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When reputation matters you need
a partner that performs.
We are a leading global provider
of LNG shipping services and make
LNG shipping safer, cleaner and more
efficient and your investments more 
reliable and profitable.

Everything we do protects the value
of our client’s cargo, which makes us a
more dependable partner and a more 
sensible investment.

Partners for performance
gaslogltd.com

INCREASING CERTAINTY

IMPROVING RETURNS





M/T NISSOS RHENIA

318,744 dwt, BUILT 2019, Hyundai Heavy Industries Co., Ltd

Moving forward  
with Confidence

Ethnarchou Makariou Av, & 2 D. Falireos Str.
18547 Neo Faliro, Piraeus, Greece

T: +30 210 4804200 | F: +30 210 4818210 | E: crew@kykmar.gr

www.kykmar.gr



RETURN OF 
INVESTMENT
GUARANTEED

HPS will deliver a 13.5% improvement in hydrodynamic efficiency  
as compared to market average.

We either deliver guaranteed high performance or we pay back  
the additional investment.

jotun.com/hps
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Οι αριθμοί της ναυτιλίας

Εν Πλω
Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι στην Ακτή 
Μιαούλη

      ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Το ελληνικό 
ναυτιλιακό παράδειγμα

Η κοινωνική συνεισφορά και ευποιία  
του ναυτιλιακού επιχειρείν

Θεόδωρος Βενιάμης
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Εμπορικά πλοία με πυρηνική ενέργεια: 
Σύντομα κοντά σας!
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Ο Ορίζοντας από τη Γέφυρα
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Market News

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

Νεότευκτα
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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 
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 35% 
θα είναι το μερίδιο συμμετοχής του 
άνθρακα στην παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας το 2024. 

 232.618 GT 
ήταν η χωρητικότητα των μεγαλύτερων 
πλοίων που παραδόθηκαν το 2019. 

 $5,29 δις 
δαπάνησαν το 2019 οι ελληνικών 
συμφερόντων ναυτιλιακές εταιρείες  
για παραγγελίες νεότευκτων κατά  
τη VesselsValue. 

 4,1% 
αυξήθηκε ο στόλος των bulk carriers  
το περασμένο έτος, σύμφωνα με στοιχεία 
της BIMCO. 

 5,3 δις 
τόνοι ήταν το διά θαλάσσης εμπόριο  
χύδην ξηρών φορτίων το 2019, σύμφωνα  
με εκτιμήσεις της Clarksons Research. 

 1,4% 
του τονάζ των δεξαμενόπλοιων  
θα αποσυρθεί το 2020 από την  
αγορά για την εγκατάσταση scrubbers. 

 4.000 m3 
LNG είναι η χωρητικότητα του πρώτου 
SBBT πλοίου στην Ανατολική Μεσόγειο. 

 $60,5 
το βαρέλι θα είναι η τιμή του πετρελαίου 
τύπου Brent το 2020, κατά την Energy 
Information Administration. 

Οι αριθμοί
της ναυτιλίας
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Εν
Πλω

«Με το πόδι στο γκάζι» οι παραγγελίες  
για LNG carriers

Τα νοτιοκορεατικά ναυπηγεία Hyundai Heavy 
Industries (HHI) εξασφάλισαν πρόσφατα νέα 
παραγγελία ύψους $1,13 δις για τη ναυπήγηση έξι 
LNG carriers.
Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, τα τέσσερα από αυτά 
θα παραδοθούν στην Ευρώπη, ενώ τα εναπο-
μείναντα δύο στην Ασία, περίπου στα μέσα του 
2022. Μάλιστα τα πλοία αυτά θα είναι εξοπλισμέ-
να με μηχανές διπλού καυσίμου για την καλύτε-
ρη ενεργειακή αποδοτικότητα και τη μείωση των 
εκπομπών GHG.
Όπως σημειώνουν υψηλόβαθμα στελέχη του 
νοτιοκορεατικού ναυπηγικού ομίλου, ολοένα 
και περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες ανά τον 
κόσμο παραγγέλνουν πλοία που θα καλύπτουν 
τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις του ΙΜΟ τα επό-
μενα έτη.

Οι  Έλληνες πλοιοκτήτες υπέρ της διεθνούς 
πρότασης για σύσταση Ταμείου  Έρευνας  
και Ανάπτυξης

Η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα ανακοίνωσε, 
στα τέλη του 2019, τη δημιουργία του πρώτου 
συμμετοχικού ναυτιλιακού Ταμείου Έρευνας και 

Ανάπτυξης, με σκοπό την εξάλειψη των εκπο-
μπών διοξειδίου του άνθρακα που προέρχονται 
από τη δραστηριότητα της διεθνούς ναυτιλίας. Η 
πρόταση, η οποία είναι πιο επίκαιρη από ποτέ, 
προβλέπει τη χρηματοδότηση του Ταμείου από 
τις ναυτιλιακές εταιρείες διεθνώς με περίπου 5 
δις δολάρια ΗΠΑ κατά την προσεχή δεκαετία.
Η Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών υποστηρίζει 
ενεργά αυτή την πρωτοβουλία, η οποία είναι η 
πλέον πρόσφατη από μια σειρά δράσεων που 
έχουν αναληφθεί από τη διεθνή ναυτιλία και τον 
Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό των Ηνωμένων 
Εθνών (UN ΙΜΟ) με σκοπό την απεξάρτηση 
της παγκόσμιας ναυτιλίας από τον άνθρακα. Το 
Ταμείο, το οποίο μπορεί να τεθεί σε λειτουργία 
ήδη από το 2023 κατόπιν της υιοθέτησής του 
από τον UN ΙΜΟ, θα διοικείται από ένα διεθνές 
Διοικητικό Συμβούλιο (International Maritime 
Research & Development Board – IMRB), μη 
κυβερνητικού χαρακτήρα, το οποίο θα εποπτεύ-
εται από τα κράτη-μέλη του UN ΙΜΟ.
«Επί του παρόντος, υπάρχει ένα σημαντικό 
τεχνολογικό κενό, το οποίο θα πρέπει να γεφυ-
ρωθεί ώστε η ναυτιλία να μπορέσει να απεξαρτη-
θεί πραγματικά από τον άνθρακα, και το Ταμείο 
μπορεί να δράσει καταλυτικά προς την κατεύθυν-
ση αυτού του στόχου», σχολίασε ο κ. Βενιάμης. 
«Χωρίς καινοτομία σε εναλλακτικά και μη ορυκτά 

Ψίθυροι, σκιές 
και σκόπελοι  
στην Ακτή 
Μιαούλη



καύσιμα, η ναυτιλία θα συνεχίσει να εξαρτάται πλήρως από τον άνθρακα. 
Προκειμένου να επιτευχθεί ο φιλόδοξος στόχος του UN ΙΜΟ για μείωση 
κατά 50% του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ναυτιλιακής βιομηχανίας 
έως το 2050, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση που έχουμε 
μπροστά μας σθεναρά: χρειαζόμαστε μια ουσιαστική τεχνολογική αλλαγή», 
συμπλήρωσε.
Η πρόταση για τη σύσταση του Ταμείου, η οποία υποστηρίζεται από τις 
διεθνείς εφοπλιστικές ενώσεις που συλλογικά εκπροσωπούν όλους τους 
ναυτιλιακούς τομείς και τους τομείς θαλάσσιου εμπορίου και διαχειρίζονται 
πάνω από το 90% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου, ανακοινώνεται λίγες 
μόλις ημέρες μετά την παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνί-
ας (EU Green Deal), του νέου σχεδίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια 
Ευρώπη απαλλαγμένη από τον άνθρακα.
Σχολιάζοντας την πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. 
Βενιάμης επισήμανε: «Η πρόταση της ναυτιλιακής βιομηχανίας δεν είναι 
απλώς συμβατή με τους σκοπούς της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, 
αλλά την αναβαθμίζει περαιτέρω, καθόσον θέτει σε κίνηση μια διεθνή διαδι-
κασία, η οποία θα οδηγήσει τη ναυτιλία παγκοσμίως στην πραγματικά πλήρη 
απεξάρτησή της από τον άνθρακα».
Η ναυτιλιακή βιομηχανία είναι ο μόνος βιομηχανικός κλάδος που, από το 
2013, έχει σε εφαρμογή ένα δεσμευτικό και παγκόσμιο μέτρο για την αντι-
μετώπιση της κλιματικής αλλαγής, και συγκεκριμένα τον Δείκτη Ενεργειακής 
Απόδοσης κατά τη σχεδίαση του πλοίου (Energy Efficiency Design Index 
– EEDI), ο οποίος διασφαλίζει πραγματικές και σωρευτικές μειώσεις κατα-
νάλωσης καυσίμων στα νεότευκτα πλοία από σχεδιασμού τους.
«Είναι αξιοσημείωτο ότι η παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία πρωτοστατεί, 
για μία ακόμα φορά, με αυτή την πρωτοβουλία τηρώντας πλήρως τις υπο-
σχέσεις της με συγκεκριμένα μέτρα που έχουν αποδεδειγμένα περιβαλλο-

ντικά αποτελέσματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 
τώρα την ευκαιρία να ηγηθεί των διεθνών προ-
σπαθειών, για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής όσον αφορά τη ναυτιλία, υιοθετώντας 
μια παγκόσμια, ρεαλιστική και συμπληρωματική 
προς την Αρχική Στρατηγική του ΙΜΟ προσέγγι-
ση, η οποία δεν θα στρεβλώνει τον διεθνή αντα-
γωνισμό παρεκκλίνοντας από την πορεία προς 
την απεξάρτηση της ναυτιλίας από τον άνθρακα 
σε παγκόσμιο επίπεδο», κατέληξε ο κ. Βενιάμης.

Στο νερό το πρώτο αυτόνομο πλοίο  
της Κίνας

Το «Jin Dou Yun 0 Hao», το πρώτο αυτόνομο 
εμπορικό πλοίο της Κίνας, πραγματοποίησε το 
παρθενικό του ταξίδι στο Zhuhai, στην επαρχία 
Guangdong.
Το πλοίο, το οποίο αναπτύχθηκε από την εταιρεία 
τεχνολογίας Yunzhou Tech σε συνεργασία με την 
περιφερειακή κυβέρνηση της Guangdong και το 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Wuhan στα τέλη 
του 2017, παραδόθηκε τον περασμένο Νοέμβριο.
Το μη επανδρωμένο πλοίο θα μειώσει τα λειτουρ-
γικά κόστη κατά 20% και την κατανάλωση καυσί-
μων κατά 15%. Υψηλόβαθμα στελέχη της Yunzhou 
Tech σημειώνουν ότι οι δοκιμές θα συνεχιστούν 
για την εμπορική χρήση του πλοίου.
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Μείωση των ναυτικών στην ελληνική σημαία

Αύξηση των Ελλήνων και ξένων ναυτικών στα ελληνόκτητα πλοία με ξένη 
σημαία και μείωση στα πλοία με ελληνική σημαία, σύμφωνα με την απογρα-
φή πλοίων και πληρωμάτων, ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής, επί συνόλου 1.355 πλοίων, 100 ΚΟΧ και άνω, που περιλαμβάνονταν 
στο μητρώο του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ), απογράφηκαν 
1.238 πλοία, εκ των οποίων 1.155 ήταν ελληνικά και 83 ελληνόκτητα υπό ξένη 
σημαία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ. Από τα 1.155 ελληνικά πλοία, 1.021 ήταν εν 
ενεργεία και 134 σε αργία ή παροπλισμό. Από τα 83 ελληνόκτητα πλοία, συμ-
βεβλημένα με το ΝΑΤ, τα 71 ήταν εν ενεργεία και 12 σε αργία ή παροπλισμό.
Στο σύνολο των 1.238 πλοίων που απογράφηκαν την ημέρα της απογραφής 
απασχολούνταν 20.691 Έλληνες και ξένοι ναυτικοί. Αναλυτικότερα, στα ελλη-
νικά πλοία που απογράφηκαν απασχολούνταν 19.648 ναυτικοί, από τους οποί-
ους το 57,5% ήταν Έλληνες και το 42,5% ξένης εθνικότητας. Στα ελληνόκτητα 
πλοία με ξένη σημαία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ απασχολούνταν 1.043 ναυ-
τικοί, εκ των οποίων το 70,5% ήταν Έλληνες και το 29,5% ξένης εθνικότητας.
Από τη σύγκριση των στοιχείων της απογραφής του έτους 2018 με τα αντί-
στοιχα στοιχεία του 2016, παρατηρείται ότι το σύνολο των Ελλήνων και 
ξένων ναυτικών στα ελληνικά πλοία που απογράφηκαν (1.155 πλοία) μειώθη-
κε κατά 4,9%, ενώ στα ελληνόκτητα πλοία με ξένη σημαία, συμβεβλημένα με 
το ΝΑΤ (83 πλοία), το σύνολο των Ελλήνων και ξένων ναυτικών αυξήθηκε 
κατά 34,8%. Παρατηρείται μείωση κατά 2,9% των Ελλήνων ναυτικών που 
υπηρετούσαν σε ελληνικά πλοία και αύξηση κατά 43% αυτών που υπηρε-
τούσαν σε ελληνόκτητα πλοία. Αντίστοιχα, παρατηρείται μείωση, κατά 7,5%, 
των ξένων ναυτικών που υπηρετούσαν σε ελληνικά πλοία και αύξηση κατά 
18,5% αυτών που υπηρετούσαν σε ελληνόκτητα πλοία με ξένη σημαία συμ-
βεβλημένα με το ΝΑΤ.
Η κατανομή του ναυτεργατικού δυναμικού μεταξύ των κατηγοριών των 
πλοίων δείχνει ότι 4.397 ναυτικοί (21,3%) υπηρετούσαν σε φορτηγά πλοία, 
9.171 (44,3%) σε δεξαμενόπλοια, 6.489 (31,4%) σε επιβατηγά και τουριστικά 
και 634 (3,1%) σε λοιπά πλοία.
Από τα στοιχεία της απογραφής του έτους 2018, παρατηρείται ότι, από το 
σύνολο των 19.648 Ελλήνων και ξένων ναυτικών που υπηρετούσαν σε ελλη-
νικά πλοία, το ανώτερο προσωπικό αποτελούσε το 32,4% (6.367 άτομα), το 
κατώτερο προσωπικό το 60% (11.794 άτομα), οι δόκιμοι και το υγειονομικό 
προσωπικό το 7,4% (1.448 άτομα) και το 0,2% (39 άτομα) δεν είχε ναυ-
τική ειδικότητα. Αντίστοιχα, από το σύνολο των 1.043 Ελλήνων και ξένων 
ναυτικών, στα συμβεβλημένα με το ΝΑΤ ελληνόκτητα πλοία, το ανώτερο 
προσωπικό αποτελούσε το 29,8% (311 ναυτικοί), το κατώτερο προσωπικό 
το 64,5% (673 ναυτικοί), οι δόκιμοι και το υγειονομικό προσωπικό το 2,5% 
(26 ναυτικοί) και χωρίς ναυτική ειδικότητα ήταν το 3,2% (33 ναυτικοί).

Σε υψηλά 18μήνου η εμπιστοσύνη  
στη ναυτιλία

H εμπιστοσύνη στη ναυτιλιακή βιομηχανία κατέγραψε αύξηση κατά το τελευ-
ταίο τρίμηνο του 2019 και ανήλθε σε υψηλά 18μήνου, σύμφωνα με την τελευ-
ταία «Shipping Confidence Survey» του 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 Οκτωβρί-
ου-Δεκεμβρίου 2019 διαμορφώθηκε στο 6,4/10, 
όταν το προηγούμενο τρίμηνο, που ολοκληρώ-
θηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο αντίστοιχος 
αριθμός κινήθηκε στο 5,8. Μάλιστα το επίπεδο 
αυτό εμπιστοσύνης είναι το ίδιο που καταγρά-
φηκε τον Μάιο του 2018, ενώ, για να βρει κάποιος 
υψηλότερο αριθμό εμπιστοσύνης, θα πρέπει να 
ανατρέξει στον Φεβρουάριο του 2014.
Το εκάστοτε επίπεδο εμπιστοσύνης για τους 
managers και τους πλοιοκτήτες ανήλθε στο 
6,9, όταν το τρίτο τρίμηνο του έτους αυτό των 
managers κινήθηκε στο 5,9 ενώ το αντίστοιχο 
των πλοιοκτητών στο 6,4.
Το χαμηλότερο μέσο επίπεδο εμπιστοσύνης 
στη ναυτιλία σημείωσαν οι ναυλομεσίτες, καθώς 
υποχώρησε στο 3,9 έναντι 5,1 το τρίτο τρίμηνο. 
Ουσιαστικά πρόκειται για τον μικρότερο αριθμό 
εμπιστοσύνης των ναυλομεσιτών από το 2008, 
οπότε και ξεκίνησε η έρευνα.
Στην Ασία, η εμπιστοσύνη στη ναυτιλιακή βιομη-
χανία υποχώρησε από το 6,8 στο 6, ωστόσο σε 
Ευρώπη και Βόρεια Αμερική υπήρξαν αυξητικές 
τάσεις στο 6,2 και 6,8 αντίστοιχα.
Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο οι συμμετέχοντες 
στην έρευνα να πραγματοποιήσουν μια σημα-
ντική επένδυση στη ναυτιλία, το μέσο επίπεδο 
παρέμεινε αμετάβλητο, στο 5,5. Επιπροσθέτως, 
το ποσοστό των συμμετεχόντων στην έρευνα 
οι οποίοι αναμένουν υψηλότερα επίπεδα ναύλων 
στην αγορά των δεξαμενόπλοιων αυξήθηκε κατά 
3 ποσοστιαίες μονάδες, στο 46%. Για την αγορά 
των bulk carriers, το αντίστοιχο ποσοστό επίσης 
αυξήθηκε από το 39% στο 50%, ενώ σημαντική 
βελτίωση σημείωσαν και οι προσδοκίες για την 
αγορά των containerships, καθώς το ποσοστό 
των συμμετεχόντων που βλέπει αύξηση στο προ-
σεχές μέλλον κινήθηκε από το 19% στο 29%.
Με αφορμή τα ευρήματα της έρευνας, ο κ. Richard 
Greiner, Partner, Shipping & Transport της BDO, 
ανέφερε ότι η ζήτηση για επενδύσεις στον κλάδο 
της ναυτιλίας είναι μεγάλη, παρά τις γεωπολιτικές 
αβεβαιότητες.

Η Βρετανία αντιδρά στο slow steaming

Το Βρετανικό Ναυτικό Επιμελητήριο επιμένει 
στο επιχείρημά του ότι το slow steaming δεν 
είναι η σωστή και ενδεδειγμένη λύση για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής: «Το slow 
steaming δεν είναι η απάντηση. Τα πλοία βρίσκο-
νται στο επίκεντρο του διεθνούς εμπορίου και, 
αν αναγκαστούν να επιβραδύνουν, ίσως χρεια-
στούμε περισσότερα πλοία για να μεταφέρουμε 

ΕΝ ΠΛΩ



τα αγαθά που έχουμε ανάγκη. Αυτό θα αυξήσει 
τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, τις οποίες 
όλοι θέλουμε να αποφύγουμε», δήλωσε χαρακτη-
ριστικά o εκπρόσωπος του Βρετανικού Επιμελη-
τηρίου στην πρόσφατη συνεδρίαση του ΙΜΟ.
Η βρετανική αντιπροσωπεία εξήγησε στη συνε-
δρίαση στο Λονδίνο ότι δεν απαιτείται μείωση 
της ταχύτητας των εμπορικών πλοίων, αλλά η 
εστίαση σε διεθνείς κανονισμούς που ενθαρρύ-
νουν την καινοτομία και την τεχνολογική πρόοδο 
για τη μείωση των εκπομπών.

Bulk carriers: Τα απαισιόδοξα μηνύματα 
από το Πεκίνο

Καθώς βρισκόμαστε στο 2020, έτος-σταθμό για 
την παγκόσμια ναυτιλία λόγω των περιβαλλοντι-
κών κανονισμών του ΙΜΟ, η BIMCO επιχείρησε 
να σκιαγραφήσει το αύριο της αγοράς ξηρού 
φορτίου εν μέσω σημαντικών προκλήσεων.
Πιο συγκεκριμένα, σε έκθεσή του, ο διεθνής 
οργανισμός αναφέρει ότι, το 2020, κυριότερο 
«πονοκέφαλο» για τα Capesizes θα αποτελέ-
σει η τάση της Κίνας να μειώνει τις εισαγωγές 
σιδηρομεταλλεύματος. Πολλάκις στο παρελθόν η 
BIMCO έχει κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου 

για την αντικατάσταση του iron ore με scrap metal από τα κινεζικά χαλυ-
βουργεία, το οποίο ουσιαστικά μεταφράζεται σε μειωμένη απασχόληση για 
τα Capesizes.
Παράλληλα, και οι εισαγωγές σόγιας από την Κίνα εκτιμάται ότι θα είναι 
μειωμένες το 2020, καθώς η αφρικανική πανώλη των χοίρων έχει μειώσει 
αισθητά τον πληθυσμό τους στην ασιατική χώρα. Μάλιστα εκτιμήσεις ανα-
φέρουν ότι θα χρειαστούν αρκετά χρόνια προκειμένου ο αριθμός των χοί-
ρων στη χώρα και άρα οι εισαγωγές σόγιας που χρησιμοποιείται ως ζωο-
τροφή να επανέλθουν σε φυσιολογικά επίπεδα.
Στο μέτωπο της προσφοράς, ο στόλος των bulk carriers παρουσίασε σημα-
ντική αύξηση της τάξεως του 4,1%, εξέλιξη που θα επιδράσει στην αγορά 
των dry και το 2020, οπότε αναμένεται επίσης η ανάπτυξη του στόλου να 
υπερκεράσει την αντίστοιχη της ζήτησης για μεταφορά ξηρών φορτίων. Οι 
συσσωρευμένοι αυτοί αριθμοί ανάπτυξης υποδηλώνουν ότι το χάσμα μετα-
ξύ προσφοράς και ζήτησης θα συνεχίσει να αυξάνεται, ασκώντας σημαντι-
κή πίεση στους ναύλους των bulk carriers.

Το πρώτο πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου υδρογόνου

H Kawasaki Heavy Industries ανακοίνωσε την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 
την καθέλκυση και την ονοματοδοσία του «Suiso Frontier», του πρώτου 
παγκοσμίως πλοίου μεταφοράς υγροποιημένου υδρογόνου.
Το «Suiso Frontier» αναπτύχθηκε και σχεδιάστηκε για την ασφαλή μετα-
φορά μεγάλων ποσοτήτων υγροποιημένου υδρογόνου μέσω θαλάσσης. Τα 
τελευταία χρόνια, το υδρογόνο κερδίζει διαρκώς έδαφος ως εναλλακτική 
μορφή ενέργειας για τον περιορισμό του φαινομένου της υπερθέρμανσης 
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του πλανήτη, καθώς δεν εκλύεται στην ατμόσφαι-
ρα CO2 ή άλλα GHG κατά τη χρήση του. Για την 
ενίσχυση της χρήσης του υδρογόνου ως κοι-
νού καυσίμου, όπως το πετρέλαιο και το φυσικό 
αέριο, η Kawasaki Heavy Industries σύστησε με 
τις Iwatani Corporation, Shell Japan Limited και 
Electric Power Development Co. Ltd. τη συμμα-
χία «CO2-free Hydrogen Energy Supply-chain 
Technology Research Association – HySTRA)». Η 
εν λόγω συμμαχία έχει στόχο τη δημιουργία ενός 
οικονομικά βιώσιμου δικτύου διαμετακόμισης 
υδρογόνου σε μεγάλες ποσότητες.
Η Kawasaki έχει μακρά παράδοση στην ανάπτυ-
ξη projects παραγωγής, αποθήκευσης και μετα-
φοράς βιώσιμων λύσεων για ένα καθαρότερο 
περιβάλλον, και μάλιστα το 1984 κατασκεύασε το 
πρώτο LNG carrier.

