τη Nagoya στο λιμάνι της Yokohama. Το πλή-
ρωμα εκτέλεσε τυπικά καθήκοντα κατά τη διάρκεια 
του ταξιδιού, στα οποία συμπεριελήφθη και η πλοή-
γηση στην παράκτια περιοχή της Ιαπωνίας.
Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, παρακολουθήθηκε 
η απόδοση του συστήματος SSR σε πραγματικές 
συνθήκες ταξιδιού. Το σύστημα συνέλεξε πληρο-
φορίες σχετικά με τις καιρικές συνθήκες χρησι-
μοποιώντας τις υπάρχουσες συσκευές πλοήγησης, 
υπολόγισε τον κίνδυνο σύγκρουσης καθώς και τις 
βέλτιστες διαδρομές και ταχύτητες πλεύσης για 
μεγαλύτερη ασφάλεια και οικονομία, και πραγμα-
τοποίησε την αυτόματη πλοήγηση του πλοίου.
Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα και την εμπειρία 
που αποκτήθηκαν από την εν λόγω δοκιμή και 
που δεν θα μπορούσαν να αποκτηθούν μέσω 
προσομοιώσεων στη στεριά, η ΝΥΚ κατάφερε να 
διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του συστήματος SSR 
και να πραγματοποιήσει ένα μεγάλο βήμα προς 
την επίτευξη του στόχου της για επανδρωμένα 
αυτόνομα πλοία.



Την αποκλειστική ευθύνη της παρούσας έκδοσης φέρει ο συγγραφέας της.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των περιεχομένων σ' αυτήν πληροφοριών.

www.poseidonmedII.eu

Η ναυτιλία περνά στην εποχή του LNG
Πρόσω ολοταχώς! Το πρόγραμμα Poseidon Med II ανοίγει το δρόμο για πιο καθαρές, πράσινες και βιώσιμες 
θαλάσσιες μεταφορές, χάρη στη χρήση του LNG. To LNG (Liquefied Natural Gas, Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο) είναι 
ένα άμεσα διαθέσιμο, ασφαλές και περιβαλλοντικά φιλικό εναλλακτικό καύσιμο. Το πρόγραμμα Poseidon Med II 
εξασφαλίζει μια βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα για τη ναυτιλία της Ν.Α. Ευρώπης και της Α. Μεσογείου και εκπονεί 
μελέτες για το σχεδιασμό νέων πλοίων ή τη μετατροπή ήδη υπαρχόντων, ώστε να κινούνται με LNG. Παράλληλα, 
υποστηρίζει το σχεδιασμό των απαραίτητων υποδομών αλλά και την ανάπτυξη του σχετικού ρυθμιστικού πλαισίου 
και των κατάλληλων οικονομικών εργαλείων.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την υλοποίησή του ενώνουν τις δυνάμεις 
τους τρεις χώρες - Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρος - και είκοσι έξι φορείς από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Στο 
Poseidon Med II συμμετέχουν έξι ευρωπαϊκά λιμάνια (Πειραιάς, Πάτρα, Ηράκλειο, Ηγουμενίτσα, Λεμεσός και 
Βενετία) καθώς και ο τερματικός σταθμός LNG στη Ρεβυθούσα. 

Με το Poseidon Med II η ναυτιλία στην Α. Μεσόγειο βρίσκεται ήδη σε μια νέα εποχή.
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ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Προβληματισμό προκαλεί για μία ακόμα χρονιά η πτώση 
στις βάσεις που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων για την εισαγωγή υποψήφιων 
φοιτητών και σπουδαστών στα ναυτικά και ναυτιλιακά 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.

Οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές με γνωστικά αντικείμενα ναυτιλιακού και ναυτικού 
ενδιαφέροντος για τους αποφοίτους των γενικών λυκείων διαμορφώθηκαν ως εξής:

* Οι παραπάνω βάσεις αφορούν τα ημερήσια Γενικά Λυκεία - Γενική Κατηγορία.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών 17.643

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών 12.818

Πανεπιστήμιο Πειραιώς – Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών 15.971

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας 8.409

Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών 9.753

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων – Μάχιμοι 16.895

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων – Μηχανικοί 17.463

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού 14.557

Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ 17.723

Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ 16.253

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού – Πλοίαρχοι 9.827

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού – Μηχανικοί 8.468

Η πτώση στις βάσεις ήταν συγκρατημένη για το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ 
(-141 μόρια) και όλα δείχνουν πως οφείλεται κυρίως στις διακυμάνσεις στη δυσκολία των θεμάτων στις 
πανελλαδικές εξετάσεις, ενώ η πτώση στο Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής (-416 μόρια) δεν πέρασε απαρατήρητη και πιθανώς να είναι απότοκος του ανοδικού σερί 
αλλά και της αβεβαιότητας που επικρατεί αναφορικά με τη μετέπειτα επαγγελματική αποκατάσταση 
και απορρόφηση των φοιτητών των πρώην Τεχνολογικών και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας. 
Ευχάριστη έκπληξη ήταν για πολλούς οι υψηλές βάσεις εισαγωγής στις επίσης νεοσύστατες Σχολές 
Δοκίμων Σημαιοφόρων και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, παρά την αρνητική εικόνα των θέσεων εργασίας 
στο ελληνικό Δημόσιο. Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς ήταν το μόνο 
«θαλασσινό» εκπαιδευτικό τμήμα που παρουσίασε αξιοσημείωτη άνοδο (+478 μόρια), σε αντίθεση 

Τα πρώτα 
συμπεράσματα  
για τις βάσεις  
της ναυτιλίας



Η πτώση στις βάσεις 
εισαγωγής στα ναυτικά 
και ναυτιλιακά 
ιδρύματα της χώρας 
και φέτος προκαλεί 
προβληματισμό. 

με την κατακόρυφη πτώση 
στο Τμήμα Ναυτιλίας και 
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
στη Χίο (-1.327 μόρια). Κατά 
πολλούς, η συγκεκριμένη 
αντίθεση επιβεβαιώνει την 
τάση για φοίτηση στις ελλη-
νικές μητροπόλεις, οι οποίες 
συχνά αποτελούν και πόλεις 
καταγωγής ή διαμονής των 
γονέων ή και κοντινών συγ-
γενών των φοιτητών και άρα 
μειώνουν σημαντικά τα έξο-
δα διαβίωσης. Οι προτιμή-
σεις, άλλωστε, των φοιτητών 
στο μηχανογραφικό δελτίο 
αποτυπώνουν πλήρως την 
οικονομική αδυναμία του 
μέσου ελληνικού νοικοκυ-
ριού να (υπο)στηρίξει σπου-
δές στην ελληνική επαρχία.
Η βάση για το νεοσύστατο 
Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων 
και Ναυτιλίας του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών κινήθηκε 
σε εξαιρετικά χαμηλά επί-
πεδα, ενισχύοντας βάσιμους 
προβληματισμούς αναφορικά με τη σκοπιμότητα 
ίδρυσης του συγκεκριμένου τμήματος.
Αναφορικά με τις ΑΕΝ, έντονο προβληματισμό 
προκαλεί η περαιτέρω πτώση των βάσεων για 
τις Σχολές Πλοιάρχων (-105 μόρια), ενώ τόσο οι 
Σχολές Πλοιάρχων όσο και οι Σχολές Μηχανικών 
παραμένουν σημαντικά κάτω από τη βάση του 10, 
δημιουργώντας σημαντικούς προβληματισμούς 
για την ικανότητα και τις δυνατότητες των νέων 
σπουδαστών να αντεπεξέλθουν τόσο στο πρό-
γραμμα σπουδών των Ακαδημιών όσο και στο 
ολοένα και πιο σύνθετο τεχνολογικό περιβάλ-
λον του πλοίου. Αξίζει βέβαια να αναφερθεί πως 
το συγκεκριμένο φαινόμενο δεν συμβαίνει κατ’ 
εξαίρεση στις ΑΕΝ, καθώς, σύμφωνα με ανακοί-
νωση του Υπουργείου Παιδείας, ένας στους τέσ-
σερις φοιτητές πέρασε φέτος σε εκπαιδευτικό 
ίδρυμα με βαθμό κάτω από τη βάση.
Από τα στατιστικά των αποτελεσμάτων των πανελ-
λαδικών με βάση τη σειρά προτίμησης που δίνονται 
για τους υποψηφίους σε σχέση με τις Ακαδημίες 
Εμπορικού Ναυτικού επισημαίνονται τα εξής:
• Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά παραμένουν τα 

αποτελέσματα των επιτυχόντων αναφορικά 
με τη σειρά προτίμησης των σχολών, 
καθότι 9 στους 10 επιτυχόντες στις ΑΕΝ 

Πλοιάρχων και Μηχανικών μέσω γενικών 
λυκείων είχαν δηλώσει ως πρώτη ή δεύτερη 
προτίμηση τις Ακαδημίες Εμπορικού 
Ναυτικού. Αντίστοιχα παραμένουν τα 
αποτελέσματα για τους νέους σπουδαστές 
ΑΕΝ που προέρχονται από επαγγελματικά 
λύκεια.

• Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης 
το γεγονός ότι οι σπουδαστές στις Σχολές 
Πλοιάρχων φαίνονται πιο σίγουροι για την 
επιλογή τους από τους ομολόγους τους 
στις Σχολές Μηχανικών, καθώς για τους 
εισακτέους από γενικά και επαγγελματικά 
λύκεια σχεδόν 9 στους 10 επιτυχόντες 
σπουδαστές είχαν ως πρώτη επιλογή την 
ΑΕΝ Πλοιάρχων, ενώ μόλις 6 στους 10 
επιτυχόντες είχαν ως πρώτη επιλογή την 
ΑΕΝ Μηχανικών.

Ένα σημείο το οποίο προκάλεσε γενικότερη συζή-
τηση και προβληματισμό στο Υπουργείο Παιδείας 
είναι το γεγονός ότι οι πρώτες δεκαπέντε σχολές 
στις προτιμήσεις των φοιτητών ήταν παιδαγωγικές, 
την ίδια στιγμή που η ανεργία στους εκπαιδευτι-
κούς «χτυπάει κόκκινο», εντείνοντας το χάσμα 
που υπάρχει ανάμεσα στην εκπαίδευση και τις 
πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.
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Συχνά οι μεγάλες τεχνολογικές τάσεις, 
και ιδίως αυτές που σχετίζονται 
με τη ναυτιλιακή βιομηχανία, 
αποκτούν κινηματικό χαρακτήρα και 
δημιουργούν ανάμεικτα (και συχνά 
άκρως αντιφατικά) συναισθήματα. 

Η άμεση εξάρτηση θέσεων εργασίας 
από τη βιομηχανία καθώς και τα 
(διόλου λίγα) κονδύλια που συνήθως 
συνοδεύουν τις μεγάλες τεχνολογικές 
«επαναστάσεις» δημιουργούν όχι μόνο 
πεδία συνεργασίας και καινοτομίας, 
αλλά επιπλέον ομιχλώδεις προοπτικές 
και σφοδρές αντιπαραθέσεις· όχι μόνο 
ενθουσιασμό, αλλά και μυθοπλασίες.

Όπως με όλες τις τεχνολογικές τάσεις, 
έτσι και με την έξυπνη ναυτιλία, η 
πληθώρα απόψεων, δημοσιευμάτων, 
ερευνών και συνεδρίων δυσχεραίνει 
την κατανόηση και την ορθή 
αξιολόγηση των λύσεων και των 
προτάσεων που τη συνοδεύουν.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα Ναυτικά 
Χρονικά συνομίλησαν με ερευνητές 
και έμπειρα στελέχη της ναυτιλιακής 
βιομηχανίας –με εκτεταμένη γνώση 
των ζητημάτων που σχετίζονται με τις 
νέες τεχνολογίες– για τα θέματα που 
σχετίζονται με τη χρησιμότητα, τη 
βιωσιμότητα και... την αξιοπιστία των 
έξυπνων λύσεων.

 

Επιμέλεια αφιερώματος: 
Χάρης Παππάς

     Έξυπνη  
ναυτιλία

Shaah Shahidh / Unsplash
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Ποιες θεωρείτε τις σημαντικότερες 
τάσεις που διαμορφώνονται στην 
έξυπνη ναυτιλία και ποιες από 
αυτές πιστεύετε πως θα έχουν 
ουσιαστικό αντίκτυπο στην 
καθημερινή λειτουργική διαχείριση 
των πλοίων; 
Τα τελευταία χρόνια έχουμε μια 
σαφή αύξηση στη συσσώρευση και 
στη διαθεσιμότητα δεδομένων γύρω 
από τη ναυτιλία. Σε ό,τι αφορά το 
technical management, δεδομένα 
γύρω από τα καύσιμα και τις κατα-
ναλώσεις, την παρακολούθηση και 
την προληπτική συντήρηση μηχα-
νών κ.ά. Αλλά και στο commercial 
management, νέες πηγές πληροφό-
ρησης προκύπτουν συστηματικά 
πια. Πιστεύω ότι βρισκόμαστε στο 

σημείο όπου ο ρόλος της τεχνολο-
γίας στην εκμετάλλευση αυτών των 
δεδομένων θα αποδειχθεί καθορι-
στικός για τα αποτελέσματα μερικών 
και, προοδευτικά, των περισσότερων 
συμμετεχόντων στη ναυτιλία.  

Μετά την πρόσφατη εμπειρία σας 
από την εμπορική διάθεση της 
πλατφόρμας Signal Ocean, πώς θα 
αξιολογούσατε την αντιμετώπιση 
–και κυρίως ανταπόκριση– της 
ναυτιλιακής βιομηχανίας απέναντι 
σε καινοτόμα «ψηφιακά» 
εγχειρήματα που βασίζονται  
σε έξυπνες μεθοδολογίες; 
Όταν κάτι δουλεύει, η ανταπόκριση 
είναι εξαιρετική. Στην περίπτωσή 
μας, ο τρόπος με τον οποίο ενσω-
ματώθηκε η λύση μας στην καθη-
μερινότητα των πελατών μας μας 
εξέπληξε θετικά. Αρχίσαμε από 
την περιοχή που γνωρίζαμε καλύ-
τερα, δηλαδή τα μεγαλύτερα crude 
tankers, όπου, μετά από μόλις έναν 
χρόνο, η πλατφόρμα μας χρησι-
μοποιείται από τις εταιρείες που 
ελέγχουν πάνω από τον μισό spot 
στόλο και πάνω από το ένα τέταρ-
το των crude φορτίων παγκοσμίως. 
Τώρα επεκτείνουμε την πλατφόρμα 
με γρήγορους ρυθμούς και στους 
υπόλοιπους τομείς, τα clean tankers, 
dry-bulk, LNG/LPG κ.λπ., και ελπί-
ζουμε ότι η ανταπόκριση θα είναι 
ανάλογη.  

Αρκετοί μελετητές ισχυρίζονται 
πως το ελληνικό ναυτιλιακό 
θαύμα οφείλεται –μεταξύ άλλων– 
στην ικανότητα των Ελλήνων 
πλοιοκτητών και στελεχών να 

Ο κ. Ιωάννης Μαρτίνος μιλάει στα 
Ναυτικά Χρονικά για τις σημαντικότερες 
τάσεις στην έξυπνη ναυτιλία, την 

ανταπόκριση της ναυτιλιακής βιομηχανίας απέναντι σε 
καινοτόμα ψηφιακά εγχειρήματα, τις δυνατότητες που 
μπορεί να παρέχει μια πλατφόρμα η οποία χρησιμοποιεί 
τεχνητή νοημοσύνη στον σύγχρονο manager, αλλά  
και για τα διδάγματα που άντλησε από τη σύλληψη  
της ιδέας για τη δημιουργία της Signal Ocean έως σήμερα.

Συνέντευξη  
του Ιωάννη Μαρτίνου,  
Διευθύνοντος Συμβούλου  
της Signal Group,  
στον Χάρη Παππά

ΕΞΥΠΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ / 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η ναυτιλία μπορεί να 
εκμεταλλευτεί την τεχνολογία  
για να βελτιστοποιήσει την 
απόδοση και την κερδοφορία 

Στην Ελλάδα η ναυτιλία χαίρει 
σημαντικής απήχησης ως 
παραγωγικός χώρος, και αυτό 
συμβάλλει σημαντικά στην 
προσέλκυση ταλέντου.



Πιστεύω ότι βρισκόμαστε 
στο σημείο όπου ο ρόλος της 
τεχνολογίας στην εκμετάλλευση 
των δεδομένων θα αποδειχθεί 
καθοριστικός.

λαμβάνουν (επιτυχημένες) εμπορικές αποφάσεις 
ενστικτωδώς. Πώς πιστεύετε ότι καινοτόμες 
προτάσεις όπως το Signal Ocean θα μπορούσαν 
να υιοθετηθούν σε μια τόσο «παραδοσιακή» 
βιομηχανία; 
Οι επαγγελματίες στη ναυτιλία, μεταξύ των οποίων 
και οι Έλληνες φυσικά, βασίζουν τις επιτυχημένες 
εμπορικές αποφάσεις σε δύο παράγοντες: α) τη 
βαθιά γνώση του αντικειμένου τους, β) ένα καλά ανε-
πτυγμένο δίκτυο πηγών πληροφόρησης και ευκαι-
ριών, που μεταφράζονται σε ανταγωνιστικό πλεονέ-
κτημα. Ένα εργαλείο σαν το Signal Ocean μπορεί να 
ενισχύσει το δεύτερο, αλλά δεν μπορεί να υποκα-
ταστήσει την ανάγκη για βαθιά γνώση και εμπειρία. 
Γι’ αυτό και εμείς συχνά εξηγούμε ότι σεβόμαστε 
έμπρακτα τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει η ναυ-
λαγορά σήμερα: δεν έχουμε δημιουργήσει μια πλατ-
φόρμα ανοιχτής διάχυσης της πληροφόρησης ή και 
αυτόματου trading, που ενδεχομένως θα άμβλυνε τις 
διαφορές και τα πλεονεκτήματα.

Οι καινοτόμες προτάσεις συνήθως υιοθετούνται 
από ναυτιλιακές εταιρείες με σημαντικούς 

στόλους, που ακολουθούν πιο σύγχρονα 
μοντέλα διοίκησης. Ποιο είναι το προφίλ των 
early adopters στην περίπτωση της Signal 
Ocean; Πόσο θα μπορούσε να υποστηρίξει 
η συγκεκριμένη πλατφόρμα μια οικογενειακή 
εταιρεία διαχείρισης πλοίων με μικρό τονάζ;
Σε πρώτη φάση, όντως οι μεγαλύτερες εταιρείες 
με πλουσιότερη πληροφόρηση κινήθηκαν απο-
φασιστικότερα. Παρ’ όλα αυτά, πολύ γρήγορα 
ακολούθησαν μικρότερες εταιρείες και ομάδες, 
καθώς διαπίστωναν ότι μπορούν να απολαμβά-
νουν τις ίδιες ευκολίες αναζήτησης, ανάλυσης και 
εκμετάλλευσης των πληροφοριών τους. Η λύση 
μας, εκμεταλλευόμενη τις δυνατότητες του cloud 
computing, δεν χρειάζεται εγκατάσταση και παρα-
μετροποίηση/προσαρμογή. Είναι, συνεπώς, το ίδιο 
εύκολο να χρησιμοποιηθεί από εταιρείες κάθε 
μεγέθους και μηχανοργανωτικής ωριμότητας. 

Cameron Venti / Unspash
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ΕΞΥΠΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ / 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Υπάρχει η απαιτούμενη εκπαίδευση, 
τεχνογνωσία και κατάρτιση των στελεχών των 
ναυτιλιακών επιχειρήσεων για τη χρήση έξυπνων 
πλατφορμών και εργαλείων; Πώς διασφαλίζετε 
ότι τα στελέχη των εταιρειών έχουν την 
ικανότητα να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα 
προς όφελός τους και να εξάγουν χρήσιμα 
συμπεράσματα, έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουν 
το όφελός τους από την υπηρεσία (και τελικά 
να παραμείνουν πελάτες); 
Όσο πιο καλή δουλειά κάνει κάποιος στον σχεδια-
σμό ενός προϊόντος, δηλαδή σε αυτό που λέγεται 
user experience design και product management, 
τόσο πιο εύκολο είναι για τον χρήστη να το κατα-
λάβει και να το εκμεταλλευτεί γρήγορα και σωστά. 
Όσο λοιπόν κάνουμε καλή δουλειά σε αυτούς 
τους τομείς, οι ικανότητες των στελεχών που 
συναντάμε φτάνουν και περισσεύουν. 

Στο παρελθόν έχετε αναφερθεί στη 
σημαντική δυσκολία που αντιμετωπίσατε 
κατά την προσπάθεια εξεύρεσης στελεχών με 
τεχνογνωσία στον χώρο των νέων τεχνολογιών 
για τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Πώς αντιμετωπίζετε 
αυτό το πρόβλημα σήμερα στην εταιρεία σας; 
Όταν χρειάζεσαι ανθρώπους με γνώσεις στη 
ναυτιλία και στην τεχνολογία, συνήθως ξεκι-
νάς από κάποιον που ξέρει το ένα από τα δύο 
και του μαθαίνεις το άλλο. Αναγκαστικά, λοιπόν, 
χρειάζεσαι τον χρόνο και τις δομές που επιτρέ-
πουν στα μέλη της ομάδας σου να εξελίσσουν 
και τελικά να παντρεύουν δεξιότητες από τους 
δύο χώρους. Στην Ελλάδα η ναυτιλία χαίρει σημα-
ντικής απήχησης ως παραγωγικός χώρος, οπότε 
αυτό βοηθάει στην προσέλκυση ταλέντου, που 
ενδεχομένως σε άλλες γεωγραφίες θα απορρο-
φούνταν πρώτα από άλλους τομείς.  
 
Ποια είναι τα σημαντικότερα διδάγματα που 
αντλήσατε από τη σύλληψη της ιδέας για τη 
δημιουργία της Signal Ocean έως σήμερα; 
Ένα σημαντικό δίδαγμα είναι ότι μπορείς τελικά και 
στη ναυτιλία, όπως έχουμε δει και σε άλλες βιο-
μηχανίες, λιγότερο ή περισσότερο παραδοσιακές, 
να εκμεταλλευτείς την τεχνολογία για να πετύχεις 
σημαντικό impact στην απόδοση και στην κερδο-
φορία. Και με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσεις 
νέες ευκαιρίες και προοπτικές. Για παράδειγμα, 
ο «πρώτος» πελάτης της πλατφόρμας, η Signal 
Maritime (η ναυτιλιακή που ανήκει στο Signal 
group), εδώ και τέσσερα χρόνια φέρνει αποτελέ-
σματα που ξεπερνούν κατ’ ελάχιστον κατά $1.000 
το βαπόρι την ημέρα τον ανταγωνισμό/συναγω-
νισμό. Αυτό μας επέτρεψε να δημιουργήσουμε 
ένα pool και να προσκαλέσουμε πλοιοκτήτες να 
συμμετάσχουν σε αυτό. Έτσι, επεκτείνουμε τα 
assets που απολαμβάνουν την καλή απόδοση και 
μοιραζόμαστε την προστιθέμενη αξία με πρωτό-
γνωρους όρους διαφάνειας και ευελιξίας.  
 
Μπορεί μια start-up να επιβιώσει και τελικά 
να αναπτυχθεί χωρίς σημαντική αρωγή από 
κρατικές επιδοτήσεις ή γενναίες ιδιωτικές 
επενδύσεις; 
Σαφέστατα. Στατιστικά μιλώντας, βέβαια, υπάρχουν 
περιβάλλοντα όπου αυτό συμβαίνει πιο συχνά, 
όπως η Αμερική, και άλλα όπου αυτό είναι πιο σπά-
νιο, αλλά όχι αδύνατο, όπως η Ευρώπη. Η επίδραση 
αυτού που λέμε «οικοσύστημα» στα start-ups είναι 
πολύ μεγάλη και δεν περιορίζεται στη χρηματοδό-
τηση. Η παιδεία, τα πλαίσια και δίκτυα υποστήριξης 
και αλληλοσυμπλήρωσης, η εργασιακή κουλτούρα 
αλλά και η γενικότερη προσέγγιση της κοινωνίας, 
όλα διαμορφώνουν τις πιθανότητες επιτυχίας.
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Ποιες θεωρείτε 
πως είναι οι 
σημαντικότερες 
τεχνολογίες  
που θα διαμορφώσουν 
το liner λιμάνι του 
μέλλοντος;
Τα λιμάνια έχουν απο-
δυθεί σε έναν αγώνα 
με στοιχεία ανταγωνι-
σμού όχι μόνο για να 
μπορέσουν να διεκδι-
κήσουν ένα σημαντικό 
μέρος του αυξανόμε-
νου όγκου φορτίου, 
αλλά πρωτίστως για 
να επιβιώσουν στα νέα 
δεδομένα που έχουν 
διαμορφωθεί. Τα λιμά-

νια που θα επιτύχουν την προσέλκυση των μεγά-
λων πλοίων θα έχουν να αντιμετωπίσουν καινούρ-
γιες προκλήσεις στο κοντινό μέλλον. Θα πρέπει 
να διαχειριστούν αποτελεσματικά τόσο τα πλοία 
όσο και τα εμπορευματοκιβώτια προκειμένου να 

εξυπηρετήσουν τις point to point 
συνδυασμένες μεταφορές. 
Συστήματα αυτοματοποιημένα θα 
λειτουργήσουν, ώστε να απλοποι-
ηθούν οι διαδικασίες και να περι-
οριστούν στο ελάχιστο οι κενοί 
χρόνοι στις εργασίες εντός λιμένα, 
με σκοπό να βελτιστοποιηθούν η 
απόδοση των μηχανημάτων και η 
διακίνηση των containers. Λόγω 
των αυτοματοποιήσεων, θα απαιτη-
θεί η χρήση εναλλακτικών μορφών 
ενέργειας που, εκτός από τη μείω-

ση του κόστους και του χρόνου εξυπηρέτησης, 
θα συμβάλουν και στην επίτευξη των περιβαλλο-
ντικών στόχων ως Eco Ports. Παράλληλο όφελος 
θα είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλ-
λοντος εργασίας, με περιορισμένο τον κίνδυνο 
ατυχημάτων. 

Πώς αξιολογείτε το επίπεδο παροχής 
υπηρεσιών στο λιμάνι του Πειραιά, σε σχέση  
με τους ανταγωνιστικούς λιμένες της Ευρώπης;
Tα τελευταία πέντε χρόνια υπήρξαν ραγδαίες 
εξελίξεις στο liner shipping, με τις μεγαλύτερες 
ναυτιλιακές γραμμές να διαμορφώνουν ισχυρές 
συμμαχίες. Το αποτέλεσμα αυτών των συνερ-
γειών είναι να έχουν ολοκληρωθεί σε σύντομο 
χρονικό διάστημα πολύ μεγάλες επενδύσεις. Τα 
μεγαλύτερα πλοία το 2010 ήταν χωρητικότητας 
5.000 TEUs, ενώ το 2019 η μέγιστη χωρητικότητα 
των πλοίων ανέρχεται στα 23.000 TEUs. 
Το σημαντικό πλεονέκτημα που είχε στο διάστη-
μα αυτό ο Πειραιάς είναι ότι, ως λιμάνι ιδιωτικής 
διαχείρισης και συμφερόντων, κατάφερε άμεσα 
να ολοκληρώσει το επενδυτικό του πλάνο και 
να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Διεκδίκησε 
έναν κυρίαρχο ρόλο στη Μεσόγειο και πέτυχε να 
εδραιωθεί μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων λιμέ-
νων της Ευρώπης.
Η πρόκληση πλέον για το λιμάνι του Πειραιά 
είναι η ανάπτυξη των συνδέσεών του με το 
ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο. Με αυτόν 
τον τρόπο θα μπορέσει να διεκδικήσει μεγαλύ-
τερο μερίδιο από το φορτίο transit που κατα-
λήγει στις χώρες της κεντροανατολικής Ευρώ-
πης και να ανταγωνιστεί ισάξια τα λιμάνια της 
βόρειας Ευρώπης. Ανάλογο στρατηγικό ρόλο 
διεκδικεί και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης για τις 
χώρες των Βαλκανίων.

ΕΞΥΠΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Τα λιμάνια περνούν  
στη νέα εποχή

Τα τελευταία πέντε 
χρόνια υπήρξαν 
ραγδαίες εξελίξεις 
στο liner shipping, 
με τις μεγαλύτερες 
ναυτιλιακές γραμμές 
να διαμορφώνουν 
ισχυρές συμμαχίες.

Με αφορμή τις νέες τεχνολογικές τάσεις, που αλλάζουν 
άρδην τα δεδομένα για τη ναυτιλιακή βιομηχανία, ο 
πρόεδρος της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης, Φίλιππος 
Κωστόπουλος, μιλάει στα Ναυτικά Χρονικά για τις 
τεχνολογίες που θα διαμορφώσουν τα λιμάνια του μέλλοντος, 
για τις αναπτυξιακές προοπτικές των ελληνικών λιμανιών, 
καθώς και για τις προκλήσεις για τη liner ναυτιλία στη νέα 
εποχή.

Συνέντευξη του  
Φίλιππου Κωστόπουλου, 
Managing Director της Arkas Hellas S.A.  
και Προέδρου της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης (ΔΝΕ),  
στον Ηλία Μπίσια



Ποια ελληνικά λιμάνια πιστεύετε πως 
διαθέτουν σημαντικές αναπτυξιακές 
προοπτικές και άρα περισσότερες 
πιθανότητες να προσελκύσουν 
ουσιαστικό επενδυτικό ενδιαφέρον; 
Επενδυτικό ενδιαφέρον μπορεί να υπάρ-
ξει και για τα δέκα περιφερειακά λιμά-
νια, αφού το καθένα από αυτά μπορεί 
να εξυπηρετήσει διαφορετικές ανάγκες. 
Τα λιμάνια που θα έχουν μεγαλύτερο 
επενδυτικό ενδιαφέρον είναι αυτά που 
συνδέονται με τα πανευρωπαϊκά δίκτυα, 
τα λεγόμενα Core Network Ports, 
που έχουν ως στόχο τη θαλάσσια και 
χερσαία διασύνδεση των ευρωπαϊκών 
χωρών. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα 
λιμάνια της Ηγουμενίτσας, της Πάτρας 
και της Αλεξανδρούπολης. 
Επιπλέον, τα λιμάνια με αυξημένη του-
ριστική κίνηση στην Ελλάδα, όπως της 
Κρήτης και της Κέρκυρας, μπορούν να 
διεκδικήσουν σημαντικό ρόλο στην 
κρουαζιέρα, αλλά και να εξυπηρετήσουν 
τις ανάγκες πολυτελών yachts, με τη δημι-
ουργία σύγχρονων μαρινών αναψυχής.

Ποιες είναι οι κυριότερες προκλήσεις 
που πρέπει να αντιμετωπίσουν τα 

ελληνικά λιμάνια στη νέα 
εποχή; Υπάρχει ένα υγιές 
ανταγωνιστικό πλαίσιο 
δράσης στους μεγάλους 
λιμένες της χώρας, 
προκειμένου να αποφευχθεί 
η δημιουργία μονοπωλιακών  
ή ολιγοπωλιακών πρακτικών 

και καταστάσεων;
Τα ελληνικά λιμάνια δεν λειτουργούν 
ανταγωνιστικά μεταξύ τους, καθώς 
εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς, 
προσφέρουν άλλες υπηρεσίες και 
καλύπτουν διαφορετικές αγορές. Εφό-
σον λοιπόν δεν υπάρχει ανταγωνισμός 
μεταξύ των λιμένων μας, θα πρέπει να 
ελέγχεται αυστηρά από τις αρμόδιες 
κρατικές αρχές η εφαρμογή των κανό-
νων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΕU port regulation) περί ελεύθερου 
ανταγωνισμού. 
Η μεγαλύτερη πρόκληση που θα αντιμε-
τωπίσουν τα λιμάνια μας μετά την ιδιω-
τικοποίησή τους είναι η ομαλή προσαρ-
μογή και η μετάβαση των εργαζομένων 
από μια διοίκηση δημόσιου οργανισμού 
σε ένα σύγχρονο ιδιωτικό management. 
Βαδίζοντας στην εποχή της ψηφιοποί-
ησης, στόχος των λιμένων είναι η απλο-
ποίηση των διαδικασιών μέσω της ηλε-
κτρονικής συγκέντρωσης, σύνδεσης και 
ανταλλαγής πληροφοριών. Πρόκληση θα 
αποτελέσει η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων 
μέσω της συνεργασίας εργαζομένων και 
διοίκησης, ώστε να επιτευχθεί η μετάβα-
ση στη νέα εποχή των λιμένων.

Στην εποχή της ψηφιοποίησης, 
στόχος των λιμανιών είναι η 
απλοποίηση των διαδικασιών 
μέσω της ηλεκτρονικής 
συγκέντρωσης, σύνδεσης και 
ανταλλαγής πληροφοριών.

Tobias A. Müller/ Unsplash
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Η έξυπνη ναυτιλία μπορεί να 
βελτιώσει την κυκλοφοριακή 
αποδοτικότητα των θαλάσσιων 
μεταφορών, βελτιστοποιώντας 
τις διαδρομές της ναυτιλίας 
και ελαχιστοποιώντας τους 
κινδύνους.

ΕΞΥΠΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 

Των: 
Δημήτρη Λυρίδη, 
Αναπληρωτή Καθηγητή Σχολής Ναυπηγών  
Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ,  
Διευθυντή Εργαστηρίου Θαλασσίων Μεταφορών 

Παναγιώτη Ευαγγέλου, 
Ερευνητή Εργαστηρίου Θαλασσίων Μεταφορών, 
Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 

Ο Ηράκλειτος έλεγε πως 
όλα μεταβάλλονται: «πάντα 
ρεῖ, πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν 
μένει». Και πώς θα μπορού-
σε να είναι διαφορετικά, ειδι-
κά στη ναυτιλία!
Έτσι, είναι σημαντικό να 
παρακολουθεί προσεκτικά 
τις μεγάλες εφευρέσεις και 
καινοτομίες που θα μπο-
ρούσαν να υιοθετηθούν από 
τον κλάδο, βελτιώνοντας την 
επιχειρησιακή της αποτελε-
σματικότητα και τα περιθώ-
ρια κέρδους των εταιρειών 
που δραστηριοποιούνται σε 
αυτόν. Η υιοθέτηση τεχνο-
λογιών «έξυπνης ναυτιλίας» 
ή «smart shipping» βρίσκεται 
προ των πυλών, επομένως 
είναι επιτακτικό να σχεδια-
στεί προσεκτικά η μεθοδο-
λογία εισαγωγής τους στον 
παγκόσμιο στόλο και να 
εκτιμηθούν και να αξιολογη-
θούν οι επιπτώσεις τους στο 
σύνολο της βιομηχανίας.