ΕΝ ΠΛΩ

ΝΑ Ασία: Πώς και γιατί αλλάζει ο χάρτης  
των θαλάσσιων μεταφορών

Ο νέος αυτοκινητόδρομος μεταξύ Ταϊλάνδης και Μιανμάρ 
αλλάζει τον χάρτη των ασιατικών μεταφορών, ενώ είναι 
βέβαιο ότι θα διευκολύνει τις εμπορευματικές ροές και τις 
επιχειρηματικές ευκαιρίες για πέντε χώρες της Νοτιοανα-
τολικής Ασίας και της Ινδίας.
Μάλιστα, η νέα γέφυρα που εγκαινιάστηκε πριν από λίγες 
ημέρες –και αποτελεί μέρος του Ανατολικο-Δυτικού Οικο-
νομικού Διαδρόμου μεταξύ Ταϊλάνδης και Μιανμάρ– θα 
δώσει στην Καμπότζη, στο Λάος, στη Μιανμάρ, στην Ταϊ-
λάνδη και στο Βιετνάμ πρόσβαση στην τεράστια ινδική 
αγορά και θα μειώσει την ισχυρή εξάρτηση των παραπάνω 
χωρών από την Κίνα.
Η δεύτερη γέφυρα «φιλίας», όπως χαρακτηριστικά ονομά-
ζεται, μεταξύ Ταϊλάνδης-Μιανμάρ, στον ποταμό Moei, θα 
συνδέει την πόλη Myawaddy, στην ανατολική και δύσβατη 
Μιανμάρ, με την πόλη Mae Sot στη δυτική Ταϊλάνδη και 
ολοκληρώθηκε με κόστος κατασκευής περίπου 140 εκατ. 
δολαρίων, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης. Η 
μεταφορά των γεωργικών κυρίως αγαθών θα γίνεται πλέον 
με μεγαλύτερες ταχύτητες και συχνότητες, αποφεύγοντας 
τα Στενά της Σιγκαπούρης και τις επικίνδυνες θάλασσες, 
για μικρά πλοία, της Μαλαισίας και της Ινδονησίας.
Ο διάδρομος Ανατολής-Δύσης αποτελεί ένα ιστορικό σχέ-
διο, που συμπεριλαμβάνει την κατασκευή μιας χερσαίας 
διαδρομής –οδικής αρτηρίας– 1.700 χλμ. από το Βιετνάμ 
προς τη Μιανμάρ, μέσω του Λάος και της Ταϊλάνδης. Το 
Δελχί, αν και δεν έχει συνάψει οικονομικές συμφωνίες και 
δεν συμμετέχει σε εμπορικές «συμμαχίες» με τις χώρες 
της Νοτιοανατολικής Ασίας, καλοβλέπει τις συγκεκριμένες 
ενέργειες, αφού κατ’ αυτόν τον τρόπο περιορίζεται ο γιγα-
ντισμός της Κίνας στην περιοχή. Το Νέο Δελχί, μάλιστα, έχει 
ανακοινώσει την πρόθεση να χρηματοδοτήσει 70 έργα συν-
δυασμένων μεταφορών από και προς τα λιμάνια της Ινδίας, 
προκειμένου να απορροφήσει τη μεταφορική και εμπορική 
δραστηριότητα που θα αναπτυχθεί τα επόμενα χρόνια στον 

Κόλπο της Βεγγάλης. Πιο συγκεκριμένα, 55 έργα αφορούν τη σιδηροδρομική 
σύνδεση των λιμανιών με πόλεις στην ινδική χερσόνησο και 15 νέα κατασκευ-
αστικά έργα αυτοκινητόδρομους από και προς λιμάνια της χώρας.

Το Κουβέιτ απαγορεύει τα πλαστικά μιας χρήσης εν πλω

Το παράδειγμα της Ινδίας όσον αφορά την απαγόρευση των πλαστικών 
μιας χρήσης εν πλω ακολουθεί πλέον και το Κουβέιτ. Πιο συγκεκριμένα, 
το Υπουργείο Επικοινωνιών του Κουβέιτ εξέδωσε, στις 28 Νοεμβρίου 2019, 
εγκύκλιο με βάση την οποία θα απαγορεύεται η χρήση συγκεκριμένων πλα-
στικών αντικειμένων σε πλοία που φέρουν σημαία της χώρας αλλά και σε 
αυτά ξένου νηολογίου που προσεγγίζουν λιμάνια της.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του αλληλασφαλιστικού οργανισμού Gard, τα πλα-
στικά μιας χρήσης που απαγορεύτηκαν εν πλω χωρίζονται σε δύο κατηγο-
ρίες: αυτά που απαγορεύτηκαν άμεσα (μαχαιροπίρουνα, μπουκάλια έως 10 
λίτρα κ.ά.) και αυτά που η απαγόρευση χρήσης τους ξεκίνησε από 1/1/2020 
(συσκευασίες τροφίμων, κουτιά γάλατος κ.ά.).
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Ιδιαίτερα για τα πλοία ξένης σημαίας που ελλιμε-
νίζονται στο Κουβέιτ και εισέρχονται στα χωρικά 
του ύδατα, τα πλαστικά μιας χρήσης θα πρέπει 
να φυλάσσονται μέχρι να εξέλθουν από τη χώρα.
Υπενθυμίζεται ότι, στα τέλη του περασμένου 
Οκτωβρίου, η γενική διεύθυνση ναυτιλίας της 
Ινδίας απαγόρευσε σε πλοία με ινδική σημαία, 
αλλά και σε αυτά που φέρουν ξένη σημαία και 
προσεγγίζουν τα λιμάνια της χώρας, τη χρήση 
των πλαστικών μιας χρήσης εν πλω με σκοπό την 
προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

Οι προτεραιότητες και οι προκλήσεις  
των κορυφαίων της liner ναυτιλίας

To τρέχον έτος έχει χαρακτηριστεί από σημα-
ντικούς κύκλους της ναυτιλιακής βιομηχανίας ως 
ένα από τα πλέον κομβικά για την πορεία της, 
και όχι άδικα. Νέοι περιβαλλοντικοί κανονισμοί 
και γεωπολιτικές εντάσεις, όπως η πρόσφατη 
κλιμάκωση της έντασης ΗΠΑ-Ιράν, φαίνεται να 
διαμορφώνουν εν πολλοίς το σκηνικό για την 
παγκόσμια εμπορική ναυτιλία.
Αδιαμφισβήτητα, (και) η αγορά των containerships 
τα τελευταία χρόνια βρίσκεται αντιμέτωπη με 
κοσμογονικές αλλαγές και ενδιαφέρον θα παρου-
σιάσει το πώς θα αντιδράσουν οι κορυφαίοι της 
liner ναυτιλίας στο νέο αυτό περιβάλλον. Στο 
πλαίσιο αυτό, αξίζει κανείς να ρίξει μια ματιά 
στον εορταστικό χαιρετισμό που παραδοσιακά 
απευθύνουν για τη νέα χρονιά οι επικεφαλής των 
κορυφαίων ιαπωνικών εταιρειών της ναυτιλίας 
γραμμών.

Στις 6 Ιανουαρίου 2020, ο κ. Yukikazu Myochin, πρόεδρος και CEO της “K” 
Line, με ανακοίνωσή του στάθηκε στις πολιτικές εμπορικού προστατευτι-
σμού που ακολούθησαν οι ΗΠΑ καθ’ όλη τη διάρκεια του 2019, οι οποίες 
επηρέασαν σημαντικά το ελεύθερο εμπόριο. Κατά τον ίδιο, οι εντάσεις στη 
Μέση Ανατολή και το Brexit αποτέλεσαν επίσης σημαντικές προκλήσεις 
και εστία αβεβαιότητας για το θαλάσσιο εμπόριο και την εμπορική ναυτι-
λία. Για το 2020, ο επικεφαλής της “K” Line σημειώνει την αναγκαιότητα η 
ναυτιλία να παραμείνει σε εγρήγορση, δεδομένων των σημαντικών αλλαγών 
που συντελούνται, ιδιαίτερα στον κλάδο της ενέργειας, που κινείται προς 
εναλλακτικές πηγές πέραν του άνθρακα.
Από την πλευρά του, ο κ. Junichiro Ikeda, πρόεδρος και CEO της Μitsui 
O.S.K. Lines (MOL), εκφράζει τις ανησυχίες του για την πορεία της παγκό-
σμιας οικονομίας και τις ενδείξεις για την επιβράδυνση αυτής. Κατά τον 
ίδιο, οι μεγάλες μεταβολές στις κοινωνίες και στο περιβάλλον, πέραν των 
σημαντικών προκλήσεων που δημιουργούν, μπορούν να «γεννήσουν» και 
ευκαιρίες ανάπτυξης. «Πρέπει να ανακαλύψουμε νέους επιχειρηματικούς 
τομείς και να βασιστούμε σε αυτούς για περαιτέρω ανάπτυξη, αναπτύσσο-
ντας ταυτόχρονα μια πιο ευέλικτη νοοτροπία», ήταν τα λόγια του κ. Ikeda.
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος της ΝΥΚ Line, Hitoshi Nagasawa, 
o οποίος κατά τον χαιρετισμό του στάθηκε στην ευθύνη των κορυφαί-
ων ναυτιλιακών εταιρειών απέναντι στο περιβάλλον και στην κοινωνία. Ο 
κ. Nagasawa σημειώνει ότι η απεξάρτηση από ορυκτά καύσιμα όπως ο 
άνθρακας και το πετρέλαιο αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την εται-
ρεία του.

Οι παράνομες απορρίψεις στη θάλασσα στο στόχαστρο  
της ΙΝΤΕRPOL

Η INTERPOL ολοκλήρωσε πρόσφατα μια επιχείρηση διεθνούς συμμετο-
χής και εμβέλειας, στην οποία συμμετείχαν σώματα ασφαλείας και διωκτι-
κές αρχές από 61 χώρες. Σκοπός της εγκληματολογικής έρευνας ήταν να 
εντοπίσουν και να καταγράψουν οι αρμόδιες αρχές συλλογικά τις χιλιάδες, 
πλέον, παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με τη θαλάσσια ρύπαν-
ση.
Με την κωδική ονομασία «30 ημέρες στη θάλασσα 2.0», η επιχείρηση διήρκε-
σε από την 1η έως την 31η Οκτωβρίου 2019 και συγκέντρωσε περισσότερες 
από 200 αρμόδιες αρχές, από όλο τον κόσμο, προκειμένου να συλλεχθούν 
στοιχεία που σχετίζονται με το διεθνές έγκλημα της θαλάσσιας ρύπανσης. 
Τα προκαταρκτικά στοιχεία είναι μάλλον ανησυχητικά, αφού αναδεικνύουν 
ότι πάνω από 3.000 αδικήματα εντοπίστηκαν κατά τις 17.000 επιθεωρήσεις. 
Τα αδικήματα μάλιστα –όπως οι παράνομες απορρίψεις στη θάλασσα, στα 
ποτάμια ή στις παράκτιες περιοχές– διαπιστώθηκε ότι έχουν διαπραχθεί 
κατά κύριο λόγο για να αποφευχθεί το κόστος συμμόρφωσης με τη σχετική 
περιβαλλοντική νομοθεσία.
Στο πλαίσιο της παραπάνω επιχείρησης, η INTERPOL φιλοξένησε ένα επι-
χειρησιακό κέντρο διοίκησης (OCC) στη Σιγκαπούρη για να εντοπίσει το 
παράνομο εμπόριο πλαστικών απορριμμάτων, μια βασική απειλή, όπως ανα-
φέρει η γραμματεία του διακρατικού οργανισμού στη Λυών, για την ασφά-
λεια του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Το ευρωπαϊκό σκέλος της έρευνας 
συντονίστηκε σε συνεργασία με την Europol και τη Frontex – την Ευρωπα-
ϊκή Υπηρεσία Συνόρων και Ακτοφυλακής.
Η INTERPOL συνεργάζεται πλέον με περισσότερους από 100 οργανισμούς 
για περαιτέρω έρευνες ή διώξεις που σχετίζονται με ευρήματα αλλά και 
συγκεκριμένες παράνομες ενέργειες που εντοπίστηκαν κατά την επιχείρη-
ση «30 ημέρες στη θάλασσα 2.0».

ΕΝ ΠΛΩ
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Τα Ναυτικά Χρονικά, παραδοσιακά από 
το 1931, οπότε και ξεκίνησε η εκδοτική 
τους παρουσία, φιλοξενούν στις σελίδες 
των τευχών Ιανουαρίου τις σκέψεις, τις 
εκτιμήσεις και τις προσδοκίες επιφανών 
μελών της ελληνικής ναυτιλιακής κοινό-
τητας σχετικά με την πορεία της ελληνι-
κής αλλά και της διεθνούς ναυτιλίας για 
το νέο έτος.
Μεταξύ των επιφανών μελών της ελληνι-
κής ναυτιλιακής κοινότητας που τίμησαν 
με τις σκέψεις τους το πρώτο τεύχος των 
Ναυτικών Χρονικών για το 2020 συμπε-
ριλαμβάνονται θεσμικοί εκπρόσωποι 
της πλοιοκτησίας και του εφοπλισμού, 
εδραιωτές και συνεχιστές του ελληνικού 
ναυτιλιακού παραδείγματος.
Σε αντίθεση με παρόμοια ετήσια αφι-
ερώματα των Ναυτικών Χρονικών, στο 
συγκεκριμένο τεύχος αναζητήσαμε τις 
σκέψεις προσωπικοτήτων με σημαντι-
κές δράσεις ευποιίας και επικεφαλής 
φορέων ή ιδρυμάτων με σημαντική 
αγαθοεργή ή κοινωνική δράση, που 
χαίρουν της εκτίμησης της ελληνικής 
και διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας. 
Παράλληλα με τους έμπειρους και 
καταξιωμένους στον χώρο του ναυ-
τιλιακού επιχειρείν και της ευποιίας, 

φιλοξενούμε επίσης τις σκέψεις της 
νεότερης γενιάς των συνεχιστών του 
ελληνικού ναυτιλιακού παραδείγματος, 
που επίσης ασχολούνται με τα κοινά 
και συμμετέχουν σε δράσεις κοινωνι-
κού χαρακτήρα. Πρόκειται για εκπρο-
σώπους Οίκων που συνεχίζουν την 
επιτυχημένη οικογενειακή παράδοση 
στον χώρο του ναυτιλιακού επιχειρείν, 
αλλά που συντελούν μέσω της αφανούς 
πολλές φορές αγαθοεργίας προκειμέ-
νου η χώρα μας να αφήσει πίσω της την 
παρατεταμένη οικονομική και κοινωνική 
κρίση που βίωσε τα τελευταία χρόνια. 
Οι συμμετέχοντες αποτελούν σίγουρα 
μια εξαιρετικά μικρή αλλά ευελπιστού-
με ενδεικτική απεικόνιση ενός γενικό-
τερου συνόλου ναυτελλήνων με σημα-
ντική επιχειρηματική και γενναιόδωρη 
κοινωνική δράση.
Στόχος του αφιερώματος είναι τόσο να 
αναδειχθούν οι επίκαιρες σκέψεις έμπει-
ρων αλλά και νέων προσωπικοτήτων 
του ναυτιλιακού επιχειρείν της χώρας 
μας, όσο και η προβολή της τεράστιας 
μακροχρόνιας και πολλές φορές αθέα-
της συνεισφοράς του συνόλου της ναυ-
τιλιακής κοινότητας –είτε συλλογικά είτε 
ατομικά– στις ανάγκες της χώρας μας.

Το ελληνικό ναυτιλιακό 
παράδειγμα

Η κοινωνική συνεισφορά 
και ευποιία του ναυτιλιακού 
επιχειρείν
Πώς και γιατί η ναυτιλιακή οικογένεια  
δεν λησμόνησε και δεν αγνόησε ποτέ  
τις ρίζες και τη γενέθλια γη της
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Με την ανατολή της νέας δεκαετίας, η 
ναυτιλία εισέρχεται σε μια περίοδο προ-
κλήσεων, οι οποίες διαφέρουν σημαντι-
κά από εκείνες που κλήθηκε ο κλάδος 
να αντιμετωπίσει στο παρελθόν. Το έτος 
2020 θα αποτελέσει σημείο αναφοράς 
για τη ναυτιλία σε ό,τι αφορά τις εξε-
λίξεις που διαφαίνονται στον ορίζοντα, 
κυρίως, στον τομέα της προστασίας του 
περιβάλλοντος.  

Σε διεθνές επίπεδο, οι προτεραιότητες 
του ελληνικού εφοπλισμού για το έτος 
2020 εστιάζονται, πρωτίστως, στις δια-
πραγματεύσεις για την υλοποίηση των 
στόχων της Στρατηγικής του Διεθνούς 
Ναυτιλιακού Οργανισμού των Ηνωμέ-
νων Εθνών (United Nations International 
Maritime Organization – UN ΙΜΟ) σχε-
τικά με τη μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου από τα πλοία με την 
υιοθέτηση μέτρων που θα ανταποκρίνο-
νται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
τομέα. Παράλληλα, οι προσεχείς δια-
βουλεύσεις, εντός της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας (EU Green Deal) 
σηματοδοτούν μια νέα περίοδο για την 
ευρωπαϊκή ναυτιλία σε ό,τι αφορά την 
περιβαλλοντική απόδοση αυτής.

Η απεξάρτηση της ναυτιλίας από τον 
άνθρακα είναι ένα παγκόσμιο θέμα που 

απαιτεί διεθνείς λύσεις. Προς τούτο, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνει-
σφέρει εποικοδομητικά στις διεργασίες 
του UN ΙΜΟ, ούτως ώστε, μέσα από ένα 
κανονιστικό πλαίσιο παγκόσμιας εφαρ-
μογής και όχι περιφερειακών ρυθμίσεων, 
η ναυτιλία της να παραμείνει ανταγωνι-
στική στο διεθνές περιβάλλον. 

Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέψου-
με ότι η από 1-1-2020 εφαρμογή του 
παγκόσμιου ορίου 0,5% περιεκτικότητας 
σε θείο στα ναυτιλιακά καύσιμα, καθώς 
και η αβεβαιότητα για τη διαθεσιμότη-
τα επαρκών ποσοτήτων, ασφαλών και 
πιστοποιημένων καυσίμων σε όλα τα 
λιμάνια του κόσμου, είναι ένα από τα 
πλέον σοβαρά ζητήματα που αντιμετω-
πίζει η ναυτιλία από τις πρώτες ημέρες 
του νέου έτους. Η Ένωσις Ελλήνων Εφο-
πλιστών έχει εγκαίρως και επανειλημμέ-
να εκφράσει τις σοβαρές ανησυχίες της 
για την ασφάλεια των πλοίων και των 
ναυτικών και έχει αναδείξει το βαθμό 
ευθύνης που φέρουν όλοι οι φορείς που 
εμπλέκονται στην παραγωγή και στη 
διάθεση των ναυτιλιακών καυσίμων.

Μέσα σε αυτό το νέο διεθνές και ευρω-
παϊκό γίγνεσθαι, η ελληνόκτητη ναυτιλία 
καλείται να αντιμετωπίσει επιτυχώς όλες 
τις νέες προκλήσεις και να διατηρήσει 
την πρωτοκαθεδρία της παγκοσμίως. Για 

την επίτευξη του στόχου αυτού, επιβάλ-
λεται να υπάρχει εγρήγορση και συνεχής 
παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων, 
καθαρή σκέψη και μεθοδικότητα για τη 
διαμόρφωση μιας ολιστικής, συνεπούς και 
στοχευμένης ναυτιλιακής στρατηγικής.  

Η Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών, αντα-
ποκρινόμενη στο θεσμικό της ρόλο, θα 
συνεχίσει να πρωτοστατεί στην ανάλη-
ψη πρωτοβουλιών, τόσο σε εθνικό όσο 
και σε διεθνές επίπεδο, για την προώ-
θηση των ναυτιλιακών συμφερόντων της 
χώρας μας, αλλά και για τη βιωσιμότη-
τα της παγκόσμιας ναυτιλίας. Σε εθνικό 
επίπεδο, η διατήρηση του υφιστάμενου 
θεσμικού πλαισίου, ο εκσυγχρονισμός 
του ελληνικού νηολογίου και η αναβάθ-
μιση της ναυτικής εκπαίδευσης, από 
πλευράς ελληνικής Πολιτείας, αποτελούν 
προϋποθέσεις που θα συνδράμουν στη 
διασφάλιση και στην περαιτέρω βελτίω-
ση της ανταγωνιστικότητας της ναυτιλί-
ας των Ελλήνων και στην αντιμετώπιση 
των νέων δεδομένων που διαφαίνονται.

Ένα άλλο ιδιαίτερα κρίσιμο και επίκαιρο 
ζήτημα, άμεσα συνδεδεμένο με τη ναυτι-
λία μας και τις πολιτικές που επιβάλλεται 
να υιοθετήσει η Πολιτεία, είναι το θέμα 
της αναζωογόνησης της ναυτοσύνης του 
λαού μας, ώστε να μη χάσουμε ως έθνος 
τη ναυτική μας ικανότητα και τεχνογνω-

H ελληνόκτητη ναυτιλία καλείται να 
διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία της 
παγκοσμίως εν μέσω σημαντικών 
προκλήσεων

Του Θεόδωρου Βενιάμη,  
Προέδρου της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών
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σία. Το ανθρώπινο δυναμικό είναι το κεφάλαιο 
στο οποίο πρέπει να επενδύσουμε, προκειμένου 
η ναυτιλία μας να συνεχίσει να μεγαλουργεί. Για το 
λόγο αυτό, η βελτίωση της εικόνας του ναυτικού 
επαγγέλματος και μία αναβαθμισμένη ναυτική 
εκπαίδευση αποτελούν τις κύριες προϋποθέσεις 
για την προσέλκυση ικανών και φιλοπρόοδων 
νέων ανθρώπων στη ναυτιλία.  

Στο ίδιο πλαίσιο, η μετανάστευση των νέων 
ανθρώπων για αναζήτηση εργασίας στο εξωτε-
ρικό, λόγω της οικονομικής συγκυρίας, θα μπο-
ρούσε να αντιμετωπισθεί επιτυχώς και μέσω της 
αναζήτησης απασχόλησης στη ναυτιλία και στο 
ευρύτερο ναυτιλιακό πλέγμα δραστηριοτήτων, 
που εξακολουθούν να προσφέρουν αξιόλογες 
δυνατότητες επαγγελματικής σταδιοδρομίας με 
καλές προοπτικές για τους νέους μας. Η νεολαία 
μας έχει μπροστά της να αντιμετωπίσει πολλές 
προκλήσεις, έχει όμως και μια πρόσκληση, να επι-
λέξει την ενασχόλησή της με τη ναυτιλία, η οποία 
της ανοίγει νέους ορίζοντες. 

Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ και στο αξιοση-
μείωτο κοινωνικό έργο της ελληνικής ναυτιλι-
ακής οικογένειας, και ειδικότερα της Εταιρείας 
Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού 
«ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ», η οποία αποδεικνύει εμπρά-
κτως το υψηλό αίσθημα συλλογικής κοινωνικής 
αλληλεγγύης του κλάδου. Οι πολυποίκιλες δρά-
σεις και πρωτοβουλίες της θα συνεχίσουν και 
το 2020, εστιάζοντας σε καίριους τομείς που 
αφορούν στην επισιτιστική βοήθεια, στην υγεία, 
στην κοινωνική πρόνοια, στη ναυτική εκπαίδευση, 
αλλά και σε έργα δημοσίου συμφέροντος, όπως η 
πρόσφατη δωρεά προς το Λιμενικό Σώμα-Ελλη-
νική Ακτοφυλακή δέκα ταχύπλοων περιπολικών 
σκαφών, υψηλών προδιαγραφών και άρτια εξο-
πλισμένων, που θα ενισχύσουν τις άκρως απαιτη-
τικές επιχειρησιακές ανάγκες του Σώματος.

Για τη νέα δεκαετία που ήδη ξεκίνησε, θεωρώ ότι 
οι ευκαιρίες που ανοίγονται για την Ελλάδα είναι 
μεγάλες και καλείται να τις εκμεταλλευτεί, αξιο-
ποιώντας, αποτελεσματικά και σε όλα τα επίπεδα, 
τη γεωπολιτική της θέση και τη μεγάλη, σύγχρονη 
και ποιοτική εμπορική ναυτιλία που διαθέτει. Το 
μέλλον της ελληνόκτητης ναυτιλίας διαφαίνεται 
ευοίωνο παρά τις προκλήσεις και τούτο διασφα-
λίζεται όχι μόνο από το δημιουργικό πνεύμα και 
την αποφασιστικότητα που διακρίνει τους Έλλη-
νες πλοιοκτήτες, αλλά κυρίως από το πάθος τους 
για τη ναυτιλία, την οποία υπηρετούν με επιτυχία 
και διεθνείς διακρίσεις για πολλές δεκαετίες. 