Η ψηφιοποίηση της ναυτιλιακής δραστηρι-
ότητας αποτελεί ένα πρώτο βήμα, δρομο-
λογώντας το πέρασμα στη νέα εποχή. Οι 
ολοένα και περισσότερο χρησιμοποιούμε-
νες ψηφιακές λύσεις, μαζί με αρκετές άλλες 
νέες τεχνολογίες, δημιουργούν νέες ευκαι-
ρίες και προκλήσεις.
Οι τεχνολογίες αυτές περιλαμβάνουν τη 
διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων (big 
data), την τεχνητή νοημοσύνη (artificial 
intelligence – AI), την εικονική και επαυξη-
μένη πραγματικότητα (virtual and augment-
ed reality), τη χρήση αυτόνομων συστημά-
των πλοήγησης (autonomous navigation), 
προηγμένων αισθητήρων παρακολούθη-
σης της ναυτιλιακής δραστηριότητας, την 
τεχνολογία blockchain, τη χρήση ρομπο-
τικής τεχνολογίας και drones, καθώς και 
τεχνολογίες διασφάλισης της ασφάλειας 
του δικτύου λειτουργίας (cyber security) 
από κακόβουλες επιθέσεις. 
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Mikael 
Mäkinen, President of Marine της Rolls 
Royce: «Η αυτόνομη ναυτιλία είναι το μέλ-
λον της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Όπως 
αντίστοιχα το smartphone, το έξυπνο 
πλοίο θα φέρει επανάσταση στον σχεδια-
σμό και στη λειτουργία του πλοίου».
Οι πρόσφατες τεχνολογικές ανακαλύψεις 
στον τομέα AI στις τεχνικές αναγνώρισης 
προτύπων, όπως η τεχνολογία deep learning, 
καθιστούν το όραμα της χρήσης έξυπνων 
τεχνολογιών εφαρμόσιμο σε όλα τα κρί-
σιμα πεδία μεταφορικής δραστηριότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της αυτόνομης οδή-
γησης οχημάτων γενικότερα, ενώ παρουσι-
άζουν τεράστια δυναμική για την εφαρμογή 
τους στη θάλασσα, βοηθώντας στην ελαχι-
στοποίηση της εμπλοκής του ανθρώπινου 

Η ναυτιλιακή βιομηχανία, προκειμένου να επιβιώσει 
από τον συνεχή ανταγωνισμό, αναγκάζεται όχι μόνο να 
παρακολουθήσει, αλλά πολύ περισσότερο να ακολουθήσει  
τη μεταμόρφωση που συντελείται στο διεθνές εμπόριο 
και να συμβαδίσει με την τεχνολογική επανάσταση της 
σύγχρονης εποχής. Τι είναι όμως πραγματικά η έξυπνη 
ναυτιλία και ποιες προκλήσεις –και κυρίως ευκαιρίες– 
δημιουργεί για την παγκόσμια ναυτιλία;

Η ναυτιλιακή βιομηχανία  
στη νέα εποχή



παράγοντα σε δραστηριότητες 
υψηλού ρίσκου και αυξάνο-
ντας την απόδοση πέραν των 
ανθρώπινων δυνατοτήτων.
Η αυτόνομη πλοήγηση στη 
ναυτιλία θα μπορούσε να χωρι-
στεί σε δύο κατηγορίες: τα μη 
επανδρωμένα πλοία, που ελέγ-
χονται από χειριστή σε κέντρο 
ελέγχου το οποίο βρίσκεται στη 
στεριά, και τα πλήρως αυτόνομα 
πλοία, που χρησιμοποιούν έναν 
Η/Υ που λαμβάνει όλες τις απο-
φάσεις σχετικά με τη διαδρομή, 
την ταχύτητα, την κατανάλωση 
καυσίμου, τη συντήρηση, ακόμα 
και την πρόσδεση στο λιμάνι. 
Για λόγους ασφαλείας, ένα πλή-
ρως αυτόνομο πλοίο είναι πάντα 
συνδεδεμένο με ένα κέντρο 
ελέγχου στην ξηρά. Η Επιτροπή 
Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του 
ΙΜΟ έχει εντοπίσει τέσσερις 
βαθμούς αυτοματισμού πλοίων: 
1) το προσωπικό είναι στο πλοίο 
και ελέγχει τα συστήματα και 
τις λειτουργίες του, 2) το πλοίο 
ελέγχεται και λειτουργεί από 
άλλη θέση (μόνο προσωπικό 
ασφαλείας πάνω στο πλοίο), 3) 
το πλοίο ελέγχεται και λειτουργεί 
από άλλη θέση χωρίς να υπάρ-
χει προσωπικό πάνω σε αυτό 
και 4) το σκάφος είναι πλήρως 
αυτόνομο και το λειτουργικό του 
σύστημα είναι σε θέση να λαμβά-
νει αποφάσεις και να καθορίζει 
ενέργειες από μόνο του.
Τα έξυπνα πλοία πρέπει να είναι 
εφοδιασμένα με προηγμένα και 
αποδεδειγμένα ασφαλή συστή-
ματα βελτιστοποίησης των δια-
δικασιών λήψης αποφάσεων, 
προκειμένου να καταστούν η 
θαλάσσια πλοήγηση και οι επι-
κοινωνίες πιο αξιόπιστες και 
φιλικές προς τον χρήστη. Στο 
πλαίσιο αυτής της αποστολής, ο 
ΙΜΟ έχει αναπτύξει το Σχέδιο 
Εφαρμογής Στρατηγικής Ηλε-
κτρονικής Πλοήγησης (SIP), το 
οποίο περιλαμβάνει έναν κατά-
λογο με τις απαιτούμενες προ-
τεραιότητες για την εφαρμογή 
της ηλεκτρονικής πλοήγησης: 
φιλικό προς τον χρήστη σχεδι-

ασμό γέφυρας, μέσα για τυπο-
ποιημένες και αυτοματοποιη-
μένες αναφορές, βελτίωση της 
αξιοπιστίας και της ακεραιότη-
τας του εξοπλισμού γέφυρας 
και των πληροφοριών πλοήγη-
σης, ενσωμάτωση και παρουσί-
αση των διαθέσιμων πληροφο-
ριών σε γραφικές απεικονίσεις 
και βελτιωμένη χρήση υπηρεσι-
ών VTS (Vessel Traffic Services).
Ως προς την αξιοπιστία και την 
ασφάλεια των αυτοματοποι-
ημένων συστημάτων και των 
συστημάτων ηλεκτρονικής πλο-
ήγησης, απαιτείται αυξημένος 
αριθμός αισθητήρων, που θα 
παρέχουν πληροφορίες σχε-
τικά με τη θέση και την ταχύ-
τητα του πλοίου, συστήματα 
ανίχνευσης αέρος, κυμάτων και 
καιρικών συνθηκών, σε συνερ-
γασία με συστήματα αυτόματης 
ταυτοποίησης (AIS), προηγμένο 
βοήθημα γραφημάτων ραντάρ 
(ARPA) κ.ά. Τα μέσα αυτά θα 
παρέχουν άμεση πληροφόρη-
ση σχετικά με τη λειτουργία 
του πλοίου και τις συνιστώσες 
του συστήματος, καθώς δεν 
θα υπάρχει προσωπικό (ή θα 
υπάρχει ελάχιστο) για την απο-
φυγή βλαβών ή την αποκατά-
σταση προβλημάτων έκτακτης 
ανάγκης.
H σύνδεση όλων των ηλεκτρο-
νικών συσκευών μέσω διαδι-
κτύου (Internet of Things – IoT) 
σε συνδυασμό με τις προηγ-
μένες ψηφιακές τεχνολογίες 
και τηλεπικοινωνίες προσφέ-
ρουν τη δυνατότητα συλλογής 
μεγάλου όγκου δεδομένων 
από τα σκάφη. Η τεχνολογία 
blockchain έχει φέρει επανά-
σταση στη διαχείριση δεδομέ-
νων στη ναυτιλία και στην εφο-
διαστική αλυσίδα, παρέχοντας 
διαφάνεια, βελτιστοποιώντας 
τις ναυτιλιακές διαδικασίες και 
μειώνοντας την πολυπλοκότητα 
και το κόστος, ενώ το σημαντι-
κότερο πλεονέκτημά της είναι 
η αδυναμία από τους χρήστες 
μεταβολής των καταγραφόμε-
νων δεδομένων. Το blockchain 

μπορεί να διαδραματίσει σημα-
ντικό ρόλο στη ναυτιλιακή 
βιομηχανία, καθώς οι επιχει-
ρήσεις του κλάδου καλούνται 
να παρακολουθούν πληθώρα 
εμπορικών συναλλαγών και την 
καλή εκτέλεση επιχειρηματι-
κών συμβολαίων με εταίρους 
της αγοράς. Η εκτέλεση των 
εν λόγω συμβολαίων και των 
εμπορικών συναλλαγών πρέπει 
να παρακολουθείται εάν και με 
ποιον τρόπο πραγματοποιείται. 
Η βελτιστοποίηση της ναυτιλι-
ακής αλυσίδας στο σύνολό της 
θα είναι προς όφελος καθενός 
από τα μέλη της και αποτελεί 
σημαντική πρόκληση.
Η εισαγωγή της τεχνολογίας 
deep learning επιτρέπει στα 
ρομποτικά συστήματα να εκτε-
λούν κάθε είδους εργασίες 
που έως σήμερα ανατίθενται 
σε ανθρώπους-χειριστές. Το 
επίπεδο ανάπτυξης ρομποτι-

Στο άμεσο μέλλον, οι ρόλοι του προσω-
πικού θα επαναπροσδιοριστούν, νέες 
δεξιότητες θα πρέπει να αναπτυχθούν 
και το προσωπικό θα εκπαιδευτεί ώστε 
να αναλάβει νέα καθήκοντα.
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κών βραχιόνων και οι τεχνο-
λογίες AI, όπως οι αλγόριθμοι 
deep reinforcement learning 
(DRL) για την εκπαίδευση 
των ρομπότ, η χρησιμοποίηση 
συστημάτων computer vision 
με εισροή πληροφοριών από 
κάμερες ή συστημάτων LIDAR 
(Light Detection and Ranging) 
θα μπορούσαν να εφαρμο-
στούν σε όλες τις δραστηριό-
τητες της έξυπνης ναυτιλίας. Η 
υπολογιστική ισχύς ενός υπερ- 
υπολογιστή, η επονομαζόμενη 
edge computing architecture, 
που έχει ως αποτέλεσμα να 
μην απαιτείται συνεχής απομα-
κρυσμένη σύνδεση, είναι ήδη 
προσιτή και θα συγκλίνει στο 
κόστος ενός έξυπνου κινητού 
τηλεφώνου μέσα στα επόμενα 
δύο χρόνια.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιά-
ζει η χρήση drones από τη ναυ-

τιλία. Η χαλάρωση των αυστηρών 
κανονισμών σχετικά με τη χρήση 
τους έχει οδηγήσει τη ναυτιλι-
ακή βιομηχανία στη μελέτη της 
χρήσης drones για την εκτέλεση 
εν πλω επιθεωρήσεων και εργα-
σιών συντήρησης του πλοίου. Το 
ISO έχει ήδη εκδώσει ένα πρώτο 
σύνολο παγκόσμιων προτύπων 
για τα drones και η ΕΕ ξεκίνησε το 
ευρωπαϊκό δίκτυο για παρόμοιες 
χρήσεις.

Πάντως, η εισαγωγή των νέων 
τεχνολογιών θα έχει σημαντικά 
πλεονεκτήματα αλλά και επιπτώ-
σεις σε πάρα πολλούς τομείς της 
ναυτιλιακής δραστηριότητας. Ως 
αποτέλεσμα του καλύτερου σχε-
διασμού των ναυτιλιακών δρα-
στηριοτήτων, της προληπτικής 
συντήρησης και της βελτιστοποί-
ησης των διαδικασιών ανεφοδι-
ασμού και της διαχείρισης απο-
βλήτων, το επιχειρησιακό σχέδιο 
του πλοίου θα μπορεί αξιόπιστα 
να αναβαθμιστεί, ελαχιστοποιώ-
ντας τις περιττές διακοπές λει-
τουργίας, βελτιώνοντας την εξοι-
κονόμηση πόρων καθώς και το 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα του 
πλοίου, προωθώντας παράλληλα, 
σε συνδυασμό και με τον ολοέ-
να και μεγαλύτερο εξηλεκτρισμό 
πλοίων και λιμένων, την απεξάρ-
τηση από τους ρύπους άνθρακα 
(decarbonisation) και τις συνέρ-
γειες που υπάρχουν ανάμεσα σε 
πλοία, λιμάνια και πόλεις (smart 
ports and smart cities).
Σχετικά με θέματα ασφαλείας 
των αυτοματοποιημένων διαδι-
κασιών, το 70-80% των ατυχη-
μάτων στη θάλασσα είναι απο-
τέλεσμα ανθρώπινου λάθους. 
Είναι προφανές ότι ένα καλά 
σχεδιασμένο και υποστηριζό-
μενο αυτόνομο σύστημα θα 
αυξήσει την ασφάλεια των ναυ-
τιλιακών δραστηριοτήτων.
Η έξυπνη ναυτιλία μπορεί να 
βελτιώσει την κυκλοφοριακή 
αποδοτικότητα των θαλάσσιων 
μεταφορών, βελτιστοποιώντας 
τις διαδρομές της ναυτιλίας και 
ελαχιστοποιώντας τους κινδύ-
νους από πλοία που ταξιδεύουν 
στην ίδια περιοχή ή έξω από 
λιμάνια κατά τη διάρκεια ελιγ-
μών ελλιμενισμού.
Βέβαια, η αυτοματοποίηση των 
θαλάσσιων μεταφορών θα έχει 
ως άμεσο αποτέλεσμα τη μείω-
ση του απαιτούμενου προσωπι-
κού και ίσως τα μόνα εμπόδια 
γι’ αυτό να είναι τελικά κανονι-
στικά, το κόστος και η σχετι-
κά φθηνή ανθρώπινη εργασία. 

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα 
απαιτείται καθόλου προσωπι-
κό, δεδομένου ότι τα χερσαία 
κέντρα ελέγχου θα χρειάζονται 
ένα πολύ εξειδικευμένο προ-
σωπικό για την πλοήγηση (στην 
περίπτωση ημιαυτόματων πλοί-
ων) και την παρακολούθηση 
των δραστηριοτήτων του πλοί-
ου. Ως εκ τούτου, οι ρόλοι του 
προσωπικού θα επαναπροσ-
διοριστούν, νέες δεξιότητες 
θα πρέπει να αναπτυχθούν και 
το προσωπικό θα εκπαιδευτεί 
ώστε να αναλάβει νέα καθή-
κοντα, με στόχο την εμπορική 
βιωσιμότητα και την ασφάλεια 
των ναυτιλιακών δραστηριοτή-
των. Επιπλέον, καθώς οι ανάγκες 
για πλήρωμα και εγκαταστά-
σεις θα μειώνονται συνεχώς, θα 
υπάρχει διαθέσιμος περισσότε-
ρος χώρος για μεταφερόμενα 
εμπορεύματα και φορτία, αυξά-
νοντας την αποδοτικότητα και 
την κερδοφορία του πλοίου. 
Ταυτόχρονα δημιουργούνται 
πλέον σοβαροί νέοι κίνδυνοι, 
όπως για παράδειγμα οι απειλές 
που εντοπίζονται στον παγκό-
σμιο ιστό και κυβερνοχώρο. Οι 
εταιρείες Maersk και COSCO, οι 
λιμένες της Βαρκελώνης και του 
Σαν Ντιέγκο και η ναυπηγική 
εταιρεία Austal είναι μόνο μερι-
κά από τα θύματα επιθέσεων 
στον κυβερνοχώρο. Η απάντη-
ση της βιομηχανίας θα πρέπει 
να είναι η υιοθέτηση μιας κοινής 
στρατηγικής για την κατάλληλη 
εκτίμηση κινδύνου περιστατι-
κών στον κυβερνοχώρο και η 
σύμπραξη των εταίρων της ναυ-
τιλίας σε θέματα cyber security.
Σε κάθε περίπτωση, είναι σημα-
ντικό να γίνει μια ουσιαστική 
και ειλικρινής αξιολόγηση και 
αποτίμηση αυτών των μέτρων 
σε στρατηγικό επίπεδο, ώστε η 
υιοθέτησή τους να μην πλήξει 
άλλη μία φορά, ίσως, τον πιο 
παραγωγικό αλλά και ταυτό-
χρονα πιο στοχοποιημένο κλά-
δο της παγκόσμιας οικονομικής 
δραστηριότητας. 

Είναι σημαντικό να 
πραγματοποιηθεί μια 
ουσιαστική αξιολόγηση σε 
στρατηγικό επίπεδο, ώστε 
η υιοθέτηση των νέων 
τεχνολογιών να μην πλήξει 
τον πιο παραγωγικό 
και ταυτόχρονα πιο 
στοχοποιημένο κλάδο της 
παγκόσμιας οικονομικής 
δραστηριότητας. 

ΕΞΥΠΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 
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Από τότε που η ναυτιλία πέρασε στην ψηφιακή εποχή, έχει πληγεί από πολλά 
cyber attacks. Αυτές οι επιθέσεις αποτελούν πραγματικό γεγονός, με τα νούμερα 
να αυξάνονται όλο και περισσότερο. Βέβαια, η καταγραφή του πραγματικού 
αριθμού των cyber attacks είναι πολύ δύσκολη, είτε λόγω της συγκάλυψης τέτοιων 
επιθέσεων από τις παθούσες εταιρείες για λόγους προστασίας της φήμης τους 
είτε λόγω άγνοιας ότι πραγματικά έχουν δεχτεί τέτοιου είδους επίθεση.  

Οι περισσότεροι άνθρωποι, μπροστά στον όρο 
cyber risk, αυθόρμητα οδηγούνται στους ακόλου-
θους συνειρμούς σκέψεων: ότι πρόκειται για κάτι 
τεχνολογικά πολύπλοκο, ότι είναι αντικείμενο 
σεναριογράφων ταινιών επιστημονικής φαντασί-
ας ή ότι απλώς αποτελεί πρόβλημα άλλων. Όλες 
οι παραπάνω εκδοχές οδηγούν στο ίδιο κοινό 
αρνητικό συμπέρασμα: ότι δηλαδή ναι, πρόκειται 
για κάτι πολύ σύνθετο τεχνολογικά, που αγγίζει 
κατ’ αποκλειστικότητα τον χώρο της πληροφο-
ρικής ή το τμήμα πληροφοριακών συστημάτων 
(ΙΤ) της εταιρείας.
Αξίζει να παραθέσουμε μερικά από τα πιο χαρα-
κτηριστικά παραδείγματα cyber attacks που έλα-
βαν χώρα στον κόσμο της ναυτιλίας.

Επίθεση κακόβουλου λογισμικού (malware)

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 
επίθεση που δέχτηκε η A.P. Moller-Maersk τον 
Ιούνιο του 2017. Η επίθεση προκλήθηκε από την 
εισβολή κακόβουλου λογισμικού (malware) στα 
πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας, προ-

καλώντας σημαντικές λειτουργικές δυσκολίες σε 
πολλά πλοία, καθώς και την παύση λειτουργίας 
76 τερματικών σταθμών, επηρεάζοντας τη διακί-
νηση χιλιάδων containers. Αν και η αποκατάστα-
ση της λειτουργίας και η εξάλειψη του κινδύνου 
ήταν ταχύτατες για τα δεδομένα, σύμφωνα με την 
εταιρεία οι συνέπειες της επίθεσης προκάλεσαν 
ζημιές ύψους 300 εκατ. ευρώ. Όλα προήλθαν από 
την απλή απάντηση σε ένα κακόβουλο email από 
υπάλληλο της εταιρείας στην Ουκρανία. 

Ατελείωτη χειραγώγηση πληροφοριών

Στα τέλη του 2013, οι Αρχές του Βελγίου απο-
κάλυψαν πως ο σταθμός εμπορευματοκιβωτί-
ων της Αμβέρσας είχε δεχτεί cyber attack από 
λαθρεμπόρους. Ο σταθμός βρισκόταν κάτω 
από επίθεση από τις αρχές του 2011, δηλαδή 
για περισσότερα από δύο χρόνια. Οι εισβολείς 
απέκτησαν πρόσβαση στα λειτουργικά συστήμα-
τα του σταθμού, δίνοντας εντολές για την απε-
λευθέρωση containers σε δικά τους φορτηγά 
και αποφεύγοντας τους τυπικούς ελέγχους των 
τελωνείων. Μόλις η εντολή εκτελούνταν, τα στοι-
χεία διαγράφονταν από τους εισβολείς χωρίς 
να αφήσουν ίχνη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη 
διακίνηση λαθραίων φορτίων. Η αστυνομία, σε 
σχετικό έλεγχο που διεξήγαγε μετά την αναγνώ-
ριση της επίθεσης, βρήκε σε ένα container μεγά-
λη ποσότητα ναρκωτικών, όπλα και μεγάλα ποσά 
μετρητών. Παραμένει άγνωστο πόσα containers 
κατάφεραν οι εισβολείς να διακινήσουν λαθραία.

Cyber risk στη ναυτιλία: 
Πραγματικός κίνδυνος  
ή ένας ακόμα μύθος;

Του Βασιλείου Κακαμούκα, 
Claims Manager του The Britannia Steam Ship 
Insurance Association Limited

Η καταγραφή του πραγματικού 
αριθμού των κυβερνοεπιθέσεων 
είναι πολύ δύσκολη, είτε λόγω της 
συγκάλυψης τέτοιων επιθέσεων
είτε λόγω άγνοιας του συμβάντος.

ΕΞΥΠΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ / 

CYBER RISK
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 Έλεγχος πλοήγησης από χάκερ

To Πανεπιστήμιο του Τέξας οργάνωσε 
ένα cyber attack σε mega-yacht αξίας 
$80 εκατ., με εγκατεστημένα σύγχρονα 
ψηφιακά συστήματα και άρτια εκπαιδευ-
μένο πλήρωμα. Η επίθεση είχε, φυσικά, 

χαρακτήρα άσκησης σε συνεννόηση με την πλοιοκτήτρια εταιρεία, χωρίς να 
ενημερωθεί το πλήρωμα, πλην του πλοιάρχου. Με εξοπλισμό μόλις $3.000, 
οι «εισβολείς» κατάφεραν να παρέμβουν στις κεραίες GPS, στέλνοντας δικά 
τους στίγματα, και με αυτόν τον τρόπο απέκτησαν τον πλήρη έλεγχο της 
πλοήγησης. Το αποτέλεσμα ήταν να καταφέρουν να αλλάξουν την πορεία 
του yacht χωρίς να το αντιληφθεί το πλήρωμα, καθώς τα συστήματα πλοή-
γησης δεν έδειχναν καμία παρέκκλιση από τη σχεδιασμένη πορεία. 
Ο πλοίαρχος, μετά τη λήξη της άσκησης, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Οι εισβο-
λείς είχαν προβεί σε μια σειρά παραβάσεων στα συστήματα πλοήγησης. 
Κανένας από το πλήρωμα που βρισκόταν σε υπηρεσία γέφυρας δεν μπό-
ρεσε να το αντιληφθεί». 
Τα παραπάνω παραδείγματα αποδεικνύουν το εύρος και την ποικιλομορφία 
των επιθέσεων, ενώ η άγνοια και η δυσκολία αναγνώρισης των κινδύνων που 
εγκυμονεί η χρήση της τεχνολογίας καθιστούν τη ναυτιλιακή βιομηχανία 
ιδιαίτερα ευάλωτη σε τέτοιου είδους επιθέσεις. Όπως στα περισσότερα 
προαναφερθέντα παραδείγματα, είναι πολλές οι περιπτώσεις όπου η εται-
ρεία ή το πλοίο είχε δεχτεί cyber attack χωρίς να το αντιληφθεί κανείς για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ είναι εξίσου δύσκολο να προσδιοριστεί με 
ακρίβεια πότε το cyber attack έλαβε τέλος. Τα cyber attacks διαφέρουν 
θεμελιωδώς από όλους τους άλλους έως τώρα γνωστούς κινδύνους. Μια 
φωτιά, για παράδειγμα, είναι σχετικά εύκολο να προσδιοριστεί πότε ξεκίνη-
σε και πότε έλαβε τέλος, ενώ ο αντίστοιχος προσδιορισμός για ένα cyber 
attack είναι σύνθετος. 
Το 2017, ο ΙΜΟ εισήγαγε ένα ψήφισμα, καθιερώνοντας το Maritime Cyber 
Risk Management στο Safety Management System (SMS) της εταιρείας. 
Το ψήφισμα προβλέπει πως ένα εγκεκριμένο SMS θα πρέπει να έχει προ-
βλέψεις για Cyber Risk Management, σύμφωνα με τους στόχους και τις 
απαιτήσεις του κώδικα ISM. Η BIMCO έχει επίσης εκδώσει ένα εγχειρίδιο 
με κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με τα μέτρα προστασίας κατά των 
cyber attacks στα πλοία. 
Όπως και με όλους τους τομείς ασφάλειας, η απλή συμμόρφωση με το 
νομοθετικό πλαίσιο δεν επαρκεί για να αποφευχθεί ο κίνδυνος. Η έντα-
ξη του Cyber Risk Management στο «Safety Culture» μιας εταιρείας είναι 
επιτακτική. Η εισαγωγή της ναυτιλιακής βιομηχανίας στην ψηφιακή εποχή 
προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς. Είναι ευχή όλων να ληφθούν άμεσα τα 
κατάλληλα μέτρα προστασίας εντός και πέραν των κανονισμών ασφαλείας 
από τους κινδύνους που συνεπάγεται η νέα εποχή, προκειμένου να μην 
έχουμε επανάληψη της Cyber Risk εκδοχής του «Τιτανικού»/SOLAS.

Η επίθεση που δέχτηκε η A.P. Moller-
Maersk προκλήθηκε από την απλή 
απάντηση σε ένα κακόβουλο email από 
υπάλληλο της εταιρείας στην Ουκρανία.

Το Πανεπιστήμιο του Τέξας κατάφερε 
να αλλάξει την πορεία yacht χωρίς να το 
αντιληφθεί το πλήρωμα, καθώς τα συστήματα 
πλοήγησης δεν έδειχναν καμία παρέκκλιση 
από τη σχεδιασμένη πορεία. 

ΕΞΥΠΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ / 
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Στελέχη της 
ναυτιλιακής 
βιομηχανίας 
παρουσιάζουν  
τις σκέψεις και  
τις απόψεις τους  
για τις νέες 
τεχνολογίες και  
τα... έξυπνα πλοία. 

Οι απόψεις των στελεχών  
παρουσιάζονται ανά εταιρεία  
και με αλφαβητική σειρά.

Μύθοι 
   και 
αλήθειες

ΕΞΥΠΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
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Του Βασίλη Τσώλη, 
Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ΕΜΠ 
και Αρχιμηχανικού της Atlantic Bulk Carriers 
Management Ltd. 

Έξυπνη ναυτιλία είναι μια διευρυμένη γκάμα υπη-
ρεσιών, όπως είναι οι δορυφορικές επικοινωνίες, 
η παρακολούθηση φορτίων, η πλοήγηση, η δια-
χείριση πληρωμάτων και η ενεργειακή απόδοση. 
Μακρινός στόχος της είναι οι πλήρως αυτομα-
τοποιημένοι λιμένες, τα μη επανδρωμένα έξυπνα 
πλοία, η πιο αξιόπιστη από ποτέ πρόγνωση και-
ρού βάσει τοποθεσίας και η συγκέντρωση και η 
επεξεργασία των δεδομένων του πλοίου.
Τα τελευταία χρόνια, η στρατηγική εστίαση των 
κατασκευαστριών εταιρειών στην προώθηση 
έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών συνίσταται 
κυρίως σε δύο τομείς.
Ο πρώτος αφορά τα συστήματα που τοποθετού-
νται στα πλοία. Πρόκειται για συλλέκτες σημάτων 
και δεδομένων που τοποθετούνται σε διαφορε-
τικά συστήματα του πλοίου και επί 24 ώρες απο-
στέλλουν δεδομένα μέσω δορυφορικής επικοι-
νωνίας, αφού αυτά έχουν συγκεντρωθεί σε έναν 
κεντρικό συλλέκτη πληροφοριών (server) και 
επεξεργαστεί από αυτόν.
Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από τα κύρια 
μηχανήματα του πλοίου (μηχανή, γεννήτριες, 
λέβητας κ.ά.) και από τα όργανα ναυσιπλοΐας και 
επικοινωνίας του πλοίου, όπως τα ECDIS, Radar, 
βυθόμετρο, δρομόμετρο κ.ά. Κάποιοι κατασκευ-
αστές χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη 
(Artificial Intelligence) και τη μηχανική μάθηση 

(machine learning) αξιοποιώντας την τεχνολο-
γία των ασύρματων δικτύων και των έξυπνων 
συσκευών.
Ο δεύτερος τομέας είναι η διαχείριση των δεδο-
μένων που φεύγουν από το πλοίο και φτάνουν 
μέσω διαφόρων συστημάτων στη ναυτιλιακή 
εταιρεία. Κάθε ναυτιλιακή εταιρεία είναι υποχρε-
ωμένη να επενδύσει στην αγορά προγραμμάτων 
προστασίας δεδομένων, καθώς διάφοροι οργανι-
σμοί έχουν εκδώσει οδηγίες και απαιτήσεις όσον 
αφορά το cyber security τόσο στα γραφεία όσο 
και στα πλοία. 
Το μέλλον είναι προδιαγεγραμμένο για τις εται-
ρείες και τα πλοία τους, αφού τα βασικά μηχανή-
ματα των πλοίων θα συνδέονται δορυφορικά σε 
πραγματικό χρόνο, μετατοπίζοντας σταδιακά την 
ευθύνη των αποφάσεων από το πλοίο στη στεριά.
Πόσο κοντά είναι όμως αυτό; Υπάρχει ακόμη 
αρκετή δυσπιστία όσον αφορά την επένδυση 
ενός αρκετά μεγάλου ποσού από τη ναυτιλια-
κή στον εξοπλισμό των πλοίων. Πώς μπορεί να 
επενδύσει κανείς σε κάποια νέα τεχνολογία ή σε 
έναν κατασκευαστή που υπόσχεται μεν, αλλά τα 
αποτελέσματα αυτής της τεχνολογίας δεν έχουν 
εφαρμοστεί σε μεγάλο αριθμό πλοίων;
Σε τι ποσοστό ο κατασκευαστής θα ενημερώνει 
το πλοίο ή τη ναυτιλιακή εταιρεία ότι πρέπει να 
γίνονται αναβαθμίσεις σε software ή hardware 
και τι εγγυήσεις παρέχει γι’ αυτό;
Πώς εξασφαλίζεται ο πλοιοκτήτης ότι τα δεδο-
μένα που λαμβάνει από το πλοίο είναι αξιόπιστα 
και με τι μέτρο σύγκρισης προκύπτει αυτή η αξι-
οπιστία;
Είναι βέβαιο και ήδη έχει ξεκινήσει σε μεγάλο 
βαθμό ο εξοπλισμός των πλοίων πολλών ναυτιλι-
ακών εταιρειών με έξυπνα μηχανήματα, οι οποίες 
παίρνουν το ρίσκο επενδύοντας στην τεχνολογία 
αυτή και εκπαιδεύοντας στελέχη που θα παρα-
κολουθούν τα πλοία τους, αποσκοπώντας βέβαια 
σε μακροπρόθεσμα οφέλη, που θα μειώσουν το 
λειτουργικό κόστος.
Δεν πρέπει επίσης να αγνοείται το γεγονός ότι 
οι απρόβλεπτες αστοχίες συστημάτων πλοίου, 
οι πολυσύχναστες θαλάσσιες αρτηρίες, ο κίνδυ-
νος πειρατείας και κυβερνοπειρατείας απαιτούν 
μεγάλο βαθμό αξιοπιστίας και εφεδρείας των 
υπαρχόντων μηχανημάτων. 
Γι’ αυτό, το αυτόνομο πλοίο θα αργήσει να εμφα-
νιστεί και ίσως να χρειαστούν κάποιες δεκαετίες 
ώστε να ωριμάσει η ιδέα και να υλοποιηθεί, αφού 
έχουν βγει και οι σχετικοί κανονισμοί από πλευ-
ράς κατασκευής και λειτουργίας του, καθώς και 
το νομικό πλαίσιο από πλευράς αρχών.

Πολλές ναυτιλιακές εταιρείες εκπαιδεύουν 
στελέχη που θα παρακολουθούν τα πλοία τους 
με τη χρήση νέων τεχνολογιών, αποσκοπώντας 
σε μακροπρόθεσμα οφέλη, που θα μειώσουν 
το λειτουργικό κόστος.

Η ευθύνη των αποφάσεων  
θα μετατοπιστεί σταδιακά  
από το πλοίο στη στεριά
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Του Στέλιου Σαμπάνη, 
Head of ICT της GasLog LNG Services Ltd.

Πώς αντιλαμβάνεστε τον όρο «έξυπνη ναυτιλία»;
Έξυπνη ναυτιλία είναι η τεχνολογικά προηγμένη 
ναυτιλία. Ο δρόμος για την «έξυπνη ναυτιλία» 
απαιτεί πρώτα απ’ όλα αλλαγή νοοτροπίας και, 
δεύτερον, αλλαγή οράματος. Η έξυπνη ναυτιλία 
είναι μια έκφραση της 4ης βιομηχανικής επανά-
στασης, όπου τεχνολογίες όπως το Internet of 
Things (ΙοΤ), η ρομποτική και η τεχνητή νοη-
μοσύνη θα αλλάξουν τον τρόπο που ζούμε και 
εργαζόμαστε.

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αντιληπτή 
η στρατηγική εστίαση ορισμένων 
κατασκευαστριών εταιρειών στην προώθηση 
έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών. Ποιες  
από αυτές τις τεχνολογίες έχουν διευκολύνει 
την καθημερινότητά σας;
Η δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης σε 
συστήματα του πλοίου έχει ήδη βελτιώσει τον 
χρόνο επίλυσης προβλημάτων. Η ανάγκη φυσικής 
παρουσίας εξειδικευμένων τεχνικών έχει μειωθεί 
σημαντικά. Επίσης, η χρήση αισθητήρων για συλ-
λογή μετρήσεων έχει προσφέρει τη δυνατότητα 
στατιστικών αναλύσεων, θέτοντας τις προϋποθέ-
σεις για δημιουργία ισχυρών συστημάτων υπο-
στήριξης αποφάσεων.

Σε ποιους τομείς 
νομίζετε πως πρέπει 
να δοθεί επιπλέον 
έμφαση για έξυπνες 
λύσεις;
Σίγουρα στη βελτιστο-
ποίηση της ασφάλειας 
και της απόδοσης του 

πλοίου. Ασφάλεια, με τη διττή έννοια Safety & 
Security, και απόδοση σε σχέση με την κατανά-
λωση καυσίμων και τη βέλτιστη δρομολόγηση. Το 

δεύτερο είναι προφανώς άρρηκτα συνδεδεμένο 
με τις προσπάθειες της ναυτιλιακής κοινότητας 
για μείωση των ρύπων, το οποίο είναι ένα πεδίο 
όπου οι έξυπνες λύσεις μπορούν να επιδράσουν 
πολύ θετικά. 

Πιστεύετε ότι το ανθρώπινο δυναμικό των 
πλοίων είναι έτοιμο να εφαρμόσει έξυπνες 
λύσεις και να εκμεταλλευτεί πλήρως τις 
δυνατότητες που αυτές παρέχουν;
Δύο είναι οι παράγοντες επιτυχίας και αποδο-
χής έξυπνων λύσεων. Πρώτον, να υπάρχει σωστή 
ενημέρωση για τους στόχους, βραχυπρόθεσμα 
και μακροπρόθεσμα, και δεύτερον η χρηστικό-
τητα των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν. Σε 
συνδυασμό με τη δεύτερη, σημαντική επένδυση 
αποτελεί επίσης η εκπαίδευση και η εξοικείωση 
των χρηστών, και δη των ναυτικών, ώστε να μεγι-
στοποιηθούν τα οφέλη.

Δεδομένου ότι η έξυπνη ναυτιλία προϋποθέτει 
(στις περισσότερες περιπτώσεις) τη 
συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο, πιστεύετε πως 
υπάρχει σήμερα ένα ικανοποιητικό επίπεδο 
κυβερνοασφάλειας για τα δεδομένα που 
παράγουν τα πλοία;
Σίγουρα έχουν γίνει βήματα προόδου και αρκε-
τές επενδύσεις στην κυβερνοασφάλεια των ΙΤ 
συστημάτων. Τα πλοία όμως παράγουν δεδο-
μένα από διαφορετικά συστήματα, κάποια από 
τα οποία συνεχίζουν να έχουν κενά ασφαλείας. 
Χρειάζεται ακόμη μεγάλη προσπάθεια και εγρή-
γορση και, το σημαντικότερο, άμεση εμπλοκή 
των διαφόρων makers, μέσω των οποίων δημι-
ουργείται και διακινείται η πληροφορία.

Σε μια περίοδο με αρκετές προκλήσεις για 
τη διεθνή ναυτιλία, λόγω των επερχόμενων 
κανονισμών και της ασταθούς αγοράς, 
θεωρείτε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή ώστε 
οι διαχειρίστριες εταιρείες να επενδύσουν σε 
έξυπνες λύσεις για τα πλοία τους;
Η τεχνολογική ανάπτυξη και οι τεχνολογικές εξε-
λίξεις τρέχουν και δεν υπάρχει δυνατότητα ανα-
μονής μιας πιο «σταθερής αγοράς». Αντιθέτως, 
τώρα είναι η καλύτερη περίοδος και η ευκαιρία 
για τέτοιου είδους επενδύσεις.

Ο δρόμος για την έξυπνη 
ναυτιλία απαιτεί αλλαγή 
νοοτροπίας και οράματος

Το Internet of Things, η 
ρομποτική και η τεχνητή 
νοημοσύνη θα αλλάξουν 
τον τρόπο που ζούμε και 
εργαζόμαστε.
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Του Μιχάλη Σέρβου, 
Head of Energy Efficiency  
της Minerva Marine Inc.

Πώς αντιλαμβάνεστε τον όρο «έξυπνη ναυτιλία»;
Αναγνωρίζοντας ότι μακροπρόθεσμα οδηγού-
μαστε σε μια έξυπνη ναυτιλία, όπου αυτόνομα 
πλοία με χρήση τεχνητής νοημοσύνης θα είναι 
σε θέση να επιχειρούν χωρίς πλήρωμα, στην 
παρούσα φάση και για αρκετά χρόνια ακόμα ο 
όρος «έξυπνη ναυτιλία» θα ενσωματώνει και τους 
ναυτικούς. 
Η έξυπνη ναυτιλία προϋποθέτει πλοία εφοδια-
σμένα με κατάλληλο εξοπλισμό, που επιτρέπει 
την αυτόματη καταγραφή δεδομένων από όλα τα 
κύρια μηχανήματα του πλοίου και την προώθηση 
αυτών σε πραγματικούς ή σε σχεδόν πραγμα-
τικούς χρόνους στη στεριά. Μέρος της ανάλυ-
σης αυτών των δεδομένων, στα οποία θα έχουν 
ενσωματωθεί πληροφορίες για τον καιρό και τις 

θαλάσσιες διαδρομές, θα πρέπει να πραγματο-
ποιείται σε πραγματικό χρόνο πάνω στο πλοίο, 
ούτως ώστε να επιλέγονται αυτόματα οι καλύτε-
ρες δυνατές πορείες με γνώμονα την ασφάλεια 
και την εξοικονόμηση ενέργειας. Ταυτόχρονα, η 
πρώτη αυτή ανάλυση θα πρέπει να επιτρέπει την 
έγκαιρη αναγνώριση μη ορθής λειτουργίας του 
κύριου εξοπλισμού του πλοίου.

Η ανάλυση αυτών των δεδομένων δεν θα πρέπει 
να σταματά εκεί, καθώς η μεταφορά τους στη 
στεριά ή σε εφαρμογές cloud θα πρέπει να επι-
τρέπει την περαιτέρω ανάλυσή τους μέσω δια-
σύνδεσης με βάσεις δεδομένων κατασκευαστών 
και ειδικών, παρέχοντας σημαντικές πληροφορί-
ες για τη λήψη αποφάσεων πάνω στο πλοίο αλλά 
και στη στεριά· αποφάσεις που μπορεί να σχετί-
ζονται είτε με τη συντήρηση είτε με την εμπορι-
κή διαχείριση των πλοίων.

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αντιληπτή 
η στρατηγική εστίαση ορισμένων 
κατασκευαστριών εταιρειών στην προώθηση 
έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών. Ποιες  
από αυτές τις τεχνολογίες έχουν διευκολύνει 
την καθημερινότητά σας;
Η μεγάλη αλλαγή που έχει επέλθει τα τελευταία 
χρόνια είναι η εισαγωγή του VSAT στη ναυτιλία 
και μαζί του η δυνατότητα υποστήριξης ευρυζω-
νικών εφαρμογών, με σχετικά μεγάλες ταχύτητες 
δεδομένων σε χαμηλό κόστος. Η εξέλιξη αυτή 
έχει κάνει δυνατή την απομακρυσμένη πρό-
σβαση σε συστήματα του πλοίου, αλλά και τη 
μεταφορά μεγάλου όγκου ψηφιακών δεδομένων 
υψηλής συχνότητας που αφορούν την απόδοσή 
τους, επιτρέποντας την ανάλυσή τους και την υιο-
θέτηση πολιτικών πρόληψης σε τομείς όπως η 
ενεργειακή και περιβαλλοντολογική απόδοση, η 
ναυσιπλοΐα και η συντήρηση.

Σε ποιους τομείς νομίζετε πως πρέπει να δοθεί 
επιπλέον έμφαση για έξυπνες λύσεις;
Οι έξυπνες λύσεις θα πρέπει κατ’ αρχάς να παρέ-
χουν στους εμπλεκομένους με τη διαχείριση των 
πλοίων, είτε αυτοί βρίσκονται πάνω σε αυτά είτε 
στη στεριά, την ευχέρεια να μειώσουν τον καθη-
μερινό φόρτο εργασίας τους που σχετίζεται με 
την κάλυψη τυπικών ημερήσιων αναγκών. Ένα 
παράδειγμα είναι η αυτόματη δημιουργία αρχείων 
καταγραφής πάνω στο πλοίο.
Ακόμα μεγαλύτερης σημασίας, βέβαια, είναι η 
δυνατότητα έγκαιρης αναγνώρισης βλαβών των 
μηχανημάτων του πλοίου και η αποκατάστασή 
τους, όσο αυτό είναι δυνατό, μέσω απομακρυ-
σμένης σύνδεσης. 

Πιστεύετε ότι το ανθρώπινο δυναμικό των 
πλοίων είναι έτοιμο να εφαρμόσει έξυπνες 
λύσεις και να εκμεταλλευτεί πλήρως τις 
δυνατότητες που αυτές παρέχουν;
Σε έναν μεγάλο βαθμό, ναι. Αυτό που πρέπει να 
εξασφαλίσουμε είναι ότι οι έξυπνες λύσεις παρέ-
χουν στοχευμένα την απαιτούμενη πληροφορία, 
κατάλληλα φιλτραρισμένη ούτως ώστε να μπορέ-
σει να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά από τους 

Tα πλοία μετατρέπονται 
σταδιακά σε πλωτά δίκτυα 
υπολογιστών

Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι 
οι έξυπνες λύσεις παρέχουν 
την απαιτούμενη πληροφορία, 
κατάλληλα φιλτραρισμένη, ούτως 
ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί 
αποτελεσματικά από τους ναυτικούς.

ΕΞΥΠΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ / 

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ



ναυτικούς σε τομείς όπως είναι η ναυσιπλοΐα και 
η συντήρηση του εξοπλισμού του πλοίου.
Πέρα από αυτό, λαμβάνοντας υπόψη και τις 
αυξημένες ανάγκες συμμόρφωσης με κανονι-
σμούς, η βοήθεια των έξυπνων λύσεων μπορεί να 
αποβεί καταλυτική είτε στο κομμάτι της εφαρ-
μογής και της πρόληψης είτε στο κομμάτι των 
απαραίτητων εγγραφών που απαιτούνται από 
αυτούς, μειώνοντας τον σχετικό φόρτο εργασίας 
και ελαχιστοποιώντας πιθανά λάθη, που μπορεί 
να έχουν καταστροφικές συνέπειες.

Δεδομένου ότι η έξυπνη ναυτιλία προϋποθέτει 
(στις περισσότερες περιπτώσεις) τη 
συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο, πιστεύετε πως 
υπάρχει σήμερα ένα ικανοποιητικό επίπεδο 
κυβερνοασφάλειας για τα δεδομένα που 
παράγουν τα πλοία;
Θεωρώ ότι η ναυτιλία στο σύνολό της δεν έχει 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της κυβερνοασφά-
λειας. Οι τεχνικές κυβερνοεπιθέσεων βελτιώνο-
νται συνεχώς, οπότε για την αντιμετώπισή τους 
χρειάζεται συνεχής ενημέρωση και αντίστοιχες 
προσαρμογές. Είναι γεγονός ότι τα πλοία μετα-
τρέπονται σε πλωτά δίκτυα υπολογιστών, και 

αυτό τα κάνει ευάλωτα. Η πράξη όμως έχει δεί-
ξει ότι ο αδύναμος κρίκος της αλυσίδας είναι οι 
χρήστες και όχι τα συστήματα, άρα χρειάζεται 
περαιτέρω προσπάθεια στο να εξασφαλίσουμε 
ότι τα πληρώματα των πλοίων είναι σωστά εκπαι-
δευμένα και στο κατάλληλο επίπεδο επιφυλακής. 

Σε μια περίοδο με αρκετές προκλήσεις για 
τη διεθνή ναυτιλία, λόγω των επερχόμενων 
κανονισμών και της ασταθούς αγοράς, 
θεωρείτε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή ώστε 
οι διαχειρίστριες εταιρείες να επενδύσουν σε 
έξυπνες λύσεις για τα πλοία τους;
Τουναντίον, οι συνθήκες αυτές είναι που επιβάλ-
λουν την επένδυση σε έξυπνες λύσεις, κυρίως 
στο κομμάτι της παρακολούθησης, καθώς η 
προσθήκη scrubbers, συστημάτων διαχείρισης 
θαλάσσιου έρματος, υδροδυναμικών βοηθη-
μάτων με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης, αλλά και η χρήση των καινούργιων 
καυσίμων, αλλάζουν δραστικά το ενεργειακό 
προφίλ των πλοίων και ταυτόχρονα δημιουρ-
γούν την ανάγκη για έγκαιρη αναγνώριση απο-
κλίσεων από την προβλεπόμενη συμπεριφορά 
αυτών. 
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Παρά το αυξημένο κόστος,  
οι έξυπνες λύσεις είναι 
απαραίτητες για τη ναυτιλία

Του Κωνσταντίνου Μαούνη, 
Technical Director της Polembros 
Shipping

Πώς αντιλαμβάνεστε τον όρο «έξυπνη ναυτιλία»;
Διαβάζοντας τον όρο «έξυπνη ναυτιλία», έρχο-
νται στις σκέψεις μου τα ακόλουθα:
• Υψηλός αυτοματισμός.
• Μείωση προσωπικού.
• Αυξημένη εξάρτηση από τα ηλεκτρονικά. 
• Ανάγκη για πιο εξειδικευμένη εκπαίδευση 

προσωπικού, τόσο στο πλοίο όσο και στο 
γραφείο.

• Αυξημένη ασφάλεια, καθώς, σύμφωνα με 
μελέτες, το 70-80% των ατυχημάτων στη 
θάλασσα οφείλονται σε ανθρώπινο λάθος.

• Μεγαλύτερη αποδοτικότητα.
• Πιθανώς αυξημένη χωρητικότητα φορτιού. 

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αντιληπτή 
η στρατηγική εστίαση ορισμένων 
κατασκευαστριών εταιρειών στην προώθηση 
έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών. Ποιες  
από αυτές τις τεχνολογίες έχουν διευκολύνει 
την καθημερινότητά σας;
Ποικίλοι αισθητήρες σε όλο το πλοίο: τόσο στη 

γέφυρα όσο και στη μηχανή και στο 
κατάστρωμα, προγράμματα που με 
τη χρήση των ανωτέρω αισθητήρων 
βοηθούν σημαντικά στην παρακολού-
θηση των επιδόσεων (Performance 
Monitoring), καθώς και νέες ηλεκτρο-
νικές συσκευές, όπως το ECDIS, έχουν 
συμβάλει σημαντικά στη διευκόλυνση 
της λειτουργικής διαχείρισης των πλοίων.

Σε ποιους τομείς νομίζετε πως 
πρέπει να δοθεί επιπλέον έμφαση 
για έξυπνες λύσεις;
Νομίζω πως οι κύριοι τομείς στους 
οποίους πρέπει να εστιαστούν οι 
κατασκευαστές των έξυπνων λύσεων 
στο άμεσο μέλλον είναι η οικολογική 
εξέλιξη των συσκευών, η ακόμα μεγα-

λύτερη ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και, φυσικά, η 
προστασία του κυβερνοχώρου.

Πιστεύετε ότι το ανθρώπινο δυναμικό των 
πλοίων είναι έτοιμο να εφαρμόσει έξυπνες 
λύσεις και να εκμεταλλευτεί πλήρως τις 
δυνατότητες που αυτές παρέχουν;
Δυστυχώς, μιλώντας αποκλειστικά για το ελλη-
νικό ανθρώπινο δυναμικό, και παρά τη μεγάλη 
ναυτική παράδοσή μας, πιστεύω πως οι σχολές 
της ναυτικής μας εκπαίδευσης χρήζουν περαιτέ-
ρω υποστήριξης σε τεχνικό αλλά και σε ανθρώ-
πινο δυναμικό. Συνεπώς, η απάντηση στο ερώ-
τημα είναι πως δεν πιστεύω ότι το ανθρώπινο 
δυναμικό είναι έτοιμο να εκμεταλλευτεί πλήρως 
τις δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνο-
λογίες. 

Δεδομένου ότι η έξυπνη ναυτιλία προϋποθέτει 
(στις περισσότερες περιπτώσεις) τη 
συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο, πιστεύετε πως 
υπάρχει σήμερα ένα ικανοποιητικό επίπεδο 
κυβερνοασφάλειας για τα δεδομένα που 
παράγουν τα πλοία;
Πιστεύω πως η κυβερνοασφάλεια στην παγκό-
σμια ναυτιλία, και παρά τις συνεχείς προσπάθειες 
βελτίωσης, δεν έχει φτάσει ακόμη στο επίπεδο 
της απόλυτης βεβαιότητας.

Σε μια περίοδο με αρκετές προκλήσεις για 
τη διεθνή ναυτιλία, λόγω των επερχόμενων 
κανονισμών και της ασταθούς αγοράς, 
θεωρείτε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή ώστε 
οι διαχειρίστριες εταιρείες να επενδύσουν σε 
έξυπνες λύσεις για τα πλοία τους; 
Πιστεύω ότι, παρά το αυξημένο κόστος, οι έξυ-
πνες λύσεις είναι απαραίτητες, ακριβώς για να 
αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις, με κυριό-
τερους στόχους την οικονομία, αλλά και την απο-
τελεσματικότητα.

Οι κύριοι τομείς 
στους οποίους 
πρέπει να 
εστιαστούν οι 
έξυπνες λύσεις είναι 
η οικολογική εξέλιξη 
των συσκευών, 
η ασφάλεια της 
ναυσιπλοΐας και 
η προστασία του 
κυβερνοχώρου.
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H έξυπνη τεχνολογία  
δεν θα αντικαταστήσει  
τον ανθρώπινο παράγοντα

Του Δημήτρη Α. Κυρίτση, 
Energy & Environmental Manager της Tsakos 
Columbia Shipmanagement (“TCM”) S.A.

Πώς αντιλαμβάνεστε τον όρο «έξυπνη ναυτιλία»;
Αντιλαμβάνομαι τον όρο «έξυπνη ναυτιλία» ως 
μια βιομηχανία ευθυγραμμισμένη με τα οφέλη 
της τεχνολογίας και η οποία ενσωματώνει πλή-
ρως την τεχνητή νοημοσύνη και την επεξεργα-
σία μεγάλου όγκου δεδομένων στην καθημερινή 
διαχείριση των πλοίων. Αναγνωρίζω βέβαια ότι η 
έξυπνη τεχνολογία δεν είναι εδώ για να αντικα-
ταστήσει τον ανθρώπινο παράγοντα, αλλά μόνο 
ένα πρόσθετο εργαλείο, για να τον υποστηρίξει. 

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αντιληπτή 
η στρατηγική εστίαση ορισμένων 
κατασκευαστριών εταιρειών στην προώθηση 
έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών. Ποιες από 
αυτές τις τεχνολογίες έχουν διευκολύνει την 
καθημερινότητά σας;
Η συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο και κατά συνέ-
πεια η τηλεμετρία, το προγραμματισμένο σύστη-
μα συντήρησης (PMS) αλλά και ο καλύτερος 
προγραμματισμός των πόρων των επιχειρήσεων 
(ERP) έχουν διευκολύνει σημαντικά την καθημε-
ρινότητα. 

Σε ποιους τομείς νομίζετε πως πρέπει να δοθεί 
επιπλέον έμφαση για έξυπνες λύσεις;
Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ψηφι-
οποίηση της εφαρμογής του ISM ως προς τη μεί-

ωση της ανθρώπινης συμμετοχής σε αυτήν, για 
τη μείωση εργατοωρών και τη βελτιστοποίηση 
διαχείρισης των ρύπων. 

Πιστεύετε ότι το ανθρώπινο δυναμικό των 
πλοίων είναι έτοιμο να εφαρμόσει έξυπνες 
λύσεις και να εκμεταλλευτεί πλήρως τις 
δυνατότητες που αυτές παρέχουν;
Το ανθρώπινο δυναμικό και η «έξυπνη» λύση δεν 
είναι ποτέ έτοιμα να εφαρμοστούν και να γίνουν 
εκμεταλλεύσιμα πλήρως, ως προς τις δυνατότη-
τες που παρέχονται, εάν δεν εκπαιδευτούν και 
δεν εξοικειωθούν κατάλληλα οι χρήστες και δεν 
προσαρμοστούν και οι «λύσεις» στην κουλτούρα 
της εκάστοτε εταιρείας.  

Δεδομένου ότι η έξυπνη ναυτιλία προϋποθέτει 
(στις περισσότερες περιπτώσεις) τη 
συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο, πιστεύετε πως 
υπάρχει σήμερα ένα ικανοποιητικό επίπεδο 
κυβερνοασφάλειας για τα δεδομένα που 
παράγουν τα πλοία;
Σήμερα υπάρχει η δυνατότητα για ένα ικανοποιη-
τικό επίπεδο κυβερνοασφάλειας για τα δεδομένα 
που παράγουν τα πλοία.

Σε μια περίοδο με αρκετές προκλήσεις για 
τη διεθνή ναυτιλία, λόγω των επερχόμενων 
κανονισμών και της ασταθούς αγοράς, 
θεωρείτε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή ώστε 
οι διαχειρίστριες εταιρείες να επενδύσουν σε 
έξυπνες λύσεις για τα πλοία τους;
Αυτή είναι η πλέον κατάλληλη στιγμή οι διαχει-
ρίστριες εταιρείες να επενδύσουν σε έξυπνες 
λύσεις για τα πλοία τους.

Η συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο,  
το προγραμματισμένο σύστημα συντήρησης 
και ο καλύτερος προγραμματισμός των 
πόρων των επιχειρήσεων έχουν διευκολύνει 
σημαντικά την καθημερινότητα στη ναυτιλία. 
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Δεν υπάρχει αμφιβολία 
ότι τα big data, τα έξυπνα 
συστήματα και η τεχνητή 
νοημοσύνη (ΤΝ) θα βελτι-
ώσουν όλες τις λειτουργίες 

των πλοίων, καθιστώντας τες πιο αποτελεσμα-
τικές, πιο οικονομικά αποδοτικές και πιο φιλι-
κές προς το περιβάλλον – φυσικά, μόνο εάν τα 
συστήματα αυτά σχεδιαστούν και χρησιμοποιη-
θούν με τον σωστό τρόπο.
Επίσης, αναπτύσσονται νέες λειτουργικές έννοι-
ες, με τα κέντρα ελέγχου των πλοίων στην ξηρά 
στα γραφεία ναυτιλιακών εταιρειών να στελεχώ-
νονται από ναυτικούς, μηχανικούς και εμπορι-
κούς εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα επιβλέπουν 
την απόδοση ενός στόλου.
Λέγεται ότι τα έξυπνα πλοία απαιτούν ένα διαφο-
ρετικό σύνολο προσόντων από την πλευρά των 

ναυτικών. Προσωπικά θεωρώ ότι 
απαιτούν επιπρόσθετα προσό-
ντα. Παρά τα big data και την ΤΝ  
–τα οποία ασφαλώς θα παρέχουν 
καλύτερα εργαλεία για την πρό-
βλεψη μελλοντικών γεγονότων, 
τον προγραμματισμό, αλλά και τη 
μείωση των κινδύνων–, τα πλοία 
θα συνεχίσουν να εκτίθενται σε 
καταστάσεις όπως οι απρόβλε-
πτες καιρικές συνθήκες. Τα πλοία 
θα εξακολουθήσουν να διαθέτουν 
σχετικά πολύπλοκο τεχνικό εξο-
πλισμό, πράγμα που σημαίνει ότι 

θα συνεχίσουν να εμφανίζονται ζημιές και βλά-
βες και θα χρειαζόμαστε πλήρωμα επί του πλοί-
ου με πρακτική εμπειρία και ενεργό ρόλο στην 

ΕΞΥΠΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ / 
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Η έξυπνη ναυτιλία απαιτεί  
έξυπνη αξιολόγηση των ναυτικών

Προς ένα νέο μοντέλο αξιολόγησης  
των ναυτικών

Είναι εξαιρετικά 
απίθανο η ναυτιλιακή 
βιομηχανία να κινηθεί 
γρήγορα προς ένα 
σύστημα μείωσης 
των κινδύνων, όπως 
αυτό της βιομηχανίας 
αεροσκαφών.

Οι νέες τεχνολογίες βελτίωσης του ελέγχου και  
της διαχείρισης των λειτουργιών επί του πλοίου εξελίσσονται 
ταχύτατα. Παρότι τα νέα συστήματα θα είναι εγκατεστημένα 
σε νεόκτιστα και σε νέου σχεδιασμού πλοία, τελικά  
θα επηρεαστούν όλα τα πλοία, καθώς οι μετασκευές  
θα φέρουν τα νέα αυτά εργαλεία και στον υπάρχοντα στόλο. 
Αυτό σημαίνει ότι όλα τα μέλη του πληρώματος πιθανόν  
να καταλήξουν να εργάζονται με έξυπνα συστήματα.

Του Henrik Jensen, 
Managing Director  
της Danica Maritime Services

αντιμετώπιση προβλημάτων όπως οι ρωγμές 
σε ένα χιτώνιο ή οι χαλαροί ιμάντες. Ο κλάδος 
θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει την ανάγκη για 
τέτοιου είδους έκτακτες επισκευές (εκτός εάν 
προχωρήσουμε σε ένα σύστημα μείωσης των κιν-
δύνων όπως αυτό της βιομηχανίας αεροσκαφών, 
το οποίο είναι ένα εντελώς διαφορετικό σύστη-
μα όχι μόνο όσον αφορά τη συνεχή συντήρη-
ση, αλλά και τον σχεδιασμό και την υποστήριξη 
των κρίσιμων συστημάτων). Αυτό θα απαιτήσει 
μια εντελώς διαφορετική νοοτροπία, η οποία 
θα ξεκινά από το στάδιο του σχεδιασμού κάθε 
εξαρτήματος του πλοίου, θα φτάνει έως το στά-
διο της συναρμολόγησης και θα συμπεριλαμβά-
νει τον τρόπο λειτουργίας και συντήρησής τους. 
Δεδομένου ότι το κόστος για όλα αυτά υπερτε-
ρεί κατά πολύ της εξοικονόμησης κόστους που 
σχετίζεται με το πλήρωμα, αλλά και των δαπανών 
και των ζημιών που αφορούν τις βλάβες, είναι 
πολύ απίθανο η ναυτιλιακή βιομηχανία να κινηθεί 
γρήγορα προς αυτή την κατεύθυνση.

Ποιες επιπλέον δεξιότητες και ικανότητες 
απαιτούνται λοιπόν;

Για να υπάρξει προσαρμογή στα νέα έξυπνα 
συστήματα, χρειαζόμαστε ανθρώπους οι οποίοι 
είναι ικανοί να προσαρμόζονται και να αντιμετω-
πίζουν τις αλλαγές. Αυτό με τη σειρά του σημαί-
νει ότι απαιτείται ένα ορισμένο IQ, καθώς και 
ανοιχτό μυαλό.
Καθώς το σύστημα ελέγχου γίνεται πιο σύνθετο 
και ενοποιημένο με την αυτοματοποιημένη λήψη 
αποφάσεων, θα χρειαστούμε επίσης ναυτικούς 
που μπορούν να επαληθεύουν τα δεδομένα. 



Αυτό απαιτεί εμπειρία, αλλά και υψηλό βαθμό επίγνωσης των καταστάσεων 
και καλή αντιληπτική ικανότητα.
Θα απαιτηθεί επίσης ανεπτυγμένη ικανότητα διαισθητικής σκέψης. Ωστόσο, 
αυτό θα είναι αντιφατικό κατά κάποιον τρόπο, αφού οι ναυτιλιακές εταιρείες 
θα θέλουν ναυτικούς οι οποίοι δεν θα βγαίνουν εκτός γραμμής, αλλά αντιθέτως 
θα τηρούν μια στάση συμμόρφωσης με τις διαδικασίες και τις προδιαγραφές.
Οι κοινωνικές δεξιότητες θα είναι εξίσου σημαντικές. Οι έξυπνοι ναυτικοί θα 
χρειάζεται να επικοινωνούν και να συνεργάζονται με διάφορους συναδέλφους, 
οι οποίοι θα έχουν διαφορετικό επαγγελματικό υπόβαθρο, καθώς και να έχουν 
τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν με τα επιχειρησιακά κέντρα στην ακτή.

 Έξυπνη αξιολόγηση

Για να βρούμε έξυπνα πληρώματα για τα έξυπνα πλοία, χρειάζεται να ενι-
σχύσουμε τη διαδικασία αξιολόγησης και διαλογής υποψηφίων. Η επαγ-
γελματική επίδοση του καθενός από εμάς μπορεί να αποδοθεί σε πέντε 
βασικές ομάδες ικανοτήτων: Ταλέντο/IQ, Προσωπικά Χαρακτηριστικά, 
Δεξιότητες, Γνώσεις και Συμπεριφορά. Αυτό το ονομάζω «τρίγωνο ικανότη-
τας». Το ταλέντο/IQ και τα προσωπικά χαρακτηριστικά είναι στοιχεία προ-
γραμματισμένα από τη γέννηση ή τα πρώτα χρόνια της ζωής μας και είναι 
δύσκολο (αλλά όχι αδύνατο) να τα αλλάξουμε. Οι δεξιότητες και η γνώση 
είναι στοιχεία που αναπτύσσουμε μέσω της μάθησης και της εμπειρίας, ενώ 
η συμπεριφορά είναι η ικανότητά μας να αλληλεπιδρούμε με τους άλλους 
ανθρώπους – ικανότητα γνωστή και ως «κοινωνικές δεξιότητες».
Οι περισσότερες αξιολογήσεις σήμερα επικεντρώνονται μόνο στον έλεγχο 
των δεξιοτήτων και των γνώσεων μέσω της εξέτασης των πιστοποιητικών 
και της εμπειρίας. Για να βρούμε έξυπνα πληρώματα, χρειαζόμαστε μια έξυ-
πνη αξιολόγηση μέσω μιας πολύ πιο ολιστικής προσέγγισης.
Η έξυπνη αξιολόγηση πρέπει αναμφίβολα να περιλαμβάνει IQ τεστ και 
ψυχομετρικά τεστ. Η πρόκληση εδώ είναι να επιλέξουμε ένα τεστ με τεκ-
μηριωμένη υψηλή συσχέτιση των αποτελεσμάτων του τεστ και της πραγ-
ματικής απόδοσης. Δυστυχώς, δεν υπάρχει τέτοιο τεκμηριωμένο τεστ ειδι-
κά για τους ανώτερους αξιωματικούς του εμπορικού ναυτικού, επομένως 
χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τεστ που έχουν αποδειχθεί κατάλληλα σε 
άλλες παρόμοιες εργασιακές καταστάσεις.

Κανένα τεστ δεν είναι 100% ακριβές, επομένως το προσωπικό το οποίο 
είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση θα χρειαστεί να εκπαιδευτεί και σε 
τεχνικές συνέντευξης, οι οποίες θα του επιτρέπουν να επιβεβαιώνει τα απο-
τελέσματα του τεστ.

Πολλές ναυτιλιακές εταιρείες χρησιμοποιούν 
σήμερα πολλαπλές πηγές πληρωμάτων, οι οποίες 
περιλαμβάνουν διάφορα πρακτορεία επάνδρω-
σης πλοίων, γεγονός που καθιστά περίπλοκο το 
ζήτημα της εφαρμογής και της λειτουργίας μιας 
εξειδικευμένης διαδικασίας αξιολόγησης. Προ-
βλέπω ότι αυτό θα οδηγήσει στην αναδιάρθρωση 
των πηγών των πληρωμάτων και στη μετάβαση 
σε συνεργάτες εύρεσης πληρωμάτων, οι οποίοι 
θα διαθέτουν την ικανότητα και τη γνώση να δια-
χειρίζονται τέτοια ενισχυμένα καθεστώτα αξιο-
λόγησης.

Οι έξυπνοι ναυτικοί θα είναι ένα ακριβό 
περιουσιακό στοιχείο

Η έξυπνη αξιολόγηση δεν θα είναι πανάκεια. 
Στην πραγματικότητα, οι υψηλότερες απαιτή-
σεις θα περιορίσουν το πεδίο των υποψηφίων 
οι οποίοι θα τις πληρούν. Κατά συνέπεια, αυτό 
θα οδηγήσει σε έλλειψη προσωπικού και οι ναυ-
τιλιακές εταιρείες θα αναγκαστούν να εξετάζουν 
υποψηφίους οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στις απαιτήσεις και να τους παρέχουν 
πρόσθετη εκπαίδευση. Επίσης, οι ναυτικοί οι 
οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις θα χρειαστεί 
να εκπαιδευτούν στον χειρισμό έξυπνων συστη-
μάτων.
Γενικά, οι ναυτιλιακές εταιρείες θα πρέπει να 
παράσχουν περισσότερη εκπαίδευση στους 
ναυτικούς. Συνεπώς, η ενδεχόμενη αποχώρηση 
ενός ναυτικού αντιπροσωπεύει μια απώλεια – όχι 
μόνο της επένδυσης που έχει γίνει στην εκπαί-
δευση του ναυτικού, αλλά και του συγκαλυμμέ-
νου κόστους της αντικατάστασης αυτού του 
ναυτικού με έναν νεοπροσληφθέντα, ο οποίος θα 
χρειαστεί κάποιον χρόνο να γίνει πλήρως αποτε-
λεσματικός σε αυτόν τον ρόλο.
Αυτό σημαίνει ότι οι εργοδότες θα πρέπει να 
προσφέρουν συνθήκες οι οποίες δεν θα περιο-
ρίζονται μόνο στην άμεση αμοιβή, αλλά θα προ-
σφέρουν και ελκυστικά εργασιακά περιβάλλοντα 
τα οποία θα διαχειρίζονται με τον σωστό τρόπο.

 Όχι επανάσταση, αλλά εξέλιξη

Το καλό είναι ότι, παρόλο που τα πράγματα θα 
αλλάξουν γρήγορα, δεν πρόκειται περί επανάστα-
σης ή καταστροφής, αλλά μάλλον περί εξέλιξης. 
Για την πλειοψηφία των ναυτιλιακών εταιρειών, τα 
έξυπνα πλοία που χρειάζονται έξυπνα πληρώμα-
τα θα έλθουν μετά από ένα χρονικό διάστημα, 
επομένως θα έχουμε τον χρόνο να προσαρμο-
στούμε – αλλά πρέπει να αρχίσουμε να προετοι-
μαζόμαστε τώρα!
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Η Ευφυής Ερευνητική Υπο-
δομή στη Ναυτιλία, στην 
Εφοδιαστική Αλυσίδα και 
στις Μεταφορές (ENIRISST) 
έρχεται να καλύψει το συγκε-
κριμένο κενό, συνιστώντας 
μια πρωτοποριακή ερευνη-
τική υποδομή που θα συν-
δυάζει τη συλλογή και την 
επεξεργασία δεδομένων, 
τη δημιουργία καινοτόμων 
μοντέλων και τεχνικών προ-
γραμματισμού, την ανάπτυξη 
χρήσιμων εφαρμογών και, 
τέλος, την ανάπτυξη ψηφια-
κών παρατηρητηρίων, με στό-
χο την υποστήριξη των ενδι-
αφερόμενων φορέων δημό-
σιου και ιδιωτικού τομέα. 
Το όραμα των ακαδημαϊκών 
υπευθύνων της ENIRISST 

είναι να αποτελέσει ένα κέντρο αριστείας, 
που θα προάγει και θα υποστηρίζει την 
έρευνα στους τομείς της ναυτιλίας, της εφο-
διαστικής αλυσίδας και των μεταφορών. Η 
ερευνητική υποδομή ENIRISST χρηματο-
δοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & 
Καινοτομία», με τη συγχρηματοδότηση της 
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο πλαίσιο της πρώτης ημερίδας της 
ENIRISST, που έλαβε χώρα στις 18 Σεπτεμ-
βρίου 2019 στο Ίδρυμα Ευγενίδου στην 
Αθήνα, υπό τον συντονισμό του Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου, έντεκα ακαδημαϊκά και ερευ-

νητικά ιδρύματα της χώρας «συνομίλησαν» 
με σκοπό την πιο στενή συνεργασία. Στόχος 
της ημερίδας ήταν αφενός να παρουσιάσει 
την ερευνητική υποδομή και τις πλατφόρ-
μες που προσφέρει η πρωτοβουλία για τη 
ναυτιλία και το θαλάσσιο περιβάλλον, τις 
χρηματοπιστωτικές αγορές, τις διατροπικές 
μεταφορές, τις επιβατικές μετακινήσεις, τη 
ναυτιλιακή κληρονομιά και τις υποδομές, 
αφετέρου να διερευνηθούν οι απόψεις και 
κυρίως οι πραγματικές επιδιώξεις των σχε-
τικών κλάδων της αγοράς ως προς τις πλατ-
φόρμες και τις υπηρεσίες που μπορεί να 
προσφέρει η ερευνητική υποδομή.
Με αφορμή την πρόσφατη αυτή ημερίδα, 
συνομιλήσαμε με την επιστημονικά υπεύθυ-
νη και συντονίστρια της ερευνητικής υποδο-
μής, καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου, 
καθώς και με την αναπληρώτρια συντονί-
στρια, καθηγήτρια Ελένη Θανοπούλου.

Ποιες είναι οι σημαντικότερες προκλήσεις 
για την εφοδιαστική αλυσίδα στη χώρα 
μας σήμερα; Για ποιο λόγο είναι πλέον 
απαραίτητη μια ανοιχτή πλατφόρμα 
ανάλυσης δεδομένων;
H Ελλάδα διακρίνεται από τη γεωγραφική 
ιδιαιτερότητα της νησιωτικής διασποράς 
και της πολύ εκτεταμένης ακτογραμμής. 
Ό,τι όμως αποτελεί διακριτό στοιχείο της 
ομορφιάς της χώρας μας είναι παράλληλα 
μια πρόκληση για τη διακίνηση αγαθών και 
επιβατών. Οι νέες τεχνολογίες και απαι-
τούν και διευκολύνουν τη δημιουργία μιας 
ευφυούς ερευνητικής υποδομής, ώστε να 

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Οι νέες τεχνολογίες απαιτούν τη δημιουργία ευφυών 
ερευνητικών υποδομών για την ανάλυση δεδομένων 
στη ναυτιλία και στις μεταφορές

Συνέντευξη των: 
Αμαλίας Πολυδωροπούλου, 
Καθηγήτριας του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχει-
ρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου  

και 
Ελένης Θανοπούλου, 
Καθηγήτριας του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχει-
ρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
στον Γιάννη Θεοδωρόπουλο

Η έρευνα και η παρακολούθηση των δεδομένων και 
των τάσεων στη ναυτιλία και στις μεταφορές αποτελεί 
μια πολυετή συστηματική επιδίωξη της ακαδημαϊκής 
κοινότητας παγκοσμίως. Αν και η Ελλάδα πρωτοπορεί  
σε θέματα πανεπιστημιακής έρευνας και διδασκαλίας  
στα γνωστικά αντικείμενα των ναυτιλιακών σπουδών, 
ωστόσο υστερούσε στην επίτευξη μιας σύμπραξης  
και κοινής προσπάθειας για την ανάλυση, με προηγμένα  
επιστημονικά εργαλεία, των δεδομένων που 
καταγράφονται από την ευρεία γκάμα των μεταφορών.



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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παρασχεθούν εργαλεία για να αναλύονται και εν 
τέλει να λύνονται τα σχετικά προβλήματα. 

Είναι η πρώτη φορά που τόσοι σημαντικοί 
φορείς (ακαδημαϊκά ιδρύματα, κοινωνικοί 
φορείς, αγορά) συνεργάζονται για την έρευνα 

και την ανάπτυξη της ψηφιοποίησης και της 
ανάλυσης δεδομένων στις μεταφορές και στη 
ναυτιλία στη χώρα μας. Σε ποιους τομείς θα 
επικεντρωθεί η συνεργασία πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων-αγοράς για την ανάπτυξη του κλάδου 
των μεταφορών στη χώρα μας;
Πρόκειται όντως για μια πρωτοφανή στα ελλη-
νικά χρονικά συντονισμένη προσπάθεια, με σχε-
δόν το σύνολο των σχετικών ακαδημαϊκών και 
ερευνητικών κέντρων της χώρας να συνεργάζο-
νται στους τομείς αυτούς. Η ίδια η κατασκευή 
της υποδομής ήδη προκαλεί την ευρύτατη αυτή 
επιστημονική κοινότητα να ωθήσει, με τη δύνα-
μη της συνεργασίας, προς τη μεγαλύτερη δυνατή 
προσπάθεια δημιουργίας ή βελτίωσης των διαθέ-
σιμων στατιστικών δεδομένων.

Υπάρχει ενδιαφέρον από ιδιωτικούς φορείς 
για την προσβασιμότητα των ερευνητών σε 
δεδομένα και στοιχεία που αφορούν τον 
όγκο εργασιών τους; Υπάρχει στην Ελλάδα η 
συγκεκριμένη κουλτούρα εξωστρέφειας;
Αυτό που μας έχει ήδη εντυπωσιάσει είναι η προ-
σφορά μέσα από τους ίδιους τους κλάδους τους 
οποίους αφορά η υποδομή για διάθεση προσω-
πικού και πρόσβαση σε εγκαταστάσεις, προκει-
μένου να γίνει πραγματικότητα η στόχευση της 
ερευνητικής υποδομής ENIRISST συνολικά: να 
δημιουργηθεί εκείνο το ανανεούμενο απόθεμα 
γνώσης και δεδομένων, που με κατάλληλα προ-
ηγμένα εργαλεία να επιτρέπει την προώθηση της 
επιστημονικής γνώσης και τη λήψη αποφάσε-
ων από τους φορείς του κράτους, αλλά και να 
προσφέρει υπηρεσίες που οι ίδιοι οι κλάδοι, οι 
επιχειρήσεις που τις αποτελούν και οι ιδιώτες 
που ενδιαφέρονται να μπορούν να επωφεληθούν 
ώστε να κατανοήσουν το εξωτερικό περιβάλλον 
μέσα στο οποίο λειτουργούν. 