Η Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς 
Ελληνικού Εφοπλισμού «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ» 
αποδεικνύει εμπράκτως το υψηλό αίσθημα 
συλλογικής κοινωνικής αλληλεγγύης  
του κλάδου. 
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Στην πολιτική απόφαση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας του ελληνικού 
νηολογίου, ποιες θα είναι οι επίσημες 
προτάσεις του ΝΕΕ; 

H διαχείριση στην Ελλάδα 4.850 πλοίων 
άνω των 1.000 κόρων αποτελεί σημαντι-
κό κεφάλαιο για τη χώρα και την οικονο-
μία. Αυτά τα πλοία αποτελούν πάνω από 
το 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας. 
Τα ελληνικού νηολογίου είναι 686. Η 
δεξαμενή των υπόλοιπων 4.164 πλοίων 
άλλων νηολογίων αποτελεί τον στόχο 
για την ενίσχυση του ελληνικού νηολο-
γίου. Οι προτάσεις του ΝΕΕ αφορούν 
γενικά δύο τομείς:
• Τον εκσυγχρονισμό των 

διαδικασιών, όπως ήδη 
εφαρμόζεται από άλλα νηολόγια 
της «άσπρης λίστας».

• Την ποιοτική αναβάθμιση της 
ναυτικής εκπαίδευσης και 
επιμόρφωσης, με βελτίωση του 
θεσμικού πλαισίου, στοχεύοντας 
και στην αύξηση των αξιωματικών 
για κάλυψη των αναγκών σε 
υπάρχοντα πλοία στη σημαία,  
αλλά και μελλοντικά.

Οι δύο αυτοί τομείς καλύπτουν ευρύ 
φάσμα προτάσεων και δράσεων, με τις 
οποίες το ΝΕΕ ασχολείται σε μόνιμη 
βάση.

Ο ανθρώπινος παράγοντας υπήρξε το 
μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
για την ελληνική ναυτιλιακή επιχείρηση. 
Με ποιες κινήσεις θα μπορούσαμε να 
ενδυναμώσουμε το ενδιαφέρον της 
νέας γενιάς για τα ναυτικά επαγγέλματα, 
αλλά και να διατηρήσουμε το 
ενδιαφέρον της και την τεχνογνωσία 
των ναυτικών μας σε βάθος χρόνου; 

Πράγματι, ο ανθρώπινος παράγοντας 
υπήρξε και παραμένει το μεγάλο ατού 
μας. Τα στελέχη μας, είτε στη θάλασ-
σα είτε στη στεριά, εξελίσσονται και 
όχι μόνο προσαρμόζονται εύκολα στις 
νέες τεχνολογίες και πρακτικές, αλλά 
επιπλέον πρωτοπορούν, όπως αρμόζει 
στη μεγαλύτερη ναυτιλία του κόσμου. 
Το ΝΕΕ διαμορφώνει προτάσεις ενί-
σχυσης της ναυτοσύνης μέσω δράσεων 
ναυταθλητισμού, παραδοσιακής ναυπη-
γικής, ενίσχυσης των ΕΠΑΛ ναυτικής 
κατεύθυνσης και προπαντός διάδο-
σης στους νέους των προοπτικών που 
προσφέρουν τα ναυτικά και ναυτιλιακά 
επαγγέλματα.

Πόσο εισακούγονται οι προτάσεις  
του ΝΕΕ για την ακτοπλοΐα και τη 
ναυτιλία μικρών αποστάσεων από  
τους αρμόδιους κρατικούς φορείς; 

Όσον αφορά την ακτοπλοΐα, ο ρόλος 

του ΝΕΕ ως επίσημου συμβούλου της 
πολιτείας υλοποιείται σε σημαντικό 
βαθμό, αν και το οικονομικό κλίμα στον 
ζωτικό αυτόν για τη συνοχή της χώρας 
κλάδο είναι υποτονικό τα τελευταία 
αρκετά χρόνια. Διαπιστώνουμε όμως ότι 
η πρωτοβουλία του ΝΕΕ για την αντι-
κατάσταση παλαιότερων πλοίων με νέα, 
προηγμένης τεχνολογίας, στηρίζεται με 
θέρμη από την πολιτεία.
Δυστυχώς, η προσπάθειά μας για τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
πλοίων μικρών αποστάσεων αντιμετωπί-
ζεται με ανεκπλήρωτες υποσχέσεις επί 
τουλάχιστον είκοσι χρόνια. Ο κλάδος 
αυτός ακολουθεί την πορεία των ελληνι-
κών κρουαζιερόπλοιων που οδηγήθηκαν 
στον αφανισμό.

Πώς έχει ανταποκριθεί η ελληνική 
ναυτιλιακή κοινότητα στις προσπάθειες 
του ΝΕΕ για την προώθηση και την 
προβολή του ναυτιλιακού cluster; 

Η πρωτοβουλία αυτή που επιχειρούμε με 
την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και το 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
του Πειραιά δεν έχει ακόμη φτάσει στο 
σημείο που φιλοδοξούσαμε. Ευελπιστού-
με ότι η ευρύτερη ναυτιλιακή κοινότητα 
θα εκτιμήσει τα σημαντικά οφέλη από τη 
συλλογική αυτή πρωτοβουλία και θα την 
υιοθετήσει. Θα επιμείνουμε σε αυτό.

Ο ανθρώπινος παράγοντας υπήρξε 
και παραμένει το μεγάλο ατού μας

Ο δρ Γεώργιος Δ. Πατέρας, πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος (ΝΕΕ), αναφέρεται στις δράσεις που πρέπει να 
αναληφθούν για την ενίσχυση του ελληνικού νηολογίου, στην 
ανάγκη προσέλκυσης νέων στο ναυτικό επάγγελμα, στην πορεία των 
προσπαθειών του ΝΕΕ για προώθηση και προβολή του ναυτιλιακού 
cluster, αλλά και στους αστάθμητους παράγοντες που επηρεάζουν  
τις ναυλαγορές.
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Ποιοι λόγοι, κατά τη γνώμη σας, οδήγησαν στην 
πρωτοκαθεδρία των Ελλήνων στη θάλασσα και τι θα 
συμβουλεύατε τη νέα γενιά πλοιοκτητών προκειμένου  
να διατηρηθεί η ηγετική αυτή θέση; 

Η έλλειψη εθνικών φορτίων κατηύθυνε τους Έλληνες στη διε-
θνή ναυτιλία και στην ενασχόλησή τους με τις θαλάσσιες μετα-
φορές ως αποκλειστικό έργο σε αντίθεση με άλλες ναυτιλίες, 
που αποτελούσαν εξάρτημα των εμπορικών δραστηριοτήτων. Η 
παγκοσμιοποίηση ευνόησε την απελευθέρωση της θαλάσσιας 
μεταφοράς από τον προστατευτισμό και συνεπώς διευκόλυνε 
τους Έλληνες να αναπτυχθούν περισσότερο σε περιβάλλον 
«free and fair competition». Να προσθέσω και την ευκολία 
που διαθέτουμε στη μετάδοση της τεχνογνωσίας στη λειτουρ-
γία των πλοίων και των επιχειρήσεων. Ουσιώδη σημασία έχει η 
δυνατότητα λήψης ορθών αποφάσεων την κατάλληλη στιγμή σε 
συνάρτηση με τα ισχύοντα δεδομένα, το λεγόμενο μονολεκτικά 
«timing». 
Όσον αφορά τους νέους, συμβουλεύω να μάθουν καλά το βαπό-
ρι και τη λειτουργία του, να συνεργάζονται αποτελεσματικά με 
τους ανθρώπους τους και να διατηρήσουν το μεράκι για τη δου-
λειά αυτή, που προσφέρει ένταση, συγκίνηση και ικανοποίηση.

Πόσο καθοριστικός είναι ο απρόβλεπτος, πλέον, γεωπολιτικός 
παράγοντας για τη διεθνή ναυλαγορά; Σε αυτό το ασταθές 
και αβέβαιο σκηνικό μπορεί κανείς πλέον να προβλέψει με 
ασφάλεια τους δείκτες και να επενδύσει με σιγουριά σε 
συγκεκριμένους τύπους πλοίων; 

Δεν νομίζω ότι ο γεωπολιτικός ή άλλοι παράγοντες, όπως το 
κόστος ενέργειας, φυσικές καταστροφές, αποκλεισμοί θαλάσ-
σιων οδών, πόλεμοι και άλλα, ήταν προβλέψιμα. Η απόλυτη 
σταθερότητα δεν υπήρξε και δεν νομίζω ότι θα υπάρξει ποτέ. 
Εξάλλου, αυτή η αβεβαιότητα και η ανατροπή όσων θεωρούνται 
δεδομένα είναι από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του 
επαγγέλματος του ναυτιλιακού επιχειρηματία. Οι προβλέψεις με 
βάση τους δείκτες είναι, πιστεύω, τόσο αξιόπιστες όσο η χει-
ρομαντεία.

Τα στελέχη μας, είτε στη θάλασσα 
είτε στη στεριά, εξελίσσονται και 
πρωτοπορούν, όπως αρμόζει στη 
μεγαλύτερη ναυτιλία του κόσμου.



Together, we can
improve seafarer safety
We have a dedicated, worldwide loss prevention team providing
Members with proactive and inclusive support
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ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ-ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ



Πιστεύουμε ακράδαντα  
στην ανάγκη ουσιαστικής 
αναβάθμισης της ναυτικής 
εκπαίδευσης 

To Ίδρυμα που διοικείτε είχε ως 
θεμελιωτή έναν μύθο της ελληνικής 
ναυτιλίας. Τι κρατάτε από όσα εκείνος 
παρέδωσε ως όραμα; 

Ο Ευγένιος Ευγενίδης ήταν ένας άνθρω-
πος δημιουργικός, με επιχειρηματικό 
δαιμόνιο, βαθιά ανθρωποκεντρικός και 
ευπατρίδης, που έβλεπε πάντα μπροστά – 
πολύ μπροστά. Έλεγε: «Σημασία δεν έχει 
να προσφέρεις το ψάρι στο καλάθι, σημα-
σία έχει να μάθεις κάποιον να ψαρεύει». 
«Να δώσεις το καλύτερο μάρμαρο και τα 
καλύτερα εργαλεία σε έναν ακατάλληλο 
άνθρωπο, και θα το κάνει θρύψαλα».
Έμπνευση, σύλληψη, δημιουργία, εφαρ-
μογή. Η Ελλάδα, ως μοναδικός τόπος, θα 
πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μεγα-
λουργήσει, συμμετέχοντας στο αυριανό, 
παγκόσμιο γίγνεσθαι. Οι νέοι, ενεργοί 
πολίτες του σήμερα, καλλιεργημένοι, με 
γνώση και δεξιότητες, είναι έτοιμοι να 
μεγαλουργήσουν στον τόπο τους, ούτως 
ώστε να κερδίσει η πατρίδα μας τη 
σωστή νίκη που θα την οδηγήσει στον 
κόσμο του αύριο. Άρα το όραμά μας 
είναι να εμπνεύσουμε τους νέους και 
τις νέες της Ελλάδας και να συμβάλουμε 
στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, 
που είναι απαραίτητα εφόδια για τη μελ-
λοντική τους απασχολησιμότητα.

Θεωρείτε πως η «έντυπη μορφή» του 
εκπαιδευτικού υλικού σε λίγα χρόνια θα 
«υποκατασταθεί» από άλλες μορφές 
διδασκαλίας; Πώς πιστεύετε ότι θα 
αναπτυχθεί το e-learning; 

Στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, 
στην ψηφιακή, περιβαλλοντικά φιλική και 
αποτελεσματική βιομηχανία του αύριο, 
το βιβλίο θα εξακολουθεί να παίζει τον 
ρόλο του, αν και το κέντρο βάρους θα 
είναι οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες, ειδι-
κά δε στην τόσο απαραίτητη διά βίου 
κατάρτιση. 

Τι θα προτείνατε, με τις γνώσεις και 
την εμπειρία σας, για το μέλλον της 
ναυτικής εκπαίδευσης στη χώρα μας; 
Μπορεί ο κρατικός προϋπολογισμός να 
υποστηρίξει τις έντεκα, πλέον, δημόσιες 
ΑΕΝ; 

Όσον αφορά τον προϋπολογισμό, 
πιστεύω ότι η πολιτεία δαπανά σημα-
ντικά ποσά για εκπαίδευση σε κορε-
σμένα επαγγέλματα, και μάλιστα αυτή 
η εκπαίδευση –ορισμένες φορές– δεν 
είναι του καλύτερου επιπέδου. Με βάση 
αυτά, κάλλιστα θα μπορούσε ένα μέρος 
των πόρων να μεταφερθεί στη ναυτική 
εκπαίδευση, εφόσον το επάγγελμα του 

ναυτικού, και ειδικά του αξιωματικού, 
βρίσκεται σε υψηλή ζήτηση, έχει εξαι-
ρετικές προοπτικές και ωφελεί και την 
ανάπτυξη του τόπου μας. 
Πιστεύουμε ακράδαντα στην ανάγκη 
ουσιαστικής αναβάθμισης της ναυτικής 
εκπαίδευσης και είμαστε στη διάθεση 
της πολιτείας και των κοινωνικών εταί-
ρων για να συζητήσουμε επ’ αυτού. Δεν 
πιστεύουμε ότι ένα τόσο σημαντικό 
ζήτημα προσφέρεται για επικοινωνιακή, 
πολιτική ή δημόσια τοποθέτηση.

Πώς αξιολογείτε τα δημόσια επαγγελ-
ματικά λύκεια ναυτικής κατεύθυνσης της 
χώρας; Σε ποιους τομείς θα πρέπει το 
Υπουργείο Παιδείας να δώσει μεγαλύτε-
ρη έμφαση; 

Το Ίδρυμα Ευγενίδου ήταν και παραμένει 
υποστηρικτής της δημόσιας ναυτικής και 
τεχνικής εκπαίδευσης. Πιστεύουμε ότι τα 
ΕΠΑΛ πρέπει να αναβαθμιστούν ουσι-
αστικά και οι τελειόφοιτοί τους να είναι 
κτήτορες της ύλης και των προγραμμά-
των. Τότε και μόνο τότε μπορούμε να 
μιλήσουμε για περαιτέρω επιμορφωτικές 
ή εκπαιδευτικές δράσεις, που θα μπο-
ρούν να βοηθήσουν τους αποφοίτους 
στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία. 
Μόνο οι κατάλληλα καταρτισμένοι από-

Ο δρ Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης, πρεσβευτής του IMO  
στην Ελλάδα και πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου, μιλάει για  
τον θεμελιωτή της ελληνικής ναυτιλίας, Ευγένιο Ευγενίδη, το μέλλον 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και της ναυτικής εκπαίδευσης 
στη χώρα, καθώς και για τις προοπτικές και τις αναβαθμισμένες 
απαιτήσεις των ναυτικών επαγγελμάτων στο άμεσο μέλλον.
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φοιτοι, άλλωστε, θα μπο-
ρούν να απασχοληθούν 
στα ναυτικά και ναυτιλιακά 
επαγγέλματα, των οποίων 
οι απαιτήσεις θα αυξη-
θούν ποιοτικά, και μάλιστα  
–κατά την προσωπική μου 
άποψη– στο πολύ κοντινό 
μέλλον. 

Αρκετοί πλοιοκτήτες, σε 
δημόσιες τοποθετήσεις 
τους, δηλώνουν ότι 
χρειαζόμαστε ναυτικούς-
επιστήμονες. Συμφωνείτε 
με αυτή την άποψη; 

Ο Ξενοφών είχε δώσει τον σωστό ορισμό του 
επιστήμονα, και υπό αυτή την έννοια, ναι. Ο ναυ-
τικός του αύριο θα πρέπει να έχει την αγάπη και 
το μεράκι για τη θάλασσα, αλλά ταυτόχρονα τις 
σωστές γνώσεις και δεξιότητες. Πέραν των τυπι-
κών, χρειάζονται τα ουσιαστικά προσόντα και 
πάνω από όλα η δίψα για διά βίου μάθηση. Το 
θέμα είναι απλό: για να είσαι σωστός ναυτικός, 
πρέπει να έχεις τα χαρακτηριστικά που είπαμε 

πριν, και αυτό είναι πιο σημαντικό από λέξεις και 
τίτλους. 

Υπάρχει μέλλον, θεωρείτε, για την ανάπτυξη  
της ιδιωτικής ναυτικής εκπαίδευσης; 

Προφανώς και ναι, και κατά τη γνώμη μου ήδη 
υπάρχει εξαιρετική προοπτική για την ιδιωτική 
εκπαίδευση νέων Ελλήνων και Ελληνίδων που 
ενδιαφέρονται να γίνουν πιστοποιημένοι Ευρω-
παίοι-Έλληνες αξιωματικοί στα πλοία.
Νομίζω ότι, με την ολιστική αντιμετώπιση των προ-
κλήσεων της ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης, 
ο χρόνος θα απαντήσει θετικά στο ερώτημά σας. 

Πόσο δύσκολο είναι να διαχωρίζετε το 
«επιχειρησιακό» κομμάτι της ναυτιλίας από  
το πολιτιστικό μέρος της κοινωφελούς δράσης 
του Ιδρύματος Ευγενίδου; 

Το Ίδρυμα δεν έχει επιχειρησιακό κομμάτι. 
Βέβαια, όσον αφορά την εργασιακή μου καθη-
μερινότητα, αναλώνω σε αυτό αρκετό χρόνο, 
αλλά εύχομαι σιγά σιγά η νέα γενιά να μπορεί 
να αναλάβει περισσότερη ευθύνη σε αυτό το 
κομμάτι. 

Tο όραμά μας είναι να 
εμπνεύσουμε τους νέους και 
τις νέες της Ελλάδας και να 
συμβάλουμε στην απόκτηση 
γνώσεων και δεξιοτήτων, που 
είναι απαραίτητα εφόδια 
για τη μελλοντική τους 
απασχολησιμότητα.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ



Είμαι αισιόδοξος  
για το μέλλον της ναυτιλίας 

Σε μια εποχή όπου η συνεχής και 
απρόσκοπτη κερδοφορία των 
επιχειρήσεων ίσως είναι πιο σημαντική 
παρά ποτέ, ειδικά για τους νέους 
επιχειρηματίες, πώς πιστεύετε ότι θα 
εξελιχθεί το μέλλον της ναυτιλιακής 
βιομηχανίας, λαμβάνοντας υπόψη 
ότι ορισμένοι πιθανόν να θέλουν να 
εξέλθουν από ναυτιλιακές επενδύσεις 
με υψηλό ρίσκο και μεταβλητότητα; 
Θα οδηγηθούμε σε συρρίκνωση της 
ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας; 

Η ναυτιλιακή επιχείρηση εξυπηρετεί τα 
τέσσερα πέμπτα των παγκόσμιων μετα-
φορών πρώτων υλών και βιομηχανικών 
προϊόντων. Τεχνολογικά εξελίσσεται 
συνεχώς, ώστε να μειώνεται το κόστος 
μεταφοράς και να αυξάνονται η ασφάλεια 
και η εξυπηρέτηση των καταναλωτών, π.χ. 
μεταφορά υγροποιημένου αερίου, αύξη-
ση στα μεγέθη των containers, εξέλιξη 
του συστήματος προώθησης των πλοίων 
ώστε να εκπέμπουν λιγότερο θείο, κ.λπ. 
Οι Έλληνες έχουν μακροετή παράδοση 
και γνωστικό απόθεμα στη διαχείριση 
πλοίων και δεν προβλέπω αυτή η δρα-
στηριότητα να συρρικνωθεί. Οι ελληνι-
κές επιχειρήσεις διοικούνται πλέον από 
νέους επιχειρηματίες δεύτερης ή τρίτης 
γενιάς με εξειδικευμένες σπουδές. Οι 

τέσσερις μεγαλύτερες ελληνικές εται-
ρείες διοικούνται από εφοπλιστές με 
μεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστή-
μια IVY League. 
Οι δύο εξ αυτών είναι δεύτερης γενιάς 
εφοπλιστές.
Ο φίλος, Γιώργος Προκοπίου, είναι 
πτυχιούχος μηχανικός του Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου. Ο Γιάννης Αγγελικού-
σης (ο μεγαλύτερος Έλληνας εφοπλι-
στής) μεταπτυχιακό στο Sloan School/
MIT. H Αγγελική Φράγκου Masters στο 
Columbia. Ο Γιώργος Οικονόμου MIT. 
Είμαι αισιόδοξος για το μέλλον της ναυ-
τιλίας. 

Πιστεύετε ότι θα έρθει στο άμεσο 
μέλλον η εποχή της πλήρους 
απεξάρτησης των κρατών από το 
πετρέλαιο; Υπάρχει μέλλον στη διά 
θαλάσσης μεταφορά αγαθών σε μια 
εποχή κατά την οποία δεν θα υφίσταται 
πλήρης ενεργειακή εξάρτηση από 
ορυκτές πλουτοπαραγωγικές πηγές; 

Στο ορατό μέλλον, δηλαδή τα επόμενα 
τριάντα χρόνια, δεν προβλέπεται απε-
ξάρτηση από το πετρέλαιο. Ωστόσο, 
μεγαλύτερο ποσοστό πλοίων θα κινείται 
με υγροποιημένο αέριο. Ιδίως τα επιβα-
τηγά, τα containers και, φυσικά, τα LNGs.

Οι προκλητικές προθέσεις της 
Τουρκίας αφορούν την υφαλοκρηπίδα 
αλλά και την αποκλειστική οικονομική 
ζώνη της Ελλάδας. Διαφαίνεται δηλαδή 
η ιστορική ανάγκη οι Έλληνες να 
υπερασπιστούν τα εθνικά τους σύνορα. 
Πώς μπορεί μια επιχειρηματική 
κοινότητα –παγκόσμια πρωταθλήτρια 
στη ναυτιλία– όπως η ελληνική να 
υποστηρίξει τις θέσεις της Ελλάδας  
σε αυτή την ιστορική συγκυρία; 
Ποιες πρωτοβουλίες καλείται να 
αναλάβει η ελληνική ναυτιλιακή 
κοινότητα ως προς την υπεράσπιση 
της πατρίδας και της θαλασσινής μας 
παράδοσης; 

Η Τουρκία είναι πλέον μια εξελιγμένη και 
προηγμένη χώρα. Δεν αισθάνομαι απει-
λούμενος. Θα πρέπει να βρεθεί μια λύση 
μάλλον με διαιτησία στη Χάγη, που θα 
καθορίσει τα όρια της υφαλοκρηπίδας 
κ.λπ.
Εξάλλου το κόστος εξόρυξης πετρελαί-
ου και αερίου από τα βάθη της θάλασ-
σας είναι σήμερα απαγορευτικό.
Γιατί… τσακωνόμαστε;
Προσωπικά αμφισβητώ τα «πλουτο-
φόρα» κοιτάσματα στα βαθιά νερά της 
Ελλάδας.
Ίδωμεν.

Ο κ. Αθανάσιος Μαρτίνος, διευθύνων σύμβουλος της Eastern 
Mediterranean Maritime Limited και πολιτικός διοικητής του 
Αγίου Όρους, σχολιάζει το μέλλον της ελληνικής ναυτιλίας, τις 
σχέσεις με την Τουρκία, τις προτεραιότητές του ως πολιτικός 
διοικητής του Αγίου Όρους, την κοινωνική ευθύνη που κλήθηκε να 
προασπίσει ο ελληνικός εφοπλισμός στα χρόνια της κρίσης, αλλά 
και την αναγκαιότητα διατήρησης και ενδυνάμωσης του ελληνικού 
νηολογίου.
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Πρόσφατα ο αρχηγός ΓΕΝ, σε εκδήλωση παραλαβής ενός πλοίου, δωρεάς 
του Ιδρύματος Αικ.  Λασκαρίδη, δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι μια βραχώδης 
χερσόνησος που περιβάλλεται από θάλασσα. Ένας ιερός βράχος, μια 
χερσόνησος που περιβάλλεται από θάλασσα, είναι και το Περιβόλι της 
Παναγιάς. Ποιες είναι οι σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζετε 
και οι κύριες προτεραιότητες όπου θα εστιάσετε το ενδιαφέρον σας ως 
διοικητής του Αγίου Όρους; 

Ως πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους οι προτεραιότητές μου είναι η 
πυρασφάλεια των δασών και των ιερών μονών, η διαφύλαξη των ιερών κει-
μηλίων, η εξασφάλιση πόρων για τη συντήρηση/επισκευή των ιστορικών 
μνημείων/ιερών μονών, η υγεία και η ασφάλιση των μοναχών.