Θα μπορούσε η Ελλάδα να αποτελέσει έναν 
παμβαλκανικό πρωταγωνιστή στον χώρο της 
ανάλυσης δεδομένων στις μεταφορές και  
στη ναυτιλία; Ποιες πρωτοβουλίες πρέπει  
να ληφθούν προς αυτή την οδό;
Όχι μόνο βαλκανικό, χάρη στην καίρια γεωγραφι-
κή θέση μας και στις υφιστάμενες επιστημονικές 
συνεργασίες, αλλά και μεσογειακό, ευρωπαϊκό. 
Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο ενός παγκοσμιοποιημέ-
νου κόσμου, η ENIRISST θα αποτελέσει σημαντι-
κό κόμβο στο διεθνές δίκτυο ερευνητικών υπο-
δομών. Η ίδια η πρόταση για τη δημιουργία της 
είχε τη στήριξη της γεωγραφικά δυνατόν ευρύτε-
ρης επιστημονικής κοινότητας, τόσο εντός όσο 
και πέρα από τη δική μας ήπειρο. 

Ανάμεσα στις προτεραιότητες της νέας 
πλατφόρμας είναι και η ψηφιοποίηση ιστορικών 
αρχείων; Ποια δεδομένα θεωρείτε ότι θα 
είναι χρήσιμα για τον σύγχρονο ερευνητή και 
αναλυτή;
Ο σχεδιασμός της πλατφόρμας Maritime 
Heritage επικεντρώθηκε στο να δημιουργήσει, 
σε αυτό το πρώτο στάδιο της εθνικής υπο-
δομής, οπτικοποιημένες οθόνες και εργαλεία 
ανάσυρσης και αναζήτησης ήδη ηλεκτρονικά 
διαθέσιμου και ψηφιοποιημένου υλικού με τη 
μορφή βιβλιογραφικών πηγών αλλά και δια-
φορετικού τύπου τεκμηρίων. Επικουρικά –και 
παρά τους πολύ μικρούς διαθέσιμους πόρους 
για ένα τέτοιο έργο σε μια χώρα με τεράστια 
ναυτική παράδοση– θα υπάρξει και καθαυτό 
ψηφιοποίηση ενδεικτικού υλικού ειδικά εμβλη-
ματικών τεκμηρίων, που βρίσκονται σε μικρότε-
ρα ιδρύματα-μουσεία ναυτιλιακής κληρονομιάς, 
και το οποίο δεν είναι δυνατόν να ψηφιοποιηθεί 
με δικές τους δυνάμεις, κυρίως λόγω έλλειψης 
εξοπλισμού και προσωπικού. Η δυνατότητα να 
προχωρήσουμε στην ψηφιοποίηση ευρύτερου 
υλικού ελπίζουμε πως θα δοθεί με την επέκτα-
ση της εθνικής υποδομής μέσω του τελευταίου 
προγράμματος της Περιφερειακής Αριστείας, 
στο οποίο τα μέλη της ENIRISST που ανήκουν 
σε επιλέξιμες περιοχές έχουν υποβάλει ήδη την 
πρόταση ENIRISST+. 
Ελπίζουμε πως, δημιουργώντας με το ήδη υλο-
ποιούμενο έργο τις προϋποθέσεις κατάθεσης 
υλικού, θα συνεχιστεί η ανάπτυξη της ψηφιοποί-
ησης τεκμηρίων που έχει ξεκινήσει τα τελευταία 
χρόνια, ώστε οι ίδιοι οι φορείς να επεκτείνουν 
το υλικό της υποδομής με τους μηχανισμούς 
που θα δημιουργήσουμε, καθιστώντας την 
ENIRISST –και κάθε πλατφόρμα που θα δημι-
ουργηθεί– ευφυή και αυτoεπεκτεινόμενη e-υπο-
δομή προς όφελος της γνώσης και ελπίζουμε 
και της χώρας.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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INFORMATIONS ET RESERVATONS :

01 40 21 11 02
RESERVATIONS@CELESTYALCRUISES.FR

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

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

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

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

celestyalcruises.com
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Insight with a game-changing user 
experience, access anywhere, anytime, 
across multiple platforms.

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

Tekomar XPERT is ABB’s solution for engine performance optimization. 
It includes instant engine performance diagnostics and advisory on 
board empowering your crew to do the right thing.
Additionally, the new Tekomar XPERT for fleet enables an effortless 
overview on engine health for your fleet and provides KPI-benchmarking 
regardless of make, type and age of your engines.

Fuel reductions per engine 
generating an average of 
250,000 USD/year

High cost of IMO III low Sulphur 
fuel will amplify these savings

Key figures:
Based on experience from more than 6000 engines, 
the analytical software gives direct and detailed 
information about achievable improvements.

Tekomar XPERT for fleet is available as a 
subscription, no upfront investment required.

Highlights of Tekomar XPERT for fleet:

Compares actual operational data 
with testbed data and performs ISO 
corrections to allow evaluation

Besides reducing costs, improving 
engine efficiency also improves 
the environmental footprint

Provides an all new helicopter view of 
your fleet performance and condition, 
regardless of engine make or type

Allows KPI filtering showing actual 
savings and potential savings

Very easy, user-friendly, anywhere, anytime

—
01 Engine Health.
—
02 Get a complete picture 
of engine performance 
across your fleet.

A proven, dedicated system 
ready for IMO III solutions



ABB Ability™

As part of the ABB Ability™ portfolio, Tekomar XPERT is connected to ABB’s digital ecosystem. Partners 
and customers are joining together with ABB to develop smart solutions for the future of shipping.
With Tekomar XPERT, data is stored in the cloud through ABB Ability™, with the software 
benefiting from access to ABB’s rigorous and sophisticated approach to data security.

Tekomar XPERT
Tekomar XPERT 

for fleet

Client software X X

Structured engine performance diagnostics and advisory X X

Quantification of fuel oil savings potential X X

Portal access (web/mobile) X

Benchmark own ships and fleets incl. Engine health index X

Multiple access levels (organization structure) X

E-learning X

Data interface to 3rd party systems Optional

Remote performance assessment Optional

—
 Comparison of Tekomar XPERT vs Tekomar XPERT for fleet.

Talk to an ABB expert: 
E-mail: turbo@gr.abb.com, Phone: +30 210 42 12 600

—
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Εγκαινιάστηκε το πολυαναμενόμενο  
κεσεν Μακεδονίας
Ένα έργο-ορόσημο για τη ναυτική εκπαίδευση  
παίρνει σάρκα και οστά.

Τα εγκαίνια του νεοσύστατου ΚΕΣΕΝ Μακε-
δονίας πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 6 
Σεπτεμβρίου 2019, παρουσία του υπουργού Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ι. Πλακιωτάκη, 
της γενικής γραμματέως Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής Χ. Καλογήρου, του γενικού γραμματέα 
Ναυτιλίας και Λιμενικών Υποδομών Ε. Κυριαζό-
πουλου, του πρώην αρχηγού ΛΣ, αντιναυάρχου Σ. 
Ράπτη, του Β΄ υπαρχηγού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, αντιναυάρ-
χου ΛΣ Ι. Αργυρίου, του προέδρου της Ενώσεως 
Ελλήνων Εφοπλιστών Θ. Βενιάμη, του διοικητι-
κού και εκπαιδευτικού προσωπικού του ΚΕΣΕΝ, 
εκπροσώπων θεσμικών φορέων της ναυτιλίας, 
σπουδαστών της ΑΕΝ, αλλά και σύσσωμης της 
ναυτιλιακής κοινότητας. Στον χαιρετισμό του, ο 
κ. Ι. Πλακιωτάκης, αφού ευχαρίστησε τη ΣΥΝ-Ε-
ΝΩΣΙΣ της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών για την 
άμεση ανταπόκρισή της στην πλήρη αποκατάστα-
ση των κτιριακών υποδομών του ΚΕΣΕΝ Μακεδο-

νίας, υπογράμμισε την προτεραιότητα που δόθηκε 
αφενός για να εξασφαλιστεί το απαραίτητο διοι-
κητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό, αφετέρου για 
να διασφαλιστεί ο κατάλληλος εξοπλισμός για τις 
ανάγκες εκτέλεσης του εκπαιδευτικού έργου.
Η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ αποτελεί 
το μόνιμο όχημα και στα-
θερό σημείο συλλογικής 
κοινωνικής προσφοράς της 
ναυτιλιακής κοινότητας και 
της πολύπλευρης συμβο-
λής της ελληνικής ναυτιλίας 
στη δημόσια ζωή. Με αυτή 
την πρωτοβουλία, ο ελληνι-
κός εφοπλισμός συμβάλλει 
ενεργά στην αναβάθμιση 
των υποδομών και του 
υλικοτεχνικού εξοπλισμού 
Δημοσίων Σχολείων και 

Τα εγκαίνια του ΚΕΣΕΝ Μακεδονίας, οι εγκαταστάσεις του οποίου 
ανακαινίστηκαν με δωρεά της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, σηματοδοτούν και 
την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Επιμόρφωσης στη Βόρεια Ελλάδα, δυόμισι 
χρόνια μετά την ίδρυσή του. Τα Ναυτικά Χρονικά βρέθηκαν στην τελετή και 
παρουσιάζουν τα σχόλια και τις απόψεις των διευθυντών των Σχολών Πλοιάρχων 
και Μηχανικών του ΚΕΣΕΝ, του προέδρου της ΠΕΠΕΝ, αλλά και φωτογραφικά 
στιγμιότυπα από τη λαμπρή εκδήλωση.

ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Επιμέλεια: 
Χάρης Παππάς

1 2



Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) και στη 
στήριξη της εκπαίδευσης με γνώμονα την αρτιό-
τερη κατάρτιση των νέων της χώρας.
Οι Σχολές ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων και Μηχανικών 
αποτελούν μια πολύχρονη και λογική απαίτη-
ση του συνόλου της ναυτικής κοινότητας της 
Βόρειας Ελλάδας. Οι νέες σχολές αναμένεται να 

αποσυμφορήσουν σημαντικά 
το υπερφορτωμένο σε όγκο 
σπουδαστών ΚΕΣΕΝ στην 
Αθήνα και να μειώσουν τις 
καθυστερήσεις στην απόκτη-
ση πιστοποιητικών και πτυχί-
ων, διευκολύνοντας σε μεγάλο 
βαθμό τους αξιωματικούς ΕΝ 
της Μακεδονίας και της Θρά-
κης που επιθυμούν να παρα-
κολουθήσουν τους κύκλους 
του ΚΕΣΕΝ.
Το νεοσύστατο Κέντρο Επι-
μόρφωσης Στελεχών Εμπο-
ρικού Ναυτικού αποτελεί 
επίσης μια στοχευμένη στρα-
τηγική κίνηση της πολιτείας 
για την ανάδειξη της Μακε-
δονίας σε κέντρο ναυτικής 
εκπαίδευσης στην ευρύτερη 
γεωγραφική περιοχή. Η ήδη 

εξαιρετική πορεία της ΑΕΝ Μακεδονίας, με 
το υψηλό εκπαιδευτικό και ερευνητικό προφίλ 
των καθηγητών της, που αναγνωρίζονται από 
το σύνολο της ναυτιλιακής αγοράς, έρχεται να 
συμπληρωθεί από τη λειτουργία του πολυανα-
μενόμενου ΚΕΣΕΝ. Το μεγάλο στοίχημα, βέβαια, 
για το νεοσύστατο ΚΕΣΕΝ είναι η επαρκής στε-
λέχωση και ο εξοπλισμός του, έτσι ώστε να είναι 
πραγματικά σε θέση να παρέχει –όσο το δυνα-
τόν περισσότερους– κύκλους σπουδών και να 
μην περιοριστεί σε «φωτογραφική» λειτουργία.
Ένα ακόμα μεγάλο στοίχημα είναι η μεταλαμπά-
δευση της τεχνογνωσίας του διοικητικού και 
εκπαιδευτικού προσωπικού του ΚΕΣΕΝ της Αθή-
νας σε αυτό της Μακεδονίας, ώστε να εξασφαλι-
στεί η ταχύτερη και αρτιότερη δυνατή λειτουργία 
του δεύτερου. Έμπειροι γνώστες των θεμάτων 
της ναυτικής εκπαίδευσης επισημαίνουν πως η 
εκπαίδευση των στελεχών των νέων γραμματειών 
του ΚΕΣΕΝ Μακεδονίας δίπλα στους ομολόγους 
τους στο ΚΕΣΕΝ της Αθήνας για μερικές μονάχα 
ημέρες θα επιτάχυνε σημαντικά τις διαδικασίες 
και θα γλίτωνε πολύτιμο χρόνο –και κόπο– στους 
ανθρώπους που καλούνται να στελεχώσουν τη 
διοίκησή του, καθώς θα επέτρεπε την ανταλλα-
γή αρχείων και την καταγραφή διαδικασιών που 
είναι ήδη δοκιμασμένες και δουλεύουν με τις 
υφιστάμενες υποδομές και εξοπλισμό.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, Ι. Πλακιωτάκης, συνομιλεί με 
σπουδαστές της ΑΕΝ Μακεδονίας,  
παρουσία του διευθυντή σπουδών της Σχολής  
Μηχανικών της ΑΕΝ Μακεδονίας, Γ. Γκοτζαμάνη.

Ο πρόεδρος της Ενώσεως Ελλήνων 
Εφοπλιστών, Θ. Βενιάμης, παραλαμβάνει 
αναμνηστικό δώρο από τον διοικητή του 
ΚΕΣΕΝ Μακεδονίας, αντιπλοίαρχο ΛΣ  
Π. Τζουάνο. 

Α-Δ: Ο καπτ. Νικόλαος Τσούλης, διευθυντής 
σπουδών της Σχολής Πλοιάρχων της ΑΕΝ 
Μακεδονίας, με τον κ. Χρήστο Βαγιωνάκη, 
ΥΝΑΝΠ/ΔΕΚΝ.

Α-Δ: Ο καπτ. Εμμανουήλ Τσικαλάκης, 
πρόεδρος της ΠΕΠΕΝ, ο κ. Σπύρος Γκούμας, 
διευθύνων σύμβουλος της SQLearn,  
ο Δημήτρης Παπαχρήστος και η Ευαγγελία 
Πανταζοπούλου, Ίδρυμα Ευγενίδου.

1.

2.

3.

4.
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Το κεσεν Μακεδονίας θα συμβάλει σημαντικά  
στην ενημέρωση και στη συνεχή επιμόρφωση  
των Ελλήνων αξιωματικών

Όλοι εμείς οι 
Έλληνες πλοίαρχοι 
πιστεύουμε και 
στηρίζουμε τη 
ναυτική εκπαίδευση, 
την αναβαθμισμένη 
ναυτική εκπαίδευση, 
γιατί αποτελεί 
ουσιαστικά το 
εφαλτήριο μιας 
ισχυρής και 
επιτυχημένης 
ναυτιλίας και έχει 
άμεση σχέση με την 
ανταγωνιστικότητά 
της. Η ίδρυση και 
η λειτουργία του 
κεσεν Μακεδονίας 
συμβάλλουν προς 
αυτή την κατεύθυνση 
και με χαρά το 
καλωσορίζουμε, 
ταυτόχρονα όμως 
συντελεί ακόμα 
περισσότερο στην 
ενημέρωση και στη 
συνεχή επιμόρφωση 
των Ελλήνων 
αξιωματικών. 

Του Καπτ. Εμμανουήλ Τσικαλάκη,  
Προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων 
Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΠΕΝ)

Είναι γνωστό ότι το ΚΕΣΕΝ, για εμάς τους Έλληνες πλοιάρχους, αφορά τις 
επιμορφωτικές και μεταπτυχιακές μας σπουδές και συνδέεται καθοριστικά με 
την άσκηση των καθηκόντων μας πάνω στο πλοίο. Πάντα με αυξημένο αίσθη-
μα ευθύνης, εξειδικευμένες τεχνικές, ναυτιλιακές και σύγχρονου management 

γνώσεις, λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας, των 
πιστοποιημένων υπηρεσιών και της ασφαλούς δια-
χείρισης.
Ο ρόλος των σύγχρονων αξιωματικών αναβαθμί-
ζεται, ξεφεύγει πλέον από το αυστηρά παραδοσι-
ακό πρότυπο και αναζητά τον ρόλο του μέσα στο 
σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, μαζί 
και οι απαιτήσεις των εταιρειών και των φορέων. 
Αυτές οι νέες συνθήκες αντανακλώνται στη ναυ-
τική εκπαίδευση και αναδιοργανώνουν τον τρόπο 
λειτουργίας του ΚΕΣΕΝ, αλλά και των σχολών μας 
γενικότερα, καθώς και τον τρόπο εκμάθησης και 
φοίτησης των αξιωματικών.
Η ίδρυση και η λειτουργία του ΚΕΣΕΝ Μακεδονί-
ας αναμφισβήτητα είναι ένα σημαντικό δείγμα της 
καλής θέλησης του Υπουργείου Ναυτιλίας και των 
φορέων, και προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει 
να συνεχίσει να στοχεύει, ώστε να διαφυλάσσεται 
η ανταγωνιστική υπεροχή της ελληνικής ναυτιλίας, 
μέσω της ποιοτικότερης και πιο σύγχρονης διδα-
σκαλίας, της συνεχούς επιμόρφωσης και των ίσων 
ευκαιριών απόκτησης ναυτικής γνώσης σε ολό-
κληρη τη χώρα και όχι μόνο στην Αθήνα.
Φυσικά, το όραμα για μια σύγχρονη εκπαίδευση 
σε σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις δεν θα 
μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα χωρίς 
την έμπρακτη στήριξη και αρωγή της Ενώσεως 

Ελλήνων Εφοπλιστών, 
καθώς, μέσω ενός 
ευρέος προγράμματος 
χορηγιών, καθίσταται 
πλέον άμεσο και από-
λυτα εφικτό.
Το μέλλον και οι εξε-
λίξεις στα πλοία είναι 
μπροστά μας, ο εκσυγ-
χρονισμός της ναυτικής 
εκπαίδευσης είναι μια 
πρόκληση και καλού-
μαστε όλοι, πολιτεία 
και φορείς, να συνεργα-

στούμε αρμονικά και να συνδράμουμε ο καθένας κατά τον τρόπο που μπο-
ρεί, με μοναδικό γνώμονα το κοινό συμφέρον, το συμφέρον της ελληνικής 
ναυτιλίας.

Ο εκσυγχρονισμός της 
ναυτικής εκπαίδευσης 
είναι μια πρόκληση και 
όλοι καλούμαστε να 
συνεργαστούμε αρμονικά και 
να συνδράμουμε, με μοναδικό 
γνώμονα το συμφέρον της 
ελληνικής ναυτιλίας.

ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ



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

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

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

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

Λεωφόρος Ποσειδώνος 57Α •  Μοσχάτο 18344 •  Aθήνα • +30 2104580300 •  www.polembros.gr
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Με αφορμή την έναρξη λειτουργίας του ΚΕΣΕΝ Μακεδονίας την πρώτη 
εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, θα ήθελα να κάνω έναν πρώτο απολογισμό των 

μέχρι τώρα πεπραγμένων, καθώς και μια σύντομη 
ανάλυση των προοπτικών που διαφαίνονται για τη 
συνέχεια, εστιάζοντας κατά κύριο λόγο στη Σχολή 
Πλοιάρχων.
Ο αρχικός προγραμματισμός των σχολείων, ο 
οποίος και υλοποιείται σήμερα, προέβλεπε την 
πραγματοποίηση ειδικών σχολείων, τα οποία θα 
υποστηρίζονταν από δύο πλοιάρχους και έναν 
γιατρό, γιατί αρχικά δεν υπήρχε η δυνατότητα 
για πρόσληψη περισσότερων καθηγητών. Κατό-
πιν, δόθηκε η δυνατότητα για την πρόσληψη ενός 
ακόμα πλοιάρχου με εξειδίκευση στα δεξαμενό-
πλοια, με τη σχετική προκήρυξη να βρίσκεται στο 
στάδιο της ανάρτησης. Για να λειτουργήσει όμως 
ολοκληρωμένα η Σχολή Πλοιάρχων, πραγματοποι-
ώντας και σχολεία προαγωγικών κύκλων, θα απαι-
τηθούν τουλάχιστον άλλοι τέσσερις πλοίαρχοι. 
Θα πρέπει επίσης να υπογραμμιστεί ότι προς το 
παρόν η διεύθυνση ασκείται από πλοίαρχο ΕΝ 
που υπηρετεί παράλληλα στην ΑΕΝ με πλήρες 
ωράριο. Άρα η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, 
βάσει του επίσημου οργανογράμματος αποτελεί 
ουσιαστική προτεραιότητα για να υποστηριχτεί η 
εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.
Επιπροσθέτως, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η 
έλλειψη προσομοιωτών δεν επιτρέπει τη λειτουρ-
γία των σχολείων, που απαιτούν τη χρήση τους. 
Λόγω του ότι ούτε η Σχολή Πλοιάρχων της ΑΕΝ 
διαθέτει προσομοιωτές, η προμήθεια τουλάχιστον 

του βασικού εξοπλισμού θα επιτρέψει την αξιοποίησή του και από τις 
δύο σχολές του συγκροτήματος, αναβαθμίζοντας τη λειτουργία τους.
Ελπίζουμε ότι η διαφαινόμενη θέληση της πολιτείας να προχωρήσει σε 
αύξηση του παραγωγικού έργου της ναυτικής εκπαίδευσης θα μετου-
σιωθεί σε πράξεις, που θα επιτρέψουν την πλήρη αξιοποίηση των νέων 
δομών, διευκολύνοντας και αυξάνοντας τη ροή υψηλά εξειδικευμένου 
προσωπικού προς τη θάλασσα. Τα προφανή δε οφέλη συμπεριλαμ-
βάνουν, χωρίς να περιορίζονται, τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση 
εισερχόμενου συναλλάγματος και προπάντων τη διατήρηση και την 
εξέλιξη της ήδη αποκτηθείσας ναυτικής τεχνογνωσίας, συμβάλλοντας 
στη διατήρηση της παγκόσμιας πρωτοκαθεδρίας της Ελλάδας στον 
χώρο.

H ίδρυση και η λειτουργία του κεσεν Μακεδονίας 
μπορούν να αναβαθμίσουν εντυπωσιακά το επίπεδο 
παροχής της ναυτικής εκπαίδευσης στη χώρα μας

H προμήθεια 
του βασικού 
εξοπλισμού 
προσομοιωτών 
θα επιτρέψει 
την αξιοποίησή 
του τόσο από το 
κεσεν όσο και 
από την αεν, 
αναβαθμίζοντας 
τη λειτουργία 
τους.

Σε μια ναυτιλία 
που αλλάζει και 
μεταβάλλεται με 
γοργούς ρυθμούς, 
το κεσεν Μακεδονίας 
θα συμβάλει 
ουσιαστικά στην 
επιμόρφωση των 
αξιωματικών εν σε 
νέες τεχνογνωσίες 
και ουσιαστικές 
γνώσεις, έτσι ώστε 
να αντεπεξέλθουν 
στις αυξημένες 
απαιτήσεις στο 
πλοίο, καθώς 
και στις διεθνείς 
απαιτήσεις και στους 
κανονισμούς που 
διέπουν τη σύγχρονη 
ναυτιλία. Επιπλέον 
θα βοηθήσει 
οικονομικά τους 
αξιωματικούς, καθώς 
θα εκπαιδεύονται 
κοντά στον τόπο 
κατοικίας τους.

Του Καπτ. Ιάκωβου Χαραλαμπίδη,  
Διευθυντή Σπουδών της Σχολής Πλοιάρχων  
του κεσεν Μακεδονίας

ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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Το κεσεν Μακεδονίας συμβάλλει στη 
δημιουργία του πρώτου ολοκληρωμένου 
ναυτικού κέντρου εκπαίδευσης και κατάρτισης 
στη νοτιοανατολική Ευρώπη

Το Κέντρο 
Επιμόρφωσης 
Στελεχών Εμπορικού 
Ναυτικού 
Μακεδονίας 
δημιουργήθηκε ως 
ιδέα και όραμα το 
2015. Εγκαινιάστηκε 
μετά από τέσσερα 
χρόνια. Τα εμπόδια 
ήταν πολλά. Πλήθος 
νομοθετικών και 
διαδικαστικών 
λεπτομερειών 
έπρεπε να 
επιλυθούν. 

Του Δρος Δημητρίου Γουργούλη,  
Διευθυντή Σπουδών της Σχολής Μηχανικών  
του κεσεν Μακεδονίας

Μέχρι σήμερα, η προσφερόμενη κατάρτιση-επιμόρφωση στους ναυτικούς 
παρέχεται από το ΚΕΣΕΝ της Αττικής, που εδρεύει στην περιοχή του Ρέντη. 
Όπως είναι κατανοητό, λόγω της μοναδικότητάς του, το σύνολο των υπό 
κατάρτιση αξιωματικών ΕΝ αποφοιτούν από το συγκεκριμένο ΚΕΣΕΝ, με 
δεδομένους τους γεωγραφικούς, οικονομικούς κ.λπ. περιορισμούς.

Με την ίδρυση και τη λειτουργία Κέντρου Επιμόρ-
φωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού στην περι-
οχή της Μακεδονίας, θα δοθεί η δυνατότητα απο-
συμφόρησης του Κέντρου Επιμόρφωσης Στελε-
χών Εμπορικού Ναυτικού στου Ρέντη και αύξησης 
του αριθμού των αποφοίτων από τα ΚΕΣΕΝ λόγω 
απαλοιφής των ανωτέρω περιορισμών, με άμεσα 
οφέλη την αύξηση της παρεχόμενης επιμόρφω-
σης-μετεκπαίδευσης και επακόλουθο την καλύτε-
ρη απορρόφηση των ναυτικών από την ελληνική 
και ξένη αγορά εργασίας.
Οι προκλήσεις της ναυτικής εκπαίδευσης είναι 
πολλές. Σήμερα δεν χρειαζόμαστε μόνο αξιωμα-
τικούς του ΕΝ που να αγαπάνε τη θάλασσα. Είναι 
απαραίτητο να έχουν γνώσεις, να διαθέτουν ποικί-
λα τεχνικά προσόντα, μεράκι και προπαντός επι-
θυμία να εκπαιδευτούν στις νέες τεχνολογίες.
Στόχος είναι το ΚΕΣΕΝ Μακεδονίας μαζί με την 
ΑΕΝ Μακεδονίας και τη ΣΣΠΜ Μακεδονίας να 
αποτελέσουν το πρώτο ολοκληρωμένο ναυτικό 
κέντρο εκπαίδευσης και κατάρτισης τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στη νοτιοανατολική Ευρώπη.
Το ΚΕΣΕΝ Μακεδονίας θα λειτουργήσει το 
τρέχον ακαδημαϊκό έτος με τα ειδικά τμήματα 
εκπαίδευσης. Ωστόσο, από το νέο έτος, θα πρέ-
πει να λειτουργήσουν και οι προαγωγικοί κύκλοι 
εκπαίδευσης. Έτσι, θα δοθεί λύση στο πρόβλημα 
πολλών αξιωματικών του ΕΝ, επιταχύνοντας την 
επαγγελματική τους εξέλιξη και διευκολύνοντας 
παράλληλα τις εταιρείες στις οποίες είναι ναυτο-
λογημένοι.
Στο ΚΕΣΕΝ Μακεδονίας θα προσπαθήσουμε να 
δημιουργήσουμε και νέα ειδικά τμήματα εκπαίδευ-
σης, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις 
τόσο της διεθνούς σύμβασης STCW, αλλά και με 
βάση τις απαιτήσεις της αγοράς. Θα αξιοποιήσου-
με στο έπακρο τις νέες τεχνολογίες, διευκολύνο-
ντας με αυτόν τον τρόπο τους ναυτικούς μας. Θα 

προσπαθήσουμε να μειώσουμε όσο μπορούμε τη γραφειοκρατία και να πεί-
σουμε τους ναυτικούς μας ότι στο ΚΕΣΕΝ Μακεδονίας θα επιμορφωθούν και 
θα φύγουν καλύτεροι και εκπαιδευτικά αρτιότεροι.  

Το κεσεν Μακεδονίας θα λειτουργήσει 
το τρέχον ακαδημαϊκό έτος με τα ειδικά 
τμήματα εκπαίδευσης, ωστόσο από το νέο 
έτος θα πρέπει να λειτουργήσουν και  
οι προαγωγικοί κύκλοι εκπαίδευσης.

ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ



  
Learn more/ Send your CV to: www.andriaki.gr 

9, Fragoklissias str, 151 25 Maroussi, Greece 
Tel: 2106152300 / 2106152400 

 

“ BE OUR PARTNERS IN SAFETY   
AND IN OUR QUEST FOR EXCELLENCE ” 

 o Long Tradition 
o Modern Fleet of Tankers 
o Strong commitment to our people 
o The right choice for a successful career at sea 

 

Andriaki Shipping Co. Ltd

  
Learn more/ Send your CV to: www.andriaki.gr 

9, Fragoklissias str, 151 25 Maroussi, Greece 
Tel: 2106152300 / 2106152400 

 

“ BE OUR PARTNERS IN SAFETY   
AND IN OUR QUEST FOR EXCELLENCE ” 

 o Long Tradition 
o Modern Fleet of Tankers 
o Strong commitment to our people 
o The right choice for a successful career at sea 

 

Andriaki Shipping Co. Ltd



68

Ο Ορίζοντας
από τη Γέφυρα

Το περιστατικό στο πλοίο «Helena Oldendorff» 

Το «Helena Oldendorff», πλοίο μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, μεγέθους Capesize και μεταφο-
ρικής ικανότητας 205.000 τόνων, πλοιοκτησίας και διαχείρισης της εταιρείας Oldendorff Carriers, 
πλήρες φορτίου σιδηρομεταλλεύματος από τα ορυχεία του Vale στο νησί Guaiba της Βραζιλίας και 
με προορισμό το Qingdao της Κίνας, ενώ ταξίδευε στα στενά της Σιγκαπούρης χάθηκε η πρόωση 
από την κύρια μηχανή λόγω καθολικής βλάβης του συστήματος scrubber των καυσαερίων (Yara 
open loop scrubber system). 
Πιο αναλυτικά, η βλάβη στο σύστημα scrubber είχε ως αποτέλεσμα την ακατάσχετη εισροή υδάτων 
στο μηχανοστάσιο, το οποίο πλημμύρισε, έσβησε η μηχανή, χάθηκε η πρόωση και συνεπώς ο έλεγχος 
της κίνησης του πλοίου.
Το συμβάν έχει προβληματίσει τη ναυτιλιακή βιομηχανία, καθώς συνέβη στα στενά της Σιγκαπούρης 
και έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε όλη την περιοχή, που αποτελεί τον μεγαλύτε-
ρο θαλάσσιο κόμβο κυκλοφορίας παγκοσμίως. Επιπλέον, έρχεται να προσθέσει ένα ακόμα επιχείρημα 
στο διεθνές πλέον ερώτημα «to scrub or not to scrub». 
Το πλοίο τελικά οδηγήθηκε ρυμουλκούμενο για επισκευές στη Σιγκαπούρη και, από τις 26 Αυγούστου 
που σημειώθηκε το συμβάν έως σήμερα, δεν έχουν αποκατασταθεί οι βλάβες προκειμένου να ολο-
κληρώσει το ταξίδι του, ενώ φέρει ακόμη το πολύτιμο για τον παραλήπτη φορτίο του.
Το περιστατικό δεν είναι το μοναδικό που έχει συμβεί στη συγκεκριμένη διαχειρίστρια εταιρεία. 
Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, στο πλοίο «Hera Oldendorff», της ίδιας διαχειρίστριας εταιρείας, με το 
ίδιο σύστημα scrubber, σημειώθηκε το ίδιο περιστατικό: το σύστημα παρουσίασε βλάβη, με αποτέλε-
σμα την πλημμύρα στο μηχανοστάσιο και την απώλεια της πρόωσης. 

Με το βλέμμα του ναυτικού

Του Καπτ. Γ. Γεωργούλη



Χρειάστηκαν αρκετοί μήνες επισκευών για να ανα-
κτήσει το πλοίο τη λειτουργική του ετοιμότητα 
και, φυσικά, η εταιρεία επωμίστηκε το τεράστιο 
κόστος της αποκατάστασης. 
Το κόστος με το οποίο πρόκειται για δεύτερη 
φορά να επιβαρυνθεί το πλοίο και κατ’ επέκταση η 
διαχειρίστρια εταιρεία αφορά τα κάτωθι:
• Το κόστος της επισκευής του πλοίου. 
• Τις απαιτήσεις του ναυλωτή για μη αξιόπλοο 

πλοίο (κανόνες Χάγης-Βίσμπυ) αν το πλοίο είναι 
ναυλωμένο κατά ταξίδι. 

• Το κόστος off hire αν το πλοίο είναι χρονο-
ναυλωμένο. 

• Τις απαιτήσεις των παραληπτών για την καθυ-
στέρηση και τα διαφυγόντα κέρδη. 

• Το πλήγμα στην αξιοπιστία των πλοίων της εται-
ρείας που φέρουν παρόμοια  συστήματα, εφό-
σον είναι η δεύτερη φορά που έλαβε χώρα το 
ίδιο περιστατικό μέσα σε λίγους μήνες.

Τα παραπάνω συμβάντα είχαν, ευτυχώς, αίσιο 
τέλος, με τα πλοία να οδηγούνται ρυμουλκούμενα 
για επισκευές, αλλά ο κίνδυνος 
της επανάληψης ενός τέτοιου 
περιστατικού παραμονεύει και 
μπορεί την επόμενη φορά, αν 
υπάρξει επανάληψη, οι επιπτώ-
σεις να είναι ολέθριες πρώτα 
για τη ζωή των πληρωμάτων 
των πλοίων, για τα γύρω πλοία 
και, τέλος, για το περιβάλλον, 
λόγω πιθανής ρύπανσης. Αν 
σήμερα κάνουμε εκτίμηση και 
ανάληψη κινδύνου, θα δούμε 
ότι η απειλή είναι πιθανή και 
οι επιπτώσεις μπορεί να είναι 
ανυπολόγιστες. Συνεπώς, πρέ-
πει να ληφθούν μέτρα ώστε τα 
συστήματα scrubbers να είναι 
απόλυτα αξιόπιστα.
Η Συμμαχία για την Προστα-
σία του Περιβάλλοντος (Envi-
ronmental Protection Alli-
ance – EPA) εισηγήθηκε την 
απαγόρευση της χρήσης των 
παραπάνω συστημάτων στα 
σημεία όπου ο κίνδυνος για 
την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας 
είναι μεγάλος. Αν αυτό πράγμα-
τι εφαρμοστεί, τότε το πλήγμα 
στις κατασκευάστριες εταιρείες 
των παραπάνω συστημάτων και 
στα πλοία που τα φέρουν θα 
είναι καίριο, διότι η επένδυση 
θα αποδειχθεί ανώφελη.

Αυτόνομη ναυτιλία: Είναι εφικτός ο στόχος 
του 2025;

Η μετάβαση προς την αυτόνομη ναυτιλία φαίνεται 
να έχει ευρύ ορίζοντα εφαρμογής. Η διαδικασία 
προχωρά βαθμιαία και μπορεί να επιτευχθεί σε 
μικρά βήματα, σύμφωνα με την One Sea, τη συμμα-
χία επιχειρήσεων που στόχο έχουν την επίτευξη 
της αυτόνομης ναυτιλίας.
Η πρακτική που εφαρμόζεται από τη συμμαχία 
είναι να ενσωματώνεται, στην προσπάθεια για την 
επίτευξη της αυτόνομης ναυτιλίας, κάθε επίτευγμα 
της τεχνολογίας από οποιαδήποτε επιχείρηση. Η 
συμμαχία υποστηρίζει ότι τα προβλήματα πρέπει 
να αντιμετωπίζονται ένα ένα και δεν χρειάζεται ένα 
τεράστιο άλμα αλλά μικρά βήματα για να δημιουρ-
γηθεί η βάση που θα υποστηρίξει την αυτονομία. 
Ο γενικός στόχος της συμμαχίας είναι να δοθεί 
μεγαλύτερη αυτονομία στα πλοία και να αυξηθούν 
η ασφάλεια και η αξιοπιστία τους και όχι απαραί-
τητα η μη επανδρωμένη τεχνολογία.
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Ας δούμε το ιστορικό της προσπάθειας εφαρμο-
γής στην πράξη της αυτονομίας στα πλοία:
• Το 2016, οι πρωτοπόροι στη ναυτιλιακή 

βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένης της 
Wärtsilä, ξεκίνησαν εργασίες για το τι πρέπει 
να γίνει για να προχωρήσει η αυτόνομη 
ναυτιλία. 

• Το 2017 δημιουργήθηκε η συμμαχία One 
Sea, με κοινό στόχο τη δημιουργία ενός 
λειτουργικού αυτόνομου θαλάσσιου 
οικοσυστήματος έως το 2025.

• Οι εταιρείες τεχνολογίας της One Sea 
σήμερα εργάζονται για τη δημιουργία 
λύσεων που θα εφαρμοστούν στη συνέχεια 
από ναυτιλιακές εταιρείες και θα τεθούν σε 
εμπορική χρήση.

Στη συμμαχία εντάσσονται σήμερα, μεταξύ άλλων, 
ο παγκόσμιος πάροχος επικοινωνίας Inmarsat, η 
ερευνητική θυγατρική της NYK Group, το Ινστι-
τούτο Τεχνολογίας Monohakobi (MTI). Επιπλέον, 
το Βασιλικό Ίδρυμα Ναυπηγών (Royal Institute 
Naval Architects) έχει γίνει μέλος της One Sea. 
Καθεμία από τις εταιρείες φέρνει τα δικά της 
προϊόντα και υποστηρίζει το ταξίδι προς την 
αυτονομία. Πολλές τεχνολογικές εξελίξεις έχουν 
υπάρξει τα τελευταία τρία χρόνια και οι αναπτυ-
ξιακές δραστηριότητες είναι αρκετά ευθυγραμμι-
σμένες με το πρόγραμμα.
Ένα από τα παραδείγματα ενσωμάτωσης προϊ-
όντων τεχνολογίας στη συμμαχία είναι η τεχνο-
λογία autodocking (αυτόματη πρόσδεση) από 
τη Wärtsilä. Το 2018, η εταιρεία δοκίμασε την 
τεχνολογία αυτόματης πρόσδεσης με το πλοίο 
«Folgefonn» (ένα φέρι με καταπέλτη πλώρα πρύ-

μα). Μετά τις δοκιμές, η ομάδα τεχνολογίας εξα-
σφάλισε την πρώτη παραγγελία για το σύστημα, 
καθιστώντας το την πρώτη εμπορική εφαρμογή 
αυτόματης πρόσδεσης.
Η συμμαχία One Sea δραστηριοποιείται και σε 
τομείς πέραν της τεχνολογίας. Υπάρχουν τέσσερις 
ομάδες εργασίας – μία από αυτές ασχολείται με τα 
πρότυπα, την αλληλεπίδραση μεταξύ του πλοίου 
και της ακτής και τους ορισμούς της αυτονομίας. 
Η δεύτερη είναι η ρυθμιστική ομάδα εργασίας, 
που παράγει οδηγίες για τον ΙΜΟ σχετικά με τις 
περιοχές δοκιμών, τη ρύθμισή τους και τον τρό-
πο δοκιμών των νέων τεχνολογιών. Επιπροσθέτως, 
υπάρχει μια ομάδα εργασίας που ασχολείται με τα 
θέματα ηθικής που μπορεί να προκύψουν από την 
εφαρμογή των νέων τεχνολογιών και, τέλος, η επι-
χειρησιακή ομάδα εργασίας.
Αν και η πλειοψηφία των μελών της ένωσης προ-
έρχεται από τη Φινλανδία, η One Sea παρουσιά-
ζεται ως παγκόσμια πρωτοβουλία.
Η προσπάθεια για επίτευξη της αυτονομίας χρει-
άζεται χρόνο προκειμένου να αποδώσει καρπούς, 
έστω και σε περιορισμένα νερά και συνθήκες 
περισσότερο στατικές παρά δυναμικές. Η συμμα-
χία One Sea, με τις επιχειρήσεις και τους φορείς 
τεχνολογίας που ενσωματώνει σε πρώτο χρόνο, 
καθώς και την εφαρμογή της επίλυσης των προ-
βλημάτων ένα προς ένα, πιθανώς βρίσκεται στον 
σωστό δρόμο και θα παρουσιάσει αποτελέσματα, 
αλλά με ένα πιο ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα. Η 
εφαρμογή των μικρών βημάτων, όπως ευαγγελίζε-
ται, είναι σε απόλυτη αντιδιαστολή με τα φιλόδοξα 
μεν αλλά μη εφαρμόσιμα χρονοδιαγράμματα. 

Ανατροπή πλοίου μεταφοράς αυτοκινήτων 
μετά από πυρκαγιά

Το πλοίο μεταφοράς αυτοκινήτων «Golden Ray», 
νοτιοκορεατικής πλοιοκτησίας και διαχείρισης, 
με σημαία Marshall Islands, πήρε μεγάλη κλίση και 
στη συνέχεια ανατράπηκε, στις 8 Σεπτεμβρίου, 
γύρω στις 06:30 UTC, στο νησί St Simons Island, 
στο Brunswick των ΗΠΑ, ενώ βρισκόταν στην 
έξοδο του λιμανιού, μέσα στον δίαυλο, προσαρά-
ζοντας στον βυθό με την αριστερή του πλευρά, 
ενώ το λιμάνι έκλεισε.
Στο πλοίο εκείνη τη στιγμή επέβαιναν τα 23 μέλη 
του πληρώματος και ο πλοηγός. Αρχικά διασώ-
θηκαν 19 μέλη του πληρώματος και ο πλοηγός, 
σχεδόν άμεσα, με την εντολή εκκένωσης που 
δόθηκε από το USCG. Υπήρχαν όμως και τέσ-
σερα μέλη του πληρώματος, όλοι Κορεάτες, οι 
οποίοι είχαν εγκλωβιστεί στον χώρο του μηχα-
νοστασίου.

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ



M/T LITA
301503 DWT, BUILT 2018, JAPAN MARINE UNITED, ARIAKE, JAPAN
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Χρειάστηκε να επέμβει ομάδα διάσωσης από την 
ξηρά, η οποία κατέβηκε με ειδικό εξοπλισμό στην 
τρόπιδα του αναποδογυρισμένου πλοίου, άνοιξε 
μια τρύπα στο εξωτερικό περίβλημα και από εκεί 
ανέσυραν, στις τρεις το απόγευμα της επομένης 
ημέρας, σώα και αβλαβή τα τρία από τα τέσσερα 
μέλη του πληρώματος που είχαν εγκλωβιστεί από 
το νερό στο μηχανοστάσιο. 
Η επιχείρηση διεξήχθη σε θερμοκρασίες που 
ξεπερνούσαν τους 45 βαθμούς Κελσίου. Ο 
τελευταίος διασώθηκε τέσσερις ώρες αργότερα, 
μετά από 35 και πλέον ώρες χωρίς νερό και τρο-
φή. Και οι τέσσερις οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο 
για προληπτικούς λόγους.
Η αιτία ή, καλύτερα, τα αίτια του ατυχήματος είναι 
υπό διερεύνηση, αλλά, έπειτα από συζητήσεις με 
συναδέλφους με τεράστια εμπειρία στα πλοία 
αυτού του τύπου των κανόνων της ναυτικής 
τέχνης και της κοινής λογικής, μπορούμε να ανα-
πτύξουμε κάποιες σκέψεις γύρω από το συμβάν:
• Είναι γνωστό ότι τα πλοία αυτού του 

τύπου, λόγω της κατασκευής τους, 
ταξιδεύουν με ασφαλείς μεν αλλά μικρές 
τιμές αρχικής ευστάθειας, παρά τα μέτρα 
που λαμβάνονται κατά τη φόρτωση 
(φορτηγά κάτω) και την ενεργοποίηση 
των κινούμενων γκαράζ (πατάρια) για τη 
φόρτωση ελαφρών ΙΧ αυτοκινήτων.

• Λόγω της μεγάλης επιφάνειας που έχουν 
στον άνεμο οι στροφές, καλό είναι να 
εκτελούνται με μικρές ταχύτητες.

• Σε περίπτωση κατάκλισης των ανώτερων 
καταστρωμάτων με νερό, οι ροπές 
αδρανείας που αναπτύσσονται λόγω  
των ελεύθερων επιφανειών είναι τεράστιες.

• Μια πυρκαγιά στα ανώτερα καταστρώματα 

ενεργοποιεί τα συστήματα κατάσβεσης,  
τα οποία ρίχνουν μεγάλο όγκο νερού. 

• Τα καταστρώματα, κατά τη διάρκεια του 
ταξιδιού, είναι απόλυτα στεγανά και τα νερά 
δεν έχουν δίοδο εξόδου στη θάλασσα 
ή, και αν ακόμα διαθέτουν αυτόματα 
συστήματα, οι δίοδοι μπλοκάρονται  
από διάφορα αντικείμενα. 

Αν οι παραπάνω συνθήκες δημιουργηθούν ταυ-
τόχρονα στο πλοίο, τότε αυτό κινδυνεύει με 
ανατροπή, και μάλλον σοφά έπραξε ο πλοηγός 
ή ο πλοίαρχος που οδήγησε το πλοίο στα αβαθή 
και προσάραξε, διότι το σενάριο να βυθιστεί στα 
βαθιά νερά θα μπορούσε να έχει ολέθρια απο-
τελέσματα. Είναι βέβαιο ότι στο πλοίο υπήρχε 
πυρκαγιά, και μάλιστα στα ανώτερα γκαράζ, με 
αποτέλεσμα την ενεργοποίηση των αυτόματων 
μέσων κατάσβεσης, τα οποία ρίχνουν μεγάλες 
ποσότητες νερού, οι οποίες με τη σειρά τους 
δημιουργούν ελεύθερες επιφάνειες, ανεβάζοντας 
το κέντρο βάρος του πλοίου και μετατοπίζοντάς 
το προς την πλευρά. Ποια πλευρά; Μα την αντίθε-
τη από αυτή που στρέφει το πλοίο, το οποίο στο 
AIS φαίνεται να εκτελεί δεξιά στροφή και τελικά 
παίρνει αριστερή κλίση και ανατρέπεται, υπακού-
οντας στους νόμους της φυσικής (αδράνεια). 
Σύμφωνα με τα παραπάνω και εφόσον επαληθευ-
τούν από την έρευνα οι σκέψεις μας, η πυρκαγιά 
θεωρείται η πρωταρχική αιτία (causa proxima) 
του τελικού αποτελέσματος της ανατροπής του 
πλοίου, που έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. 
Επομένως, η πρόληψη είναι το ζητούμενο και στη 
συνέχεια η μέριμνα για τη σωστή λειτουργία των 
συστημάτων, που αποκλείουν τη δημιουργία των 
ελεύθερων επιφανειών.

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ
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Οι αρχές της Αυστραλίας απαγορεύουν 
τον κατάπλου σε δύο bulk carriers λόγω 
καταπάτησης των διατάξεων της Διεθνούς 
Σύμβασης Εργασίας

Σε δύο πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου 
έχει απαγορευτεί ο κατάπλους σε λιμάνια της 
Αυστραλίας, διότι, μετά από καταγγελία της Διε-
θνούς Ομοσπονδίας Μεταφορών (International 
Τransport Federation – ITF) Αυστραλίας και 
έλεγχο που διενεργήθηκε από την Αυστραλιανή 
Αρχή Ναυτικής Ασφάλειας (Australian Maritime 
Safety Agency – AMSA), διαπιστώθηκαν παραβιά-
σεις των δικαιωμάτων των ναυτικών, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 
(Maritime Labor Convention – MLC).
Συγκεκριμένα, στο υπό σημαία Παναμά πλοίο 
μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου «Fortune 
Genius», στο οποίο ο έλεγχος διεξήχθη στο 
λιμάνι Γκλάντστοουν, και στο επίσης φορτηγό 
μεταφοράς χύδην στερεών φορτίων «Xing Jing 
Hai», στο οποίο ο έλεγχος διεξήχθη στο λιμάνι 
Μπρίσμπεϊν, έχει απαγορευτεί ο κατάπλους σε 
λιμάνια της Αυστραλίας για περίοδο δώδεκα και 
δεκαοκτώ μηνών αντίστοιχα, επειδή δεν κατέβα-
λαν στο πλήρωμα τους μισθούς τους στο ακέ-
ραιο και εγκαίρως.
Αναλυτικότερα, οι επιθεωρητές της AMSA επι-
βιβάστηκαν στο «Fortune Genius» στο Γκλά-
ντστοουν στις 5 Σεπτεμβρίου, αφού έλαβαν 
καταγγελία μέσω της Διεθνούς Ομοσπονδίας 
Μεταφορών Αυστραλίας. Το πλοίο ανήκει στην 
εταιρεία Marine Fortune Union με έδρα την Κίνα, 
η οποία διαχειρίζεται τη θυγατρική εταιρεία New 
Fortune Genius Management Limited, και είχε 
ναυλωθεί από την κορεατική εταιρεία Five Ocean 
Corporation για τη μεταφορά άνθρακα από το 
Γκλάντστοουν στην Ταεάν.
Η έρευνα αποκάλυψε ότι το πλήρωμα του 
«Fortune Genius» δεν είχε λάβει μισθοδοσία 
από τη διαχειρίστρια εταιρεία New Fortune 

Genius Management. Συνολικά η οφειλή της 
εταιρείας προς το πλήρωμα ανερχόταν περίπου 
στα 100.000 AUD για τους μήνες Απρίλιο έως 
Αύγουστο. Στο πλοίο βρέθηκαν δύο αρχεία λογα-
ριασμών, το ένα με το ποσό των απολαβών που 
έπρεπε να είχαν καταβληθεί στο πλήρωμα και το 
άλλο με το ποσό που είχε πράγματι καταβληθεί. 
Το πλοίο κρατήθηκε αμέσως.
Τα μέλη του πληρώματος ανέφεραν ότι είχαν 
εκφοβιστεί και αναγκάστηκαν να εργαστούν 
υπερβολικές ώρες, για τις οποίες δεν τους είχε 
καταβληθεί αμοιβή, ζητώντας βοήθεια ώστε να 
επαναπατριστούν στη Μιανμάρ, ισχυριζόμενοι 
ότι κινδυνεύουν αν παραμείνουν στο πλοίο.
Οι επιθεωρητές καταλόγισαν δόλο στην προσπά-
θεια της εταιρείας να παρουσιάσει ψευδή στοιχεία 
για τη μισθοδοσία του πληρώματος, με αποτέλεσμα 
η AMSA να απαγορεύσει τον κατάπλου του πλοίου 
στα λιμάνια της Αυστραλίας για δώδεκα μήνες. 
Σε ό,τι αφορά το δεύτερο πλοίο, οι επιθεωρητές 
επιβιβάστηκαν στο «Xing Jing Hai» στο Μπρί-
σμπεϊν στις 11 Σεπτεμβρίου, μετά από ανάλογες 
καταγγελίες της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μετα-
φορών Αυστραλίας και με το δεδομένο ότι η 
διαχειρίστρια εταιρεία Dalian Ocean Prosperity 
έχει ήδη προειδοποιηθεί για τις παραβάσεις 
σχετικά με τη μισθοδοσία του πληρώματος για 
το αδελφό πλοίο υπό τη διαχείριση της «Xing 
Ning Hai».
Η έρευνα των επιθεωρητών της AMSA αποκά-
λυψε ότι η μισθοδοσία για τους μήνες Μάιο και 
Ιούνιο είχε καταβληθεί αργά στο πλήρωμα του 
«Xing Jing Hai», ενώ οι μισθοί για τον Ιούλιο και 
τον Αύγουστο, ύψους περίπου 140.000 AUD, 
ήταν σε εκκρεμότητα. Ως αποτέλεσμα, το πλοίο 
κρατήθηκε έως ότου καταβληθούν οι μισθοί στο 
πλήρωμα και του απαγορεύτηκε να προσεγγίσει 
σε λιμάνι της Αυστραλίας για δεκαοκτώ μήνες. 
H απόφαση βασίστηκε, σύμφωνα με την AMSA, 
στην αποτυχία να καταβάλουν στο πλήρωμα τους 
μισθούς τους στο σύνολό τους και εγκαίρως, ως 
παραβίαση της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας. 
Είναι πράγματι λυπηρό εν έτει 2019 να υπάρχουν 
διαχειρίστριες εταιρείες που δεν καταβάλουν 
συνολικά και έγκαιρα τη μισθοδοσία στα πληρώ-
ματα των πλοίων τους. Με δεδομένο τις ιδιαίτε-
ρες συνθήκες εργασίας των ναυτικών, την εικοσι-
τετράωρη διαθεσιμότητά τους επτά ημέρες την 
εβδομάδα και, τέλος, την ομαδική προσπάθεια 
για αύξηση της απόδοσης και της ανταγωνιστι-
κότητας του πλοίου, τέτοιες πρακτικές δεν βοη-
θούν· αντιθέτως οδηγούν στην πτώση της από-
δοσης του πλοίου και σε καταγγελίες που μάλλον 
πλήττουν θανάσιμα την αξιοπιστία και το κύρος 
των εταιρειών που τις εφαρμόζουν.

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ



Αύξηση του κινδύνου πειρατείας  
στο αγκυροβόλιο Ντουάλα στο Καμερούν

Σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τα πλοία από τις επιθέσεις πει-
ρατείας στο αγκυροβόλιο της Ντουάλα, η κυβέρνηση του Καμερούν 
αποφάσισε να παράσχει ομάδες ένοπλων φρουρών χωρίς χρέωση 
στη διαχειρίστρια εταιρεία, οι οποίες θα βρίσκονται επί του πλοίου 
καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του στο αγκυροβόλιο.
Η επίδραση της πειρατείας στο πλήρωμα και στην ασφάλειά του απο-
τελεί πηγή μεγάλης ανησυχίας, καθιστώντας τη διέλευση των υδάτινων 
διαδρόμων της Δυτικής Αφρικής ιδιαίτερα δύσκολη. Σύμφωνα με το 
Κέντρο Αναφοράς Πειρατείας IBM (IBM Piracy Reporting Centre), κατά 
το πρώτο εξάμηνο του 2019, το 73% όλων των απαγωγών στη θάλασσα 
–και το 92% των ομήρων– πραγματοποιήθηκαν στον Κόλπο της Γουινέ-
ας. Ενώ οι αναφορές προηγούμενων ετών έδειξαν ότι οι περισσότερες 
επιθέσεις σημειώθηκαν εκτός των υδάτων του Καμερούν, το Κέντρο 
Αναφοράς Πειρατείας IBM έχει καταγράψει μέχρι στιγμής, για το 2019, 
τρεις περιπτώσεις πειρατείας στο αγκυροβόλιο της Nτουάλα.  
Η ακόλουθη ανακοίνωση έγινε από την αρχή λιμένα της Ντουάλα στις 
22 Αυγούστου 2019: «Οι διαχειριστές και οι ναυτιλιακοί πράκτορες 
πλοίων που καταπλέουν στον λιμένα της Ντουάλα ενημερώνονται ότι, 
για τη μεγαλύτερη ασφάλεια των πλοίων, αποφασίστηκε σε κάθε πλοίο 
που βρίσκεται στο αγκυροβόλιο στο Base Buoy (B9) να παρασχεθεί 
ένοπλη ομάδα ασφαλείας για την προστασία του. Η ομάδα θα παραμεί-
νει επί του πλοίου καθ’ όλη την παραμονή του στο αγκυροβόλιο και θα 
απομακρυνθεί με την πρόσδεση του πλοίου στο λιμάνι. Αυτή η παροχή 
δεν θα συνεπάγεται επιπλέον χρέωση για τον πλοιοκτήτη και θα διεξα-
χθεί για απεριόριστο χρονικό διάστημα». 
Η νέα ρύθμιση θα μειώσει τις καθυστερήσεις που σημειώθηκαν στο 
παρελθόν, εφόσον η παρουσία οπλισμένων φρουρών επί του πλοίου 
έπρεπε να εγκριθεί από το Υπουργείο Άμυνας και την Προεδρία της 
Δημοκρατίας. Τα πλοία που ζητούσαν την παρουσία ένοπλων φρουρών 
ήταν υποχρεωμένα να εξουσιοδοτούν τον πράκτορά τους να φέρνει σε 
πέρας τις διατυπώσεις και τελικά σπάνια είχαν τον χρόνο να ολοκλη-
ρώσουν την αίτηση.
Βέβαια, η παρουσία των φρουρών στο πλοίο προϋποθέτει συνεργασία 
με την ομάδα ασφαλείας αυτού και συμμόρφωση με τις εντολές του 
πλοιάρχου, για να θεωρηθεί επιτυχημένη η επιλογή. Και αν υποθέσου-
με ότι με την πολιτική αυτή του Καμερούν περιοριστεί το φαινόμενο 
της πειρατείας στο αγκυροβόλιο της Ντουάλα, τι γίνεται με την ευρύ-
τερη περιοχή του Κόλπου της Γουινέας; Πώς προστατεύονται πραγ-
ματικά οι ναυτικοί;
Πολλά γράφονται για εκτίμηση και ανάληψη κινδύνου, για υψηλό βαθμό 
επαγρύπνησης, και όλα καλά αν δεν υπάρξει επίθεση. Αν όμως υπάρξει 
επίθεση από επαγγελματίες μισθοφόρους, ακόμα και αν αποτραπεί η 
επιβίβαση στο πλοίο, η ψυχολογία των ναυτικών δεν θα είναι στο ζενίθ 
της. Οι ναυτικοί είναι εκπαιδευμένοι να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους 
της θάλασσας και, παρά το γεγονός ότι η πειρατεία νομικά θεωρείται 
ένας από αυτούς, σήμερα δεν νοείται οι ναυτικοί να βιώνουν καταστά-
σεις που βίωναν οι συνάδελφοί τους τέσσερις αιώνες πριν – αν και τότε 
τα εμπορικά έφεραν βαρύ οπλισμό για την προστασία τους.
Συνεπώς, το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί από τα κράτη που 
ευαγγελίζονται ότι είναι κυρίαρχα, όπως το Καμερούν, που έστω και 
αργά ανέλαβε την πρωτοβουλία για την τοποθέτηση των ένοπλων 
ομάδων, των οποίων η αποτελεσματικότητα μένει να αξιολογηθεί. 
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Διεθνή
Ύδατα

ΝΆΥΤΙΛΙΆΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΆΤΙΚΟΤΗΤΆ 
-

Ρωσική ένωση δυνάμεων  
στην αγορά του LNG

Σε συμφωνία για τη δημιουργία κοινοπραξίας με επίκεντρο τη ναυτιλιακή 
βιομηχανία προχώρησαν οι ρωσικές Novatek και Sovcomflot στο πλαίσιο 
του 5ου Eastern Economic Forum.
Τη συμφωνία υπέγραψαν οι Sergey Frank, πρόεδρος και CEO της Sovcomflot, 
και Leonid Mikhelson, πρόεδρος του ΔΣ της Novatek. Η κοινοπραξία ανα-
μένεται να επικεντρωθεί στη ναυπήγηση και στη διαχείριση Arctic ice-class 
LNG carriers, σε σύμπνοια με τις βέλτιστες πρακτικές της βιομηχανίας και 
τις διεθνείς προδιαγραφές, διασφαλίζοντας παράλληλα τη μεταφορά LNG 
από τα μελλοντικά ενεργειακά projects της Novatek στην Αρκτική.
Η ανάπτυξη του Βόρειου Περάσματος ως μιας βιώσιμης οδού απαιτεί 
εμπειρία, τεχνολογικές λύσεις και εφαρμογή προδιαγραφών ασφαλείας και 
εκπαίδευσης, ανέφερε ο κ. Mikhelson με αφορμή τη ρωσική ένωση δυνά-
μεων.

Επιμέλεια: 
Γιάννης Θεοδωρόπουλος, 
Μιχάλης Νικολάου

Ειδήσεις  
από τις θάλασσες 
του κόσμου



ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ 
-

Πούτιν-Ερντογάν: Σύμμαχοι (και) για το φυσικό αέριο

Την πεποίθησή του ότι η κατασκευή του αγωγού Turkstream θα ολοκληρω-
θεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σχέδια εξέφρασε ο Ρώσος πρόεδρος 
Βλαντιμίρ Πούτιν σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε με τον Τούρκο ομόλογό 
του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στα τέλη Αυγούστου.
Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Tass, o Ρώσος ηγέτης δήλωσε ότι «το 
ρωσικό φυσικό αέριο θα ρέει μέσω του αγωγού Turkstream έως το τέλος 
του έτους», προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Η κατασκευή του Turkstream 
βρίσκεται εντός χρονοδιαγράμματος. Οι Τούρκοι καταναλωτές θα μπορούν 
να χρησιμοποιούν ρωσικό φυσικό αέριο έως τα τέλη του χρόνου, ενώ στην 
Ευρώπη θα φτάσει όταν αυξηθεί η χωρητικότητα του αγωγού».
Οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν τη στενή ενεργειακή συνεργασία Μόσχας- 
Άγκυρας, υπενθυμίζοντας τις εργασίες κατασκευής του πρώτου πυρηνικού 
εργοστασίου στο Ακούγιου στην Τουρκία από τη ρωσική Rosatom.
Ο Ρώσος πρόεδρος, μεταξύ άλλων, στάθηκε στο ότι τα δύο έργα, ο 

Αναβολή μέχρι νεωτέρας  
για τα μεγαλύτερα 
containerships του κόσμου

Tέλος στις φήμες ότι ο κινεζι-
κός κολοσσός COSCO Shipping 
θα προβεί στην παραγγελία ultra 
large containerships χωρητικότητας 
25.000 ΤΕUs θέλησε να βάλει, με 
συνέντευξη Τύπου που παραχώρη-
σε πρόσφατα, ο αντιπρόεδρος της 
εταιρείας, Wang Haimin.
Ειδικότερα, το υψηλόβαθμο στέλε-
χος του κινεζικού κολοσσού ανέφε-
ρε ότι ουδέποτε υπήρξε στα πλάνα 
της COSCO ένα τέτοιο ναυπηγικό 
πρόγραμμα, διαψεύδοντας ουσια-
στικά τις φήμες του περασμένου 
Μαρτίου, που ήθελαν το Shanghai 
Ship and Shipping Research Institute 
να έχει εγκρίνει τον σχεδιασμό ενός 
τέτοιου containership.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. 
Haimin, η επέκταση του στόλου της 
COSCO αναμένεται να ακολουθή-
σει τις ανάγκες της ζήτησης.

Περισσότερες παραγγελίες  
για LNG carriers

H Hyundai Heavy Industries Co. 
(HHI), ένας από τους μεγαλύτερους 

ναυπηγικούς ομίλους του κόσμου, 
εξασφάλισε πρόσφατα παραγγελία 
για ένα ακόμα LNG carrier, αξίας 
$188 εκατ.
H Hyundai Heavy Industries Co. 
αναμένεται να παραδώσει το εν 
λόγω πλοίο, χωρητικότητας 174.000 
κ.μ. –σε εταιρεία της οποίας η ταυ-
τότητα παραμένει άγνωστη–, έως 
τον Ιανουάριο του 2022.
Παράλληλα, διεθνή μέσα ενημέρω-
σης αναφέρουν ότι τα νοτιοκορε-
ατικά ναυπηγεία DSME, τα οποία 
πλέον αποτελούν μέρος της HHI 
μετά τη συγχώνευσή τους, έχουν 
εξασφαλίσει επίσης παραγγελία για 
τη ναυπήγηση ενός LNGC από την 
ιαπωνική MOL.
Εντός του τρέχοντος έτους, η HHI 
αναμένει να λάβει περισσότερες 
παραγγελίες για μεγάλης χωρητι-
κότητας LNG carriers, καθώς, ενό-
ψει Sulphur Cap 2020, η ζήτηση για 
LNG εκτιμάται ότι θα σημειώσει 
σημαντική άνοδο.
Κατά τη διάρκεια του περασμένου 
έτους, σύμφωνα με στοιχεία της 
Clarksons, υπολογίστηκε ότι πραγ-
ματοποιήθηκαν παραγγελίες για LNG 
carriers συνολικής χωρητικότητας 
32,2 εκατ. τόνων, καταγράφοντας 
αύξηση κατά 14% σε σχέση με το 2017.
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Turkstream και το εργοστάσιο στο Ακούγιου, 
πληρούν όλες τις τεχνολογικές και περιβαλλο-
ντικές προδιαγραφές, ώστε να συμβάλουν στην 
ενεργειακή ασφάλεια τόσο της Τουρκίας όσο και 
ολόκληρης της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Ποιες χώρες θα επηρεαστούν από το Brexit 

Το Λουξεμβούργο και η Νορβηγία αναμένεται να 
επηρεαστούν περισσότερο από το Brexit, μετά 
την ίδια τη Μεγάλη Βρετανία, σύμφωνα με έκθεση 
του γερμανικού ινστιτούτου Bertelsmann Stiftung 
που δημοσίευσαν το NTB και το Euronews.
Ένα σκληρό Brexit θα επιβαρύνει 57 δις ευρώ 
ετησίως τους Βρετανούς πολίτες ή 900 ευρώ ανά 
κάτοικο, ενώ αντίθετα η επιβάρυνση για τις τρεις 
μεγαλύτερες οικονομίες της ΕΕ (πλην Ηνωμένου 
Βασιλείου) είναι πολύ μικρότερες, ήτοι 10 δις 
ευρώ για τη Γερμανία, 8 δις ευρώ για τη Γαλλία και 
4 δις ευρώ για την Ιταλία.
Η Ιρλανδία, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο των 
διαπραγματεύσεων μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας 
και ΕΕ, θα ζημιωθεί κατά 3,5 δις ευρώ ετησίως σε 
περίπτωση ενός Brexit χωρίς συμφωνία.
Ο «λογαριασμός» για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον 
αφορά ένα Brexit με συμφωνία μειώνεται σημαντι-
κά σε μόνο 22 δις ευρώ ετησίως, ενώ σε περίπτω-
ση εξόδου της Μεγάλης Βρετανίας χωρίς συμφω-
νία το ποσό «ανεβαίνει» στα 40 δις ευρώ ετησίως.
Εκτός ΕΕ, η Νορβηγία αναμένεται να ζημιωθεί έως 
και 1,2 δις ευρώ ετησίως σε περίπτωση αποχώρη-
σης χωρίς συμφωνία. Αντίθετα, οι ΗΠΑ και η Κίνα 
αναμένεται να επωφεληθούν από το Brexit.

Με αμείωτο ρυθμό οι επενδύσεις για το BRI

Η Τράπεζα της Κίνας (BOC), μία από τις τέσσε-
ρις κρατικές δανείστριες τράπεζες, ενέκρινε τη 
χρηματοδότηση άνω των 600 επενδύσεων στο 
πλαίσιο του Belt and Road Initiative, συνολικού 
ποσού $140 δις, σύμφωνα με την εξαμηνιαία 
έκθεση των οικονομικών της αποτελεσμάτων, 
όπως μεταδίδει το πρακτορείο «Νέα Κίνα».

Ο πρόεδρος της Τράπεζας της Κίνας, Liu Liange, 
δήλωσε ότι «η τράπεζα παρουσίασε σταθερή 
ανάπτυξη στην εταιρική της εικόνα και συνεχή 
άνοδο της αξίας της».
Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε $39 δις, αυξημέ-
νος κατά 10,02% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο 
του 2018, ενώ τα προ φόρων κέρδη εμφανίστη-
καν αυξημένα κατά 5,08%, στα 121,4 δις γουάν 
($16,9 δις).

Βεγγάζη: Δειλή αλλά σταθερή ανάπτυξη 
για το λιμάνι της

Το λιμάνι της Βεγγάζης, της δεύτερης μεγαλύ-
τερης πόλης της Λιβύης, μετρά ήδη τρία χρόνια 
επαναλειτουργίας, προσδοκώντας σε αύξηση της 
κίνησης και των εσόδων του, όπως αναφέρεται 
σε άρθρο του Reuters.
Το 2014, το λιμάνι βρέθηκε στο επίκεντρο των 
εχθροπραξιών που μαίνονταν στη Βεγγάζη για 
τον έλεγχο της πόλης αφήνοντας πίσω τους ερεί-
πια. Πολλά κτίρια καταστράφηκαν, ενώ η κύρια 
πύλη του λιμένα σταμάτησε να λειτουργεί. Οι 
δυνάμεις υπό τον Χαλίφα Χάφταρ ανακήρυξαν 
τη νίκη τους το 2017, οπότε και ξεκίνησαν εργα-
σίες ανακατασκευής του λιμανιού.
Το λιμάνι της Βεγγάζης, δειλά αλλά σταθερά, 
διευρύνει τη δραστηριότητά του: τρόφιμα, αυτο-
κίνητα, πετρελαιοειδή και κοντέινερ συγκαταλέ-
γονται μεταξύ πολλών φορτίων που διακινούνται 
στο λιβυκό λιμάνι.
Αξιωματούχος του λιμένα της Βεγγάζης ανα-
φέρει ότι τα μηνιαία έσοδα ξεπερνούν πλέον 
αυτά της περιόδου πριν από τον πόλεμο, χωρίς 
ωστόσο να επενδύονται στην ανάπτυξη του 
λιμένα.
Περίπου 1.500 κοντέινερ ξεφορτώνονται κάθε 
εβδομάδα, όταν το 2011 δεν αριθμούσαν πάνω 
από τετρακόσια. Υπάλληλος του λιμανιού δήλωσε 
ότι «υπάρχει πλέον δουλειά στο λιμάνι, γεγονός 
που θα αναζωογονήσει την οικονομία της πόλης». 
Σχεδόν 1.400 εργαζόμενοι απασχολούνται στο 
λιμάνι της Βεγγάζης.

Πέντε χρόνια μετά 
τις εχθροπραξίες στη 
Βεγγάζη, το λιμάνι της 
πόλης φαίνεται πως 
μπαίνει σε νέα εποχή. 
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ΓΆΛΆΖΙΆ ΟΙΚΟΝΟΜΙΆ 
-

ΟΛΘ: Σε εξέλιξη το επενδυτικό πλάνο

Υπεγράφη την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019, 
μεταξύ της ΟΛΘ Α.Ε. και της Κοινοπραξίας 
«Hill International N.V.-Ρόγκαν και Συνεργάτες 
Α.Ε.», η σύμβαση με αντικείμενο την «Επικαιρο-
ποίηση Μελέτης και Διαχείριση Έργου (Project 
Management) της Επέκτασης της Λιμενικής Υπο-
δομής του 6ου Προβλήτα». Το συγκεκριμένο έργο 
αποτελεί μέρος των Υποχρεωτικών Επενδύσεων, 
συνολικού ύψους 180 εκατ. ευρώ, που έχει αναλά-
βει η ΟΛΘ Α.Ε. και περιλαμβάνει την κατασκευή:
• Νέου πρόσθετου κρηπιδώματος 

μήκους 460 μ. με ωφέλιμο βάθος -17,6 μ. 
τουλάχιστον.

• Πρόσθετης χερσαίας ζώνης, πλάτους 
τουλάχιστον 300 μ., κατά μήκος του 
παραπάνω νέου κρηπιδώματος.

• Όλων των συμπληρωματικών έργων 
υποδομής που είναι αναγκαία για τη 
διασφάλιση της πλήρους λειτουργικότητας 
του νέου κρηπιδώματος και της αντίστοιχης 
χερσαίας ζώνης.

Ο πρόεδρος του ΔΣ και διευθύνων σύμβουλος 
της ΟΛΘ Α.Ε., Σωτήρης Θεοφάνης, ο οποίος υπέ-
γραψε τη σύμβαση για λογαριασμό της ΟΛΘ Α.Ε., 
ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η ΟΛΘ Α.Ε. προχωρά 
με γρήγορους ρυθμούς στην υλοποίηση του Προ-

γράμματος Υποχρεωτικών Επενδύ-
σεων με έργο αιχμής την επέκταση 
του 6ου Προβλήτα. Στόχος μας είναι 
η έναρξη της κατασκευής του έργου 
το συντομότερο δυνατό, προκειμέ-
νου το λιμάνι της Θεσσαλονίκης να 
διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές 
ώστε να εξελιχθεί σε μεταφορικό 
κόμβο διεθνούς εμβέλειας για τη 
νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Βαλ-
κανική, συμβάλλοντας καθοριστικά 
στην ανάπτυξη της οικονομίας της 
Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης 
περιοχής. Παράλληλα υλοποιείται το 
πρόγραμμα αναβάθμισης του εξο-
πλισμού της εταιρείας, καθώς η βελ-
τίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
και του επιπέδου εξυπηρέτησης 
αποτελεί στρατηγικό στόχο για την 
ΟΛΘ Α.Ε.».
Με τη σειρά του, ο αντιπρόεδρος 
της Hill και διευθύνων σύμβουλος 
Νότιας Ευρώπης, Μανώλης Σιγάλας, 
τόνισε: «Η αναβάθμιση των υπο-
δομών του λιμανιού της Θεσσα-
λονίκης είναι μια άμεση επένδυση 
ιδιαίτερης σπουδαιότητας για την 
πόλη της Θεσσαλονίκης, που συγ-
χρόνως προωθεί τις διασυνοριακές 
συνέργειες στην περιοχή της νοτι-
οανατολικής Ευρώπης, ενισχύοντας 
ουσιαστικά την προοπτική ανάπτυ-
ξης στην ευρύτερη περιοχή».