Σε εποχές βαθιάς κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, ποιο ρόλο οφείλει  
να αναλαμβάνει η πνευματική και οικονομική κοινότητα της χώρας; 
Από την παρούσα κρίση ποια συμπεράσματα θα μπορούσαμε να 
καταγράψουμε σε σχέση με την κοινωνική ευθύνη που κλήθηκε να 
προασπίσει ο ελληνικός εφοπλισμός; 

Ο εφοπλισμός ως επαγγελματική τάξη ήταν πρωτοπόρος στα χρόνια της 
κρίσης:
α) Είναι κλάδος με μηδενική ανεργία.
β) Αυξήσαμε τον αριθμό των προσληφθέντων δοκίμων, συμβάλλοντας στη 
μείωση της ανεργίας των νέων, όπως και τον αριθμό των απασχολούμενων 
στα γραφεία μας, χωρίς να μειώσουμε τους μισθούς τους.
γ) Η Ένωση Εφοπλιστών ανέλαβε σημαντικό έργο ευποιίας και κοινωνικής 
αλληλεγγύης.
Η σημαντικότερη επένδυση που έγινε στην Ελλάδα τα τελευταία δέκα 
χρόνια είναι το έργο ευποιίας Ίδρυμα Νιάρχου. (Πότε θα στήσουμε στον 
Σταύρο Νιάρχο άγαλμα σε μια κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας ή του 
Πειραιά;)

Ο υπουργός Ναυτιλίας και η νέα κυβέρνηση φαίνεται να επιθυμούν να 
αναλάβουν ως πολιτική πρωτοβουλία τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού 
νηολογίου. Πώς θα μπορούσε η ελληνική σημαία να καταστεί και πάλι 
διεθνώς ανταγωνιστική; 

Πιστεύω ένας εφικτός στόχος είναι να διατηρήσει η σημαία μας τη θέση 
της μεταξύ των σημαντικότερων εθνικών στόλων. Να διατηρηθεί δηλαδή ο 
αριθμός των υπό ελληνική σημαία πλοίων.
Είναι δύσκολο για μια εθνική σημαία να υιοθετήσει το θεσμικό πλαίσιο 
σημαιών ευκαιρίας όπως Marshall Islands/Λιβερίας κ.λπ. 
Οφείλουμε να έχουμε στα υπό ελληνική σημαία πλοία έναν minimum αριθ-
μό Ελλήνων αξιωματικών.

Ένας εφικτός στόχος είναι να διατηρήσει η σημαία 
μας τη θέση της μεταξύ των σημαντικότερων εθνικών 
στόλων. Να διατηρηθεί δηλαδή ο αριθμός των υπό 
ελληνική σημαία πλοίων.



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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ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ



Δεν είναι λίγες οι φορές που το Πεκίνο 
πραγματοποιεί επενδύσεις στρατηγικής 
σημασίας σε χώρες του ευρωπαϊκού 
νότου, προκαλώντας τον σκεπτικισμό, 
σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ, αφήνοντας 
μάλιστα πολλές φορές τα ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα σε αμηχανία. Πώς 
κρίνετε τις επεκτατικές κινήσεις της 
Κίνας; Θεωρείτε ότι παραδοσιακά 
ευρωπαϊκά κέντρα θα απολέσουν τη 
δυναμική που κατέχουν στο παγκόσμιο 
ναυτιλιακό γίγνεσθαι; 

Για να εκτιμήσουμε την πολιτική της 
Κίνας στη ναυτιλία, θα πρέπει να λάβου-
με υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες:
Α) Η ναυτιλία εντάσσεται στην ευρύτε-
ρη στρατηγική της Κίνας για την ανάπτυ-
ξη της οικονομίας της.
Β) Η οικονομική στρατηγική της Κίνας 
έχει μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα 
και γεωπολιτικούς στόχους που συνδέ-
ονται με την ανάπτυξη εμπορικών δικτύ-
ων και σχέσεων.
Γ) Ο κύριος στόχος αυτής της στρατη-
γικής που διαμορφώνεται μέχρι τώρα 

είναι όχι η καταστροφή των υπαρχου-
σών δομών αλλά η συστηματική ένταξη 
στα δίκτυα κινεζικών συμφερόντων.
Δ) Η Κίνα θα αποφύγει την κατά μέτωπο 
σύγκρουση με την ΕΕ και θα εκμεταλ-
λευτεί τα κενά που αφήνει η ανυπαρξία 
ευρωπαϊκής πολιτικής για το εμπόριο και 
τη ναυτιλία.
Με βάση αυτή τη συλλογιστική, η ΕΕ και 
οι οικονομίες της δεν έχουν επιλογές. 
Φυσιολογικά θα γίνουν επιμέρους συμ-
φωνίες με κινεζικές εταιρείες και κρα-
τικούς φορείς, που σταδιακά θα ενσω-
ματώσουν τα κινεζικά συμφέροντα στην 
ευρωπαϊκή οικονομία. Μακροπρόθεσμα, 
στην προοπτική της παγκοσμιοποίησης 
ίσως οι μεγάλες τομές για την Ευρώπη 
να αποφασιστούν στην Άπω Ανατολή.
Η ΕΕ μάλλον θα εξακολουθήσει να προ-
βληματίζεται και να χρονοτριβεί ασχο-
λούμενη με θέματα τοπικού χαρακτήρα.
 
Πώς κρίνετε τις μέχρι τώρα 
ανακοινώσεις και προθέσεις της νέας 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα 
ναυτιλίας; Τι σημαίνει πρακτικά για τη 
βιομηχανία η πιθανή ένταξή της στο 
Emission Trading Scheme; Θα πρέπει 

να υπάρξει μια συντονισμένη δράση, 
ένα είδος round table, προκειμένου να 
εισακουστούν οι φωνές των Ευρωπαίων 
πλοιοκτητών στις Βρυξέλλες; 

Η ΕΕ δεν έχει συγκροτημένη ναυτιλιακή 
πολιτική για μια σειρά από λόγους:
Α) Οι γνωστές αδυναμίες στη λήψη απο-
φάσεων και η διασπορά των κέντρων 
εξουσίας είναι ένα δομικό πρόβλημα.
Β) Οι βασικοί παίκτες στο τραπέζι των 
αποφάσεων δεν έχουν ζωτικά ναυτιλια-
κά συμφέροντα.
Γ) Αν και η ανάδειξη της Ευρώπης σε 
ιστορική δύναμη έγινε μέσα από τη ναυ-
τιλία και το εμπόριο, η ΕΕ έχει στρέψει 
την προσοχή της στην ικανοποίηση 
κρατικών και κλαδικών συμφερόντων 
που αλληλοσυγκρούονται.
Δ) Οι Ευρωπαίοι πολίτες αγνοούν τη 
σημασία της ναυτιλίας, δεν κατανοούν 
τις δυνατότητες που προσφέρει και 
οι εκπρόσωποί τους ερίζουν με στενά 
τοπικιστικά κριτήρια.
Ε) Οι ευρωπαϊκές ελίτ βλέπουν την 
εμπορική ναυτιλία με καχυποψία και επι-
φυλακτικότητα, αδυνατούν να κατανοή-
σουν έναν κλάδο που δεν είναι δυνατό 

Οι ευρωπαϊκές ελίτ βλέπουν  
την εμπορική ναυτιλία με 
καχυποψία και επιφυλακτικότητα

Ο κ. Αναστάσιος Παπαγιαννόπουλος, τέως πρόεδρος της BIMCO 
και Principal της Common Progress Co Na S.A., εκφράζει τις 
απόψεις του για τις κινήσεις επέκτασης της Κίνας, τις αποφάσεις 
και τις προθέσεις της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα 
ναυτιλίας και για την πορεία του ελληνικού εφοπλισμού. 
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να ελεγχθεί με κανονιστικές ρυθμίσεις, όπως ο 
αγροτικός τομέας και η αυτοκινητοβιομηχανία.
Σε αυτό το πλαίσιο, το Emission Trading Scheme θα 
είναι μια κακή λύση. Όχι μόνο δεν θα λύσει προ-
βλήματα που έχουν παγκόσμιο χαρακτήρα, αλλά θα 
έχει και δύο ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες:
Α) Θα συρρικνώσει ακόμα περισσότερο την 
ευρωπαϊκή εμπορική ναυτιλία.
Β) Θα αποτελέσει πεδίο κερδοσκοπίας για μη 
ναυτιλιακά συμφέροντα, που δεν θα συμβάλουν 
καθόλου στη μείωση της ρύπανσης του περιβάλ-
λοντος.

Η υπερπροσφορά τονάζ «ταλαιπωρεί» τη 
ναυλαγορά για σχεδόν όλους τους τύπους 
πλοίων τα τελευταία χρόνια.  Δεδομένων των 
νέων περιβαλλοντικών κανονισμών και του 
αυστηρότερου κανονιστικού πλαισίου της 
τραπεζικής χρηματοδότησης της ναυτιλίας, 
θεωρείτε ότι αυτό θα αλλάξει και οι πλοιοκτήτες 
θα τηρήσουν στάση αναμονής στις παραγγελίες, 
ωθώντας έτσι προς τα πάνω τη ναυλαγορά; 

Οι Ευρωπαίοι πολίτες αγνοούν τη σημασία  
της ναυτιλίας, δεν κατανοούν τις δυνατότητες  
που προσφέρει.

Είναι αρκετά πιθανό τα επόμενα δύο χρόνια 
να έχουμε μείωση του αριθμού παραγγελιών 
για τους λόγους που σωστά αναφέρατε.
Όμως, η πορεία της ναυλαγοράς θα εξαρτη-

θεί κατά κύριο λόγο από τη ζήτηση, που είναι συνάρτηση των διακυμάν-
σεων του διεθνούς εμπορίου. Όσο ο προστατευτισμός θα εμποδίζει την 
παγκοσμιοποίηση, η ναυλαγορά θα δέχεται αρνητικές πιέσεις. Ο στρατηγι-
κός ανταγωνισμός Κίνας-ΗΠΑ, όπως διαμορφώνεται στο διεθνές εμπόριο, 
με προστατευτικούς δασμούς και πιέσεις στις μικρότερες οικονομίες, θα 
καθυστερήσει τις ανοδικές τάσεις της ναυλαγοράς, που θα ήταν αναμενό-
μενες και ρεαλιστικές.

Θεωρείτε ότι οι τύποι πλοίων μικρότερης και μεσαίας χωρητικότητας 
μπορούν να εξασφαλίσουν ένα σταθερό και σίγουρο ισοζύγιο για μια 
οικογενειακή ναυτιλιακή επιχείρηση που βάλλεται από τις ακραίες 
διακυμάνσεις της ναυλαγοράς στα ξηρά; 

Τα πλοία μεσαίας χωρητικότητας έχουν μεγαλύτερη σταθερότητα στις δια-
κυμάνσεις της ναυλαγοράς και φυσιολογικά αποτελούν καλές επενδύσεις 
για οικογενειακές εταιρείες μεσαίου και μικρού μεγέθους.
Η πορεία του ελληνικού εφοπλισμού, όμως, θα κριθεί μακροπρόθεσμα από 
τους ακόλουθους παράγοντες:
Α) Συμμετοχή στις νέες τεχνολογίες πλοίων.
Β) Ενσωμάτωση στα περιφερειακά δίκτυα εμπορίου.
Γ) Ανάδειξη της Ελλάδας σε κέντρο logistics.
Δ) Και, το σπουδαιότερο, επέκταση του ανθρωπίνου δυναμικού.



LEAVEYOURMARK
IN SHAPING A CLEANER SOCIETY

AT  
BUREAU VERITAS,  
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ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ



Ο υπουργός Ναυτιλίας ανακοίνωσε 
πρόσφατα την πολιτική απόφαση 
της κυβέρνησης να καταστήσει πιο 
ανταγωνιστικό το ελληνικό νηολόγιο. 
Ποιες συνιστώσες πιστεύετε ότι 
αγκυλώνουν το ελληνικό νηολόγιο 
και ποιες πρωτοβουλίες θα πρέπει 
να ληφθούν για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητάς του; 

Νομίζω ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις 
διαχρονικά έχουν υποστηρίξει τα ελλη-
νικά νηολόγια, αλλά παραμένει ως μείζον 
πρόβλημα η έλλειψη αξιωματικών γέφυ-
ρας και μηχανής για την ποντοπόρο ναυ-
τιλία. Σήμερα τα πλοία έχουν πολύ υψηλή 
τεχνολογία, απαιτούν εξειδικευμένους 
αξιωματικούς με δεξιότητες στη χρή-
ση εξελιγμένων πληροφορικών συστη-
μάτων. Η εύρεση τέτοιων αξιωματικών 
γίνεται όλο και πιο δύσκολη, εν μέρει 
γιατί οι σχολές εμπορικού ναυτικού δεν 
έχουν εξελιχθεί ανάλογα. Από την άλλη 
πλευρά, θεωρώ ότι το θεσμικό πλαίσιο 
απασχόλησης του ναυτικού πρέπει να 
αλλάξει. Ο ναυτικός γίνεται ολοένα και 
πιο μόνιμος, περνάει ειδική εκπαίδευση 
και η εταιρεία επενδύει πάνω του. Τέλος, 

πιστεύω ότι τροχοπέδη είναι και η αδυ-
ναμία πρόσληψης συνταξιούχων αξιω-
ματικών σε πλοία με ελληνική σημαία.

Οι συνεχείς διακυμάνσεις της 
ναυλαγοράς καθιστούν για πολλούς 
αναλυτές αδύνατη την οποιαδήποτε 
πρόβλεψη, ενώ η συνήθης κυκλικότητα 
που περιγραφόταν από την ακαδημαϊκή 
μελέτη των προηγούμενων δεκαετιών 
φαίνεται να μην αντικατοπτρίζεται 
στους δείκτες του Baltic Exchange. 
Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι παράμετροι 
που επηρεάζουν πλέον τη ναυλαγορά 
και πώς μπορεί ένας σύγχρονος 
πλοιοκτήτης να επενδύσει σε αυτή  
την απρόβλεπτη κατάσταση; 

Δεν νομίζω ότι, ως προς το ευμετάβολο 
των αγορών, έχει αλλάξει κάτι σε σχέ-
ση με το παρελθόν. Οι διακυμάνσεις της 
αγοράς ήταν πάντα απρόβλεπτες! Σήμε-
ρα, όπως και πάντα, επιβιώνει αυτός που 
έχει την οικονομική αντοχή να ξεπερά-
σει την κρίση, για να δρέψει τις υπεραξί-
ες στην άνθηση της αγοράς.  Δυστυχώς 
οι κρίσεις κρατούν περισσότερο από 
την άνθηση της αγοράς. 

Ποιες στρατηγικές και επενδυτικές 
κινήσεις στον στόλο έχει επιδιώξει ο 
όμιλος προκειμένου να ανταποκριθεί 
στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις του 
διεθνούς νομοθέτη για τη νέα δεκαετία;    

Ο όμιλός μας αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη 
σοβαρότητα τα θέματα του περιβάλλο-
ντος. Έχουμε αναλάβει αρκετές πρωτο-
βουλίες, π.χ. για την ελαχιστοποίηση των 
πλαστικών, τη μείωση των ρύπων κ.λπ. 
Ως προς το επίμαχο θέμα της χρήσης 
LSFO και HSFO, είμαστε σύμφωνοι με 
τη θέση του ΙMΟ ότι η χρήση scrubbers 
είναι ίσης χρησιμότητας (equivalent) με 
την καύση LSFO. Τη θέση αυτή υποστη-
ρίζει και μια σειρά από σοβαρές επιστη-
μονικές μελέτες. Μεταξύ αυτών είναι και 
μία νορβηγική. Παρ’ όλα αυτά θεωρού-
με ότι η μακροχρόνια χρήση υδρογο-
νανθράκων θα μειωθεί και νέες τεχνο-
λογίες θα λάβουν τη θέση τους. Αυτές 
οι νέες τεχνολογίες είναι ακόμη υπό 
έρευνα, κάτι που δυσκολεύει τις επεν-
δυτικές αποφάσεις. Δεν θα ήθελε κανείς 
να επενδύσει σε νέες τεχνολογίες που 
μπορεί σύντομα να είναι περιβαλλοντικά 
παρωχημένες.

Επιλέγουμε να επενδύσουμε και  
να στηρίξουμε οτιδήποτε οδηγεί  
σε ένα νέο, πιο φωτεινό μέλλον 

O κ. Αντώνης Παπαδημητρίου, πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος 
Ωνάση, αναφέρεται στην αποκλειστική του συνέντευξη στην 
ανταγωνιστικότητα του ελληνικού νηολογίου, στον Έλληνα ναυτικό 
και στις σπουδαίες πρωτοβουλίες του Ιδρύματος Ωνάση. 
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Το Ίδρυμα Ωνάση ανακοίνωσε πρόσφατα μια σημαντική συνεισφορά 
για τον φωτισμό και την πρόσβαση στην Ακρόπολη. Στον σύγχρονο 
πολιτιστικό χάρτη της πρωτεύουσας, ποιο στίγμα θέλετε να αφήσετε  
με την προεδρία σας; 

Τα τελευταία χρόνια το Ίδρυμα Ωνάση στοχεύει, κατ’ αρχάς, όλο και 
περισσότερο στην αριστεία, στην καινοτομία και στην επαναστατικότητα 
(innovation and disruption). Επιλέγουμε να επενδύσουμε και να στηρίξουμε 
οτιδήποτε οδηγεί σε ένα νέο, πιο φωτεινό μέλλον. Αυτό σημαίνει ότι επιδιώ-
κουμε να μην κάνουμε αυτό που κάνουν ήδη άλλα ιδρύματα και φορείς. Τις 
περισσότερες φορές το κάνουν ήδη πολύ καλά. Επομένως παίρνουμε μεγα-
λύτερα ρίσκα. Δεύτερον, θεωρούμε ότι έχουμε χρέος, ως ενεργοί πολίτες, 
να συμμετέχουμε στον προβληματισμό για τα κοινωνικά θέματα που μας 
απασχολούν τώρα και θα διαμορφώσουν το μέλλον μας. Αυτό μας οδηγεί 
–τρίτον– να ασχοληθούμε πιο ενεργά με την πόλη μας, την Αθήνα, αλλά και 
την ευρύτερη περιοχή μας, δηλαδή τα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή και τη 
βόρεια ακτή της Μεσογείου. Αυτούς τους τομείς υπηρετούν συνολικά και 
διαδραστικά η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, το πρόγραμμα υποτροφιών, το 
θυγατρικό μας ίδρυμα στη Νέα Υόρκη και οι άλλες δράσεις μας. 

Υπάρχει περιθώριο ή διάθεση συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων της 
χώρας που προέρχονται από τη ναυτιλία; Σε ποιους τομείς θεωρείτε ότι 
θα μπορούσαν να συνεργαστούν; 

Βεβαίως υπάρχει και διάθεση συνεργασίας, αλλά και πραγματική συνεργα-
σία. Για παράδειγμα, συμμετέχουμε στην πρωτοβουλία συνεργασίας δεκα-
τεσσάρων ιδρυμάτων για τον εορτασμό του 1821, αλλά και με άλλα ιδρύματα 
για τον εορτασμό της ναυμαχίας της Σαλαμίνας.

Τα τελευταία χρόνια το 
Ίδρυμα Ωνάση στοχεύει  
όλο και περισσότερο στην 
αριστεία, στην καινοτομία 
και στην επαναστατικότητα.



VARIETY OF SERVICES WITH TOP QUALITY 
AND EFFICIENCY

• Diesel Generators Overhauling
• Main Engines Overhauling

• Steam Turbines
• Engine Machinery

• Deck Machinery

Ships Repairs, Workshop & Spare Parts

GREECE-WORKSHOP & OFFICE: info@marine-experts.gr 
Adrianou 7, Piraeus, 18540, Greece 

tel:+30 210 9845780, fax:+30 210 9845783 

CYPRUS-OFFICE: info@marine-experts.com.cy 
2 Vasileos Konstantinou Street. Africa Court 1, Office 52, 

3075, Limassol, Cyprus. tel: +357 25106589,

 www.marine-experts.gr

• Workshop Services

• Spare Parts

YOUR TRUSTED PARTNERS ROUND THE CLOCK AROUND THE WORLD

• Chris Marine LDM service
• Chris Marine HONX honing service
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ΚΑΠΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΤΣΑΚΟΣ



Ποιες είναι οι σκέψεις σας για το 
παρόν και το μέλλον του ναυτικού 
επαγγέλματος; Μπορεί το κράτος, αλλά 
και ο εφοπλισμός, να προσελκύσουν 
το ενδιαφέρον των νέων για τα ναυτικά 
επαγγέλματα; Θα πρέπει ίσως να στραφεί 
το ενδιαφέρον των κοινωνικών εταίρων 
της ναυτιλίας και σε άλλες άναυτες 
περιοχές της χώρας για την αναζήτηση 
ικανών και έμπιστων ναυτικών; 

Από αυτές τις ιστορικές σελίδες των 
Ναυτικών Χρονικών έχω μέσα στα χρόνια 
μοιρασθεί την αγωνία μου για τον αφελ-
ληνισμό της ναυτιλίας μας και με όλη τη 
δύναμη της ψυχής μου έχω βροντοφω-
νάξει ότι απαιτείται εθνική συστράτευση 
για να απεμπολήσουμε τον κίνδυνο. Ένα 
λιθαράκι ο καθένας μας με πρωτοστάτη 
το Κράτος και την αμέριστη συμπαρά-
σταση και υποστήριξη του εφοπλισμού 
και των ενώσεων. 
Ο ανθρώπινος παράγοντας ήταν και 
είναι το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα 
για να βρισκόμαστε πάντα στην πρώτη 
παγκόσμια θέση ως ναυτιλία των Ελλή-
νων. Για να έχει παρόν το ναυτικό επάγ-
γελμα, πρέπει να έχει μέλλον, και αυτά να 
στηρίζονται στη διατήρηση της ναυτικής 
μας ικανότητας και τεχνογνωσίας, δηλα-
δή της ναυτοσύνης μας ως έθνους.
Είναι δυνατό να καταγράφουμε στη 
χώρα μας, με διαφορά από τις υπόλοιπες 

της ευρωζώνης, το μεγαλύτερο ποσοστό 
ανεργίας των νέων μας και αυτή τη μαγιά 
να μην μπορούμε να την απορροφήσου-
με στην πιο ισχυρή μας βιομηχανία με τα 
περίπου 5.000 πλοία;
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών 
το πρόβλημα της έλλειψης και της ανά-
γκης προσέλκυσης των νέων στο ναυ-
τικό επάγγελμα διογκώθηκε. Όχι γιατί 
στις Ακαδημίες μας δεν εισάγονται όσοι 
δύνανται βάσει των υποδομών και των 
δυνατοτήτων που διαθέτει η χώρα, αλλά 
γιατί η παγκόσμια ζήτηση, σύμφωνα 
και με τις μελέτες, το επιβάλλει. Αυτό 
όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να 
σκύψουμε με περίσσια προσοχή στο 
πρόβλημα γιατί οι υφιστάμενες σχολές 
μας δεν μπορούν να πάρουν περισσότε-
ρους και να σταματήσουν να πηγαίνουν 
τα ελληνόπουλα σε άλλες χώρες για να 
σπουδάσουν τη ναυτική τέχνη. Αυτό δεν 
χωράει σε ανθρώπου νου. Ο κάθε Έλλη-
νας θα πρέπει να νιώθει ντροπή για κάθε 
ελληνόπουλο που σπουδάζει το ναυτικό 
επάγγελμα εκτός Ελλάδος. 
Εμείς πιστεύουμε ότι την έχουμε βρει 
τη λύση και ανοίξαμε τον δρόμο με τη 
δημιουργία των ΤΕΕΝS, που αφενός 
ετοιμάζουν τους νέους για τις Ακαδημί-
ες και αφετέρου χρησιμοποιούνται ως 
εργαλεία συμπλήρωσης των κενών. 
Αν αυξηθούν τα ΤΕΕΝS σε αριθμό 
μαθητών όσων και των Ακαδημιών, θα 

παίρνουμε άλλους 1.500 δόκιμους και 
θα βγάζουμε έστω άλλους 700. Άρα, αν 
αυξηθούν τα TEENS – Ναυτικά ΕΠΑΛ, 
κατάλληλα διασκορπισμένα στην Επι-
κράτεια, η επάρκεια και η ανώτερη 
κατάρτιση και προετοιμασία των δοκί-
μων τώρα αρχίζει να βρίσκει τη λύση.
Ο ρυθμός προσέλκυσης των νέων εξα-
κολουθεί να είναι χαμηλός και πρέπει 
να υπάρχει έντονος προβληματισμός 
για τους λόγους που αποτρέπουν τους 
νέους και τις νέες από το να αποφασί-
σουν να σταδιοδρομήσουν στο ναυτικό 
επάγγελμα, έχοντας τη δυνατότητα να 
κάνουν μια σπουδαία καριέρα στη Ναυ-
τιλία. Στο σημείο αυτό, σας παρακαλώ να 
μην ξεχνάμε ότι ο όρος «προσέλκυση» 
θα πρέπει να βασίζεται στην εισροή ικα-
νών και κατάλληλα εκπαιδευμένων νέων 
στελεχών. 
Υπάρχει βασική έλλειψη ενημέρωσης 
σχετικά με τον ναυτιλιακό κλάδο, και 
αυτό λειτουργεί ως τροχοπέδη στην 
απόφαση των νέων να ακολουθήσουν 
μια θαλασσινή καριέρα, που είναι ιδι-
αίτερη, ξεχωριστή, με προοπτική και 
σίγουρα ανάλογες απολαβές. Όμως η 
νέα γενιά σήμερα «απαιτεί» από όλους 
μας ορθή και πλήρη ενημέρωση, και θα 
πρέπει ειδικά το κράτος να αποδείξει 
εμπράκτως ότι το εργασιακό, ασφαλιστι-
κό και φορολογικό σύστημα είναι τέτοιο 
που θα ευνοήσει τις επιλογές τους. 

Για να έχει παρόν το ναυτικό επάγγελμα, 
πρέπει να έχει μέλλον

O Καπτ. Παναγιώτης Ν. Τσάκος, ιδρυτής του Ομίλου Τσάκου, 
παραθέτει τις απόψεις του για την ελληνική ναυτοσύνη και το 
μέλλον του ναυτικού επαγγέλματος, αλλά και τον προβληματισμό 
του για τις προοπτικές προσέλκυσης των νέων σε αυτό.
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Στο πλαίσιο αυτό, εμείς ως κοινωφελές Ίδρυμα 
«Μαρία Τσάκος» και ως Όμιλος Εταιρειών Τσά-
κος έχουμε ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια παν-
στρατιά διοργανώνοντας «Ημέρες Σταδιοδρομί-
ας στη Θάλασσα» με εκκίνηση την Περιφέρεια 
Δυτικής Μακεδονίας και στόχο την ενεργοποίη-
σή μας σε όλη την Ελλάδα. Και τούτο το πράξαμε 
για δύο λόγους, κυρίως, γιατί η Μακεδονία είναι 
η δεύτερη πατρίδα μας και γιατί το ποσοστό 
ανεργίας αυτών των περιοχών είναι το μεγαλύτε-
ρο της Ελλάδας/Ευρώπης και θα δοκιμαστεί ακό-
μα περισσότερο το επόμενο χρονικό διάστημα. 
Όπως είπαμε και πριν, ο καθένας θα πρέπει να 
βάλει το δικό του λιθαράκι. Μιλήσαμε στις πολυ-
τεχνικές σχολές, μιλήσαμε στα γυμνάσια και στα 
λύκεια, στους εκπαιδευτικούς και στους ακαδη-
μαϊκούς, και δεν θα σταματήσουμε εκεί. 
Αυτή η κουβέντα μού δίνει την αφορμή να δηλώ-
σω όσο μπορώ πιο σθεναρά ότι δεν, και το επα-

ναλαμβάνω δεν, υπάρχει άναυτη περιοχή στην πατρίδα 
μας. Όπου και να γυρίσει το μυαλό σου, μα στις διακο-
πές σου το καλοκαίρι, στο τραγούδι, στην ποίηση, στις 
ιστορίες της οικογένειας, πάντα θα βρεις το θαλασσινό 
στοιχείο. Υπάρχουν, όμως, πολλές περιοχές στη χώρα 
μας όπου τα νέα παιδιά δεν έχουν ακούσει για τη δύνα-
μη της ναυτιλίας μας και πώς μέσα από αυτήν μπορούν 
να ευημερήσουν και να προκόψουν. Εμείς σε αυτήν την 
προσπάθεια, που πρέπει να είναι εθνική προτεραιότη-
τα, δηλώνουμε εμπράκτως παρόντες με πλήρη εθνική 
συναίσθηση, θεωρώντας το εθνικό μας καθήκον.

Πρόσφατα σε δημόσια ομιλία σας τονίσατε ότι πλέον χρειαζόμαστε 
ναυτικούς καταρτισμένους στις νέες τεχνολογίες και στην ψηφιακή εποχή. 
Ποιες είναι οι σκέψεις σας σε αυτό το πρίσμα; 

Στους σύγχρονους καιρούς, σύγχρονες και οι προκλήσεις για τη ναυτιλία και 
τους ανθρώπους της. Μέσα στο πέρασμα των δεκαετιών και ίσως και των 
αιώνων, η ναυτιλία των Ελλήνων ποτέ δεν φοβήθηκε να προσαρμοσθεί, να 
εκσυγχρονιστεί και να πρωτοσταστήσει στις νέες απαιτήσεις των καιρών.
Νέες τεχνολογίες και αυτοματισμοί αναπτύσσονται συνεχώς και σαν σύγ-
χρονες σειρήνες υπόσχονται, και ορθά κάνουν, μεταξύ άλλων, τη μείωση 
του διοικητικού άχθους για τον πλοίαρχο και όχι μόνο, την επίγνωση της 
κατάστασης των συστημάτων και του εξοπλισμού των πλοίων, ώστε αξιό-
πιστα να αναλύονται οι κίνδυνοι και να συντελείται διαχείριση των κρίσεων, 
και τη βέλτιστη επικοινωνία πλοίου-γραφείου, και μάλιστα σε πραγματικό ή 
σχεδόν πραγματικό χρόνο.
Σε αυτή την εξέλιξη (evolution) και όχι επανάσταση (revolution), όπως πολ-
λοί υποστηρίζουν, η ναυτιλία επηρεάζεται, αλληλεπιδρά με τον εξωτερικό 
της κόσμο και εξελίσσεται, και μαζί με αυτήν και οι άνθρωποί της. Ήδη 
έχουμε ξεκινήσει και εξετάζουμε την εκπαίδευση που απαιτείται και τις ικα-

Με το ξεκίνημα της νέας δεκαετίας 
οφείλουμε να ξεκινήσουμε με ένα 
αισιόδοξο και φωτεινό μήνυμα για τη 
ναυτιλία μας και τους ναυτικούς μας, 
αυτό της προόδου, της ευημερίας και 
της διαρκούς βελτίωσης των συνθηκών, 
πρωτίστως, για την πατρίδα μας.



νότητες που θα πρέπει να έχουν τα πληρώματα στην ψηφιακή αυτή εποχή. 
Και αυτό, πιστέψτε με, δεν είναι θέμα εθνικό και των Ελληνικών Ακαδημιών 
Εμπορικού Ναυτικού. Τούτο αποτελεί διεθνή ανάγκη και είναι σίγουρο ότι 
πολύ σύντομα ο ΙΜΟ με τα αρμόδια όργανά του θα υιοθετήσει τις νέες 
εκπαιδευτικές απαιτήσεις. 
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε σε διαρκή επαγρύπνηση και δεν ανα-
λαμβάνουμε ως βιομηχανία και ειδικότερα ως Όμιλος τις απαραίτητες 
πρωτοβουλίες ώστε οι ναυτικοί μας και οι άνθρωποι των γραφείων μας 
να επιμορφώνονται διαρκώς πάνω σε αυτά τα θέματα. Στο πλαίσιο αυτό, 
είμαι ιδιαίτερα περήφανος για τη δουλειά που γίνεται από το εκπαιδευτικό 
μας κέντρο Maria Tsakos Academy καθώς επίσης και από το Ναυτικό μας 
Λύκειο TEENS στη Χίο, τα οποία είναι πλήρως εξοπλισμένα με εκπαι-
δευτικά εργαστήρια και προσομοιωτές γεφύρας και μηχανής τελευταίας 
τεχνολογίας, αλλά κυρίως στελεχωμένα με πραγματικούς ναυτοδιδασκά-
λους. Ναυτοδιδασκάλους άνδρες και γυναίκες, στεριανούς και πλεύσιμους, 
επιστήμονες επαγγελματίες αλλά και εθελοντές που εκτελούν το λειτούρ-
γημά τους με τέτοιο πάθος και ζήλο, που θυμίζουν σε εμάς τους παλαιότε-
ρους άλλες, καλές εποχές και σε εσάς τους νεότερους ένα συναρπαστικό 
όραμα στο μέλλον.
Το μήνυμά μου είναι ότι όσο πιο νωρίς εισάγουμε στα σχολειά μας τις 
απαραίτητες γνώσεις για τον κόσμο των υπολογιστών και των πληροφορι-
ακών συστημάτων, τόσο πιο εύκολα θα συμπαρασύρουμε την εκπαίδευση 
και στις υπόλοιπες βαθμίδες, όπως αυτή των Ακαδημιών μας. Και ας μην 
ξεχνάμε ότι ο ναυτικός αποτελεί το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα της 
διά βίου μάθησης.  
Είναι αναπόφευκτη η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών, αλλά μην ξεχνώντας 
ποτέ ότι η ναυτοσύνη είναι θέμα ανθρώπων, όχι τεχνολογιών, όχι αριθμών, 
και αυτός ο άνθρωπος να προάγεται και να πρωτοστατεί σε όλες μας τις 
έννοιες. Ο Έλληνας και η Ελληνίδα ναυτικός σαν άνθρωπος, σαν οικογε-
νειάρχης, σαν παράδοση χιλιετιών και μελλοντικών γενεών.

Πόσο έχει αγκαλιάσει η Χίος την ίδρυση του πρότυπου ιδιωτικού 
Ναυτικού Λυκείου TEENS; Ποιες είναι οι σκέψεις σας για τη 
δευτεροβάθμια ναυτική εκπαίδευση στη χώρα μας; 

Θα μου επιτρέψετε να αποδώσω ορθά αυτό που δημιουργήσαμε στη Χίο. Το 
πρώτο ιδιωτικό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Επαγγελματικό Λύκειο ναυτι-
λιακού τομέα TEENS. Ο τρόπος λειτουργίας του για δεύτερη συνεχή χρονιά, 
με τον πλέον σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό και τους πλέον καταρτισμέ-
νους καθηγητές με βάση ένα υποδειγματικό άρτιο και καινοτόμο εκπαιδευτι-
κό πρόγραμμα, αποδεικνύει ότι δικαίως φέρει τον τίτλο του πρότυπου ναυτι-
κού λυκείου. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε πρωτίστως οι συντοπίτες μου. 
Η χιακή κοινωνία αποτέλεσε τον πιο άξιο και αυστηρό κριτή μας, ξέροντας 
πολύ καλά τι σημαίνει να είσαι άριστος και άρτια καταρτισμένος καπετάνιος 
και μηχανικός του Εμπορικού Ναυτικού. Επίσης, ζώντας επί χρόνια στη Χίο 
μας, το μοναδικό μοντέλο ολοκληρωμένης ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαί-
δευσης της χώρας ξέρει να απαιτεί και δικαιούται ναυτική εκπαίδευση των 
υψηλότερων προτύπων διεθνώς.
Αυτό που πραγματικά με έχει συνεπάρει είναι ο τρόπος που σε τόσο 
σύντομο χρονικό διάστημα όλη η Ελλάδα αγκάλιασε την ίδρυση του Ναυ-
τικού μας Λυκείου, από τη Λαμία μέχρι την Εύβοια και από τους Φούρνους 
μέχρι την Κρήτη. 
Η επένδυση που έγινε, η οποία είναι εξόχως σημαντική, και τα σχέδια που 
έχουμε για το μέλλον για την ανάπτυξη του σχολείου και σε άλλους τομείς, 
όπως των συστημάτων αυτομάτου ελέγχου και ηλεκτρολογικών εγκαταστά-

σεων, αποδεικνύουν περίτρανα και τη δική μας 
πιστή αφοσίωση στον μοναδικό αυτό ναυτότοπο 
της ζωής μου, τον τόπο μου, τη Χίο μας, προκει-
μένου κάθε χιωτόπουλο να έχει πρώτα την ευκαι-
ρία στη γνώση και έπειτα την ευκαιρία στην επαγ-
γελματική ζωή του με τα καλύτερα δεδομένα. 
Οι υπότροφοί μας θα επιλέξουν ελεύθερα την απα-
σχόλησή τους, χωρίς κανέναν περιορισμό προερ-
χόμενο από τους όρους της υποτροφίας, η οποία 
στηρίζεται αποκλειστικά σε κριτήρια αριστείας, κοι-
νωνικά και οικονομικά κριτήρια.
Με την ηχώ της αριστείας, της αξιολόγησης και 
της αξιοκρατίας αντικρίζω τη δευτεροβάθμια 
ναυτική μας εκπαίδευση, γνωρίζοντας εις βάθος 
ότι από εκεί ξεκινάει το μπόλιασμα. Ελλείψεις, 
αδυναμίες, μηχανισμοί πολύπλοκοι των υπουρ-
γείων και στο τέλος της ημέρας από τα περίπου 
400 Επαγγελματικά Λύκεια σε όλη τη χώρα ούτε 
40 τα ναυτικά λύκεια. Γιατί; Ξεχάσαμε; Το όραμα 
του Ευγένιου Ευγενίδη όταν ορθά είχε προβλέ-
ψει ότι αναγκαίο παράγοντα για την πρόοδο της 
Ελλάδος αποτελεί η άρτια τεχνική κατάρτιση των 
Ελλήνων κατά τα πρότυπα της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
Πόσες ειδικότητες ναυτικών δεν μπορούμε να 
γαλουχήσουμε και να εκπαιδεύσουμε από τα 
Επαγγελματικά Λύκεια. Όλες.
Το είπα πριν και θα το ξαναπώ και τώρα: εμείς σε 
αυτήν την προσπάθεια, που πρέπει να είναι εθνι-
κή προτεραιότητα, δηλώνουμε εμπράκτως παρό-
ντες με πλήρη εθνική συναίσθηση, θεωρώντας το 
εθνικό μας καθήκον. 
Καλή χρονιά, καλή φώτιση και καλοτάξιδος ο 
νέος χρόνος.
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ΣΤΑΜΟΣ Ι. ΦΑΦΑΛΙΟΣ



Το 2019 το Ελληνικό Κέντρο στο 
Λονδίνο έκλεισε 25 χρόνια ζωής. Ποια 
ήταν η γενεσιουργός ιδέα του Ελληνικού 
Κέντρου και ποια είναι τα σημαντικότερα 
γεγονότα και οι κυριότεροι σταθμοί στην 
25ετή πορεία του; 

Πράγματι, το Ελληνικό Κέντρο έκλεισε 
πέρυσι τα 25 χρόνια ζωής. Ο σκοπός 
ίδρυσής του ήταν και παραμένει να ανα-
δείξουμε και να προαγάγουμε την ελλη-
νική πολιτισμική κληρονομιά, το ελλη-
νικό πνεύμα, την ελληνική ιστορία και 
τη σύγχρονη γλώσσα μας στη Μεγάλη 
Βρετανία. 
Είκοσι οκτώ χρόνια πριν, όταν κοιτούσα-
με το κτίριο που είχε μόλις αγοραστεί 
για να φιλοξενήσει το νέο τότε εγχείρη-
μα, πιστεύω ότι κανείς δεν φανταζόταν 
πως θα γινόταν αυτό που δημιουργήθη-
κε σήμερα. Και πράγματι, από το 1994, οι 
ελληνικές και ελληνόφωνες κοινότητες 
του Λονδίνου αλλά και όσοι αγαπούν τον 
ελληνικό πολιτισμό έχουν το δικό τους 
Κέντρο στην οδό Paddington, στην καρ-
διά του Λονδίνου. Ένα Κέντρο-ομπρέλα 
για όλο τον ελληνισμό του Λονδίνου. 
Αρκετά μέλη της ναυτιλιακής κοινότητας 
του Λονδίνου αντιλαμβάνονταν την ανά-
γκη και τη σημασία της συνεργασίας όλου 
του ελληνισμού και υποστήριξαν από την 

πρώτη κιόλας στιγμή τη λειτουργία του 
Ελληνικού Κέντρου στο Λονδίνο. Ανάμεσα 
στους αρχικούς εμπνευστές και υποστη-
ρικτές της ιδέας αυτής ήταν η Κούλα Λαι-
μού και ο Τρύφων Κέδρος, οι οποίοι συνέ-
βαλαν τα μέγιστα για τη συνέργεια μεταξύ 
όλων των κοινοτήτων αλλά και τη συγκέ-
ντρωση των απαραίτητων κονδυλίων.
Η χρηματοδότηση για την αγορά και 
την ανακαίνιση του Ελληνικού Κέντρου 
στην οδό Paddington προήλθε κυρίως 
από δωρεές της ελληνικής και κυπρια-
κής κοινότητας του Λονδίνου. Επίσης, 
επιχειρηματικοί όμιλοι, φυσικά πρόσωπα 
αλλά και ιδρύματα υποστήριξαν αυτή τη 
μεγάλη προσπάθεια για να αγοραστεί το 
κτίριο στο West End. Έκτοτε το Ελληνι-
κό Κέντρο σε μεγάλο βαθμό αυτοχρη-
ματοδοτείται, ενώ συνεχίζει τη λαμπρή 
πορεία με τη γενναιόδωρη υποστήριξη 
χορηγών και φίλων-υποστηρικτών.
Στα 25 χρόνια λειτουργίας του Ελληνι-
κού Κέντρου αναπτύχθηκε και διατη-
ρείται σταθερά ένα πλήρες πρόγραμμα 
εκδηλώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του 
χρόνου. Διοργανώσαμε και φιλοξενήσα-
με εκθέσεις, συναυλίες, προβολές ταινι-
ών, παρουσιάσεις βιβλίων…
Σαφώς στις πιο επιτυχημένες δραστηριό-
τητες του Ελληνικού Κέντρου είναι η διδα-
σκαλία των ελληνικών μαθημάτων. Αυτή τη 

στιγμή το Ελληνικό Κέντρο προσφέρει 
τη δυνατότητα σε περίπου 300 άτομα, 
κυρίως ενήλικες, να παρακολουθούν κάθε 
εβδομάδα τα εξειδικευμένα μαθήματα 
στη σύγχρονη ελληνική γλώσσα. Αν είχα-
με περισσότερο χώρο, θα είχαμε ακόμα 
περισσότερη συμμετοχή, διότι το ενδια-
φέρον για τα νέα ελληνικά υπάρχει.
Εδώ και 25 χρόνια ο ελληνισμός του Λον-
δίνου προσπαθούμε αδιάκοπα να κρατή-
σουμε μια δυνατή πολιτιστική παρουσία 
στην καρδιά του Λονδίνου. Είναι ιδιαίτερη 
τιμή η εκλογή μου στη θέση του προέ-
δρου του Ελληνικού Κέντρου για τρίτη 
φορά. Ομολογώ ότι όλα τα μέλη του ΔΣ, 
η διεύθυνση του Ελληνικού Κέντρου, η 
γραμματεία και όλοι οι υποστηρικτές και 
οι Φίλοι εξακολουθούμε να έχουμε όρε-
ξη για προσφορά. Μπορεί η παραδοσια-
κή ελληνική κοινότητα που εγκαταστάθη-
κε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στο 
Λονδίνο να έχει πλέον αρκετά συρρικνω-
θεί, ωστόσο και ειδικά μετά την πρόσφα-
τη οικονομική κρίση, νέα εγκατεστημένα 
μέλη, ελληνικής καταγωγής, αναζητούν και 
επιδιώκουν να διατηρήσουν στο Λονδίνο 
μια εστία πολιτισμού. Η μετεξέλιξη της 
ελληνόφωνης κοινότητας του Λονδίνου 
μάς επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για 
τη σύγχρονη πορεία του και στις επόμε-
νες δεκαετίες.

Η καλή φήμη στη ναυτιλία δεν 
αγοράζεται παρά μόνο κερδίζεται  
σε βάθος χρόνου 

Ο κ. Στάμος Ι. Φαφαλιός, διευθυντής της Fafalios Ltd. και πρόεδρος 
του Ελληνικού Κέντρου στο Λονδίνο, επικεντρώνεται στα 25 χρόνια 
ζωής του Ελληνικού Κέντρου, στο μέλλον του City μετά το Brexit, 
αλλά και στην επόμενη μέρα για τις οικογενειακές ναυτιλιακές 
επιχειρήσεις που ακολουθούν τις παραδοσιακές αξίες της ελληνικής 
ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας.
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Ως Έλληνας του Λονδίνου, πώς βλέπετε  
τη μετά Brexit εποχή;

Η ελληνική κοινότητα του Λονδίνου αλλάζει συνε-
χώς. Για όσους εργάζονται στη ναυτιλία, το Λονδί-
νο δεν διαδραματίζει, ως βασικό και κύριο ναυτι-
λιακό κέντρο, τον ρόλο που είχε πριν από κάποια 
χρόνια. Ας είμαστε όμως ειλικρινείς: τα κέντρα 
των ναυτιλιακών εξελίξεων μετατοπίζονται πλέον 
σταδιακά στην Άπω Ανατολή. Στα κέντρα της Άπω 
Ανατολής το City χάνει σταδιακά το ανταγωνιστι-
κό του πλεονέκτημα. Ας μην ξεχνάμε ότι και το 
Baltic Exchange –ένας θεσμός για την παγκόσμια 
ναυτιλία– έχει χάσει στην εποχή της ψηφιοποίη-
σης το raison d’être του. Κάποτε όλοι οι ναυλω-
τές αλλά και η παροικία συγκεντρώνονταν εκεί το 
μεσημέρι για να μάθουν για την αγορά και να ανα-
καλύψουν ευκαιρίες. Τώρα όλα γίνονται από ένα 
τηλέφωνο, όπου και αν βρίσκεσαι.
Για το Brexit, η άποψή μου είναι πως αυτή τη στιγ-
μή κανείς δεν είναι σίγουρος για το τι συμβαίνει. 
Ελπίζω πως η κυβέρνηση γνωρίζει. Η γνώμη μου 
είναι πως εξαρχής οι λόγοι που οδηγηθήκαμε 
στο δημοψήφισμα για το Brexit ήταν λανθασμέ-
νοι. Όλα έγιναν με έναν άτακτο τρόπο και χωρίς 
σοβαρά και κυρίως εύκολα αντιληπτά επιχειρή-
ματα για το ευρύ κοινό και από τις δύο πλευ-

ρές. Οι κύριοι λόγοι που μας παρουσίασαν πριν οδηγηθούμε στις κάλπες 
ήταν η μείωση των μεταναστευτικών ροών, επειδή σε πολλές περιπτώσεις 
οι πρόσφατοι μετανάστες έπαιρναν προτεραιότητα για διάφορα επιδόματα 
στέγασης σε σχέση με Άγγλους που περίμεναν χρόνια και η οικονομική ενί-
σχυση του National Health Service. Όλα όμως όσα ακούστηκαν ήταν στο 
πλαίσιο εκφώνησης συνθημάτων και όχι παράθεσης επιχειρημάτων.
Για καλό ή κακό σκοπό, επιτέλους οφείλουμε όμως να ομολογήσουμε ότι 
πάρθηκε μια απόφαση με τις πρόσφατες εκλογές. Ας ελπίσουμε πως τα 
πράγματα θα πάνε καλά. Ωστόσο, πραγματικά δεν νομίζω πως θα δούμε το 
Λονδίνο να αλλάζει σημαντικά μετά το Brexit. Η Downing Street γνωρίζει 
καλά ότι, χωρίς την επιχειρηματική ζωή, το City θα ερημωθεί. 
Βέβαια, έτσι κι αλλιώς, η βρετανική πρωτεύουσα δεν είναι αυτή που ήταν 
κάποτε. Έχει ήδη αλλάξει πολύ τα τελευταία χρόνια και αποτελεί πλέον έναν 
από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς, καθώς προσελκύ-
ει εκατομμύρια επισκέπτες. Ο ανεξέλεγκτος τουρισμός μπορεί να φέρνει 
έσοδα, αλλά έχει μετατρέψει την καθημερινότητα στην πόλη, πολλές φορές, 
ανυπόφορη. Η βρετανική επαρχία, βέβαια, παραμένει παράδεισος.