 Έως 20 εκ. αναμένεται να ανεβεί 
η στάθμη της Μεσογείου

Η κλιματική αλλαγή ενδέχεται να 
προκαλέσει την άνοδο του ύψους 
των υδάτων της Μεσογείου έως και 
20 εκ. μέχρι το 2050 και έως 57 εκ. 
μέχρι το 2100, σύμφωνα με έρευνα 
που δημοσίευσαν στο περιοδικό 
Water επιστήμονες από το Εθνικό 
Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαι-
στειολογίας της Μπολόνια, το Πανε-
πιστήμιο Ραντμπάουντ της Ολλαν-
δίας και από τη Σορβόνη.
Οι επιστήμονες επεξεργάστηκαν 
δύο σενάρια για την έρευνά τους. 
Το πρώτο προβλέπει την άνοδο της 
επιφάνειας των υδάτων κατά 20 εκ. 
μέσα σε 30 χρόνια και ένα δεύτερο, 
πιο αισιόδοξο, προβλέπει άνοδο 17 
εκ. έως το 2050 και 34 εκ. έως το 
2100. Επίσης μελέτησαν τις μεταβο-
λές στο ύψος των υδάτων σε εννέα 
ωκεανογραφικούς σταθμούς, στην 
κεντρική και νότια Μεσόγειο, οι 
οποίοι μετρούν τα υδάτινα επίπεδα 
από το 1888.
Μεταξύ των πόλεων εκείνων που θα 
έρθουν αντιμέτωπες με τις επιπτώ-
σεις της ανόδου των υδάτων είναι η 
Βενετία, της οποίας τα νερά ενδέχε-
ται να ανεβούν κατά 60-82 εκ. έως 
το 2100.
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Οι τοπικές ιδιομορφίες και φαινόμενα όπως οι 
κυματισμοί στη θαλάσσια επιφάνεια μπορούν να 
επηρεάσουν τις συνολικές μεταβλητές της έρευ-
νας, μέχρι ενός ποσοστού 9%. Αυτός είναι και 
ένας από τους λόγους που στη λιμνοθάλασσα 
της Βενετίας το ύψος των υδάτων ανεβαίνει με 
τόσο γρήγορους ρυθμούς.
Τέλος, αυτή η άνοδος της στάθμης της θάλασσας 
θα αποτελέσει παράγοντα κινδύνου για τις υπο-
δομές και τις ανθρώπινες δραστηριότητες, λόγω 
της διάβρωσης, των πλημμυρών και των μεγάλων 
κυμάτων στις ακτές, που θα έχουν ως επακόλου-
θο και οικονομικές απώλειες.
Οι θεσμοί οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους αυτές 
τις προβλέψεις, επειδή αποτελούν βασικά εργαλεία 
προκειμένου να εξασφαλιστεί με ακόμα πιο εμπερι-
στατωμένο τρόπο η διαχείριση των ακτών μας.

H Αίγυπτος ανερχόμενος κόμβος  
για τη liner ναυτιλία

Η Hutchison Ports υπέγραψε πρόσφατα μνημό-
νιο συνεργασίας (MoU) με την αιγυπτιακή κυβέρ-
νηση για την κατασκευή ενός νέου τερματικού 
σταθμού στο λιμάνι Abu Qir της Αιγύπτου.
Με την ολοκλήρωσή του, ο νέος τερματικός θα 
έχει τη δυνατότητα διαχείρισης έως και 1 εκατ. 
containerships. Το «παρών» στην υπογραφή 

του μνημονίου έδωσε και ο Αιγύπτιος πρόε-
δρος Abdel-Fattah al-Sisi, ο οποίος νωρίτερα 
είχε συναντηθεί με υψηλόβαθμα στελέχη της 
Hutchison Ports στο Κάιρο.
Μάλιστα, ο πρόεδρος της Hutchison Ports, Eric 
Ip, διαβεβαίωσε τον πρόεδρο της Αιγύπτου ότι 
η εταιρεία του θα εκπαιδεύσει περίπου 1.500 
Αιγύπτιους μηχανικούς και εργάτες διαφόρων 
ειδικοτήτων για την κατασκευή του τερματικού 
σταθμού.
Να σημειωθεί ότι το λιμάνι Abu Qir βρίσκεται 
στη Μεσόγειο Θάλασσα, λίγα χιλιόμετρα βορειο-
ανατολικά της Αλεξάνδρειας, δεύτερης μεγαλύ-
τερης πόλης της Αιγύπτου.

Οι διεθνείς επενδυτικές κινήσεις  
του Ομίλου Τσάκου

Η Tsakos Industrias Navales, με έδρα την Ουρου-
γουάη, μέλος του Ομίλου Τσάκου, πρόκειται να 
επενδύσει περίπου $40 εκατ. στην αγορά νέας 
πλωτής δεξαμενής για επισκευές πλοίων στο 
λιμάνι του Μοντεβιδέο.
Η νέα πλωτή δεξαμενή πρόκειται να αντικατα-
στήσει την υφιστάμενη πλωτή δεξαμενή και θα 
φιλοξενεί πλοία μεγέθους έως και Post-Panamax, 
που συχνά επισκέπτονται τα λιμάνια της Ουρου-
γουάης και της Αργεντινής για φόρτωση σιτηρών.
Όπως μεταδίδει το δίκτυο MundoMaritimo, η 
εταιρεία υπέγραψε τον περασμένο Ιούνιο συμ-
φωνία με την Εθνική Αρχή Λιμένων της Ουρου-
γουάης, που προβλέπει τη μετεγκατάσταση της 
υφιστάμενης πλωτής δεξαμενής από το λιμάνι 
του Μοντεβιδέο στο νέο λιμάνι Puerto Capurro, 
στον κόλπο του Μοντεβιδέο, όπου η Εθνική Αρχή 
Λιμένων ανέλαβε την ευθύνη της κατασκευής των 
απαραίτητων υποδομών προς μετεγκατάσταση 
της πλωτής δεξαμενής.
Όπως αναφέρεται στη σχετική αρθρογραφία, το 
νέο λιμάνι θα έχει επίσης υποδομές για ελλιμενι-
σμό των αλιευτικών πλοίων που δραστηριοποιού-
νται στον Νότιο Ατλαντικό και που αυτή τη στιγμή 
βρίσκονται διασκορπισμένες σε προβλήτες στο 
Μοντεβιδέο, το κυριότερο λιμάνι της χώρας.
Οι κύριες δραστηριότητες της Tsakos Industrias 
Navales είναι, όπως αναφέρει ο όμιλος, ο δεξα-
μενισμός πλοίων παντός τύπου, μεγέθους μέχρι 
Post-Panamax, και επίσης των αλιευτικών πλοίων 
της περιοχής. 
Ο γενικός διευθυντής της Tsakos Industrias 
Navales, Germán Aguirrezabala, δήλωσε ότι 
«η ιδέα μας είναι να εγκατασταθεί στο Puerto 
Capurro μια νέα πλωτή δεξαμενή μεγαλύτερων 
διαστάσεων, η οποία θα δύναται να φιλοξενεί 
πλοία Panamax και Post-Panamax».
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ΕΠΙΒΆΤΗΓΟΣ ΝΆΥΤΙΛΙΆ
-

Οι επιπτώσεις της κρουαζιέρας  
στο περιβάλλον

Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδί-
ας Μεταφορών και Περιβάλλοντος, οι εκπομπές 
οξειδίων του θείου από κρουαζιερόπλοια μίας και 
μόνο από τις μεγαλύτερες εταιρείες κρουαζιέρας 
παγκοσμίως ήταν δεκαπλάσιες συγκριτικά με τις 
αντίστοιχες εκπομπές των 260 εκατ. αυτοκινήτων 
στην Ευρώπη το 2017.
Από την εν λόγω έκθεση προέκυψε επίσης ότι η 
Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία και η Νορβηγία 
αποτέλεσαν, το 2017, τις ευρωπαϊκές εκείνες χώρες 
με τη μεγαλύτερη έκθεση σε αέριους ρύπους από 
τα κρουαζιερόπλοια, ενώ τα λιμάνια της Ευρώπης 
με τη μεγαλύτερη έκθεση σε αέριους ρύπους από 
την προσέγγιση κρουαζιερόπλοιων ήταν αυτά της 
Βαρκελώνης, της Πάλμα ντε Μαγιόρκα, της Βενετί-
ας, της Τσιβιταβέκια και του Σαουθάμπτον.
Με βάση στοιχεία που προκύπτουν από την έκθε-
ση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεταφορών και 
Περιβάλλοντος, οι εκπομπές αέριων ρύπων από τα 
κρουαζιερόπλοια καταγράφονται αυξημένες και σε 

περιοχές SECAs (sulphur emission control areas), 
με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις ακτές της Δανί-
ας –οι οποίες ανήκουν σε περιοχές ελέγχου εκπο-
μπών θείου–, όπου υπολογίστηκε ότι οι εκπομπές 
οξειδίων του θείου από τα κρουαζιερόπλοια ήταν 
18 φορές περισσότερες από τις αντίστοιχες εκπο-
μπές των αυτοκινήτων της χώρας το 2017.

Σε πλοία 5ης γενιάς επενδύει ο όμιλος 
Grimaldi

Ο όμιλος Grimaldi δημοσίευσε την Έκθεση Βιωσι-
μότητας για το 2018, περιγράφοντας τις οικονομι-
κές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις του.
Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ξεπέρασε τα 3 
δις ευρώ, με τα ενοποιημένα κέρδη να φτάνουν 
τα 212 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά τα κόστη λει-
τουργίας και διάθεσης, αυτά διοχετεύτηκαν κατά 
2,1 δις ευρώ σε προμηθευτές, 400 εκατ. ευρώ σε 
μισθολογικά κόστη, 51 εκατ. ευρώ σε χρηματο-
οικονομικούς οργανισμούς και 19 εκατ. ευρώ σε 
φόρους κ.λπ. Οι αποσβέσεις ανήλθαν σε 279 
εκατ. ευρώ.
Ο στόλος που διαχειρίζεται ο όμιλος Grimaldi 
ανήλθε, στα τέλη του 2018, σε 130 πλοία, εκ των 
οποίων τα 116 βρίσκονται στην κυριότητα της δια-
χειρίστριας, με μέσο όρο ηλικίας τα δεκατρία έτη, 
σημαντικά μικρότερος σε σχέση με την υπόλοιπη 
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αγορά. Το βιβλίο παραγγελιών αριθμεί 18 πλοία, τα οποία 
ναυπηγούνται σε κινεζικά ναυπηγεία. Δώδεκα εξ αυτών 
ανήκουν στην κατηγορία των υβριδικών Ro-Ro «Grimaldi 
Green 5th Generation» (GG5G), με το συνολικό κόστος 
των παραγγελιών να ξεπερνά το $1 δις.
Τα πλοία GG5G θα αποτελέσουν τα πρώτα υβριδικά πλοία 
αυτής της κατηγορίας τα οποία θα χρησιμοποιούν ορυκτά 
καύσιμα εν πλω και ηλεκτρική ενέργεια κατά την παραμονή 
τους σε λιμάνια, προκειμένου να επιτυγχάνουν τη μηδενική 
εκπομπή αερίων.

Oι Κάννες βάζουν «stop» στα ρυπογόνα 
κρουαζιερόπλοια

Η πόλη-θέρετρο των Καννών, το τέταρτο μεγαλύτερο γαλλι-
κό λιμάνι υποδοχής κρουαζιερόπλοιων, αναμένεται να απα-
γορεύσει τη διέλευση «ρυπογόνων» κρουαζιερόπλοιων από 
το επόμενο έτος, σε μια προσπάθεια να βελτιωθεί η ποιότη-
τα του αέρα.
Η απαγόρευση αφορά τα πλοία τα οποία δεν θα συμμορφώ-
νονται με το όριο θείου 0,1%, εξέλιξη που θα έχει ως αποτέ-
λεσμα ένας σημαντικός αριθμός επιβατών να μην αποβιβά-
ζονται στις Κάννες.
Ο δήμαρχος Καννών, David Lisnard, δήλωσε στο Reuters 
πως με αυτή την απαγόρευση δεν στρέφονται ενάντια στα 
κρουαζιερόπλοια αλλά ενάντια στη ρύπανση που προέρ-
χεται από τα πλοία. Σύμφωνα με την πολιτική της ΕΕ, η εν 
λόγω απόφαση έχει ήδη εφαρμοστεί σε λιμάνια της Βαλτι-
κής και της Βόρειας Θάλασσας.
Η ραγδαία ανάπτυξη της βιομηχανίας της κρουαζιέρας 
συχνά γίνεται αντικείμενο δριμείας κριτικής από κατοίκους 
τουριστικών περιοχών, ενώ πλέον φαίνεται πως στο «παι-
χνίδι» μπαίνει και η περιβαλλοντική διάσταση του θέματος.

Το πρώτο κρουαζιερόπλοιο στο Βόρειο Πέρασμα

Για πρώτη φορά στην ιστορία της κρουαζιέρας, ένα κρουα-
ζιερόπλοιο διέσχισε το Βορειοανατολικό Πέρασμα.
Το «Silver Explorer» της εταιρείας Silversea Cruises ταξί-
δεψε από το Νομ της Αλάσκας στο Τρόμσο της Νορβη-
γίας το διάστημα μεταξύ 10 Αυγούστου και 5 Σεπτεμβρίου, 
καλύπτοντας απόσταση 5.000 ναυτικών μιλίων, σε τρεις 
χώρες, μια διαδρομή που ακολούθησαν πολλοί εξερευνη-
τές του παρελθόντος.
Οι επιβάτες είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν πολικές 
αρκούδες και πολλά είδη της άγριας πολικής φύσης. Το 
ταξίδι του «Silver Explorer», σε γεωγραφικό πλάτος πάνω 
από 80°N, συνοδεύτηκε δύο φορές από παγοθραυστικό.
Επιπλέον, οι δεκαπέντε ειδικοί επιστήμονες –ιστορικοί, 
βιολόγοι, βοτανόλογοι, γεωλόγοι, ορνιθολόγοι και φωτο-
γράφοι– που συμμετείχαν στο ταξίδι έδωσαν πάνω από 
πενήντα διαλέξεις, παρέχοντας πολύ ενδιαφέρουσες πλη-
ροφορίες στους επιβάτες, ώστε οι τελευταίοι να εμπλουτί-
σουν τις εμπειρίες τους.

Danica Maritime Services GmbH
Lilienhof | Lilienstrasse 11 | 20095 Hamburg
www.danica-maritime.com

Danica delivers personalized crew management 
services. We call it Danica Hands On. 
Our crew management solutions are individually 
designed to fit your specific needs. 
You can choose a full service package or cherry 
pick from our individual services, like crew logistics, 
payroll or competence management or make use 
of training services.

Ask us for a competitive quote for the manning 
of your vessels and you will see that Danica’s  
quality crew management is also cost efficient.

Danica
Hands-on Crew
Management Solutions

3161 DMS AZ NaftikaChronic 100x280.indd   1 09.09.19   09:21
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ΞΗΡΆ ΦΟΡΤΙΆ
-

Άνθρακας
Κίνα: Κάμψη στη ζήτηση από το 2025

Η ζήτηση άνθρακα στην Κίνα θα σημειώσει πτώ-
ση από το 2025, οπότε η κατανάλωση του καυ-
σίμου από τη βιομηχανία αναμένεται να φτάσει 
στο ανώτατο επίπεδο, σύμφωνα με έρευνα ενός 
κινεζικού κρατικού think-tank που δημοσιεύεται 
στο Institute for Energy Economic and Financial 
Analysis (IEEFA).
Η Κίνα αποτελεί τον μεγαλύτερο καταναλωτή 
άνθρακα, ωστόσο μακροπρόθεσμες προβλέψεις 
κάνουν λόγο για μειωμένη ζήτηση έως το 2035 
κατά 18% –σε σχέση με το 2018– και κατά 39% 
έως το 2050, όπως αναφέρει έρευνα του Ινστι-
τούτου Έρευνας Οικονομικών και Τεχνολογί-
ας, το οποίο λειτουργεί υπό την CNPC (China 
National Petroleum Corporation).
Αν και το ποσοστό του άνθρακα στο ενεργειακό 
μείγμα της Κίνας περιορίστηκε στο 59% πέρυσι 
σε σχέση με το 68,5% του 2012, εντούτοις σε 
απόλυτους αριθμούς το 2018 παρουσίασε αύξη-
ση κατά 3%, φτάνοντας τους 3,82 δις τόνους.
Ωστόσο, οι ερευνητές του CNPC εκτιμούν ότι, 
καθώς η χρήση του φυσικού αερίου, της πυρηνι-
κής ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας αναμένεται να αυξηθεί, η συμμετοχή του 
άνθρακα θα περιοριστεί στο 40,5% έως το 2035.



Δημητριακά
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 
Ιαπωνικό μάννα εξ ουρανού  
για τους Αμερικανούς γεωργούς

Η Ιαπωνία είναι έτοιμη να αγοράσει αμερικανικό 
καλαμπόκι, όπως τόνισε πρόσφατα ο Αμερικα-
νός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή την 
εμπορική συμφωνία των δύο κρατών, που «κλεί-
δωσε» την Κυριακή 25 Αυγούστου, στο πλαίσιο 
της συνόδου της G7 στη γαλλική πόλη Μπιαρίτς.
Πρόσφατο δημοσίευμα του Reuters αναφέρει 
ότι, στο πλαίσιο της συμφωνίας, το Τόκιο θα προ-
βεί στην αγορά αμερικανικών αγροτικών προϊό-
ντων, κυρίως καλαμποκιού, ύψους $7 δις.
Μάλιστα, ο Αμερικανός εκπρόσωπος επί των 
εμπορικών θεμάτων, Ρόμπερτ Λάιτιζερ, επιβεβαί-
ωσε ότι η συμφωνία θα ωφελήσει κυρίως τους 
Αμερικανούς αγρότες, μια πολιτικά σημαντική 
ομάδα για τον Τραμπ, δεδομένου ότι θα επιδιώ-
ξει την επανεκλογή του το 2020.
Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε ανέφε-
ρε, από την πλευρά του, ότι οι «πιθανές» αγορές 
καλαμποκιού από τις ΗΠΑ θα προέλθουν κατά 
κύριο λόγο από τον ιδιωτικό τομέα. Αναμφίβο-
λα, η εξέλιξη αυτή φέρνει χαμόγελα αισιοδοξίας 
στους Αμερικανούς γεωργούς, οι εξαγωγές αγρο-
τικών προϊόντων των οποίων έχουν πληγεί ανε-
πανόρθωτα από την κόντρα με το Πεκίνο.
Το 2018, οι εξαγωγές προϊόντων των ΗΠΑ προς 
την Ιαπωνία ανήλθαν σε αξία στα $75 δις, εκ των 
οποίων τα $13 δις αφορούσαν αγροτικά εμπορεύ-
ματα, με το καλαμπόκι να βρίσκεται στην κορυφή 
των ιαπωνικών αυτών εισαγωγών ($2,8 δις).
 
ΣΙΤΑΡΙ
Ινδία: Σε επίπεδα ρεκόρ  
θα κινηθεί η παραγωγή

Oι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που επικρατούν 
στην κεντρική και βόρεια Ινδία αναμένεται να βοη-
θήσουν στην καλύτερη συγκομιδή σιταριού, παρά 
το γεγονός ότι φέτος οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις 
έχουν μειωθεί σε σχέση με πέρυσι.
Όπως σημειώνει το ινδικό Ινστιτούτο Σιταριού και 
Κριθαριού, η συγκομιδή σιταριού αναμένεται να 
ανέλθει φέτος στα επίπεδα ρεκόρ των 105 εκατ. 
τόνων, λόγω των καλών καιρικών συνθηκών στη χώρα. 
Ένα επίσης θετικό στοιχείο, το οποίο θα συντελέσει 
στην αύξηση της παραγωγής, αποτελεί το γεγονός 
ότι φέτος δεν παρατηρούνται σοβαρά φαινόμενα 
παρασίτων, όπως σημειώνει το Ινστιτούτο.
Να σημειωθεί, τέλος, ότι η κυβέρνηση της Ινδίας 
εκτιμά πως η παραγωγή σιταριού στη χώρα θα αγγί-
ξει τους 100 εκατ. τόνους.

ΣΟΓΙΑ 
Βραζιλία: Η αφρικανική πανώλη των χοίρων «χτυπά» τις εξαγωγές

Οι βραζιλιάνικες εξαγωγές σόγιας εμφανίστηκαν μειωμένες τον Ιούλιο, κυρί-
ως λόγω της εξασθενημένης ζήτησης από πλευράς Κίνας, του κορυφαίου 
εισαγωγέα παγκοσμίως.
Ειδικότερα, οι εξαγωγές σόγιας από τη Βραζιλία μειώθηκαν κατά 23%, στους 
7,82 εκατ. τόνους, τον περασμένο Ιούλιο, καθώς η αφρικανική πανώλη των 
χοίρων είχε ως αποτέλεσμα ο ασιατικός γίγαντας να περιορίσει τις αγορές 
σόγιας, που χρησιμοποιείται ως ζωοτροφή.
Από την άλλη, οι αποστολές βραζιλιάνικου καλαμποκιού ανήλθαν στα 
υψηλότερα μηνιαία επίπεδα των 6,317 εκατ. τόνων.

Ζάχαρη
Θα συνεχιστεί η ενισχυμένη παγκόσμια κατανάλωση;

Σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA), η παγκόσμια κατα-
νάλωση ζάχαρης θα συνεχίσει την ανοδική τάση των τελευταίων ετών, 
ωθούμενη κυρίως από τις αγορές της Ινδίας, του Πακιστάν, της Αιγύπτου 
και της Ινδονησίας.
Συγκεκριμένα, οι εκτιμήσεις του αμερικανικού υπουργείου κάνουν λόγο 
για παγκόσμια κατανάλωση ζάχαρης 176,45 εκατ. τόνων, αυξημένη κατά 2,5 
εκατ. τόνους σε σχέση με το 2018/2019.
Με βάση την αυξημένη παγκόσμια ζήτηση, το αμερικανικό υπουργείο εκτι-
μά ότι οι εξαγωγές θα ανέλθουν στους 57,7 εκατ. τόνους (έναντι 56,4 εκατ. 
τόνων το 2018/2019), με τον μεγαλύτερο όγκο να προέρχεται από ασιατικές 
χώρες, όπως η Κίνα, το Πακιστάν και η Ταϊλάνδη (46,8 εκατ. τόνους).
Τέλος, στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι η παραγωγή ζάχαρης των 
ΗΠΑ αναμένεται να αυξηθεί κατά 2%, στους 8,3 εκατ. τόνους, το 2019/2020, 
η παραγωγή της Βραζιλίας στους 32 εκατ. τόνους (+2,5 εκατ. τόνους) και 
εκείνη της ΕΕ στους 19,4 εκατ. τόνους (+1,3 εκατ. τόνους).
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Στο επίκεντρο τα αναξιοποίητα κοιτάσματα

Μία από τις μεγαλύτερες μεταλλευτικές εταιρείες 
στον κόσμο, η BHP, ετοιμάζει την αποεπένδυσή 
της από το κοίτασμα σιδηρομεταλλεύματος Nimba 
στη Γουινέα. Επιπροσθέτως, άλλες τρεις σημαντικές 
μεταλλευτικές εταιρείες εξετάζουν τη συμμετοχή 
τους στην ανάπτυξη του κοιτάσματος Simandou, το 
οποίο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αναξιοποί-
ητα κοιτάσματα iron ore στον κόσμο.
Είναι γνωστό ότι η Γουινέα δεν έχει καταφέρει 
να καρπωθεί σημαντικά οικονομικά οφέλη από 
το σιδηρομετάλλευμά της τόσο λόγω νομικών 
κωλυμάτων, αλλά και λόγω του υψηλού κόστους 
για την ανάπτυξη υποδομών.

Σιδηρομετάλλευμα – Χάλυβας

COMMODITIES - ΞΗΡΑ ΦΟΡΤΙΑ

Από την άλλη, οι σημαντικές στρεβλώσεις στην προσφορά iron ore από 
τη Βραζιλία και την Αυστραλία έχουν αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον για τα 
μεταλλευτικά περιουσιακά στοιχεία της χώρας της Δυτικής Αφρικής. Στο 
πλαίσιο αυτό, το αρμόδιο υπουργείο της Γουινέας ανακοίνωσε, στις αρχές 
Σεπτεμβρίου, ότι τρεις μεγάλοι μεταλλευτικοί όμιλοι συμμετέχουν σε διαγω-
νισμό για την εκμετάλλευση του κοιτάσματος Simandou.
Τέλος, να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση της αφρικανικής χώρας θέτει ως προ-
απαιτούμενο για τις εταιρείες αυτές την ανάπτυξη σιδηροδρομικού δικτύου 
από το κοίτασμα προς τις ακτές της Γουινέας, από όπου και θα εξάγεται το 
σιδηρομετάλλευμα.

ΕΕ: Οι νέες επιδιώξεις για τις εισαγωγές

Οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών της ΕΕ συμφώνησαν, την Τετάρτη  
4 Σεπτεμβρίου, στον περιορισμό των ποσοστώσεων στις εισαγωγές χάλυβα.

Με την κίνηση αυτή οι Ευρωπαίοι ηγέτες, σε 
συνεργασία με την Κομισιόν, αποσκοπούν στο να 
προστατεύσουν τους εγχώριους κατασκευαστές 
από αυξημένες εισαγωγές χάλυβα, ιδιαίτερα σε 
μια περίοδο όπου οι ΗΠΑ συνεχίζουν ακάθεκτες 
τους δασμούς.
Οι ποσοστώσεις αυτές αναμένεται να αγγίξουν 
τον μέσο όρο των εισαγωγών χάλυβα στην ΕΕ 
μεταξύ των ετών 2015 και 2017 συν ένα ποσοστό 
5%, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι οι εισαγωγές υπό-
κεινται σε δασμούς ύψους 25%.

Πού θα κινηθεί η τιμή το 2020

Πτώση της τιμής του σιδηρομεταλλεύματος για 
το 2020, ελέω μειωμένης ζήτησης από την Κίνα, 
βλέπει η JSW Steel, η κορυφαία εταιρεία παραγω-
γής χάλυβα της Ινδίας.
Πιο συγκεκριμένα, υψηλόβαθμα στελέχη της ινδι-
κής εταιρείας σημειώνουν ότι, για το υπόλοιπο 
διάστημα του 2019, το iron ore θα διαπραγματεύ-
εται σε ένα εύρος τιμών $80-85/τόνο, πριν τελικά 
η τιμή του υποχωρήσει στα $60-65/τόνο το 2020.
Σε συνέντευξή του ο Seshagiri Rao, Joint Managing 
Director της JSW Steel, ανέφερε ότι η τιμή του 
σιδηρομεταλλεύματος είναι άρρηκτα συνδεδεμέ-
νη με την παγκόσμια παραγωγή χάλυβα και στο 
πλαίσιο αυτό μια εκτιμώμενη μειωμένη κινεζική 
παραγωγή αυτομάτως συνεπάγεται μείωση της 
τιμής του μεταλλεύματος.
Αναμφίβολα, το iron ore παρουσιάζει σημαντικές 
διακυμάνσεις φέτος. Ειδικότερα, οι στρεβλώ-
σεις στην προσφορά του από τη Βραζιλία και 
την Αυστραλία είχαν ως αποτέλεσμα οι τιμές να 
εκτοξευτούν το πρώτο εξάμηνο, ενώ η «κανονι-
κότητα» που επήλθε τον Αύγουστο μείωσε τις εν 
λόγω τιμές σε λογικά επίπεδα.
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ΥΓΡΆ ΦΟΡΤΙΆ
-

Αργό 
Πετρέλαιο

Η Ρωσία νούμερο ένα παραγωγός χώρα

Η Ρωσία προσπέρασε τη Σαουδική Αραβία στην ημερήσια παραγωγή 
πετρελαίου –κατά μέσο όρο– τον περασμένο Ιούνιο. 
Συγκεκριμένα, η ρωσική παραγωγή πετρελαίου έφτασε τα 10,48 εκατ. βαρέλια/
ημέρα, ενώ η αντίστοιχη παραγωγή της Σαουδικής Αραβίας ήταν 9,81 εκατ. 
βαρέλια. Η συνολική παραγωγή μαύρου χρυσού των χωρών του OPEC για τον 
Ιούνιο έφτασε τα 29,83 εκατ. βαρέλια/ημέρα. Η μέση τιμή εξαγωγής σημείωσε 
κάμψη κατά 4,9% σε μηνιαία βάση, περιοριζόμενη στα 481,8 δολάρια/τόνο.
Τέλος, να σημειωθεί ότι η συμμετοχή του πετρελαίου στις ρωσικές εξα-
γωγές για το πρώτο εξάμηνο του έτους έφτασε το 28,5%, έναντι 28,3% το 
αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρυσι. 

Κρεμάμενη από μια κλωστή η παραγωγή 

Τις χώρες που θα μπορούσαν να αναπληρώσουν μια πιθανή έλλειψη πετρε-
λαίου από την παραγωγή της Σαουδικής Αραβίας παραθέτει με άρθρο του 
το πρακτορείο Bloomberg.
Οι επιθέσεις στις εγκαταστάσεις της Saudi Aramco επηρέασαν την παρα-
γωγή σχεδόν 5,7 εκατ. βαρελιών, με τις εκτιμήσεις της εταιρείας να είναι 
σχετικά απαισιόδοξες ως προς τον χρόνο πλήρους επανόδου στην κανονι-
κότητα. Τις επόμενες εβδομάδες, η παραγωγή αναμένεται να επανέλθει σε 
3,9 εκατ. βαρέλια/ημέρα.
Ακολουθεί μια λίστα με τις χώρες και τη δυνατότητα αύξησης της παραγω-
γής τους, χωρίς ωστόσο αυτή να είναι άμεσα διαθέσιμη προς χρήση.

Σαουδική Αραβία
Παραγωγή Αυγούστου: 
9,83 εκατ. βαρέλια/ημέρα

Δυνατότητα παραγωγής: 
11,5 εκατ. βαρέλια/ημέρα

Ποσότητα άμεσα διαθέσιμη προς χρήση: 
έως και 1,67 εκατ. βαρέλια/ημέρα

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Παραγωγή Αυγούστου: 
3,07 εκατ. βαρέλια/ημέρα

Δυνατότητα παραγωγής: 
3,4 εκατ. βαρέλια/ημέρα

Ποσότητα άμεσα διαθέσιμη προς χρήση: 
200.000-300.000 βαρέλια/ημέρα

Κουβέιτ
Παραγωγή Αυγούστου: 
2,68 εκατ. βαρέλια/ημέρα

Δυνατότητα παραγωγής: 
3,15 εκατ. βαρέλια/ημέρα

Ποσότητα άμεσα διαθέσιμη προς χρήση: 
470.000 βαρέλια/ημέρα

Ρωσία
Παραγωγή Αυγούστου: 
11,29 εκατ. βαρέλια/ημέρα

Δυνατότητα παραγωγής: 
11,45 εκατ. βαρέλια/ημέρα

Ποσότητα άμεσα διαθέσιμη προς χρήση: 
160.000 βαρέλια/ημέρα

ΗΠΑ
Παραγωγή Αυγούστου: 
12,37 εκατ. βαρέλια/ημέρα

Δυνατότητα παραγωγής: 
12,5 εκατ. βαρέλια/ημέρα

Ποσότητα άμεσα διαθέσιμη προς χρήση: 
130.000 βαρέλια/ημέρα

Ιράν
Παραγωγή Αυγούστου: 
2,21 εκατ. βαρέλια/ημέρα

Δυνατότητα παραγωγής: 
3,83 εκατ. βαρέλια/ημέρα

Ποσότητα άμεσα διαθέσιμη προς χρήση: 
μηδέν

Οι αμερικανικές κυρώσεις εμποδίζουν την αύξη-
ση των εξαγωγών ιρανικού πετρελαίου, ενώ είναι 
πιθανό η κλιμάκωση της έντασης να οδηγήσει σε 
περαιτέρω κυρώσεις εκ μέρους της Ουάσιγκτον. 

COMMODITIES - ΥΓΡΑ ΦΟΡΤΙΑ



Σύμφωνα με το Bloomberg, οι υπόλοιπες χώρες του OPEC+ δεν διαθέτουν 
αξιοσημείωτη ικανότητα να αυξήσουν την παραγωγή τους, καθώς κινούνται 
στα μέγιστα επίπεδα. Πρόκειται για τις εξής: Ιράκ, Λιβύη, Νιγηρία, Αζερμπα-
ϊτζάν, Μπαχρέιν, Μπρουνέι, Μαλαισία, Μεξικό, Σουδάν και Νότιο Σουδάν. Το 
Ιράκ μείωσε την παραγωγή του κατά 125.000 βαρέλια τον Αύγουστο, αλλά 
θεωρείται πλέον βέβαιο ότι αυτή η απόφαση θα ανακληθεί και θα επιστρέ-
ψει στη μέγιστη παραγωγική ικανότητα.

Υγροποιημένο  
Φυσικό Αέριο (lng)
Αυστραλία και ΗΠΑ απειλούν την κυριαρχία του Κατάρ

Η Αυστραλία και οι ΗΠΑ φαίνεται πως θα ξεπεράσουν το Κατάρ στις εξα-
γωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις 
της αγοράς, καθώς οι νέες αυστραλιανές επενδύσεις και η υπερπροσφορά 
του αμερικανικού σχιστολιθικού αερίου αναμένεται να στηρίξουν τις εξα-
γωγές των δύο χωρών.
Οι τιμές του LNG παρουσιάζουν πτωτική τάση από τα τέλη του 2018, ωστό-
σο η προσφορά του φυσικού αερίου συνεχίζει να αυξάνεται. 
Εκτιμήσεις της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας (EIA) 
προσδιορίζουν την εξαγωγική ικανότητα των μονάδων φυσικού αερίου 
στην Αυστραλία σε 11,4 δις κυβικά πόδια/ημέρα (bcf/d) από 2,6 bcf/d που 
ίσχυε το 2011. Μάλιστα, τουλάχιστον δύο μήνες κατά το τελευταίο έτος, οι 
εξαγωγές LNG της Αυστραλίας ξεπέρασαν εκείνες του Κατάρ. 
Παράλληλα, οι αμερικανικές εξαγωγές συνεχίζουν να αυξάνονται, παρά τους 
φόβους κλιμάκωσης ενός παγκόσμιου εμπορικού πολέμου και τη συνεχιζόμε-
νη ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Οι εξαγωγές αμερικανικού LNG 
έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ τον Ιούλιο, αγγίζοντας τα 6 bcf/d κατά μέσο όρο.
Με αυτά τα δεδομένα, η ΕΙΑ εκτιμά ότι οι ΗΠΑ θα προσπεράσουν την Αυστρα-
λία το 2024, η οποία, με τη σειρά της, θα προηγηθεί του Κατάρ το 2022.

Υγροποιημένο  
Πετρελαϊκό Αέριο (lpg)

Ινδία: Περισσότερη ζήτηση ενόψει

Η Ινδία αγωνιά λόγω της αναμενόμενης αυξημέ-
νης ζήτησης LPG που προβλέπεται για τα τέλη 
Οκτωβρίου λόγω της γιορτής του Ντιβάλι, καθώς 
η Saudi Aramco μετέθεσε την παράδοση ορισμέ-
νων φορτίων.
Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, οι κυριό-
τερες ινδικές πετρελαϊκές εταιρείες «σαρώνουν» 
την αγορά, αναζητώντας προμηθευτές LPG προ-
κειμένου να ανταποκριθούν στην υψηλή εγχώρια 
ζήτηση που αναμένεται για τις τελευταίες ημέ-
ρες του Οκτωβρίου και τις αρχές Νοεμβρίου. 
Η ζήτηση στον δεύτερο μεγαλύτερο εισαγωγέα 
LPG είναι παραδοσιακά ιδιαίτερα αυξημένη κατά 
το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους, με τις περισσό-
τερες ποσότητες να προέρχονται από Σαουδική 
Αραβία, Κατάρ, Ομάν και Κουβέιτ.
Παράλληλα, η ινδική κυβέρνηση καταβάλλει 
προσπάθειες να αυξηθεί η χρήση LPG ιδίως σε 
φτωχότερες περιοχές της χώρας, ώστε να περι-
οριστεί η κατανάλωση καυσίμων που προκαλούν 
ρύπανση, όπως το ξύλο και η κοπριά ζώων.
Η Abu Dhabi National Oil Co. κάλυψε το κενό 
της Aramco, προσφέροντας δύο επιπλέον φορ-
τία LPG στην Ινδία το προηγούμενο διάστημα, 
όπως ανέφερε με tweet του ο Ινδός υπουργός 
Πετρελαίου, προκειμένου να καλυφθεί η λιανική 
ζήτηση.
Οι περικοπές των εξαγωγών LPG της Σαουδικής 
Αραβίας ενδεχομένως να φτάσουν τους 600.000 
τόνους λόγω της επίθεσης της 14ης Σεπτεμβρί-
ου στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Saudi 
Aramco, γεγονός που αποτελεί σημαντικό πλήγ-
μα, καθώς οι μηνιαίες πωλήσεις LPG του Βασιλεί-
ου ανέρχονται σε περίπου 708.000 τόνους.
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ΝΕΟΤΕΥΚΤΑ

GasLog 
Ltd.: 
«GasLog 
Warsaw»

Το σύγχρονο νεότευκτο 
Liquified Natural Gas 
(lng) πλοίο με την 
ονομασία «γκασλογκ 
γουορσο» παραδόθηκε 
στην ιδιοκτήτρια/
διαχειρίστρια εταιρεία 
GasLog Ltd. στις  
31 Ιουλίου 2019. 



Το νεότευκτο 
«gaslog warsaw» 
της gaslog ltd.

Το ενεργειακής απόδοσης πλοίο, με σημαία 
ελληνική, ναυπηγήθηκε από τη Samsung Heavy 
Industries, υπό την επίβλεψη του ABS, και είναι 
εξοπλισμένο με την καινοτόμο τεχνολογία πρό-
ωσης των dual fuel δίχρονων μηχανών, σχεδια-
σμένων από τη WIN GD. Η χωρητικότητα  
του φορτιού φτάνει τα 180.000 m3.

ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ
Samsung Heavy 
Industries Co. Ltd.