Πού θα λέγατε πως εστιάζονται οι σημαντικότερες αλλαγές στη ναυτιλία 
σήμερα, σε σχέση με τη ναυτιλία των προηγούμενων δεκαετιών; 

Η ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα και ο τρόπος διαχείρισης πλοίων έχουν 
αλλάξει πολύ από τότε που πρωτομπήκα στη δουλειά. Τα πλοία σήμερα 
είναι πιο ασφαλή, πιο σύγχρονα, πιο φιλικά προς το περιβάλλον, προσφέ-
ρουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τους ναυτικούς, ενώ οι διαχειρί-
στριες εταιρείες είναι πιο διαφανείς, με σύγχρονες στρατηγικές διοίκησης.
Μετά από 47 χρόνια στη ναυτιλία, νομίζω πως όλες αυτές οι καινοτομίες 



έχουν κάνει τη δουλειά μας εξαιρετικά περίπλοκη. Σε αυτή τη νέα τάξη 
πραγμάτων, μέσα σε αυτή την πολυπλοκότητα χάθηκε η απόλαυση στη 
δουλειά μας, σε σχέση με το παρελθόν. Σήμερα ό,τι υπάρχει πάνω σε ένα 
πλοίο πρέπει να έχει ελεγχθεί, μέσα από σύνθετες γραφειοκρατικές διαδι-
κασίες, και να διαθέτει ένα ενημερωμένο πιστοποιητικό. Αυτό ως γεγονός 
είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ασφάλεια του πλοίου, αλλά καθιστά τον 
πλοίαρχο ή τους αξιωματικούς εν πλω πολλές φορές ομήρους της ανεξέλε-
γκτης και καμιά φορά άσκοπης γραφειοκρατίας. Επιπλέον, το κλίμα στις δια-
προσωπικές σχέσεις με τους βασικούς μας συνεργάτες –τους προμηθευτές 
μας, τους τραπεζίτες μας, τους ναυλωτές μας– είναι τελείως διαφορετικό 
σήμερα· όλα γίνονται σταδιακά πιο απρόσωπα, χάθηκε το my word is my 
bond, χάθηκε η διαπροσωπική επαφή και κυρίως η κατανόηση. Δυστυχώς 
οι νέες γενιές δεν θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν όσα ζήσαμε εμείς. 
Η ελληνική ναυτιλία γιγαντώθηκε λόγω των διαπροσωπικών σχέσεων, που 
βασίζονταν στην εμπιστοσύνη και στην αλληλοκατανόηση. Ήμασταν όλοι 
τότε, νομίζω, πιο κοντά στο πλοίο και πιο κοντά μεταξύ μας.

Οι μεταβολές που έχουν συντελεστεί είναι προς όφελος  
των παραδοσιακών, οικογενειακών ναυτιλιακών οίκων;

Για να είμαι ειλικρινής, και λυπάμαι που το λέω, νομίζω πως οι παραδοσι-
ακές ναυτιλιακές εταιρείες που βασίζονται σε οικογενειακές δομές ίσως 
αντιμετωπίσουμε προβλήματα επιβίωσης στο μέλλον. Οι οικογενειακές επι-
χειρήσεις πρέπει να προσαρμόζονται άμεσα στη νέα εποχή. Παρ’ όλα αυτά 
η καλή φήμη, τουλάχιστον στη ναυτιλιακή βιομηχανία, δεν αγοράζεται παρά 
μόνο κερδίζεται με υπομονή και προσήλωση στον στόχο, και χρειάζονται 
χρόνια για να αποκτήσεις την όποια καλή φήμη σου στην αγορά.

Για ποιους λόγους οι Έλληνες πλοιοκτήτες επιλέγουν να επενδύσουν  
και να υποστηρίξουν επιχειρηματικά σχήματα και πρωτοβουλίες  
στην Ελλάδα αντί –ενδεχομένως περισσότερο κερδοφόρες– επιχειρήσεις 
στο εξωτερικό;

Δεν συμφωνώ εντελώς με αυτό. Εδώ και χρόνια υπάρχουν Έλληνες επιχει-
ρηματίες της διασποράς που επιλέγουν να επενδύσουν σε άλλες, πιο αντα-
γωνιστικές και άρα πιο κερδοφόρες, ενδεχομένως, αγορές σε χώρες εκτός 
Ελλάδος. Το ότι οι περισσότεροι επιλέγουν να επενδύσουν στην Ελλάδα 
μάλλον οφείλεται στο παράδειγμα της γενιάς των πατεράδων μας, που 
επένδυσαν και προσέφεραν σημαντικά στην πατρίδα τους. Έφυγαν μικροί 
από την πατρίδα τους, έζησαν μακριά από αυτήν, ουδέποτε την ξέχασαν, και 
ήθελαν έκτοτε να προσφέρουν στην Ελλάδα με κάθε τρόπο. 
Όταν ξεκίνησα μια πιο ουσιαστική επιχειρηματική ενασχόληση, εκτός ναυ-
τιλίας στην Ελλάδα, σε ηλικία πια 50 χρονών, ήθελα αρχικά να συνεισφέρω 
στην προβολή της χώρας μου στο εξωτερικό.
Την Ελλάδα επέλεξα και για την ίδρυση του αρχιτεκτονικού γραφείου, της 
CF Company. Πολλοί με ρωτούσαν τότε γιατί δεν επέλεξα να την ιδρύσω 
στο Λονδίνο. Η αλήθεια είναι πως, ως αρχιτέκτονας, η Ελλάδα με σαγήνευε. 
Η φύση, τα χρώματα, τα υλικά, οι άνθρωποι που με εμπνέουν είναι εδώ, 
στην Ελλάδα.
Ακολούθησε η Atopos CVC, η οποία σχεδιάζει και υλοποιεί εδώ και 16 
χρόνια πολιτιστικές εκθέσεις με σύγχρονα θέματα που φιλοξενούνται με 
επιτυχία στο εξωτερικό και ενδιαφέρουν τις νέες γενιές εικαστικών κύκλων. 

Αργότερα συμμετείχα στην Citrus, η οποία έχει 
ως αντικείμενο την παραγωγή και τη διάθεση 
προϊόντων με βάση τα ονομαστά εσπεριδοει-
δή της Χίου. Η Citrus είχε μια ιστορία που με 
γοήτευσε, γιατί είχε παρελθόν, παρόν και μέλλον, 
και μέσω αυτής θέλουμε να προβάλλουμε τις 
γαστρονομικές δυνατότητες της Χίου στο εξω-
τερικό. Το χιώτικο μανταρίνι από τον 19ο αιώνα 
αποτέλεσε βασικό παρονομαστή για τη διεθνή 
εξάπλωση του χιώτικου εμπορίου και της ναυτιλί-
ας μας παγκοσμίως.

Ο ελληνικός εφοπλισμός βρισκόταν ανέκαθεν 
μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ιδίως σε 
ό,τι αφορούσε την ευποιία και την αγαθοεργία. 
Θεωρείτε πως υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη 
εξωστρέφεια στη σημερινή εποχή;

Νομίζω πως οι δημόσιες σχέσεις είναι εξαιρετικά 
σημαντικές για μια βιομηχανία όπως η ναυτιλία. 
Το ευρύ κοινό δεν έχει ιδέα για τη σημασία και 
τον ρόλο της ναυτιλιακής βιομηχανίας και θεω-
ρεί ότι ρυπαίνουμε το περιβάλλον, και ιδίως τη 
θάλασσα, αγνοώντας ότι οι διά θαλάσσης μετα-
φορές αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του διεθνούς 
εμπορίου. Απαιτείται τεράστια εξωστρέφεια στη 
σημερινή εποχή για να αλλάξουν αυτές οι αντιλή-
ψεις. Ίσως η συνεργασία με μια εταιρεία παροχής 
υπηρεσιών Δημοσίων Σχέσεων θα μπορούσε να 
παράσχει σημαντικά οφέλη ως προς τη δημόσια 
εικόνα της εμπορικής ναυτιλίας. Θεωρώ ότι λίγο 
έως πολύ οι Έλληνες γνωρίζουμε τον ρόλο της 
ναυτιλίας τόσο για τη χώρα μας όσο και για το 
διεθνές εμπόριο. Όχι βέβαια ότι πρέπει να επα-
ναπαυτούμε, αλλά οφείλουμε να διατηρήσουμε ή 
μάλλον να αυξήσουμε το ενδιαφέρον, ειδικά της 
νέας γενιάς, για τη θάλασσα. Στο εξωτερικό, και 
ειδικά στη Δύση, απαιτείται μεγαλύτερη εστίαση 
και πιο επαγγελματική προσπάθεια όλων μας για-
τί ορισμένες περιβαλλοντικές ΜΚΟ φαίνεται ότι 
ακολουθούν επικοινωνιακές στρατηγικές πιο ευή-
κοες προς τα ΜΜΕ και τους πολιτικούς.

Όσον αφορά όμως την αγαθοεργία, για ποιο 
λόγο διατηρείται ακόμα και σήμερα ένα χαμηλό 
προφίλ από τη ναυτιλιακή κοινότητα;

Αισθανόμαστε οι περισσότεροι κάπως αμήχανα 
όταν συνεισφέρουμε σε μια αγαθοεργία και πρέπει 
να φανεί το όνομά μας. Προσωπικά πάντα με γοή-
τευε η απάντηση στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον: 
«μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου».
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ΣΟΥΖΑΝΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ



Η οικονομική και κοινωνική κρίση 
την τελευταία δεκαετία στη χώρα 
μας οδήγησε πολλούς νέους να 
στραφούν σε αναζήτηση εργασίας 
σε άλλες χώρες της ΕΕ. Η ανάγκη για 
ενημέρωση της νέας γενιάς σχετικά με 
τα ναυτικά και ναυτιλιακά επαγγέλματα 
αποτέλεσε προτεραιότητα για αρκετούς 
φορείς αλλά κυρίως για ιδιωτικές 
πρωτοβουλίες. Ποια θεωρείτε πως 
ήταν τα αποτελέσματα αυτών των 
προσπαθειών; Πώς θα μπορούσε  
να υπάρξει καλύτερος συντονισμός  
των συγκεκριμένων δράσεων; 

Το Real Time Graduates δημιουργήθη-
κε, και εξακολουθεί να λειτουργεί, σαν 
hub εταιρειών. Αυτή τη στιγμή πρόκειται 
για πάνω από 60 εταιρείες που συμμε-
τέχουν στο πρόγραμμα. Από αυτή την 
άποψη, λοιπόν, θεωρώ πως πρόκειται 
για οργανωμένη προσπάθεια, με ευρεία 
συμμετοχή και αποδοχή. 
Επειδή έχουμε εστιάσει στην ανάπτυξη 
του Real Time Graduates, δεν έχουμε 
καθαρή εικόνα για τις δράσεις άλλων, 
ιδιωτικών πρωτοβουλιών. Εξαίρεση απο-
τελεί η Isalos.net, με την οποία έχουμε 
πολυετή συνεργασία. 
Αν η ερώτησή σας αφορά την οργάνω-
ση των ιδιωτικών πρωτοβουλιών από 

κάποιον κρατικό φορέα, τότε θα ήθελα να 
επισημάνω την ανάγκη ύπαρξης νομικού 
πλαισίου για την πρακτική άσκηση στην 
Ελλάδα. Η πρακτική άσκηση επιτρέπεται 
για φοιτητές, στερώντας έτσι το δικαίω-
μα από μεγαλύτερους νέους και νέες να 
συμμετάσχουν σε ανάλογα προγράμματα.
Δεν είναι λίγες οι φορές που συνομιλού-
με με αποφοίτους ναυτιλιακών ΑΕΙ, οι 
οποίοι έχουν ολοκληρώσει τέσσερα έτη 
σπουδών και δεν γνωρίζουν την ακριβή 
δραστηριότητα μιας διαχειρίστριας εται-
ρείας. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο 
πρέπει να συζητηθεί θεσμικά. Όπως 
επίσης και το ότι ετησίως αποφοιτούν 
εκατοντάδες παιδιά από τα ναυτιλιακά 
ΑΕΙ, όταν οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας 
είναι σημαντικά λιγότερες. Τα παραπάνω 
είναι πράγματι προβλήματα, η επίλυση 
των οποίων απαιτεί άμεσο συντονισμό 
σε θεσμικό επίπεδο.

Πώς βλέπετε τις συνέργειες με 
άλλες ιδιωτικές πρωτοβουλίες, που 
εστιάζονται στην ενημέρωση της νέας 
γενιάς για τα ναυτικά και ναυτιλιακά 
επαγγέλματα; 

Όσον αφορά την πρακτική άσκηση και 
την προώθηση των νέων στα πρώτα τους 
εργασιακά βήματα, δεν έχουμε κάποια 

συνεργασία ως Real Time Graduates. 
Αντίθετα, σε κομμάτια προώθησης του 
ναυτικού και ναυτιλιακού επαγγέλματος, 
των απαιτήσεων του ναυτιλιακού κλάδου 
αλλά και των απαιτούμενων δεξιοτήτων, 
συνεργαζόμαστε εδώ και πολλά χρόνια 
με την πρωτοβουλία Isalos.net και το 
«Επιλέγω Ναυτιλία».
Το Real Time Graduates είναι, από την 
πρώτη μέρα λειτουργίας του, μια μη 
κερδοσκοπική πρωτοβουλία. Σε γενικές 
γραμμές υπάρχουν αρκετές πρωτοβου-
λίες, οι οποίες όμως είναι κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα, γι’ αυτό επιλέξαμε να μη 
συμβληθούμε μαζί τους. 

Σήμερα στην Αθήνα υπάρχουν πολύ 
λιγότερες από 1.000 διαχειρίστριες 
εταιρείες εμπορικών πλοίων. Πιστεύετε 
πως ο αριθμός αυτός μπορεί να 
απορροφήσει τον, πoλύ μεγάλο, αριθμό 
νέων που αναζητούν μια θέση εργασίας 
στη ναυτιλία; 

Όχι. Όμως το θέμα είναι πιο περίπλοκο. 
Πολλές από τις εταιρείες που αναφέρετε 
είναι μονοβάπορες ή εξαιρετικά μικρές, 
ως προς το μέγεθος του διαχειριζόμενου 
στόλου. Αυτό σημαίνει πως πολλές από 
αυτές τις εταιρείες απασχολούν έναν 
εξαιρετικά μικρό αριθμό εργαζομένων.

Η ναυτιλία έχει αρχίσει  
να καταπιάνεται με  
τη δημόσια εικόνα της

Η κ. Σουζάνα Λασκαρίδη, Director της Lavinia Shipping Co., 
Founder του Real Time Graduates και της Blue Cycle, εστιάζει στις 
πρωτοβουλίες που αφορούν την ενημέρωση της νέας γενιάς για τα 
ναυτικά και ναυτιλιακά επαγγέλματα, στις ευκαιρίες απασχόλησης 
που προσφέρει το σύνολο της ναυτιλιακής βιομηχανίας στη χώρα,  
στη δημόσια εικόνα της ναυτιλιακής βιομηχανίας σήμερα, αλλά  
και στην ανάγκη λήψης άμεσων πρωτοβουλιών από την πολιτεία  
ως προς την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
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Πιστεύω πως δεν θα έπρεπε 
καν να συζητάμε το αν και κατά 
πόσο οι διαχειρίστριες εταιρείες 
μπορούν να απορροφήσουν το 
σύνολο των αποφοίτων, γιατί ξεχνάμε 
πως στην Ελλάδα υπάρχει ένας πολύ 
μεγάλος παραναυτιλιακός κλάδος, με 
εξαιρετικές προοπτικές. Η ναυτιλία είναι 
μια μεγάλη αλυσίδα και, εκτός από τις 
διαχειρίστριες εταιρείες, υπάρχει ένα 
ακόμα, πολύ μεγάλο, υποστηρικτικό 
κομμάτι, το οποίο μπορεί να προσφέρει 
στους νέους εξαιρετικές ευκαιρίες απα-
σχόλησης.
Υπάρχει αυτή η λανθασμένη, επιτρέψτε 
μου να πω, προσέγγιση πως οι θέσεις 
εργασίας σε διαχειρίστριες εταιρείες είναι 
ιδιαίτερα θελκτικές. Όλοι οι απόφοιτοι 
επιθυμούν να εργαστούν στο chartering 
και στο operations, χωρίς όμως να έχουν 
εικόνα του πώς λειτουργούν τα συγκεκρι-
μένα τμήματα. 
Ως Real Time Graduates, βλέπουμε 
πολύ συχνά αποφοίτους με εξαιρετι-
κές τεχνικές γνώσεις να αγνοούν την 
ύπαρξη εταιρειών του παραναυτιλιακού 
κλάδου και να αποζητούν μια, οποιαδή-
ποτε, θέση εργασίας σε διαχειρίστριες 
εταιρείες. Το φαινόμενο αυτό επιβεβαι-
ώνεται και από έρευνα που πραγματο-
ποιούμε σε όσους επιθυμούν να συμ-
μετάσχουν στο πρόγραμμα. Η πρώτη 

ερώτηση του ερωτηματολογίου αφορά 
τον τομέα ενδιαφέροντος, και πράγματι 
το 95% σχεδόν των αποφοίτων επιθυ-
μούν να εργαστούν σε διαχειρίστριες 
εταιρείες. Πρόκειται για τους ίδιους 
αποφοίτους, οι οποίοι συχνά ξεκινούν 
πρακτική άσκηση στην εταιρεία μας, και 
δεν γνωρίζουν το αντικείμενο εργασιών 
μιας ναυτιλιακής εταιρείας. 
Δυστυχώς δεν υπάρχει επαρκής προ-
ώθηση σε ολόκληρο το φάσμα της 
ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας. Από 
τη μεριά μας, βέβαια, κάνουμε ό,τι μπο-
ρούμε για να ενημερώσουμε τους νέους 
για τις ευκαιρίες απασχόλησης που 
προσφέρονται και στην παραναυτιλία. 
Διοργανώνουμε μάλιστα πολύ τακτικά 
εκπαιδευτικές επισκέψεις σε τεχνικές, 
νομικές και άλλες εταιρείες του κλάδου.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το RTG 
ήταν η πρώτη πρωτοβουλία που 
έφερε συστηματικά και σε τακτική 
βάση πιο κοντά τη νέα γενιά με 
τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, πώς 
βλέπετε το μέλλον της ναυτιλιακής 
επιχειρηματικότητας, ειδικά ως προς 
τα θέματα εξωστρέφειας, αλλά και 

της μεγαλύτερης διασύνδεσης της 
ναυτιλιακής κοινότητας με την κοινωνία; 

Το Real Time Graduates ξεκίνησε ανε-
πίσημα το 2012. Τα τελευταία τέσσερα 
χρόνια έχει πλέον θεσμοθετηθεί και 
πραγματοποιεί τακτικές προσπάθειες για 
τη διεύρυνση του δικτύου των επιχειρή-
σεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 
Ίσως επειδή το Real Time Graduates 
δημιουργήθηκε από μια αμιγώς ναυτι-
λιακή εταιρεία, είχε πολύ καλή υποδο-
χή από τις ναυτιλιακές εταιρείες, από 
την πρώτη κιόλας στιγμή. Η υποδοχή 
των αποφοίτων από τις συμμετέχου-
σες εταιρείες είναι εξαιρετική και 
πολλές φορές συγκινητική. Οι ίδιες 
μάλιστα οι εταιρείες χρησιμοποιούν 
τις επισκέψεις σαν ευκαιρία να εκπαι-
δεύσουν τους εργαζομένους τους στο 
public speaking και σε άλλες δεξιότη-
τες. Υπάρχει, λοιπόν, από την πλευρά 
των εταιρειών διάθεση για συνεργασία 
και εξωστρέφεια.
Σήμερα, πάνω από 700 άτομα έχουν 
φιλοξενηθεί σε ναυτιλιακές εταιρείες, 
μέσω του προγράμματος εκπαιδευτικών 
επισκέψεων, ενώ 65 άτομα έχουν βρει 

Η Ελλάδα έχει ένα πολύ συγκεκριμένο ναυτιλιακό 
προφίλ και αποτελεί την πρώτη παγκοσμίως  
ναυτιλιακή δύναμη.



μόνιμη απασχόληση μέσω του προγράμ-
ματος. Δεν μπορώ, λοιπόν, να μιλήσω για 
εσωστρέφεια του κλάδου. 
Ως Real Time Graduates έχουμε δει μια 
εξαιρετική συμπεριφορά και πολύ υψη-
λού επιπέδου επαγγελματισμό από όλες 
τις ναυτιλιακές εταιρείες.  Δεν έχω εικόνα 
πώς δουλεύουν άλλες βιομηχανίες, αλλά 
πράγματι, σε επισκέψεις που κάνουμε 
σε εταιρείες, αισθάνομαι υπερηφάνεια 
εκ μέρους τους και για τον κλάδο.

Σε σχέση με άλλες ναυτιλιακές χώρες, 
πώς θα χαρακτηρίζατε το δημόσιο 
προφίλ των ελληνικών ναυτιλιακών 
επιχειρήσεων; 

Η Ελλάδα έχει ένα πολύ συγκεκριμέ-
νο ναυτιλιακό προφίλ και αποτελεί την 
πρώτη παγκοσμίως ναυτιλιακή δύναμη. 
Θα έλεγα πως η σύγκριση της Ελλάδας 
με οποιαδήποτε άλλη ναυτιλιακή χώρα 
δεν είναι εύκολη. 
Η ελληνική ναυτιλία είναι παρεξηγημένη. 
Δεν είναι όμως απαραίτητο να γνωρίζει 
όλη η κοινωνία πώς δουλεύει η ναυτιλία. 
Η ναυτιλία είναι μια διεθνής βιομηχανία. 
Προσωπικά, αντιλαμβάνομαι το γεγονός 
πως, λόγω έλλειψης ολοκληρωμένης 
εικόνας και επειδή είναι σχεδόν αδύ-
νατο ολόκληρή η κοινωνία να γνωρίζει 
τον τρόπο λειτουργίας της ναυτιλιακής 
βιομηχανίας, αρκετά πράγματα παρεξη-
γούνται. 
Νομίζω πως, στα χρόνια της κρίσης, η 
ναυτιλιακή βιομηχανία έχει αποδείξει τη 
στήριξή της –μέσω απτών παραδειγμά-
των– ιδιαίτερα ως προς τις ευπαθείς κοι-
νωνικές ομάδες. Γι’ αυτόν τον λόγο δεν 
μπορεί να ακούγεται πως η ναυτιλιακή 
βιομηχανία γύρισε την πλάτη στην ελλη-
νική κοινωνία όταν αυτή την είχε ανάγκη. 
Πιστεύω πάντως πως η ναυτιλία έχει 
αρχίσει να καταπιάνεται και να ασχολεί-
ται με τη δημόσια εικόνα της. 