ΙΜΟ ΝO
9816763

ΣΗΜΑΙΑ
Ελληνική

ΕΤΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ                      
2019

GRT
120.859 MT
 
ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑΣ
ABS

ΤΥΠΟΣ ΠΛΟΙΟΥ
Liquified Natural Gas Carrier (LNGC)
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«Sea Eagle»

ΝΕΟΤΕΥΚΤΑ

Pantheon Tankers Management Ltd.: 
«Sea Eagle», «Sea Dolphin» 

Το «Sea Εagle», συνολικής χωρητικότητας 49.916 
MT, κατασκευάστηκε στα ναυπηγεία της STX 
στη Νότια Κορέα και παραδόθηκε στην εται-
ρεία στις 3 Ιουνίου 2019.

ΕΤΟΣ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ 
2019

ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ
STX Shipbuilding 
& Offshore

ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑΣ
DNV GL

DWT
49.916 MT

TΥΠΟΣ ΠΛΟΙΟΥ
MR Crude/Product Oil Chemical 
Carrier IMO 2/3
 
ΜΗΚΟΣ
182,9 μ.

ΠΛΑΤΟΣ
32,2 μ.

ΣΗΜΑΙΑ
Marshall Islands



Η Pantheon Tankers Management 
Ltd., κατά την περίοδο των τελευ-
ταίων δώδεκα μηνών, πρόσθεσε 
στον στόλο της οκτώ νέα πλοία, τα 
οποία κατασκευάστηκαν σε ναυπη-
γεία της Νότιας Κορέας και της Ιαπω-
νίας. Αναλυτικότερα, τα δύο πλοία 
τύπου Αframax κατασκευάστηκαν 
στο ναυπηγείο Νamura, ονομάστη-
καν «Sea Panther» και «Sea Puma» 
αντίστοιχα και φέρουν την ελληνική 
σημαία. Ακολούθως παρελήφθησαν 
από τα ναυπηγεία STX Shipbuilding 
& Offshore, Jinhae έξι πλοία ΜR 
(50.000 dwt), εξοπλισμένα με cargo 
pumps FRAMO type. Πρόκειται για 
τα «Sea Cougar», «Sea Tiger», «Sea 

Wolf», «Sea Eagle», «Sea Dolphin» 
και «Sea Elephant». Τα τρία από 
αυτά φέρουν την ελληνική σημαία, 
ενώ τα υπόλοιπα τρία τη σημαία των 
Marshall Islands.
H εταιρεία αναμένει τα επόμενα 
δύο ΝB VLCC πλοία, «Sea Emerald» 
και «Sea Jade», να παραδοθούν από 
το ναυπηγείο DSME τον προσεχή 
Νοέμβριο και στις αρχές του 2020 
αντιστοίχως. Σε εξέλιξη επίσης βρί-
σκεται νέο project για τη ναυπήγηση 
δύο πλοίων Αframaxes σε ναυπηγεία 
της Κίνας.
Τα Ναυτικά Χρονικά παρουσιάζουν 
τα νεότευκτα «Sea Eagle» και «Sea 
Dolphin». 

«Sea Dolphin»
Το MR πλοίο μεταφοράς χημικών/προϊόντων 
διύλισης «Sea Dolphin» (DW 49.904,2, μήκους 
182,9 μ. και πλάτους 32,2 μ.) κατασκευάστηκε 
στο κορεατικό ναυπηγείο STX και παραδόθηκε 
στις 22 Αυγούστου 2019.

ΕΤΟΣ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ 
2019

ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ
STX Shipbuilding & Offshore

ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑΣ
American Bureau of Shipping (ABS)

DWT
49.904,2 MT

TΥΠΟΣ ΠΛΟΙΟΥ
MR Crude/Product Oil Chemical Carrier IMO 2/3

ΜΗΚΟΣ
182,9 μ.

ΠΛΑΤΟΣ
32,2 μ.

ΣΗΜΑΙΑ
Ελλάδα
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Τεχνολογία 
και Ναυπηγική

Maersk: Παραγωγή πράσινων καυσίμων  
στο Ρότερνταμ

Σε συμφωνία για την παραγωγή συμμορφούμε-
νων καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, 
με χρονικό ορίζοντα το 2020, προχώρησαν οι 
Maersk Oil Trading και Koole Terminals.
Με τη νέα συμφωνία, η Maersk θα είναι σε θέση 
να παράγει VLSFO σε διυλιστήριο της Koole στο 
λιμάνι του Ρότερνταμ, ενώ την ίδια στιγμή θα 
επεκτείνει και το δίκτυο ανεφοδιασμού της καυ-
σίμων στην Ευρώπη. Να σημειωθεί ότι η ετήσια 
παραγωγή υπό το νέο αυτό project αναμένεται 
να καλύψει το 5-10% της ζήτησης του δανέζικου 
κολοσσού για καύσιμα.
Η νέα συμμαχία έρχεται σε συμφωνία με την 
εφαρμογή του Sulphur Cap 2020 και αποτελεί 
οδηγό για την εξασφάλιση σταθερών και αξιό-
πιστων υπηρεσιών για τους πελάτες της Maersk, 
ανέφερε ο Niels Henrik Lindegaard, επικεφαλής 
της Maersk Oil Trading.

Στο νερό το μεγαλύτερο chemical tanker 
από ανοξείδωτο χάλυβα

Την παραλαβή του μεγαλύτερου στον κόσμο πλοί-
ου μεταφοράς χημικών προϊόντων, το οποίο έχει 
κατασκευαστεί από ανοξείδωτο χάλυβα, ανακοί-
νωσε πρόσφατα ο νορβηγικός όμιλος Odfjell.
Πιο συγκεκριμένα, η Odfjell παρέλαβε στις 26 
Αυγούστου το «Bow Orion», το οποίο αποτε-
λεί το πρώτο από μια σειρά τεσσάρων chemical 
tankers τα οποία έχει παραγγείλει η νορβηγική 
εταιρεία. Μάλιστα, δύο ημέρες μετά την παραλα-
βή του, το «Bow Orion» ξεκίνησε το ταξίδι του 
για το Ούλσαν της Νότιας Κορέας.
Το νεότευκτο chemical tanker, χωρητικότητας 
55.000 κ.μ., διαθέτει 33 δεξαμενές φορτίου από 
διφασικό ανοξείδωτο χάλυβα, κινητήρες που λει-
τουργούν στα 75 rpm και είναι σε θέση να κατανα-
λώνει 14% λιγότερα καύσιμα σε σχέση με τα παλαι-
ότερα πλοία της Odfjell, καθιστώντας το ένα από τα 
φιλικότερα προς το περιβάλλον πλοία του κόσμου.

H Shell επενδύει στην τεχνολογία 
μπαταριών για τη ναυτιλία

Η Shell Ventures, ο βραχίονας της Royal Dutch 
Shell στον τομέα των επιχειρηματικών κεφαλαί-
ων, αγόρασε μετοχές της καναδο-νορβηγικής 
εταιρείας κατασκευής μπαταριών Corvus Energy, 
προκειμένου να υποστηρίξει την ανάπτυξη λύσε-
ων αποθήκευσης ενέργειας για θαλάσσιες εφαρ-
μογές (ESS). 
Η βρετανο-ολλανδική εταιρεία πετρελαίου και 
φυσικού αερίου δήλωσε ότι η συγκεκριμένη 
επένδυση αποτελεί μέρος του σχεδίου της να 
μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα των ενεργειακών 
προϊόντων περίπου κατά 20% έως το 2035 και 
κατά 50% έως το 2050.
Η εταιρεία Corvus Energy προσφέρει συστήματα 
αποθήκευσης ενέργειας για θαλάσσιες, υπερά-
κτιες και υποθαλάσσιες εφαρμογές, αλλά και για 
χρήση σε λιμάνια. Τα συστήματα αποθήκευσης 
ενέργειας με μπαταρίες ιόντων λιθίου που δια-
θέτει χρησιμοποιούνται σε συστήματα πρόωσης 
και διαχείρισης ισχύος σε περισσότερα από τα 
μισά υβριδικά πλοία και πλοία μηδενικών εκπο-
μπών σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Η Corvus Energy σκοπεύει να χρησιμοποιήσει 
τους πόρους για την επέκταση των επιχειρησια-
κών της δραστηριοτήτων παγκοσμίως, καθώς και 
για την ενίσχυση της τεχνολογικής της υπερο-
χής στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας για 
θαλάσσιες εφαρμογές.

Επιμέλεια:
Νίκος Βεργούνης



DNV GL:  Ένα μέλλον  
με χαμηλότερες εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα

Ο DNV GL – Maritime δημοσίευσε την 
τρίτη έκδοση της έκθεσης «Maritime 
Forecast to 2050» στη Διεθνή Ναυτιλι-
ακή Εβδομάδα Λονδίνου 2019 (LISW), 
τον Σεπτέμβριο. Η έκθεση εξετάζει το 
μέλλον της ναυτιλιακής βιομηχανίας σε 
ένα ταχέως μεταβαλλόμενο παγκόσμιο 
ενεργειακό τοπίο. Η φετινή έκθεση επι-
κεντρώνεται στην πρόκληση της μείωσης 
της έντασης των εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα του παγκόσμιου στόλου, 
ώστε να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στό-
χοι που έχει θέσει ο ΙΜΟ για τη μείωση 
των αερίων του θερμοκηπίου (GHG).
Προκειμένου να απαντήσει στο ερώτημα 
πώς η ναυτιλία θα μπορέσει να αντιμε-
τωπίσει την πρόκληση της μείωσης των 
εκπομπών, η φετινή έκθεση «Maritime 
Forecast» εξετάζει τον τρόπο με τον 
οποίο ο παγκόσμιος στόλος ανταποκρί-
νεται στην εν λόγω πρόκληση και εστι-
άζει στις διαφορετικές στρατηγικές που 
μπορεί να ακολουθηθούν.
Η έκθεση αναλύει τρία διαφορετικά 
ρυθμιστικά σενάρια –είτε συνεχίζοντας 
σύμφωνα με τις τρέχουσες πολιτικές 
είτε αντικαθιστώντας σταδιακά τους 
κανονισμούς με αυστηρότερους είτε 
εισάγοντας νέους αρκετά αυστηρούς 
κανονισμούς προς το τέλος της προθε-
σμίας του 2050– και πώς αυτά θα μπο-
ρούσαν να επηρεάσουν τη μετάβαση σε 
καύσιμα χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα και καύσιμα με ουδέτερο 

ισοζύγιο άνθρακα. 
Η ευελιξία στη χρή-
ση καυσίμων και οι 
τεχνολογίες για την 
ομαλή αλλαγή καυ-
σίμων αποτελούν, 
σύμφωνα με την 
έκθεση, απαραίτη-
τες στρατηγικές για 
τη μετάβαση σε ένα 
μέλλον με χαμηλές 
εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα.
Η υιοθέτηση καυ- 
σίμων χαμηλών εκπο-
μπών διοξειδίου του 
άνθρακα και καυ-
σίμων με ουδέτε-

ρο ισοζύγιο άνθρακα είναι απαραίτητα 
στοιχεία για την επίτευξη των στόχων 
του ΙΜΟ για τα αέρια του θερμοκηπί-
ου. Ωστόσο, ακολουθώντας διαφορε-
τικά ρυθμιστικά μονοπάτια, το μοντέλο 
προβλέπει ότι μια ποικιλία διαφορετικών 
καυσίμων θα μπορούσε να έρθει στο 
προσκήνιο. Σε όλα τα σενάρια, το υγρο-
ποιημένο μεθάνιο (τόσο από ορυκτές 
όσο και από μη ορυκτές πηγές) συνιστά 
μεγάλο μέρος του μείγματος καυσίμων 
που θα χρησιμοποιούνται το 2050. 
Η έκθεση δείχνει ακόμα ότι στον τομέα 
των ποντοπόρων πλοίων η αμμωνία, το 
βιοντίζελ, το υγροποιημένο βιοαέριο και 
τα ηλεκτρικά καύσιμα είναι ελπιδοφόρες 
λύσεις με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα, 
ενώ οι μπαταρίες, το υδρογόνο και οι 
υβριδικές λύσεις αποτελούν πιθανές επι-
λογές για πλοία κοντινών αποστάσεων.

Ενίσχυση της συνεργασίας 
MacGregor-COSCO Shipping

Η εταιρεία MacGregor, μέλος του ομί-
λου Cargotec, και η κινεζική ναυτιλιακή 
εταιρεία COSCO Shipping αποφάσισαν 
να ενισχύσουν τη συνεργασία τους, υπο-
γράφοντας μια νέα συμφωνία-πλαίσιο, 
βάσει της οποίας η MacGregor θα παρέ-
χει ανταλλακτικά και υπηρεσίες επισκευ-
ών εξοπλισμού στα περισσότερα από 
1.000 πλοία της COSCO Shipping.
Ο John Carnall, Senior Vice President, 
Global Lifecycle Support της MacGregor, 
ανέφερε: «Ανυπομονούμε να ενδυναμώ-
σουμε τη συνεργασία μας με την COSCO 

Shipping. Η συγκεκριμένη συμφωνία-πλαί-
σιο στοχεύει στην περαιτέρω επέκταση 
του εύρους των υπηρεσιών υποστήριξης 
που παρέχονται στην COSCO Shipping 
και επιπλέον θα επιτρέψει την αποτελε-
σματικότερη πρόβλεψη των αποθεμάτων 
σε ολόκληρο τον στόλο».
Η εν λόγω συμφωνία με την COSCO 
υπεγράφη μέσα σε λιγότερο από έναν 
μήνα αφότου η MacGregor έλαβε έγκρι-
ση από την κινεζική ρυθμιστική αρχή 
ανταγωνισμού για την απόκτηση των 
θαλάσσιων και υπεράκτιων δραστηρι-
οτήτων του TTS Group, διευρύνοντας 
έτσι το αποτύπωμά της στην Κίνα.

Τα πρώτα Aframaxes με τεχνολογία 
κυψελών καυσίμου

Η Samsung Heavy Industries έγινε η 
πρώτη εταιρεία η οποία θα κατασκευ-
άσει τα πρώτα παγκοσμίως δεξαμενό-
πλοια κατηγορίας Aframax που θα χρη-
σιμοποιούν τεχνολογία κυψελών καυσί-
μου, ώστε να συμμορφώνονται με τους 
κανονισμούς του ΙΜΟ για τις εκπομπές 
CO2. Στις 26 Σεπτεμβρίου, μάλιστα, η 
SHI ανακοίνωσε πως έλαβε και τη σχετι-
κή έγκριση επί της αρχής (AiP) από τον 
νηογνώμονα DNV GL.
Τα δεξαμενόπλοια που χρησιμοποιούν 
κυψέλες καυσίμου είναι φιλικά προς το 
περιβάλλον, καθώς, αντί για γεννήτριες 
πετρελαίου, διαθέτουν κυψέλες καυ-
σίμου στερεών οξειδίων (SOFCs), οι 
οποίες χρησιμοποιούν καύσιμο LNG, 
έχοντας έτσι βελτιωμένη ενεργεια-
κή απόδοση και σημαντικά μειωμένες 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. 
Συγκεκριμένα, εάν οι κυψέλες καυσίμου 
χρησιμοποιηθούν σε ένα δεξαμενόπλοιο 
κατηγορίας A-max, το οποίο παραδοσι-
ακά χρησιμοποιεί ηλεκτρομηχανές ισχύ-
ος 3 ΜW, τότε οι εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου θα μειωθούν περισσότερο 
από 45%, κάτι που ισοδυναμεί με την 
αφαίρεση 10.000 αυτοκινήτων από τους 
δρόμους.
Επιπλέον, καθώς οι κυψέλες καυσίμου στε-
ρεών οξειδίων μπορούν να χρησιμοποι-
ούν και υδρογόνο ως καύσιμο εκτός από 
LNG, αναμένεται η τεχνολογία αυτή να 
χρησιμοποιηθεί στο μέλλον για την κατα-
σκευή πλοίων μηδενικών εκπομπών, που 
θα χρησιμοποιούν καύσιμο υδρογόνο.
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Το μηχανοστάσιο του μέλλοντος και η ελαχιστοποίηση 
της ανθρώπινης παρέμβασης είναι θέματα τα οποία 
προκύπτουν συνεχώς σε όλες τις συζητήσεις περί ναυτιλίας 
και βιομηχανίας. Παγκοσμίως η ναυτιλιακή βιομηχανία 
βελτιστοποιεί τα συστήματά της και καινοτομεί, προκειμένου 
να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις που δημιουργούνται. 
Τέτοιες ευκαιρίες βελτιστοποίησης έχει δώσει το ΑΙ, το 
οποίο συναντάμε όλο και περισσότερο στα μηχανοστάσια.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ

Το PrimeServ Assist προσφέρει μια ασφαλή 
επιλογή για το μηχανοστάσιο του μέλλοντος

Μέσα στο μηχανοστάσιο, μια μικρή ανωμαλία 
στα δεδομένα της μηχανής δύσκολα παρατη-
ρείται ακόμα και από έναν έμπειρο μηχανικό. 
Αν δεν γίνει έγκαιρη διάγνωση και διορθωτική 
επέμβαση, αργά ή γρήγορα θα υπάρξουν συνέ-
πειες: μείωση της απόδοσης, κίνδυνοι ασφά-
λειας ή ακόμα και downtime. Έτσι, η πρόληψη 
είναι μείζονος σημασίας, και μια ασφαλής λύση 
για την αποφυγή των παραπάνω κινδύνων είναι 
η παρακολούθηση των δεδομένων της μηχανής 
και η έγκαιρη κεφαλαιοποίηση των στοιχείων, 
μέσω συστημάτων όπως το PrimeServ Assist. 
Πιο συγκεκριμένα, η υπηρεσία παρακολουθεί 
όλο το 24ωρο και επτά ημέρες την εβδομάδα 
τα δεδομένα της μηχανής, πραγματοποιώντας 
αυτόματες αναλύσεις, με στόχο τη βελτίωση της 
ασφάλειας και της απόδοσής της.

Η τεχνολογική εξέλιξη επιτρέπει στους αλγό-
ριθμους του συστήματος να ανιχνεύουν ανω-
μαλίες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν 
πρόβλημα, προτού καν χτυπήσει κάποιο alarm. 
Οι τεχνικοί της ΜΑΝ στα Remote Operation 
Centers παρακολουθούν την κατάσταση της 
μηχανής, την αξιολογούν και υποστηρίζουν τους 
μηχανικούς στο πλοίο, καθώς και το προσωπι-
κό στο γραφείο. To PrimeServ Assist προσφέρει 
ad hoc ειδοποιήσεις, συμβουλές για proactive 
maintenance, συμβουλές σχετικά με τη βελτι-
στοποίηση της απόδοσης της μηχανής καθώς 
και άμεση τεχνική υποστήριξη.
Με γνώμονα τα ευαίσθητα δεδομένα και τις επι-
θέσεις στον κυβερνοχώρο που αυξάνονται, το 
συγκεκριμένο σύστημα παρέχει ασφάλεια μέσω 
κρυπτογραφημένων συνδέσεων SSL. 
Η υπηρεσία του PrimeServ Assist είναι μια επέν-
δυση στο μέλλον, η οποία εγγυάται τη διατήρη-
ση της πρωτοπορίας, καθώς, με τη χρήση των 
νεότερων ψηφιακών τεχνολογιών, συμβάλλει 
στη μεγιστοποίηση της ασφάλειας, της διαθεσι-
μότητας και της απόδοσης της μηχανής. Έτσι, 
ο έγκαιρος και προληπτικός εντοπισμός ενός 
πιθανού προβλήματος, με τα πλέον εξελιγμένα 
τεχνικά μέσα, εξασφαλίζει την άμεση πρόληψη 
και επιδιόρθωση.

Του  
Κωνσταντίνου  
Κατερίνη,
Team Leader,  
Master Data Engineer 
της man Energy 
Solutions
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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. 

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

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

respect, Remontowa has already a significant record of successful ballast 

water treatment systems and scrubbers installations. 
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Ως η πιο διαδεδομένη μέθοδος ηλεκτρονικής επικοινωνίας που έχει επινοηθεί 
μέχρι σήμερα, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι αναπόφευκτο – ακόμα και στη 
θάλασσα. Ωστόσο, το γεγονός ότι βρίσκεται παντού το καθιστά έναν ελκυστικό 
στόχο για τους χάκερ. Ευτυχώς, η GTMaritime διαθέτει πολλούς τρόπους για να 
σταματάει τα κακόβουλα μηνύματα προτού αυτά φτάσουν στα πλοία.

MARKET NEWS

Η ηλεκτρονική επικοινωνία είναι πλέον 
ενσωματωμένη στη ζωή στη θάλασσα  
όπως και στην ξηρά 

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αποτελεί μέρος 
της ψηφιακής μας ζωής για περισσότερες από 
τέσσερις δεκαετίες. Είναι η πλέον αξιόπιστη και 
καθολική μέθοδος επικοινωνίας που έχει επινο-
ηθεί έως τώρα στο διαδίκτυο. Είναι δωρεάν και 
εύκολο να ξεκινήσει κάποιος να το χρησιμοποιεί, 
όλοι καταλαβαίνουν τι είναι και προσφέρει έναν 
τρόπο για να επικοινωνήσει κάποιος κυριολεκτι-
κά με τους πάντες. Δεν είναι, λοιπόν, περίεργο το 
γεγονός ότι πάνω από 250 δισεκατομμύρια μηνύ-
ματα ταξιδεύουν με εκπληκτική ταχύτητα μέσα 
στον κυβερνοχώρο κάθε μέρα.
Ωστόσο, η συντριπτική πλειονότητα των μηνυμά-
των που μεταφέρονται από διακομιστή σε διακο-
μιστή είναι ανεπιθύμητα.

Σήμερα μπορούν να χρησιμοποιηθούν φαινομε-
νικά αθώα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
για να ξεγελάσουν τους τελικούς χρήστες ώστε 
να αποκαλύψουν πληροφορίες ή να κάνουν κλικ 
σε συνδέσμους που ενεργοποιούν κάποια κακό-
βουλη δραστηριότητα. Άλλα μπορεί να στοχεύ-
ουν συγκεκριμένους τύπους χρηστών μέσω κοι-
νωνικής μηχανικής.
Η ηλεκτρονική επικοινωνία είναι πλέον το ίδιο 
ενσωματωμένη στη ζωή στη θάλασσα όπως και 
στην ξηρά. Το πλήρωμα τη χρησιμοποιεί για τα 
πάντα, από τον εφοδιασμό προμηθειών και ανταλ-
λακτικών έως την υποβολή εγγράφων σε λιμάνια 
και άλλες αρχές και τις συζητήσεις με τους μηχα-
νικούς στην ξηρά για τον τρόπο επισκευής εξοπλι-
σμού που δεν λειτουργεί όπως πρέπει.
Στη συνεχή μάχη για τη μείωση του αριθμού μη 
αναγνωσμένων μηνυμάτων, οι χρήστες μπορεί 
μερικές φορές να βιάζονται και να μην αντιλαμ-
βάνονται τα προειδοποιητικά σήματα που απο-
καλύπτουν τα πλαστά μηνύματα και τις προσπά-
θειες ηλεκτρονικού «ψαρέματος».
Η ενασχόληση με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
αποτελεί ένα πρόσθετο βάρος για το πλήρωμα, 
το οποίο είναι ήδη επιφορτισμένο με την ευθύ-
νη της διασφάλισης της ασφάλειας πλοίων αξίας 
πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.
Στη λύση GTMailPlus της εταιρείας, για παράδειγ-
μα, είναι ενσωματωμένο ένα σύστημα φιλτραρί-
σματος αλληλογραφίας το οποίο προστατεύει τα 
συστήματα από τις απειλές του κυβερνοχώρου 
μέσω της συνεχούς σάρωσης και της λεπτομε-
ρούς εξέτασης εκατομμυρίων μηνυμάτων ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου προτού αυτά μεταδο-
θούν μέσω δορυφόρου.
Σήμερα, πάνω από 5.000 πλοία βασίζονται στην 
τεχνολογία της GTMaritime, η οποία μειώνει τον 
φόρτο των ναυτικών και προστατεύει τις διαχει-
ρίστριες εταιρείες από οικονομικές απώλειες.

Του Jamie Jones,
Επικεφαλής Υπηρεσιών 
της GTMaritime



Καθώς περισσότερες διαχειρίστριες εταιρείες γίνονται μέλη 
μιας υπηρεσίας που συνήθως λειτουργεί ως πρώτη γραμμή 
άμυνας του πλοιοκτήτη ενάντια στις απειλές του κυβερνοχώ-
ρου που αντιμετωπίζουν τα πλοία, η εταιρεία έχει επενδύσει 
σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη του δικτύου και των διακο-
μιστών της προκειμένου να μεγιστοποιήσει την ανθεκτικότητα 
και να αναβαθμίσει τις ανιχνευτικές τους ικανότητες.
Η υπηρεσία GTMailPlus.Advanced Threat Protection (ATP) 
εισήγαγε τον εις βάθος έλεγχο περιεχομένου, ο οποίος μπορεί 
να ανιχνεύσει ένα νέο είδος κρυφού κακόβουλου λογισμικού, 
σχεδιασμένου έτσι ώστε να «πετάει» κάτω από το ραντάρ 
των παραδοσιακών λύσεων anti-virus. Ο εις βάθος έλεγχος 
περιεχομένου εξετάζει τη συμπεριφορά του φορτίου του 
μηνύματος μέσα στο εικονικό περιβάλλον ενός μηχανισμού 
ασφαλείας –στην ουσία, έναν υπολογιστή μέσα στον υπολο-
γιστή– αντί να ελέγχει απλώς την επιφάνειά του για γνωστά 
χαρακτηριστικά.
Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η όλη υποδομή έχει σχεδια-
στεί ώστε να είναι κλιμακούμενη. Μπορεί δηλαδή να ανταπο-
κριθεί σχεδόν άμεσα προκειμένου να προσαρμοστεί σε μη 
αναμενόμενες αιχμές στην κυκλοφορία και να αντιμετωπίσει 
μια γενική ανοδική τάση στη ροή δεδομένων μεταξύ πλοίου 
και ακτής, καθώς οι πλοιοκτήτες υιοθετούν όλο και περισσό-
τερο ψηφιακές λύσεις.

Η GTMaritime εξασφαλίζει επίσης την ανθεκτικότητα των υπη-
ρεσιών μέσω της λειτουργίας πολλών διακομιστών, διαχωρίζοντας 
τη σάρωση και το φιλτράρισμα σε πέντε κέντρα δεδομένων, τρία 
στην Ιρλανδία και δύο στη Γερμανία. Αυτό το επίπεδο υποδομής 
έχει να κάνει με την επένδυση σε μια διαχρονική ανθεκτικότητα, 
με τρόπο που αντιμετωπίζει την απότομη άνοδο του αριθμού 
των μηνυμάτων και των συνημμένων αρχείων τα οποία ανταλλάσ-
σονται με μεγάλη συχνότητα ανάμεσα στο πλοίο και την ακτή.
Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αποτελεί πλέον αναπόσπαστο 
μέρος της καθημερινής λειτουργίας του πλοίου και αυτό δεν 
πρόκειται να αλλάξει. Στην πραγματικότητα, παρατηρούμε μια 
σταθερή αύξηση στην κυκλοφορία μηνυμάτων, καθώς οι ιδιο-
κτήτες και οι διαχειρίστριες εταιρείες αναζητούν να υιοθετή-
σουν τις ψηφιακές τεχνολογίες και τις τεχνολογίες IoT.
Είτε το αγαπά κανείς είτε το μισεί, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
είναι εδώ για να μείνει. Όταν εφευρέθηκε για να έχουν τη δυνα-
τότητα οι ακαδημαϊκοί να μοιράζονται την έρευνά τους, η ασφά-
λεια δεν αποτελούσε προτεραιότητα, διότι κανείς δεν προέβλε-
πε την άνοδο των κακόβουλων παραγόντων. Αν είχε προβλεφθεί, 
τα πράγματα θα μπορούσαν να έχουν πάρει διαφορετική τροπή. 
Αλλά είναι πολύ αργά για να γυρίσουμε πίσω το ρολόι και να 
ξεκινήσουμε από την αρχή. Έτσι, στη θάλασσα, όπως και οπου-
δήποτε αλλού, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προσαρ-
μοστούμε και να ελαχιστοποιήσουμε τα αρνητικά.

luboilorder@lukoil.com
www.lukoilmarine.com

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

NAVIGO MCL Extra
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Το λογισμικό 
tva δέχεται μια 
πολυαναμενόμενη 
αναβάθμιση με 
τη νέα ενότητα 
Bunker Planning 
που κυκλοφόρησε 
πρόσφατα, 
βοηθώντας τους 
πλοιοκτήτες στον 
προγραμματισμό 
και στη διαχείριση 
των καυσίμων, 
αλλά και στη 
μετάβαση στα νέα 
καύσιμα, καθώς 
η 1η Ιανουαρίου 
2020 είναι πλέον 
πολύ κοντά.

MARKET NEWS

Η Tres 
Solutions 
λανσάρει 
μια νέα 
ενότητα 
ενόψει  
imo 2020

IMO 2020 – Ανώτατο Όριο Θείου 
Την 1η Ιανουαρίου 2020, ο Διεθνής Ναυτιλιακός 
Οργανισμός (IMO) θα θέσει σε ισχύ τον νέο 
κανονισμό που αφορά το παγκόσμιο όριο θειώ-
σεως 0,5% των καυσίμων πλοίων. Σύμφωνα με το 
νέο παγκόσμιο ανώτατο όριο, τα πλοία θα πρέ-
πει να χρησιμοποιούν παγκοσμίως καύσιμα των 
οποίων η περιεκτικότητα σε θείο δεν θα υπερ-
βαίνει το 0,5%, έναντι του σημερινού ορίου του 
3,5%, σε μια προσπάθεια μείωσης της ποσότητας 
του οξειδίου του θείου που εκπέμπεται από τα 
πλοία.
Οι πλοιοκτήτες και οι διαχειρίστριες εταιρεί-
ες έχουν στη διάθεσή τους διάφορες επιλογές, 
προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 
του ανώτατου ορίου θείου του ΙΜΟ, οι οποίες 
συμπεριλαμβάνουν τη χρήση συμμορφούμενων 
καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, τη 
χρήση εναλλακτικών καυσίμων (π.χ. υγροποιη-
μένου φυσικού αερίου, μεθανόλης) ή την εγκα-
τάσταση συστημάτων καθαρισμού καυσαερίων 
(scrubbers).

Η Ενότητα Προγραμματισμού Καυσίμων 
του TVA
Ανταποκρινόμενη στην αυξανόμενη πίεση που 
βιώνουν οι πελάτες της καθώς πλησιάζει η 1η 
Ιανουαρίου, η Tres Solutions ανέπτυξε μια νέα 
ενότητα για τον προγραμματισμό και τη διαχείρι-
ση καυσίμων για την πλατφόρμα λογισμικού Tres 
Vessel Analytics (TVA).
«Πολλές από τις συνομιλίες μας με τους πελάτες 
φέτος επικεντρώθηκαν στο παγκόσμιο όριο θείου 
του ΙΜΟ 2020. Δεδομένου του μεγάλου αριθμού 
αβεβαιοτήτων, όλοι αναζητούν έναν πιο συστημα-
τικό τρόπο προγραμματισμού και διασφάλισης της 
συμμόρφωσης», δήλωσε ο Aaron Holton, διευθύ-
νων σύμβουλος της Tres Solutions. «Εξετάσαμε 

τα σχόλια που λάβαμε από τους πελάτες μας και 
αναπτύξαμε ένα απλό προγνωστικό εργαλείο το 
οποίο παρακολουθεί τη χρήση των δεξαμενών και 
προβλέπει την ημερομηνία κατά την οποία η κάθε 
δεξαμενή καυσίμων θα αδειάσει, συμπεριλαμβανο-
μένης και της δεξαμενής του μη συμμορφούμενου 
με τον κανονισμό καυσίμου. Το πρόσθετο πλεονέ-
κτημα της δυνατότητας δημιουργίας υποθετικών 
σεναρίων παρέχει έναν βαθμό ευελιξίας στον τρό-
πο με τον οποίο οι διαχειριστές προγραμματίζουν 
τα ταξίδια τους προκειμένου να ανταποκριθούν 
στις απαιτήσεις. Συνολικά, είμαστε ικανοποιημένοι 
με το αποτέλεσμα και πιστεύουμε ότι αυτή η λει-
τουργία θα έχει θετικό αντίκτυπο στους πελάτες 
μας».
Ο πίνακας λειτουργιών θα παρακολουθεί τις 
δεξαμενές καυσίμων και θα προβλέπει την ημε-
ρομηνία κατά την οποία η κάθε δεξαμενή καυ-
σίμων θα αδειάσει βάσει της τρέχουσας χρήσης 
καυσίμου και του λειτουργικού προφίλ του κάθε 
πλοίου. Αυτό θα έχει ως συνέπεια τον αποτελε-
σματικότερο προγραμματισμό στη διαχείριση 
των καυσίμων, διασφαλίζοντας πως η μετάβαση 
στο νέο καύσιμο, οι καθαρισμοί των δεξαμενών 
και οι άλλες προετοιμασίες θα έχουν πραγματο-
ποιηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2020.
Ως μέρος αυτής της διαδικασίας, επικαιροποιή-
θηκαν και οι φόρμες αναφοράς του λογισμικού 
TVA. Τα δεδομένα των δεξαμενών συλλέγονται 
τώρα ανά συγκεκριμένο πλοίο, συμπεριλαμβά-
νοντας την καταγραφή του ποσοστού θείου και 
άλλων ιδιοτήτων του καυσίμου. Αυτό εξασφαλίζει 
την πλήρη ορατότητα και επομένως την ικανό-
τητα διαχείρισης των μη συμβατών καυσίμων και 
μειγμάτων πριν από την 1η Ιανουαρίου.
Η νέα αυτή λειτουργία προγραμματισμού των 
καυσίμων ξεκίνησε στα τέλη Αυγούστου για 
όλους τους συνδρομητές του TVA.
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Ενέργεια  
και Φυσικοί 
Πόροι Νέα δεδομένα στο ενεργειακό  

μείγμα των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ στρέφουν το ενδιαφέρον τους προς τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), και αυτό 
αποδεικνύεται έμπρακτα, καθώς, σύμφωνα με 
δημοσίευμα της εφημερίδας Guardian, η χώρα 
διαθέτει περισσότερες εγκαταστάσεις ΑΠΕ από 
αντίστοιχες άνθρακα.
Επιπλέον, τον περασμένο Απρίλιο, για πρώτη 
φορά στην ιστορία των ΗΠΑ, το μεγαλύτερο 
μέρος της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προ-
ήλθε από ΑΠΕ παρά από καύση άνθρακα.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοί-
νωσε η Energy Information Administration, υπο-
λογίστηκε ότι 68,5 εκατ. MW-Hours παρήχθησαν 
μέσω αιολικής, ηλιακής και υδροηλεκτρικής ενέρ-
γειας, ενώ 60 εκατ. MW-Hours προήλθαν από την 
καύση άνθρακα.
Παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος 
έχει επικεντρωθεί στην τόνωση της χρήσης του 
άνθρακα στις ΗΠΑ, υπολογίζεται ότι τουλάχι-
στον πενήντα ανθρακωρυχεία έχουν κλείσει από 
το 2017, οπότε και ανέλαβε την προεδρία των 
ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η χρήση άνθρακα έχει περιοριστεί τα τελευταία 
χρόνια, καθώς επιβαρύνει σημαντικά το περι-
βάλλον, με το φυσικό αέριο αλλά και τα αιολικά 
και ηλιακά πάρκα να καταλαμβάνουν ολοένα και 
μεγαλύτερο μέρος στο ενεργειακό μείγμα αρκε-
τών χωρών παγκοσμίως. Σύμφωνα με έρευνα του 
Bloomberg, έως το 2050 εκτιμάται ότι το ήμισυ της 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως θα 
προέρχεται από «καθαρές» πηγές ενέργειας.

Υπό σκέψη η απόσυρση της Chevron  
από τη Bενεζουέλα

Η Chevron εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να 
αποσυρθεί από την πετρελαϊκή βιομηχανία της 
Βενεζουέλας σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον 
αρνηθεί να επεκτείνει το καθεστώς εξαίρεσης 
των κυρώσεων, υπό το οποίο ο πετρελαϊκός 
κολοσσός εξακολουθεί να επιχειρεί στη χώρα 
της Νότιας Αμερικής.
Η Chevron είχε προβεί πέρυσι στην επικαιρο-
ποίηση ορισμένων συμφωνιών με εταίρους της 
στη Βενεζουέλα, προκειμένου να είναι σε θέση 
να τερματίσει νωρίτερα κάποια συμβόλαια, όπως 
αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg.

Επιμέλεια:
Γιάννης 
Θεοδωρόπουλος



H αμερικανική εταιρεία ευελπιστεί ότι το εν 
λόγω καθεστώς εξαίρεσης θα ανανεωθεί το 
προσεχές διάστημα, καθώς η παρουσία της 
στη Βενεζουέλα κρίνεται απόλυτα θετική. Μάλι-
στα, η Chevron είχε προειδοποιήσει νωρίτερα 
ότι οι ραγδαίες οικονομικο-πολιτικές εξελίξεις 
στη χώρα της Λατινικής Αμερικής αναμένεται 
να πλήξουν την κερδοφορία του ενεργειακού 
κολοσσού, παρά το γεγονός ότι μόλις το 1% της 
παραγωγής πετρελαίου της προέρχεται από τη 
Βενεζουέλα.

Κροατία: Νέος τερματικός σταθμός LNG  
με τις ευλογίες της EE

H Κροατία έλαβε το πράσινο φως από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατασκευή και τη 
διαχείριση ενός τερματικού σταθμού LNG στο 
νησί Κρκ, καθώς, όπως αναφέρει η τελευταία σε 
ανακοίνωσή της, τα κροατικά σχέδια δεν παρα-
βιάζουν τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενι-
σχύσεων.
Η Ευρωπαία επίτροπος Ανταγωνισμού, Μαργκρέτε 
Βεστάγκερ, ανέφερε ότι το νέο project της Κρο-
ατίας θα αυξήσει την ασφάλεια της προσφοράς 
ενέργειας και θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό στην 
περιοχή προς όφελος και των πολιτών.
Ο εν λόγω τερματικός σταθμός, συνολικού προ-
ϋπολογισμού 233,6 εκατ. ευρώ, θα περιλαμβάνει 
μία μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης, ενώ θα μεταφέρει 2,6 δις 
κ.μ. φυσικού αερίου ετησίως στο εθνικό δίκτυο μεταφοράς της Κροατίας 
από το 2021.

Η Equinor επενδύει και στα αιολικά πάρκα

Η νορβηγική Equinor, μαζί με άλλες εταιρείες του κλάδου, έλαβε έγκριση 
χρηματοδότησης για την ανάπτυξη του πρώτου υπεράκτιου αιολικού πάρ-
κου, που θα παρέχει ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές σε υπεράκτιες εγκα-
ταστάσεις άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Η χρηματοδότηση, η οποία θα δοθεί μέσω του προγράμματος Hywind 
Tampen, έλαβε τη σχετική έγκριση από την Enova, ένα νομικό πρόσωπο 
δημοσίου δικαίου του νορβηγικού Υπουργείου Κλίματος και Περιβάλλο-
ντος, που λειτουργεί ως χρηματοδοτικό fund, με το ύψος της να ανέρχεται 
σε 2,3 δις ΝΟΚ (περίπου 255 εκατ. USD).
Η Equinor και οι συνεργάτες της σκοπεύουν να τροφοδοτήσουν με ηλε-
κτρική ενέργεια από υπεράκτια αιολικά πάρκα τις πλατφόρμες που βρίσκο-
νται στα κοιτάσματα Gullfaks και Snorre. Το πρόγραμμα Hywind Tampen 
έχει λάβει ήδη μία χρηματοδότηση από το νορβηγικό NOx Fund, ύψους 
566 εκατ. ΝΟΚ (63 εκατ. USD).
Το εν λόγω αιολικό πάρκο θα αποτελείται από έντεκα ανεμογεννήτριες 
συνολικής ισχύος 88 ΜW, ενώ θα έχει τη δυνατότητα να καλύπτει περίπου 
το 35% της ετήσιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας των πέντε πλατφορμών 

των κοιτασμάτων. Το έργο αναμένεται να μειώ-
σει τις εκπομπές CO2 κατά περισσότερο από 
200.000 τόνους ετησίως, ποσότητα που ισοδυνα-
μεί με τις εκπομπές 100.000 αυτοκινήτων.

Η μεγαλύτερη επένδυση στις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας από την Google

Η Google ανακοίνωσε πρόσφατα την πρόθεσή 
της να επενδύσει πάνω από $2 δις σε νέες υποδο-
μές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις ΗΠΑ, στη 
Νότια Αμερική και στην Ευρώπη. Το νέο επενδυ-
τικό πακέτο περιλαμβάνει 18 συμφωνίες για την 
εγκατάσταση αιολικών και ηλιακών μονάδων ισχύ-
ος 1.600 megawatts και αναμένεται να αυξήσει το 
χαρτοφυλάκιο της εταιρείας στις ΑΠΕ στο 40%. 
Μάλιστα πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση 
στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ιστορία.
Σε δηλώσεις του ο CEO της Google, Sundar 
Pichai, ανέφερε ότι η βιωσιμότητα αποτελεί μία 
από τις αξίες της Google και τα τελευταία χρόνια 
στόχος είναι η μείωση του περιβαλλοντικού απο-
τυπώματος από τις λειτουργίες της.



104

Νέο κοίτασμα αερίου στη Νιγηρία  
για την Eni

Η ιταλική Eni, μέσω της θυγατρικής της εταιρεί-
ας που δραστηριοποιείται στη Νιγηρία, ανακά-
λυψε ένα σημαντικό κοίτασμα φυσικού αερίου 
στο δέλτα του ποταμού Νίγηρα, στο οικόπεδο 
Obiafu-Obrikom, όπου βρίσκονται οι εγκαταστά-
σεις της εταιρείας.
Σε βάθος σχεδόν 4.400 μ., οι μετρήσεις κάνουν 
λόγο για σχεδόν 1 τρις κ.μ. φυσικού αερίου και 
άλλα 60 εκατ. βαρέλια συμπυκνωμένου φυσικού 
αερίου, με την ημερήσια παραγωγή να υπολογίζε-
ται σε 100 εκατ. κ.μ. και 3.000 βαρέλια.
Η παρουσία της Eni στη Νιγηρία χρονολογείται 
από το 1962, τόσο με πλωτές εγκαταστάσεις όσο 
και με εγκαταστάσεις στο δέλτα του Νίγηρα, 
ενώ η τρέχουσα ημερήσια παραγωγή φτάνει τα 
100.000 boe (barrel of oil equivalent).

Να σημειωθεί ότι η Google αναμένεται να 
υπερδιπλασιάσει το χαρτοφυλάκιό της στην 
ηλιακή ενέργεια μέσω νέων επενδύσεων σε 
ηλιακά πάρκα σε Τέξας και Καρολίνα, ενώ στη 
Χιλή η εταιρεία σχεδιάζει να αναπτύξει μια 
μονάδα ηλιακής και αιολικής ενέργειας.

Total-Qatar Petroleum:  
Νέες δυναμικές συνεργασίες

Οι πετρελαϊκές εταιρείες Total και Qatar 
Petroleum αποφάσισαν να ενισχύσουν τη διεθνή 
τους συνεργασία σε Αφρική και Λατινική Αμερική. 
Οι δύο πετρελαϊκές εταιρείες υπέγραψαν πρό-
σφατα συμφωνίες, με βάση τις οποίες η γαλλική 
εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα στην καταριανή 
να προχωρήσει σε εξορύξεις σε μονάδες που 
διατηρεί η Total στη Ναμίμπια, στη Γουιάνα και 
στην Κένυα.
Η Qatar Petroleum θα μπορεί να ασκεί δρα-
στηριότητα σε πεδία τα οποία εκμεταλλεύεται 
η Total σε Ναμίμπια και Κένυα, ενώ θα απο-
κτήσει μερίδιο στη θυγατρική της γαλλικής 
εταιρείας στη Γουιάνα.
Οι δύο εταιρείες ήδη συμμετέχουν από κοι-
νού σε εξορύξεις φυσικού αερίου στο Κονγκό 
και στη Νότια Αφρική.
Ο Arnaud Breuillac, πρόεδρος της Total, εξέ-
φρασε την ικανοποίησή του, καθώς «μετά την 
πρώτη συνεργασία στον κλάδο του φυσικού 
αερίου στη Νότια Αφρική, οι τελευταίες συμ-
φωνίες θέτουν ένα σημαντικό λιθαράκι στη 
μακροχρόνια συνεργασία μεταξύ της Total και 
της Qatar Petroleum». 

Η Αυστραλία «ψηφίζει» υδρογόνο

Η Αυστραλία αποτελεί μία από τις χώρες που έχουν προσανατολιστεί στα-
θερά προς «καθαρότερες» μορφές ενέργειας. Σε αυτό το πλαίσιο ξεκίνη-
σε πρόσφατα η κατασκευή εγκαταστάσεων υγροποίησης υδρογόνου στο 
λιμάνι Hastings στη Βικτόρια.
Πρόκειται για ένα πιλοτικό έργο, συνολικού κόστους $500 εκατ., το οποίο 
στοχεύει στη μετατροπή του λιγνίτη –που εξορύσσεται στο Latrobe Valley– 
σε υδρογόνο, το οποίο εν συνεχεία θα υγροποιείται προκειμένου να εξαχθεί 
προς την Ιαπωνία μέσω ειδικά κατασκευασμένων πλοίων.
Ο υπουργός Φυσικών Πόρων της Αυστραλίας, Matt Canavan, επεσήμανε 
ότι, εφόσον επιτευχθεί ο στόχος του συγκεκριμένου έργου, τότε θα υπάρ-
ξει δυνατότητα για αύξηση των εξαγωγών της τάξεως των $2 δις, ενώ η 
Βικτόρια εκτιμάται ότι θα αποτελέσει ηγέτιδα δύναμη στην ταχέως ανα-
πτυσσόμενη βιομηχανία υδρογόνου.
Σημειωτέον ότι στην κατασκευή εγκαταστάσεων υγροποίησης υδρογόνου 
έχει επενδύσει τόσο η αυστραλιανή όσο και η ιαπωνική κυβέρνηση, ενώ τη 
διαχείριση του έργου θα αναλάβει μια κοινοπραξία ιαπωνικών εταιρειών. Η 
χρήση υδρογόνου, άλλωστε, αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Ιαπωνίας 
για την προώθηση «καθαρότερων» μορφών ενέργειας στη χώρα.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
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Κύπρος: «Τρέχουν» οι εξελίξεις  
στην αγορά του lng

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος 
Αναστασιάδης, συναντήθηκε πρόσφατα με υψη-
λόβαθμη αντιπροσωπεία της Shell, από την οποία 
έγινε γνωστό πως, σύμφωνα με τα υφιστάμενα 
χρονοδιαγράμματα, οι πρώτες ποσότητες φυσικού 
αερίου από το κοίτασμα «Αφροδίτη» αναμένεται 
να εξαχθούν το 2025, ενώ υπάρχει ήδη η πρόθεση 
και για μια δεύτερη επιβεβαιωτική γεώτρηση.

O υπουργός Ενέργειας της Κύπρου, Γιώργος Λακ-
κοτρύπης, σε δηλώσεις του σχετικά με τη συνά-
ντηση, ανέφερε ότι το χαρτοφυλάκιο της περιο-
χής έχει περάσει στα χέρια του εκτελεστικού αντι-
προέδρου της Shell, Βέντερ Ντε Λα Ρέι, ο οποίος 
είχε την ευκαιρία να συναντήσει τον πρόεδρο και 
να συζητήσει μαζί του τις εξελίξεις. Περαιτέρω, σε 
ερώτηση αν έχει κλείσει το θέμα των αγωγών σε 
σχέση με την Αίγυπτο, ο κ. Λακκοτρύπης δήλω-
σε πως «το θέμα της διακρατικής συμφωνίας έχει 
κλείσει. Βεβαίως, θα πρέπει να γίνει το σχήμα του 
έργου και υπάρχει αρκετή τεχνική και οικονομική 
δουλειά για τον αγωγό που θα συνδέει το κοίτα-
σμα “Αφροδίτη” με τις ακτές της Αιγύπτου». 
Παράλληλα, «έπεσαν» πρόσφατα οι υπογραφές 
στην Κύπρο για την αδειοδότηση του τεμαχίου 7 
της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας στην κοι-
νοπραξία των εταιρειών Total και Eni και για εκχώ-
ρηση στην Total μέρους των δικαιωμάτων που 
κατέχει η Eni στα τεμάχια 2, 3, 8 και 9. Πρόθεση 
της κυπριακής ηγεσίας είναι να γίνουν έως και έξι 
γεωτρήσεις στα τεμάχια για τα οποία αδειοδο-
τήθηκαν η Eni και η Total, ενώ αναμένεται ότι θα 
γίνουν συνολικά μέχρι εννέα γεωτρήσεις μέσα στα 
επόμενα δύο χρόνια.
Tέλος, με γοργούς ρυθμούς προχωρά η δημι-
ουργία της αγοράς φυσικού αερίου στην Κύπρο, 
καθώς η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου 
της Κύπρου (ΔΕΦΑ) ανακοίνωσε ότι η διεθνής 
κοινοπραξία του JV China Petroleum Pipeline 
Engineering Co. Ltd., AKTOR S.A. και METRON 
S.A. με τις Hudong-Zhonghua Shipbuilding Co. Ltd. 
and Wilhelmsen Ship Management Limited κατετά-
γη πρώτη στην αξιολόγηση όσον αφορά το έργο 
κατασκευής των απαραίτητων υποδομών για την 
εισαγωγή του φυσικού αερίου στην Κύπρο.
To τερματικό LNG θα περιλαμβάνει πλωτή μονάδα 
αποθήκευσης και επαναεριοποίησης LNG (FSRU), 
προβλήτα για την πρόσδεση της πλωτής μονάδας, 
αγωγό επί της προβλήτας και άλλες σχετικές υπο-
δομές, ενώ έχει εξασφαλίσει συγχρηματοδότηση 
της κεφαλαιουχικής δαπάνης από την ΕΕ μέσω 
της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
(Connecting Europe Facility – CEF).

Οι κυπριακές επενδύσεις στο lng προχωρούν με σταθερά 
βήματα, καθώς εκτιμήσεις από τη μεγαλόνησο δείχνουν  
ότι το 2025 η Κύπρος θα παράγει το δικό της φυσικό αέριο. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ / ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

Tou
Μιχάλη Νικολάου
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«Παιχνίδια» της Σαουδικής Αραβίας  
με τον μαύρο χρυσό 

Αντικαταστάτης του Al-Falih είναι ο Yasir 
Al-Rumayyan, πρώην επικεφαλής του ανώ-
τατου κρατικού ταμείου. Η τοποθέτηση του 
Al-Rumayyan σηματοδοτεί τον διαχωρισμό του 
Υπουργείου Ενέργειας από τη Saudi Aramco, προ-
κειμένου να αποφεύγονται τυχόν συγκρούσεις 
συμφερόντων, ενόψει και της πολυαναμενόμενης 
δημόσιας εγγραφής της πιο κερδοφόρου εται-
ρείας στον κόσμο, η οποία εξελίσσεται σε ιστο-
ρία δίχως τέλος.
Διεθνείς αναλυτές επισημαίνουν με νόημα ότι 
αυτές οι κινήσεις «δείχνουν μια σχετική δυσα-
ρέσκεια σε πολύ υψηλό επίπεδο σε σχέση με τις 
προηγούμενες κινήσεις της Aramco» και κυρίως 
την ύπαρξη «έντονης φημολογίας ότι οι διακυ-
μάνσεις των διεθνών τιμών του πετρελαίου και 
η ΑΜΚ της Saudi Aramco συνδέονται στενά, 
καθώς απαιτούνται υψηλότερες τιμές του μαύ-
ρου χρυσού για να πετύχει μεγαλύτερη αξία η 
ΑΜΚ». Ωστόσο, το γεγονός ότι, τον περασμένο 
Απρίλιο, ο πετρελαϊκός κολοσσός δημοσιοποίη-
σε για πρώτη φορά σημαντικά οικονομικά στοι-
χεία κάνει πολλούς να πιστεύουν ότι η δημόσια 
εγγραφή της εταιρείας βρίσκεται πιο κοντά από 
ποτέ.

Έρευνα του ΔΝΤ και του Bloomberg έδειξε ότι, 
προκειμένου η Σαουδική Αραβία να διατηρή-
σει ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, πρέπει 
οι τιμές του πετρελαίου να ανέλθουν στα 80 
δολάρια/βαρέλι. Παρόμοια εκτίμηση κάνουν και 
οι αρχές του Βασιλείου, προκειμένου η αξία της 
Aramco να φτάσει τα $2 τρις.
Το αρχικό σχέδιο, όπως ανακοινώθηκε το 2016, 
προέβλεπε την πώληση ποσοστού 5% της Saudi 
Aramco και είσοδο των μετοχών της στο χρη-
ματιστήριο του Ριάντ, καθώς και σε ένα ακόμα 
χρηματιστήριο του εξωτερικού, ώστε να αντλη-
θούν κεφάλαια ύψους $100 δις. Μάλιστα, δημο-
σίευμα της Wall Street Journal ανέφερε ότι ο 
Σαουδαραβικός Θρόνος εξετάζει το ενδεχόμενο 
οι μετοχές της Aramco να εισαχθούν στο χρημα-
τιστήριο του Τόκιο έναντι αυτών του Λονδίνου ή 
του Χονγκ Κονγκ. Η απόφαση αυτή μετατέθηκε 
χρονικά για το 2020 και πλέον έχει ήδη αναβλη-
θεί για το 2021. 
Ωστόσο, μετά τις επιθέσεις στις εγκαταστάσεις 
της Aramco σε Khurais και Abqaiq, η «πολύπα-
θη» ΑΜΚ μπαίνει και πάλι στον «πάγο», έως ότου 
αξιολογηθούν όλα τα νέα δεδομένα και αποκατα-
σταθεί η παραγωγή σε φυσιολογικά επίπεδα. 

Η Σαουδική Αραβία καθαίρεσε πρόσφατα τον υπουργό 
Ενέργειας Khalid Al-Falih από τη θέση του προέδρου της 
Saudi Aramco, καθώς η κυβέρνηση του Βασιλείου σκοπεύει 
να πωλήσει μετοχές του κρατικού πετρελαϊκού κολοσσού.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ / ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
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Μιχάλη Νικολάου
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Τhomas Cook: Η κατάρρευση 
ενός ταξιδιωτικού γίγαντα ετών... 178! 

 Ύστατη προσπάθεια διάσωσης
Την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου, η Thomas Cook 
επιχείρησε να εξασφαλίσει κεφάλαια ύψους 
$249 εκατ., απαραίτητα για την κάλυψη των 
άμεσων υποχρεώσεών της προς τους πιστωτές 
της. Η προσπάθεια, δυστυχώς, έπεσε στο κενό. 
Μάλιστα, σύμφωνα με το Sky News και το iTV, 
υψηλόβαθμα στελέχη της Thomas Cook φέρο-
νται να συναντήθηκαν με τους μεγαλομετόχους 
της εταιρείας, αλλά και με πιστωτές, σε μεγάλη 
δικηγορική εταιρεία του Λονδίνου.
Το προηγούμενο διάστημα, ο πάλαι ποτέ ταξιδι-
ωτικός κολοσσός είχε έρθει σε συμφωνία για ένα 
πακέτο διάσωσης ύψους $1,1 δις, με την κινεζική 
Fosun Tourism Group να αναλαμβάνει το 50% 
αυτής της χρηματοδότησης. 

Τι οδήγησε την εταιρεία στα βράχια
Τι οδήγησε όμως στην κατάρρευση του ταξιδιωτικού γίγαντα; Τα τελευ-
ταία δύο χρόνια, η εταιρεία ήταν αντιμέτωπη με χαμηλή ζήτηση για τις 
υπηρεσίες της, καθώς όλο και περισσότεροι τουρίστες προτιμούσαν τις 
ατομικές διακοπές, σημειώνει η γερμανική Süddeutsche Zeitung. Μεγάλοι 
κερδισμένοι αυτής της εξέλιξης είναι οι low-cost αεροπορικές εταιρείες 
Ryanair, EasyJet, αλλά και η εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαμονής Airbnb. 
Επίσης, έρευνα της Association of British Travel Agents καταδεικνύει ότι το 
2018 το 81% των Βρετανών τουριστών επέλεξαν να κλείσουν τις διακοπές 
τους μέσω διαδικτύου έναντι του παραδοσιακού τρόπου, δηλαδή μέσω 
των ταξιδιωτικών πρακτορείων. Μάλιστα, η πλειονότητα εκείνων που επέ-

Η Thomas Cook, το αρχαιότερο ταξιδιωτικό γραφείο στον κόσμο, με μακρά 
ιστορία 178 χρόνων, κήρυξε χρεοκοπία τα ξημερώματα της Δευτέρας 23 
Σεπτεμβρίου, φέρνοντας τα πάνω κάτω στον παγκόσμιο τουρισμό.
Η κατάρρευση του βρετανικού κολοσσού αυτόματα μεταφράστηκε σε ακύ-
ρωση κρατήσεων, πτήσεων και όλων των εμπορικών της συναλλαγών. Άλλωστε, 
η Thomas Cook διαχειριζόταν ξενοδοχεία και τουριστικά θέρετρα, αεροπορι-
κές εταιρείες (είχε τρεις θυγατρικές – η Condor, για παράδειγμα, αποτελούσε 
γερμανική θυγατρική της) και κρουαζιερόπλοια, ενώ, την ημέρα που κήρυξε 
πτώχευση, 600.000 πελάτες της πραγματοποιούσαν τις διακοπές τους. 
Μάλιστα, το διάστημα που ακολούθησε, η βρετανική Υπηρεσία Πολιτικής 
Αεροπορίας εργάστηκε από κοινού με την κυβέρνηση για τον επαναπα-
τρισμό πάνω από 150.000 Βρετανών τουριστών – η μεγαλύτερη επιχείρηση 
επαναπατρισμού, σε περίοδο ειρήνης, στη βρετανική ιστορία.
Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα, οι ΗΠΑ, η Αίγυπτος, η Κίνα και η Ιταλία είναι 
μόνο μερικές από τις χώρες –εξήντα στο σύνολο– που εξυπηρετούσε η 
ταξιδιωτική εταιρεία.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Του
Γιάννη Θεοδωρόπουλου



λεξαν ταξιδιωτικά πρακτορεία για 
τις διακοπές τους ηλικιακά κυμαί-
νονταν πάνω από τα 65 έτη και 
προέρχονταν από χαμηλότερες 
κοινωνικοοικονομικές ομάδες. 
Άρα ένα ακόμα ζητούμενο για τη 
βρετανική εταιρεία ήταν τόσο η 
προσαρμογή σε νέα τεχνολογι-
κά δεδομένα όσο και η σύναψη 
συνεργειών, όπως επιτάσσουν οι 
σύγχρονες ανάγκες των πωλήσεων 
και του μάρκετινγκ, τομείς στους 
οποίους, όπως αποδεικνύεται, η 
Thomas Cook απέτυχε. 
Από την άλλη, η συντηρητική 
εφημερίδα Telegraph αναφέρει ως 
κύρια αιτία την αβεβαιότητα γύρω 
από το Brexit και τα συνεπακό-
λουθα «σκαμπανεβάσματα» της 
βρετανικής λίρας. Το προηγούμενο 
διάστημα, η εταιρεία, με αφορμή 
την ανακοίνωση οικονομικών της 
αποτελεσμάτων, ανέφερε ότι οι 
οικονομικές απώλειες λόγω Brexit 
άγγιζαν τα $1,86 δις.
Έτος-σταθμό για το μέλλον της 
Thomas Cook αποτέλεσε το 
2007, όταν συγχωνεύτηκε με τη 
MyTravel. Αναλυτές και κύκλοι της 
αγοράς θεώρησαν τότε ότι η συγ-
χώνευση αυτή θα συνιστούσε τον 
νέο ευρωπαϊκό τουριστικό γίγαντα. 
Εντούτοις, η Thomas Cook ενοποι-
ήθηκε με μια εταιρεία που μόνο 
κερδοφόρα δεν θα τη χαρακτή-
ριζε κανείς, καθότι μόλις μία χρο-
νιά από το 2001 σημείωσε κέρδη. 
Κατά συνέπεια, η βρετανική εταιρεία συσσώρευε 
οικονομικές ζημίες, και μάλιστα το 2011 φλέρταρε 
σοβαρά με τη χρεοκοπία, η οποία τελικά ήρθε 
οκτώ χρόνια μετά.

Ντόμινο εξελίξεων στην Ελλάδα
Η κατάρρευση της εταιρείας έφερε καταιγισμό 
γεγονότων. Γερμανικά μέσα δίνουν ιδιαίτερη έμφα-
ση στις οικονομικές επιπτώσεις που θα επιφέρει 
η χρεοκοπία της βρετανικής εταιρείας στον του-
ρισμό της Ελλάδας. Είναι χαρακτηριστικό ότι, το 
περασμένο καλοκαίρι, περίπου 400.000 τουρίστες 
επισκέφτηκαν την Κρήτη μέσω της Thomas Cook, 
ενώ περίπου το 70% των τουριστικών επιχειρήσε-
ων στο νησί είχαν συμβόλαιο με την εταιρεία. Συνο-
λικά η εταιρεία «έστελνε» στην Ελλάδα περίπου 3 

εκατ. τουρίστες σε ετήσια βάση, ενώ τεράστιες θα 
είναι οι επιπτώσεις και για την απασχόληση στη 
χώρα μας, καθώς εκατοντάδες άτομα εργάζονταν 
(ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες) στα 48 
ξενοδοχεία που διατηρούσε εν Ελλάδι.
Η ελληνική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο 
εξαίρεσης από την απόδοση φόρου διαμονής 
των ξενοδοχειακών μονάδων που είχαν άμεσες 
οικονομικές συναλλαγές με την εταιρεία.  
Αναμφίβολα, η πτώση μιας εταιρείας-κολοσ-
σού όπως η Thomas Cook προκαλεί ανησυχίες, 
προβληματισμούς, αλλά και νοσταλγία, καθότι 
η 178χρονη πορεία της συντρόφευσε τις ταξι-
διωτικές περιπλανήσεις ενός μεγάλου αριθμού 
τουριστών ανά τον κόσμο. Σε κάθε περίπτωση, 
η Ιστορία έγραψε ότι «η Τhomas Cook κήρυξε 
χρεοκοπία στις 23 Σεπτεμβρίου 2019».
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Εν 
Πτήσει

Αναβολή για το… αεροπορικό Brexit

Οι αεροπορικές εταιρείες του Ηνωμένου Βασι-
λείου θα συνεχίσουν τις πτήσεις τους προς, από, 
αλλά και εντός της ΕΕ έως τις 24 Οκτωβρίου 
2020, όπως ανακοίνωσε η αρμόδια διεύθυνση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με αυτή την απόφαση, 
οι Βρυξέλλες επεκτείνουν την προθεσμία για τη 
διευκόλυνση των ταξιδιών σε περίπτωση μη επί-
τευξης συμφωνίας μεταξύ Λονδίνου και ΕΕ. 
«Λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη αβεβαιότη-
τα στο Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά την επικύ-
ρωση της συμφωνίας –όπως συμφωνήθηκε με την 
κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου τον Νοέμβριο 
του 2018– και τη γενική εσωτερική πολιτική κατά-
σταση, μια έκβαση χωρίς διαπραγμάτευση την 1η 
Νοεμβρίου 2019 παραμένει πιθανή, αν και ανεπιθύ-
μητη», τόνισε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής. 
Με την απόφαση παράτασης εξασφαλίζεται αφε-
νός η αγορά εισιτηρίων και ταξιδιωτικών πακέτων 
Βρετανών κυρίως τουριστών προς την Ευρώπη 
για την επόμενη τουριστική σεζόν, αλλά επιπλέον 
δίνεται ένα φιλί ζωής, αφού επιτρέπεται η επιβί-
ωση αρκετών βρετανικών αερομεταφορέων που 
εκτελούν πτήσεις εντός Ευρώπης. Παράλληλα 
εξασφαλίζεται η συνέχιση των τακτικών και εξαι-
ρετικά κερδοφόρων πτήσεων των ευρωπαϊκών 
αερομεταφορέων προς τη Βρετανία, χωρίς την 
ανάγκη σύναψης νέων διακρατικών συμφωνιών.

Η κατάρρευση της Aigle Azur  
σημείο προβληματισμού για τους 
απροστάτευτους επιβάτες

Μετά την αναστολή των πτήσεων της γαλλικής 
αεροπορικής εταιρείας Aigle Azur τον Σεπτέμ-
βριο, η Ευρωπαϊκή Ένωση Ταξιδιωτικών Πρακτό-
ρων (ECTAA) σημείωσε σε ανακοίνωσή της την 
έλλειψη επαρκούς προστασίας των καταναλωτών 
απέναντι στις αρνητικές συγκυρίες των αεροπο-
ρικών εταιρειών. 
Ως γνωστόν, η δεύτερη μεγαλύτερη αεροπορική 
εταιρεία της Γαλλίας ανέστειλε όλες τις πτήσεις 
της στις 7 Σεπτεμβρίου, με αποτέλεσμα 13.000 
επιβάτες που αγόρασαν εισιτήρια είτε να χρεια-
στεί να αγοράσουν νέα με άλλες εταιρείες είτε να 
ακυρώσουν –χωρίς αποζημίωση– τα ταξίδια τους. 
«Παρουσιάζεται η ίδια κατάσταση που προκύ-
πτει μετά τη διακοπή λειτουργίας μιας αεροπο-
ρικής εταιρείας: οι επιβάτες είναι υποχρεωμένοι 
να αγοράσουν νέα εισιτήρια, χωρίς πραγματι-
κές προοπτικές διεκδίκησης επιστροφής των 
ήδη αγορασμένων εισιτηρίων», τόνισε ο Pawel 
Niewiadomski, πρόεδρος της ECTAA, προσθέ-
τοντας ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν προστα-
τεύει τους επιβάτες που έχουν αγοράσει μόνο 
αεροπορικά εισιτήρια και όχι ένα συνολικό ταξι-
διωτικό πακέτο, το οποίο περιλαμβάνει και αερο-
πορικό εισιτήριο. 

Επικαιρότητα  
από τον χώρο των 
αερομεταφορών



σμένου έτους. Παράλληλα, περίπου 15.400 επιβάτες που ταξίδευαν από την 
Ελλάδα αντιμετώπισαν 140 ακυρώσεις πτήσεων.
Παρά το γεγονός ότι ο αερολιμένας Αθηνών κατέλαβε την τρίτη θέση τον 
Μάιο, στην έβδομη ετήσια ανασκόπηση των καλύτερων αεροδρομίων του 
AirHelp για το 2019, με συνολική βαθμολογία 8,38/10, ως προς την ποιότητα 
των υπηρεσιών, στον ίδιο αερολιμένα καταγράφηκε ο μεγαλύτερος αριθμός 
προβλημάτων μεταξύ των ελληνικών αεροδρομίων, ως προς την έγκαιρη 
αναχώρηση των πτήσεων. Ωστόσο, είναι σημαντικό το ότι τον περασμένο 
Αύγουστο σημειώθηκε ρεκόρ όσον αφορά την επιβατική κίνηση στην Αθή-
να, αφού πάνω από 3,1 εκατ. επιβάτες ταξίδεψαν με αεροπλάνο από ή προς 
την πρωτεύουσα. Η κίνηση ήταν αυξημένη κατά 5,2% σε σχέση με το ίδιο 
διάστημα του 2018, ενώ και τον Ιούλιο διαπιστώθηκε υψηλή άνοδος.

Καθηλωμένα τα αεροπλάνα της Αdria Airways

H Αdria Airways, ο εθνικός αερομεταφορέας της Σλοβενίας, δεν πραγματο-
ποίησε πτήσεις στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2019, καθώς «χρειάζεται άμεση 
ρευστότητα για τις μελλοντικές της λειτουργίες».
Η Adria Airways σημείωσε παράλληλα στην ανακοίνωσή της ότι οι πτήσεις 
θα συνεχιστούν σε περίπτωση που βρεθεί λύση με κάποιον εν δυνάμει 
επενδυτή. Οι μόνες πτήσεις που έγιναν από τον εθνικό αερομεταφορέα της 
Σλοβενίας τις δύο αυτές ημέρες ήταν από το αεροδρόμιο της Φρανκφούρ-
της προς αυτό της Λιουμπλιάνας και αντίστροφα.
H Αdria Airways ιδρύθηκε το 1961 και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 
’80 πραγματοποιούσε αρκετές charter πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο 
προς την τότε Γιουγκοσλαβία, ενώ τo 2016 ιδιωτικοποιήθηκε και έκτοτε 
«παλεύει» για την επιβίωσή της.
Κύκλοι της αεροπορικής βιομηχανίας σημειώνουν ότι είναι εξαιρετικά δύσκο-
λο η σλοβενική εταιρεία να εξασφαλίσει νέα κεφάλαια, καθώς ούτε η Τhomas 
Cook κατάφερε αντίστοιχα να βρει τα £200 εκατ. για τη διάσωσή της.
Τέλος, να σημειωθεί ότι η Αdria Airways πραγματοποιεί εποχικές και έκτα-
κτες πτήσεις προς αρκετά αεροδρόμια της Ελλάδας, συνδέοντας τη Λιου-
μπλιάνα με τους τουριστικούς προορισμούς της χώρας μας. Η εταιρεία είναι 
μέλος της Star Alliance.

Περισσότερους προορισμούς προς μεγάλα λιμάνια  
εγκαινιάζει η Turkish Airlines

Καλά νέα για τη διεθνή ναυτική κοινότητα φέρνουν οι Τουρκικές Αερο-
γραμμές, με την έναρξη πτήσεων σε δύο δημοφιλή λιμάνια της Αφρικής. 
Το Pointe Noire στη Δημοκρατία του Κονγκό και το Port Harcourt στη Νιγη-
ρία αποτελούν τους δύο νέους προορισμούς της εταιρείας, στους ήδη 55 
προορισμούς που εξυπηρετεί με τακτικές πτήσεις στην αφρικανική ήπειρο. 
Επιπλέον, η Turkish Airlines εγκαινίασε πτήσεις προς το Ανόι και την πόλη 
του Χο Τσι Μινχ στο Βιετνάμ, αλλά και προς την Πόλη του Μεξικού και 
το Κανκούν στο Μεξικό. Η εταιρεία έχει ήδη παραλάβει τα πρώτα από τα 
τριάντα νέα αεροσκάφη τύπου 787 Dreamliners, τα οποία θα εκτελούν τις 
πιο μακρινές πτήσεις του δικτύου. Σήμερα, η Turkish Airlines πετά σε 125 
χώρες, με 343 αεροσκάφη.

Τα τελευταία δύο χρόνια, πάνω από τριάντα αερο-
πορικές εταιρείες έχουν διακόψει ή αναστείλει τη 
λειτουργία τους, με άμεση συνέπεια την ταλαιπω-
ρία και την οικονομική επιβάρυνση πολλών επιβα-
τών. Η δύσκολη οικονομική κατάσταση αρκετών 
μικρών αερομεταφορέων στην Ευρώπη, σε συν-
δυασμό με τον έντονο ανταγωνισμό ειδικά στην 
κεντρική και βόρεια Ευρώπη, θα προκαλέσουν 
περαιτέρω συρρίκνωση του κλάδου, σύμφωνα με 
αρκετούς αναλυτές, οι οποίοι συνιστούν στους 
επιβάτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί ως προς 
την επιλογή της αεροπορικής εταιρείας που θα 
εμπιστευτούν για τα ταξίδια τους.

Ρεκόρ αριθμών και καθυστερήσεων  
στο αεροδρόμιο της Αθήνας

Τρεις στις δέκα πτήσεις που αναχώρησαν από 
την Ελλάδα τους πρώτους επτά μήνες του έτους 
είτε καθυστέρησαν πάνω από δεκαπέντε λεπτά 
είτε ακυρώθηκαν, σύμφωνα με τα στοιχεία που 
δημοσίευσε ο πάροχος νομικών υπηρεσιών για 
επιβάτες αεροπορικών εταιρειών AirHelp.
Συγκεκριμένα, σημειώθηκαν 30.000 καθυστερή-
σεις ή ακυρώσεις κατά την περίοδο Ιανουαρίου- 
Ιουλίου 2019, επηρεάζοντας 3,2 εκατ. επιβάτες. 
Από τις 110.000 πτήσεις που αναλύθηκαν, ένα 
ποσοστό 27% είχαν καθυστέρηση, αύξηση κατά 
σχεδόν 7% σε σύγκριση με τα στοιχεία του περα-
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 32% 
του παγκόσμιου στόλου των crude 
tankers έχουν εξοπλιστεί με συστήματα 
διαχείρισης θαλάσσιου έρματος, σύμφωνα 
με τον οίκο Drewry.

 2.000 
επιβάτες μπορεί να μεταφέρει  
το μεγαλύτερο υβριδικό ferry του κόσμου.

 $13,8 δις 
ήταν το ισοζύγιο εμπορικών συναλλαγών 
ΗΠΑ-Ρωσίας το πρώτο εξάμηνο του 2019. 

 59 
πλωτές μονάδες εξόρυξης πετρελαίου  
και φυσικού αερίου επιχειρούν  
στη Βόρεια Θάλασσα. 

 €3.174,2 εκατ. 
η συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών 
τον περασμένο Ιούλιο.

14% 
αύξηση κατέγραψαν οι παραγγελίες  
για LNG carriers το 2018 έναντι του 2017.  

 23,8% 
αύξηση της διακίνησης 
εμπορευματοκιβωτίων κατέγραψε  
το λιμάνι του Πειραιά το πρώτο εξάμηνο 
του έτους. 

 70.679 
πλοία διήλθαν από τη Διώρυγα του Σουέζ 
κατά το οικονομικό έτος 2018/2019. 

Οι αριθμοί
της ναυτιλίας

Safety Means
the World to Us

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

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

and our environment.

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

www.gaslogltd.com
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