Η προστασία του περιβάλλοντος 
αποτελεί προτεραιότητα για πολλά 
ναυτιλιακά ιδρύματα και ΜΚΟ. Πόσο 
εισακούγονται και υποστηρίζονται 
οι προσπάθειες από την πολιτεία, 
αλλά και πώς αντιδρούν οι πολίτες 
στην προτροπή των οργανώσεων για 
αλλαγή του τρόπου ζωής τους, ειδικά 
ως προς ενέργειες που επιβαρύνουν 
μακροπρόθεσμα το περιβάλλον; 

Από την πολιτεία αλλά και τους αρμό-
διους φορείς, τουλάχιστον όσον αφορά 
τη δική μας εμπειρία μέσω του νεοσύ-
στατου προγράμματος Blue Cycle, έχου-
με δει πως υπάρχει διάθεση για υποστή-
ριξη. Σε συζητήσεις, μάλιστα, βλέπουμε 
πως υπάρχει μια πιο εντατική προσέγγι-
ση της πολιτείας αναφορικά με δράσεις 
που γίνονται για την προστασία του περι-
βάλλοντος.
Το Blue Cycle είναι ένα πρόγραμμα 
γαλάζιας, κυκλικής οικονομίας, το οποίο 
ουσιαστικά διαχειρίζεται τα πλαστικά 
που προέρχονται από την αλιευτική 
και παραναυτιλιακή δραστηριότητα και 
τα μετατρέπει σε πρώτη ύλη, με σκοπό 
την επανένταξή τους στη βιομηχανία. 
Το Blue Cycle χρησιμοποιεί ποικίλες 
πηγές πρώτης ύλης: απορρίμματα που 
προέρχονται από υποθαλάσσιους και 
παράκτιους καθαρισμούς, απορρίμματα 
από κατασκευαστές ναυτιλιακού και αλι-
ευτικού εξοπλισμού, τα οποία υπό άλλες 
συνθήκες θα κατέληγαν στη χωματερή, 
καθώς και δίχτυα που αποσύρονται από 
τις ιχθυοκαλλιέργειες γιατί έχουν ολο-
κληρώσει τον κύκλο ζωής τους. 
Υπάρχουν κάποιες κατευθύνσεις όσον 
αφορά τα πλαστικά μιας χρήσης. Υπάρ-
χουν όμως και πάρα πολλά κενά και 
ελλείψεις αναφορικά με τις δράσεις της 
πολιτείας που αφορούν τη γνωστοποί-
ηση των ευθυνών στους πολίτες. Χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ανα-
κύκλωση. Υπάρχουν ελλιπείς δομές γι’ 
αυτό και τα ποσοστά ανακύκλωσης είναι 
πάρα πολύ χαμηλά και η Ελλάδα επιβα-
ρύνεται συνεχώς με γιγάντια πρόστιμα. 
Έχουμε μείνει πολύ πίσω σε αυτόν τον 
τομέα.
Η ανακύκλωση πρέπει να γίνει τρόπος 
ζωής. Η αλλαγή νοοτροπίας μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο μέσω προγραμμάτων 
ενημέρωσης, από πολύ μικρές ηλικίες. 
Πρέπει να μάθουμε στα παιδιά να αγα-
πούν το περιβάλλον: τη φύση, τα βουνά 
και τα ζώα και, φυσικά, τη θάλασσα.

Παρότι είμαστε θαλασσινός λαός, δεν 
φαίνεται να αγαπάμε πραγματικά και 
ουσιαστικά το περιβάλλον. Είμαστε, 
δυστυχώς, κατεξοχήν ρυπαίνων λαός. 
Μεγάλο μέρος των ευθυνών φέρουν οι 
βιομηχανίες, αλλά και οι πολίτες όμως 
έχουν σημαντικό μερίδιο ευθύνης. Αξί-
ζει να αναφερθεί πως τα απορρίμματα 
που συλλέγουμε στους καθαρισμούς 
των ακτών και των βυθών είναι κατά 
βάση οικιακά απορρίμματα.

Η ανακύκλωση πρέπει να γίνει τρόπος ζωής.  
Η αλλαγή νοοτροπίας μπορεί να επιτευχθεί μόνο 
μέσω προγραμμάτων ενημέρωσης, από πολύ μικρές 
ηλικίες. Πρέπει να μάθουμε στα παιδιά να αγαπούν 
το περιβάλλον.
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ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ



Οι κυβερνήσεις των χωρών της 
Άπω Ανατολής υποστηρίζουν τη 
ναυτιλιακή τους βιομηχανία μέσω 
επιδοτήσεων. Θεωρείτε ότι η κρατική 
αυτή υποστήριξη αποτελεί ένα είδος 
αθέμιτου ανταγωνισμού για την 
ευρωπαϊκή ναυτιλία. Σας ανησυχεί 
η ραγδαία ανάπτυξη του κινεζικού 
στόλου; 

Δεν μπορεί κανένας να αγνοήσει την 
ανάπτυξη του κινεζικού και άλλων κρα-
τικών στόλων. Αυτοί οι διεθνείς ανταγω-
νιστές επωφελούνται συχνά από δομές 
πολύ χαμηλότερου κόστους και σε πολ-
λές περιπτώσεις απολαμβάνουν ενεργό 
στήριξη από τις εθνικές κυβερνήσεις 
που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη 
του ναυτιλιακού τους τομέα. Τον τελευ-
ταίο καιρό, η Κίνα έχει λάβει μέτρα για 
την ενίσχυση των εθνικών στρατηγικών 
της συμφερόντων τόσο με συνεχόμενο 
προστατευτισμό του στόλου, αλλά και 
των τοπικών βιομηχανιών, κάτι που κατά 
τη γνώμη μου δεν έχει αξιολογηθεί ανα-
λόγως από την ΕΕ. Σε συνδυασμό με τις 
κυρώσεις των ΗΠΑ, οι εντάσεις επιδει-
νώνονται και η όλο και πιο προστατευ-
τική ρητορική για το εμπόριο οδηγεί σε 
μεγαλύτερη αβεβαιότητα σχετικά με την 
εμπορική πολιτική.
Σημαντικό θύμα όλων των παραπάνω 
είναι η ευρωπαϊκή ναυτιλία, η οποία όχι 
μόνο δεν απολαμβάνει τον προστατευ-
τισμό άλλων εθνών, αλλά έχει επιπλέον 
εμπόδια, με πιο αυστηρό νομοθετικό και 
κανονιστικό πλαίσιο. Δυστυχώς, συχνά 
η ναυτιλία υποτιμάται και θεωρείται ως 

δεδομένο, και εκεί πιστεύω ότι χρειά-
ζεται καλύτερη ενημέρωση. Διότι είναι 
μείζονος ανάγκης να προστατευτεί η 
ελληνική ναυτιλία, ως κομμάτι της ευρω-
παϊκής, η οποία όχι μόνο δεν κοστίζει 
τίποτα στην Ευρώπη, αντιθέτως προ-
σφέρει σημαντικά. 

Το sulphur cap και η αβεβαιότητα γύρω 
από αυτό κατέδειξαν ότι η φωνή της 
διεθνούς πλοιοκτησίας στα διεθνή 
όργανα ίσως δεν εισακούγεται όσο 
θα έπρεπε. Θεωρείτε ότι εν τέλει όλοι 
αυτοί οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί 
είναι απόρροια πιέσεων ενός lobbying 
εκτός ναυτιλίας και συνεπώς οι 
πλοιοκτήτες βρίσκονται  
στο στόχαστρο; 

Σχετικά με το sulphur cap και τα νέα 
καύσιμα LSFO, θεωρώ ότι βάζουμε σε 
κίνδυνο την ασφάλεια των πλοίων λόγω 
της αστάθειας και της ασυμβατότητας 
μεταξύ των καυσίμων από διαφορετι-
κούς προμηθευτές. Το ρίσκο για black 
out και γενικότερες βλάβες στις μηχα-
νές των πλοίων είναι μεγάλο, ενώ είναι 
υπό διερεύνηση κατά πόσο τελικά αυτά 
τα καύσιμα έχουν συνολικά θετική επί-
δραση στο περιβάλλον. Για να δώσουμε 
μια ασφαλή εκτίμηση αν ένα μέτρο έχει 
θετική ή αρνητική επίδραση στο περι-
βάλλον, θα πρέπει να συνεκτιμήσουμε 
όλες τις φάσεις, από την εξαγωγή και 
την επεξεργασία έως την καύση του 
καυσίμου (Life cycle approach, well to 
propeller). Η επεξεργασία των καυσίμων 
μέχρι να παραχθεί το VLSFO είναι ενερ-

γοβόρος διαδικασία, ενώ, εφόσον λαμ-
βάνει χώρα στη στεριά, η επιβάρυνση 
σε τοπικό επίπεδο είναι ενδεχομένως 
μεγαλύτερη για το κοινωνικό σύνολο.
Τόσο ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανι-
σμός (IMO) ως διεθνής ρυθμιστικός 
φορέας όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως 
περιφερειακός φορέας με μεγάλη επιρ-
ροή οφείλουν να ενισχύουν την ενεργό 
συμμετοχή των ναυτιλιακών εταιρειών 
στις διαδικασίες πριν από την εφαρμογή 
διεθνών και τοπικών κανονισμών, ώστε 
να περιοριστεί η διενέργεια πειραμάτων 
που μπορούν να επηρεάσουν την ασφά-
λεια των πλοίων και των πληρωμάτων και 
να εγγυηθεί πρακτικές λύσεις και ομαλή 
εφαρμογή στην πράξη.

Τα τελευταία χρόνια, η αγορά των 
dry χαρακτηρίζεται από αυξημένες 
παραγγελίες νεότευκτων, που 
συμπαρασύρουν προς τα κάτω τη 
ναυλαγορά. Ήρθε μήπως η στιγμή οι 
πλοιοκτήτες να μάθουν από τα λάθη 
του παρελθόντος και να αναθεωρήσουν 
τις στρατηγικές επέκτασης του στόλου 
τους; Ποιες συνιστώσες βλέπετε να 
διαμορφώνουν την αγορά των dry  
το 2020;

Ελπίζουμε ότι οι παραγγελίες για νεό-
τευκτα θα παραμείνουν χαμηλές, λόγω 
της αβεβαιότητας για τον τύπο πρόωσης 
που θα επιβληθεί από τους νέους κανο-
νισμούς, ώστε να μπορέσουμε να δούμε 
μια σταθερά θετική αγορά τα επόμενα 
χρόνια. 
Bραχυπρόθεσμα, η αγορά των dry ανα-

Ένας οργανισμός είναι τόσο καλός 
όσο και οι άνθρωποι που τον 
στελεχώνουν 

Η κ. Ιωάννα Προκοπίου, Managing Director της Sea 
Traders S.A. και Prominence Maritime S.A., συζητά για την 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, τον ρόλο 
του ανθρώπινου παράγοντα στη βιομηχανία και τις νέες 
τεχνολογίες που διαμορφώνουν το μέλλον της. 
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μένεται να συνεχίσει να ενι-
σχύεται χάρη στη βελτίωση 
του ισοζυγίου προσφοράς και 
ζήτησης και του disruption 
που αναμένεται λόγω των και-
νούργιων καυσίμων. Ωστόσο 
παραμένουμε επιφυλακτικοί 
όσον αφορά τις προοπτικές 

από το 2021 και μετά, δεδομένης της εξάρτησης της αγοράς dry από την 
Κίνα και της γενικής αβεβαιότητας που επικρατεί.

Συχνά έχετε αναφερθεί σε διεθνή fora στον σημαντικό ρόλο του 
ανθρώπινου παράγοντα στη ναυτιλία. Ποια soft skills θα πρέπει να διαθέτει 
ένα νέο στέλεχος που εισέρχεται στη ναυτιλιακή βιομηχανία και θέλει να 
σταδιοδρομήσει επιτυχώς σε αυτήν; 

Το πλοίο είναι συγκρίσιμο ως προς το μέγεθος και την τεχνική πολυπλο-
κότητα με ένα εργοστάσιο. Για να υπάρχει, θα πρέπει να χρηματοδοτη-
θεί, να χτιστεί, να επανδρωθεί, να ασφαλιστεί, να ανεφοδιαστεί με καύσιμα, 
τρόφιμα, λιπαντικά, να συντηρηθεί και να υποστηριχθεί από ένα σύνολο 
ναυτιλιακών και παραναυτιλιακών εταιρειών. Το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι 
απαραίτητο σε όλη την ανωτέρω διαδικασία, υπηρετώντας τους παραπάνω 
φορείς και υποστηρίζοντας το πλοίο σε διάφορες φάσεις της ζωής του. 
Πολύ σημαντικά soft skills για εμάς είναι η προσαρμοστικότητα, η αφοσίω-
ση, η επιμονή, η υπομονή και η ομαδικότητα.
Διαρκώς ψάχνουμε για ικανούς ανθρώπους να στελεχώσουν πληθώρα 
θέσεων στις εταιρείες μας και θεωρούμε μεγάλη επιτυχία να επιλέξουμε τον 
κατάλληλο υποψήφιο για τη συγκεκριμένη εργασία σύμφωνα με τα προσό-
ντα και τις δεξιότητές του/της. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ένας οργανισμός 
είναι τόσο καλός όσο καλοί είναι και οι άνθρωποι που τον στελεχώνουν. 

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερες εταιρείες επενδύουν στην 
ψηφιοποίηση και στην αυτονομία των λειτουργιών τους τόσο στο γραφείο 
όσο και εν πλω. Πώς βλέπετε τα πλοία του μέλλοντος; Θεωρείτε ότι 
οι νέες τεχνολογίες που θα εξελιχθούν θα επηρεάσουν τη λειτουργική 
διαχείριση των πλοίων στο άμεσο μέλλον; Πώς μπορούν οι Έλληνες να 
παραδειγματιστούν από το βορειοευρωπαϊκό παράδειγμα σε θέματα 
έρευνας και ανάπτυξης νέων τεχνολογιών για τη ναυτιλία; 

Έχει αλλάξει αρκετά ο κλάδος μας τα τελευταία χρόνια – οι αυτοματισμοί, 
οι νέες τεχνολογίες και το νέο κανονιστικό πλαίσιο είναι οι σημαντικότερες 
προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η ναυτιλία τα επόμενα χρόνια. Οι αυτο-
ματισμοί και οι νέες τεχνολογίες προοδευτικά θα εισαχθούν σε όλους τους 
τομείς των μεταφορών, αλλά με προσαρμογές ανά τομέα. Στις θαλάσσιες 
μεταφορές, η υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών τείνει να πραγματοποιεί-
ται με βραδύτερο ρυθμό.
Παράλληλα, η προσαρμοστικότητα και η καλή αντίληψη του κλάδου συνο-
λικά είναι απαραίτητα χαρακτηριστικά. Προσωπικά, είμαι σίγουρη ότι ο 
κόσμος της ελληνικής ναυτιλίας θα ενσωματώσει τις νέες τεχνολογίες στην 
καθημερινότητά του με τέτοιο τρόπο ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαι-
τερότητες του κλάδου και να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του. Ένας 
από τους λόγους που η Ελλάδα, παρ’ όλες τις αλλαγές, παραμένει νούμερο 
ένα στη ναυτιλία είναι η προσαρμοστική φύση του Έλληνα, ο οποίος κατα-
φέρνει να υιοθετεί τις καινούργιες ιδέες και να προσαρμόζεται στα νέα 
δεδομένα.

Η ελληνική ναυτιλία, ως κομμάτι 
της ευρωπαϊκής, δεν κοστίζει 
τίποτα στην Ευρώπη, αντιθέτως 
προσφέρει σημαντικά.
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ΛΑΡΑ ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗ



Σε μια περίοδο δύσκολη για την 
ελληνική κοινωνία, η ελληνική ναυτιλιακή 
και επιχειρηματική κοινότητα μέσα 
από τις δράσεις της στήριξε τις 
ευπαθείς ομάδες. Ποιες είναι οι σκέψεις 
σας γι’ αυτές τις δράσεις και ποιες 
θεωρείτε πως είχαν τη μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα; 

Μετά την πρόσφατη οικονομική κρί-
ση, ο ιδιωτικός τομέας ήταν αυτός που 
κλήθηκε να καλύψει βασικές ανάγκες 
και κενά της πολιτείας, στηρίζοντας 
τις ευπαθείς ομάδες. Κατά τα πρώτα 
χρόνια, η συμβολή του επιχειρηματι-
κού κόσμου λειτούργησε περισσότε-
ρο «πυροσβεστικά» στις καθημερινές 
ανάγκες ειδικά των ευπαθών ομάδων. 
Σήμερα υπάρχει η δυνατότητα χάραξης 
ενός στρατηγικού, και αδιαμφισβήτητα 
περισσότερο μακροπρόθεσμου, πλά-
νου υποστήριξης από οργανώσεις και 
φορείς που ασχολούνται με τα κοινά. 
Ήδη καταγράφονται σημαντικές ενέρ-
γειες ευποιίας, οι οποίες αφορούν 
συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού 
τομέα.
Από ποικίλες δράσεις που είδα να 
διαμορφώνονται, θεωρώ εξαιρετικά 
σημαντική την πρωτοβουλία της Μη 
Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κοινωνικής 
Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού 
ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ. Η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ αποτε-
λεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του «η 
ισχύς εν τη ενώσει» και μια ουσιαστική 
καινοτομία για τη ναυτιλιακή βιομηχα-
νία, η οποία καταφέρνει να προσφέρει 
αποτελεσματικά στη χώρα, σε συλλογι-

κό επίπεδο, αποδεικνύοντας το υψηλό 
αίσθημα κοινωνικής υπευθυνότητας που 
χαρακτηρίζει διαχρονικά την ελληνική 
ναυτιλία.
Οι άμεσα ωφελούμενοι από τα προ-
γράμματα της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ ξεπερνούν 
ετησίως τους 33.000 συμπολίτες μας, 
ενώ από την ημέρα της ίδρυσής της η 
ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ αναπτύσσει πολυποί-
κιλη δράση. Συνολικά, μέχρι το 2018, η 
ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ διέθεσε περισσότερα 
από 30 εκατ. ευρώ για προγράμματα 
επισιτιστικής στήριξης οικογενειών με 
ανήλικα τέκνα, για δράσεις σχετικές με 
θέματα υγείας και πρόνοιας ευάλωτων 
ομάδων του πληθυσμού, για αναβάθμιση 
των υποδομών των δημοσίων σχολείων 
και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού 
αλλά και για την ενίσχυση των Ενόπλων 
Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλεί-
ας. Ειδικά το πρόγραμμα στήριξης των 
πυροπαθών της Αττικής, για το οποίο 
η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ συγκέντρωσε ποσό 
άνω των 7 εκατ. ευρώ, είχε αποκλειστι-
κό γνώμονα την ανακούφιση των πλη-
γέντων. Παράλληλα, η κρίση έδωσε το 
έναυσμα να αλλάξει σημαντικά ο χώρος 
των ΜΚΟ, καθώς έγινε πιο κατανοητή η 
ανάγκη για επαγγελματισμό και διαφά-
νεια στον τομέα. Απόδειξη αυτής της 
μεταστροφής αποτελεί η δημιουργία της  
ΜΚΟ «Δεσμός» (www.desmos.org), η 
οποία ιδρύθηκε για να γεφυρώσει το 
χάσμα μεταξύ δωρητών, που είχαν την 
πρόθεση να βοηθήσουν αλλά δεν ήξε-
ραν πώς, και κοινωφελών οργανισμών 
που είχαν ανάγκη –αλλά όχι πρόσβαση– 
σε πόρους. 

Από την ενασχόλησή σας με τον 
«Δεσμό», ποιες είναι οι επισημάνσεις 
σας για τις πραγματικές κοινωνικές 
ανάγκες που επιθυμούν να καλύψουν 
οργανισμοί και φορείς στη σημερινή 
εποχή; 

Ως ταμίας και μέλος του ΔΣ στον 
«Δεσμό», από την ίδρυσή του έως 
σήμερα, έχω αντιληφθεί πως η κρί-
ση έχει οδηγήσει την επιχειρηματική 
κοινότητα σε αλλαγή στάσης και προ-
οπτικής ως προς τέτοιου είδους πρω-
τοβουλίες. Σήμερα, η επιχειρηματική 
κοινότητα, με προσεκτικό σχεδιασμό 
και μακροπρόθεσμη αντίληψη, υποστη-
ρίζει εγχειρήματα ευποιίας, ενώ στόχος 
στις περισσότερες περιπτώσεις είναι η 
εύρεση οριστικών λύσεων και η ανά-
ληψη δράσεων που θα οδηγήσουν σε 
ριζικές αλλαγές. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα των 
παραπάνω αποτελεί η πρωτοβου-
λία «Ο Δεσμός για τα Σχολεία», ένα 
πρόγραμμα σχεδιασμένο και υλοποι-
ούμενο από τον «Δεσμό» με σκοπό 
να εξασφαλίσει την ενθάρρυνση των 
παιδιών να διευρύνουν τους ορίζοντές 
τους μέσω αναβαθμίσεων και δωρεών 
εξοπλισμού σχολείων με αναγκαίες 
προμήθειες, όπως γραφική ύλη, είδη 
χειροτεχνίας, αθλητικό εξοπλισμό και 
τεχνολογικά συστήματα, καθώς και 
προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό, 
π.χ. συστήματα ρομποτικής, «έξυ-
πνους» πίνακες διδασκαλίας και εκτυ-
πωτές που πραγματοποιούν τρισδιά-
στατες εκτυπώσεις. 

Ακόμα και στην αγαθοεργία, 
οφείλουμε πλέον να σκεφτόμαστε 
πιο καινοτόμες λύσεις

Η κ. Λάρα Σταφυλοπάτη, Executive Director της Byzantine 
Maritime Corporation, μιλάει για την ευποιία του ελληνικού 
εφοπλισμού, την ανάγκη για εξωστρέφεια των ελληνικών 
επιχειρήσεων και το μέλλον του –αποδεδειγμένα επιτυχημένου– 
μοντέλου των παραδοσιακών, οικογενειακών ναυτιλιακών οίκων.
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Μια πρωτοβουλία η οποία αξίζει εξίσου να ανα-
φερθεί είναι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Νοιά-
ζομαι και Δρω», που στοχεύει στην καλλιέργεια 
των αξιών του εθελοντισμού και του ενεργού 
πολίτη: οι μαθητές δρουν εντός και εκτός των 
σχολείων τους, βοηθώντας συνανθρώπους μας 
και το περιβάλλον. Στα πέντε χρόνια υλοποίησής 
του, στο «Νοιάζομαι και Δρω» έχουν συμμετάσχει 
5.110 εκπαιδευτικοί και περίπου 63.100 μαθητές. To 
πρόγραμμα το οραματίστηκε ο «Δεσμός» και υλο-
ποιείται από κοινού με το « Ίδρυμα Λαμπράκη». 
Φέτος το πρόγραμμα υλοποιείται χάρη στην προ-
σφορά σημαντικότατης δωρεάς της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ 
αλλά και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. 
Λάτση, του The Hellenic Initiative Australia και του 
Ιδρύματος Μποδοσάκη, καθώς και με την υπο-
στήριξη του Ιδρύματος Αθ.  Λασκαρίδη και της 
Aegean. Αξίζει να αναφερθεί πως τόσο το «Νοιά-
ζομαι και Δρω» όσο και «Ο Δεσμός για τα Σχο-
λεία» έχουν λάβει σημαντική ενίσχυση από την 
ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα. 

Σε ποιους φιλανθρωπικούς τομείς και σε 
ποιες δράσεις ευποιίας θα πρέπει να δοθεί 
μεγαλύτερη έμφαση τα επόμενα χρόνια; 

Καθώς διανύουμε μια περίοδο εξόδου από μια 
βαθιά και μακρόχρονη κρίση, και ελπίζοντας πως 
η πολιτεία θα είναι σε θέση να καλύψει τις βασι-
κές ανάγκες των ευπαθών ομάδων, καλό θα ήταν 
η έμφαση στην ευποιία να δοθεί σε μακροπρόθε-
σμους στρατηγικούς τομείς, όπου η ευεργεσία θα 
έχει πολλαπλό αντίκτυπο. Ακόμα και στην αγα-
θοεργία, οφείλουμε πλέον να σκεφτόμαστε πιο 
καινοτόμες λύσεις. 
Το μεγαλύτερο μάθημα που πήραμε από την κρί-
ση ήταν πως υπάρχει ένα σημαντικό κενό στην 
Παιδεία, ενώ η έννοια της βοήθειας και του εθε-
λοντισμού απουσιάζει σε μεγάλο βαθμό από την 
κοινωνία. Πρέπει λοιπόν να δοθεί έμφαση στις 
νέες γενιές, όχι μόνο ακαδημαϊκά, αλλά και σε 
πιο λεπτοφυή πράγματα, τα οποία δεν μαθαίνει 
κανείς στα βιβλία.
Ένας ακόμα, προφανής, τομέας που χρήζει υπο-
στήριξης μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτι-
κού τομέα είναι αυτός της υγείας. Ήδη η συμβολή 
της ναυτιλιακής κοινότητας ως προς την υποστή-
ριξη και την ενίσχυση των υπαρχόντων μονάδων 
υγείας είναι εξαιρετικά σημαντική. Απαιτούνται 
όμως ακόμα περισσότερες ενέργειες προκειμέ-
νου να χτιστεί ένα σύστημα που θα επιτρέπει σε 
κάθε πολίτη αυτής της χώρας να έχει πρόσβαση 
σε αξιοπρεπή περίθαλψη. Είναι γεγονός πως το 
ανθρώπινο δυναμικό στην υγεία και υπάρχει και 

είναι από τα πλέον καταρτισμένα, οι υποβαθμισμένες συνθήκες όμως στις 
οποίες καλείται να παρέχει τις υπηρεσίες του δημιουργούν αντικειμενικά 
προβλήματα και δυσκολίες στη νοσηλεία και στην περίθαλψη των ασθενών. 
Ευτυχώς, όσον αφορά την ευποιία, βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου δεν 
υποστηρίζονται πλέον μόνο κινήσεις «πυρόσβεσης» αλλά ουσιαστικές 
παρεμβάσεις, με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οι οποίες ευελπιστούμε πως 
θα οδηγήσουν σε θεμελιώδεις αλλαγές στη γενικότερη προσέγγισή μας ως 
κοινωνικού συνόλου προς την Παιδεία και την Υγεία.

Η ελληνική ναυτιλία στηρίχτηκε στο επιτυχές οικογενειακό μοντέλο. 
Πιστεύετε ότι αυτό το μοντέλο μπορεί και πρέπει να διατηρηθεί  
την επόμενη δεκαετία; 

Σε έναν διαρκώς εξελισσόμενο κόσμο, οι επιχειρήσεις πρέπει να προσαρμό-
ζονται ανάλογα, για να παραμείνουν ανταγωνιστικές. To οικογενειακό μοντέλο 
της ναυτιλίας μπορεί να διατηρηθεί αν οι επιχειρήσεις αφομοιώσουν, μαζί με 
τον οικογενειακό τους χαρακτήρα, μια σύγχρονη, εξελιγμένη και επαγγελμα-
τικά δομημένη μορφή. Να δημιουργηθεί δηλαδή ένα υβριδικό μοντέλο, το 
οποίο θα συνδυάζει τα θετικά στοιχεία από τις οικογενειακές αλλά και τα 
best practices από τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις.
Αναμφισβήτητα, οι πλοιοκτήτες και τα στελέχη που διοικούσαν και διοι-
κούν τις παραδοσιακές, οικογενειακές ναυτιλιακές επιχειρήσεις έχουν βιώ-
σει –και επιβιώσει από– πολλούς ναυτιλιακούς κύκλους και σε αυτούς ίσως 
οφείλεται η ιδιαίτερα αποτελεσματική οικονομική διαχείριση που ακολου-
θούν, καθώς και η ικανότητά τους να μην επηρεάζονται από τις καλές (ή 
τις κακές) αγορές προβαίνοντας σε σπατάλες, όπως και να παραμένουν 
νηφάλιοι και να παίρνουν σωστές αποφάσεις την κρίσιμη στιγμή.
Ταυτόχρονα, η αξιοκρατική κατανομή εργασιών και αρμοδιοτήτων, καθώς 
και η απολύτως διαφανής οργάνωση των ναυτιλιακών γραφείων, οι οποίες 
ήταν συνήθεις και δεδομένες πρακτικές στις εισηγμένες στο χρηματιστή-
ριο ναυτιλιακές επιχειρήσεις, είναι πλέον αναγκαίες για την επιβίωση των 
παραδοσιακών ναυτιλιακών οίκων.

Ο ελληνικός εφοπλισμός ήταν ανέκαθεν μακριά από τα φώτα της 
δημοσιότητας, με εξαιρετικά χαμηλό προφίλ. Ισχύει ακόμη αυτό; Αν ναι, 
γιατί; Θεωρείτε πως θα έπρεπε να είναι πιο εξωστρεφείς σε αυτή την 
εποχή των μεγάλων αλλαγών και των κοινωνικών πιέσεων για προγράμματα 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης; 

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι αναγκαίο να μιλήσουν δημόσια 
άνθρωποι με απήχηση, για το τι συμβαίνει γύρω μας και πώς μπορεί κανείς 
να προσφέρει στην ελληνική κοινωνία. Σε μια τόσο δύσκολη εποχή, πρέπει 
να χρησιμοποιηθεί κάθε διαθέσιμο εργαλείο, προκειμένου να αφυπνιστούν 
οι συνειδήσεις όλων μας. 
Το ίδιο ακριβώς ισχύει και στα περιβαλλοντικά ζητήματα, τα οποία αφορούν 
όλους μας άμεσα. Για να βελτιωθεί όμως η αποτελεσματικότητα της κάθε 
πρωτοβουλίας και διάθεσης της ναυτιλιακής κοινότητας να συμβάλει στην 
επίλυση ή στην άμβλυνση κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων, θα πρέ-
πει να υπάρχει συνεχής συνεργασία με τα διεθνή θεσμικά όργανα.  Δυστυχώς 
παρατηρείται να θεσμοθετούνται κανόνες χωρίς τη συμμετοχή των εμπλεκο-
μένων, με αποτέλεσμα την αβεβαιότητα όσον αφορά την αποτελεσματικότη-
τα των μέτρων και παράλληλα τεράστιες κεφαλαιακές επενδύσεις που απο-
δυναμώνουν τη δυνατότητα λειτουργίας και των προγραμμάτων κοινωνικής 
ευθύνης των εταιρειών.
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι. ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΑΣ



Ποια είναι τα πλεονεκτήματα για μια 
ναυτιλιακή εταιρεία, η οποία είναι 
εισηγμένη στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, 
έναντι άλλων διαχειριστριών εταιρειών 
που διοικούνται και αντλούν κεφάλαια 
με πιο παραδοσιακούς τρόπους; Η 
απόφαση της οικογένειάς σας να 
επενδύσετε σε αυτή τη στρατηγική 
έχει αλλάξει τον τρόπο σκέψης 
σας; Θεωρείτε ότι οι διεθνείς 
κεφαλαιαγορές θα αποτελέσουν 
μακροπρόθεσμα τη μοναδική επιλογή 
για τη χρηματοδότηση νέων projects; 

Το να είναι μια ναυτιλιακή εταιρεία 
εισηγμένη στο χρηματιστήριο της 
Νέας Υόρκης τής δίνει τη δυνατότητα 
να προσεγγίσει μια διαφορετική βάση 
επενδυτών και παράλληλα της παρέχει 
μεγαλύτερη πλατφόρμα συνεργασίας 
με τράπεζες, με διαφορετικούς τρό-
πους. Ουσιαστικά, η στρατηγική μας 
να επενδύσουμε σε αυτή τη δομή οδη-
γήθηκε από την εξεύρεση μιας σπου-
δαίας ευκαιρίας: τη σημαντική αύξηση 
των εξαγωγών παραγώγων φυσικού 
αερίου από τις ΗΠΑ, αλλά και από 
την επιθυμία μας να εκμεταλλευτούμε 
την αύξηση αυτή μέσω της επέκτασης 
του στόλου μας. Τον στόχο μας αυτόν 
ενστερνίστηκε η συν-ιδρύτρια εταιρεία 
στην Dorian LPG, Seacor, η οποία ήταν 
ήδη εισηγμένη στη Νέα Υόρκη και στην 
οποία ο πατέρας μου διετέλεσε διευθυ-
ντής για δεκατρία χρόνια.

Πώς θα επηρεάσει η νέα ενεργειακή 
πολιτική των ΗΠΑ, και συγκεκριμένα 
αυτή που σχετίζεται με τις εξαγωγές 
LPG ως καυσίμου, την αγορά στην 
οποία απασχολούνται τα πλοία σας; 
Στο πλαίσιο αυτό, ποιος ο ρόλος των 
περιβαλλοντικών κανονισμών του ΙΜΟ 
για την αγορά των LPG carriers; 

Παρά το γεγονός ότι υπήρχαν κάποιοι 
περιορισμοί στις εξαγωγές φυσικού 
αερίου και πετρελαίου από τις ΗΠΑ 
μετά την «Επανάσταση του Σχιστολιθι-
κού Αερίου», το LPG εξαγόταν ελεύθε-
ρα, χωρίς περιορισμούς. Ωστόσο, αυτό 
που επηρεάζει την αγορά των LPG 
περισσότερο ακόμα και από την ενερ-
γειακή πολιτική των ΗΠΑ είναι οι συνε-
χόμενες εμπορικές διενέξεις ΗΠΑ-Κί-
νας. Τη στιγμή που γράφεται το κείμενο, 
είναι σε ισχύ δασμοί 25% στις εισαγω-
γές LPG της Κίνας από τις ΗΠΑ, κάτι το 
οποίο σημαίνει ότι οι Κινέζοι απέφευγαν 
το περασμένο έτος να εισάγουν LPG 
από τις ΗΠΑ, με τις τελευταίες να στρέ-
φονται σε άλλες αγορές. Συνεπώς, οι 
ΗΠΑ εξήγαγαν για πρώτη φορά LPG σε 
περιοχές όπως η Ινδία. Η ναυλαγορά για 
τα LPG carriers κινήθηκε σε καλά επίπε-
δα το 2019, ωστόσο η αφαίρεση τέτοιων 
δασμών θα παράσχει μια επιπλέον στή-
ριξη στη ναυλαγορά.

Το 2018 εκλεχθήκατε μέλος του ΔΣ 
της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής 

Συνεργασίας του Λονδίνου. Θεωρείτε 
ότι η νέα γενιά Ελλήνων πλοιοκτητών 
και managers ενδιαφέρεται για τη 
συλλογική τους εκπροσώπηση και 
αλληλοϋποστήριξη; 

Ένα από τα στοιχεία της ναυτιλίας που 
με προσέλκυσαν ήταν η αλληλοϋποστή-
ριξη και η προσβασιμότητα της βιομη-
χανίας, καθώς και η εξωστρέφεια των 
ναυτιλιακών εταιρειών τουλάχιστον σε 
θέματα τεχνικής φύσεως. Πριν από την 
ενασχόλησή μου με τη ναυτιλία, εργά-
στηκα τέσσερα χρόνια στη βιομηχανία 
της τεχνολογίας στην Καλιφόρνια. Παρά 
το γεγονός ότι αναπτυσσόταν ραγδαία 
και ήταν δυναμική, δεν τη θεωρούσα 
τόσο φιλόξενη. Συνεπώς, στην ερώτη-
σή σας η απάντηση είναι ναι, θεωρώ ότι 
η νέα γενιά Ελλήνων πλοιοκτητών και 
managers ενδιαφέρεται για τη συλλο-
γική τους εκπροσώπηση και αλληλοϋ-
ποστήριξη. Το βλέπω αυτό και από τη 
συμμετοχή νέων σε ηλικία συναδέλφων 
στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, στην 
Ελληνική Επιτροπή Ναυτιλιακής Συνερ-
γασίας του Λονδίνου, αλλά και στα ΔΣ 
Επιτροπών πολλών P&I Clubs (εγώ, από 
την πλευρά μου, είμαι διευθυντής του 
UK P&I Club).

Έχετε αναγνωρίσει κάποιους 
συγκεκριμένους τύπους/μεγέθη πλοίων 
που θεωρείτε ότι στο άμεσο μέλλον θα 
αποτελέσουν ανταγωνιστική επένδυση; 

Η νέα γενιά Ελλήνων πλοιοκτητών 
και managers ενδιαφέρεται για τη 
συλλογική τους εκπροσώπηση και 
αλληλοϋποστήριξη 

Ο κ. Αλέξανδρος Ι. Χατζηπατέρας, Executive Vice President of 
Business Development της Dorian LPG (USA) LLC, αναφέρεται στις 
ευκαιρίες και στις προκλήσεις που προσφέρει το χρηματιστήριο 
στις ναυτιλιακές εταιρείες, στις προοπτικές για τη ναυλαγορά, 
καθώς και στο μέλλον της ναυτιλιακής βιομηχανίας  
και των θαλάσσιων διαδρομών στο εγγύς μέλλον.
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Σε ό,τι αφορά το LPG, θεωρούμε ότι ως καύσιμο αποτελεί 
μια πιθανή επένδυση για εμάς. Αναφορικά με την αγορά των 
dry και των tankers, προσωπικά προτιμώ τους τύπους πλοίων 
με μεγαλύτερη ρευστότητα, όπως τα Aframax / Kamsarmax, 
καθώς υπάρχουν πάντα αγοραστές και πωλητές που δίνουν 
συγχρόνως έμφαση στην προσφορά προκειμένου να έχουν 
μια λεπτομερή εικόνα του orderbook και του ηλικιακού προ-
φίλ αυτών των πλοίων. Θεωρώ ότι οι ενοποιήσεις στη ναυ-
πηγική βιομηχανία, όπως αυτή μεταξύ των HHI και DSME 
(τη στιγμή που γράφεται το κείμενο εκκρεμούν οι εγκρίσεις 
από τις αρχές ανταγωνισμού), και ουσιαστικά η μείωση του 
ανταγωνισμού μεταξύ ναυπηγείων, ιδιαίτερα στο μέτωπο των 
δεξαμενόπλοιων, θα παράσχει μια πιο υγιή ισορροπία μεταξύ 
προσφοράς και ζήτησης στο μέλλον. Για πολλά χρόνια, η πλεο-
νάζουσα παραγωγική ικανότητα των ναυπηγείων έχει οδηγήσει 
τους ναύλους για όλους τους τύπους πλοίων προς τα κάτω. 
Τώρα βλέπουμε φως στο τούνελ για τα bulkers και τα tankers, 
μετά από πολλά δύσκολα χρόνια για τη ναυλαγορά.

Η Dorian LPG αποτελεί μια εισηγμένη εταιρεία στις ΗΠΑ, 
που όμως διοικείται από την Ελλάδα. Το ρυθμιστικό πλαίσιο 
στην Ελλάδα προσφέρει ακόμα ένα ανταγωνιστικό και 
ασφαλές περιβάλλον για μια διαχειρίστρια εταιρεία με διεθνή 
παρουσία και έκθεση; 

Η Ελλάδα έχει μακρά ιστορία ως ναυτιλιακός κόμβος και έχει 
προσαρμοστεί στις νέες εποχές, όπου πολλές εταιρείες έχουν 
ενοποιηθεί και έχουν εισαχθεί στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, 
όπως ο NASDAQ και το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. To 
υπάρχον επενδυτικό κλίμα στην Ελλάδα είναι θετικό και είμα-
στε ευτυχείς που καταφέραμε να μεγαλώσουμε την παρουσία 

μας εδώ μεταξύ 2014 και 2017, οπότε και παρα-
λάβαμε δεκαεννέα νέα πλοία. Ένας από τους 
σημαντικότερους παράγοντες που οδηγούν 
στην άνθηση της ναυτιλίας στην Ελλάδα είναι το 
σταθερό φορολογικό καθεστώς για τη διαχείρι-

ση πλοίων από τη χώρα. Αυτό έχει θετικά αποτελέσματα για 
τις διαχειρίστριες εταιρείες και τις θέσεις εργασίας στη ναυ-
τιλιακή βιομηχανία της χώρας. Το ταλέντο των επαγγελματιών 
εδώ είναι μεγάλο και στην Dorian είμαστε τυχεροί να έχουμε 
μια νέα, δυναμική ομάδα ανθρώπων.

Δεδομένης της ανάπτυξης των σιδηροδρομικών και οδικών 
αξόνων μεταφοράς εμπορευμάτων σε Ασία και Ευρώπη, ποιο 
θεωρείτε ότι είναι το μέλλον της ναυτιλιακής βιομηχανίας και 
των θαλάσσιων διαδρομών του σήμερα; 

Η ναυτιλία πάντα θα έχει θέση στις διεθνείς μεταφορές για τα 
χρόνια που έρχονται. Η φύση των πλοίων, η ενέργεια που θα 
χρησιμοποιούν αυτά για την κίνησή τους και οι διαδρομές που 
θα ακολουθούν θα αλλάξουν στο μέλλον, ωστόσο η ναυτιλία 
είναι μία από τις πλέον ευπροσάρμοστες και ευέλικτες βιομη-
χανίες και θα καταφέρει να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του 
μέλλοντος, ακόμα και αν είναι διαφορετικής μορφής από αυτό 
που είχαμε συνηθίσει έως σήμερα. Εμπορεύματα θα συνεχί-
ζουν να μεταφέρονται και θα υπάρχουν ακόμη επενδυτικές 
ευκαιρίες και αποδόσεις που μόνο η ναυτιλία μπορεί να κεφα-
λαιοποιήσει. Η θάλασσα αποτελεί το μοναδικό όχημα για τις 
εταιρείες να καρπωθούν τα πλεονεκτήματα αυτού και να εκμε-
ταλλευτούν τις ευκαιρίες όταν αυτές εμφανίζονται. Tα πλοία 
του μέλλοντος θα διαθέτουν έναν συνδυασμό καθαρότερων 
καυσίμων, μπαταριών και ανακυκλώσιμης ενέργειας, ακόμα και 
ηλιακής και αιολικής. Αυτό που δεν θα αλλάξει, όμως, είναι πως 
τα πλοία θα εξυπηρετούν πελάτες από απομακρυσμένες περι-
οχές και θα παραδίδουν αγαθά σε εκείνους που χρειάζονται 
έναν αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο μετα-
φοράς εμπορευμάτων.

Η ναυτιλία είναι μία από τις πλέον 
ευπροσάρμοστες και ευέλικτες βιομηχανίες 
και θα καταφέρει να αντεπεξέλθει στις 
απαιτήσεις του μέλλοντος. 
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Διεθνή
Ύδατα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
-

Η Mitsubishi Heavy Industries αναγκάζεται σε συρρίκνωση

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον ιαπωνικό αλλά και διεθνή ναυτιλιακό Τύπο, η 
Mitsubishi Heavy Industries εξετάζει το ενδεχόμενο να πωλήσει ένα από τα μεγα-
λύτερα ναυπηγεία της στην Ιαπωνία. Σκοπός είναι να μειώσει τα λειτουργικά έξοδά 
της αλλά και να περιορίσει την παρουσία της σε μια αγορά που έχει στρεβλωθεί 
από τον διεθνή αθέμιτο ανταγωνισμό, ιδίως σε ορισμένες κατηγορίες κατασκευής 
μεγάλων πλοίων. Πιο συγκεκριμένα, ο ιστορικός ιαπωνικός όμιλος εξετάζει την άμε-
ση πώληση του ναυπηγείου Koyagi, στο Nagasaki, στην Oshima Shipbuilding Co., τον 
τρίτο μεγαλύτερο ναυπηγικό όμιλο στην Ιαπωνία.
Η προστατευτική πολιτική της Νότιας Κορέας και της Κίνας ως προς τα ναυπηγεία 
τους, αλλά και η αδυναμία των διεθνών οργάνων και φορέων να ανιχνεύσουν και να 
καταδικάσουν τις όποιες αθέμιτες πρακτικές οι οποίες διαστρεβλώνουν τον διεθνή 
ανταγωνισμό, οδηγούν σε άμεσες και ριζικές αναθεωρήσεις των στρατηγικών που 
θα επιτρέψουν την επιβίωση στα ναυπηγικά conglomerates Δύσης και Ανατολής.

DSME: Παραγγελία $200 εκατ. από την Chevron

Με ανακοίνωσή της, την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019, η Daewoo Shipbuilding & 
Marine Engineering Co. (DSME), το τρίτο μεγαλύτερο ναυπηγείο στον κόσμο, γνω-
στοποίησε πως έλαβε από την αμερικανική εταιρεία πετρελαίου Chevron παραγγελία 
για την κατασκευή πλωτής πλατφόρμας εξορύξεων, αξίας $200 εκατ., με ημερομηνία 
παράδοσης εντός του 2020.

Επιμέλεια: 
Γιάννης Θεοδωρόπουλος, 
Μιχάλης Νικολάου

Ειδήσεις  
από τις θάλασσες 
του κόσμου



Η προαναφερθείσα συμφωνία αποτελεί την πρώ-
τη του ναυπηγείου εντός της τελευταίας πεντα-
ετίας, καθώς η προηγούμενη παραγγελία ναυπή-
γησης τέτοιου είδους offshore πλατφόρμας είχε 
πραγματοποιηθεί το 2014. Η παράκτια εγκατά-
σταση αναμένεται να τοποθετηθεί στον Κόλπο 
του Μεξικού, με δυναμικότητα παραγωγής αργού 
περί τα 75.000 βαρέλια ημερησίως.
Μετά και από αυτή τη συμφωνία, η DSME συγκέ-
ντρωσε το 2019 παραγγελίες ύψους $5,95 δις, με 
31 πλοία υπό ναυπήγηση, επιτυγχάνοντας έτσι το 
71% του ετήσιου στόχου της.

Συρρίκνωση για την ευρωπαϊκή τραπεζική 
χρηματοδότηση της ναυτιλίας

O αριθμός των ευρωπαϊκών τραπεζών που εξέρ-
χονται της ναυτιλιακής χρηματοδότησης αυξάνε-
ται πλέον ραγδαία, με τελευταίο χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αυτό της γερμανικής DVB Bank.
Η DVB Bank, η οποία ανήκει στη γερμανική DZ 
Bank και κάποτε βρισκόταν στις πέντε κορυφαίες 
τράπεζες ναυτιλιακής χρηματοδότησης, αναμένεται 
να τερματίσει την έκθεσή της στη ναυτιλιακή βιο-
μηχανία, αφού πρώτα έχει εξέλθει των κλάδων των 
αερομεταφορών και των χερσαίων μεταφορών.
Μάλιστα η DZ Bank πασχίζει από το 2017 να βρει 
αγοραστές για το ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο της 
DVB Bank χωρίς αντίκρισμα. Τους επόμενους 
μήνες, λοιπόν, η DVB Bank θα κλείσει τα κατα-
στήματά της σε Νέα Υόρκη, Αμβούργο, Όσλο και 
Αθήνα.
Σημειώνεται ότι στην τελευταία έκθεση της 
Petrofin για τα ναυτιλιακά χαρτοφυλάκια των 
κορυφαίων τραπεζών-δανειστών, η DVB Bank 
βρισκόταν στην 11η θέση, με τα δάνειά της προς 
τη ναυτιλία να ανέρχονται σε $10,79 δις. Τέλος, 
στην εν λόγω έκθεση της Petrofin, ενδιαφέρον 
εύρημα αποτελεί ότι το 2018 η τραπεζική χρη-
ματοδότηση στη διεθνή ναυτιλία υποχώρησε 
στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δώδε-
κα ετών, κυρίως λόγω της ανόδου μη τραπεζικών 
πηγών χρηματοδότησης, όπως του leasing.

Νέα σχέδια της SOCAR στην Ουκρανία

Όπως γνωστοποιήθηκε την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 
2019 σε δήλωση του προέδρου του Αζερμπαϊ-
τζάν, Ilham Aliyev, η SOCAR, κρατική πετρελαϊκή 
εταιρεία της χώρας, θα επεκτείνει την ήδη επιτυ-
χημένη δράση της στην Ουκρανία.
Σε κοινή συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε 
τη συνάντηση με τον ομόλογό του Volodymyr 
Zelensky στο Μπακού, ο Aliyev ανακοίνωσε πως 
ήρθαν σε συμφωνία για την εφαρμογή συγκεκρι-

μένων βημάτων με στόχο τόσο την 
ανάπτυξη επιχειρηματικών πλάνων 
στην Ουκρανία μέσω της SOCAR, 
καθώς και για άλλα κοινά επενδυ-
τικά σχέδια των δύο χωρών.
Η SOCAR δραστηριοποιείται εδώ 
και μία δεκαετία με επιτυχία στην 
Ουκρανία, διαθέτοντας περισσό-
τερα από εξήντα πρατήρια πετρε-
λαίου, αλλά και τέσσερα μεγάλα 
κέντρα συλλογής και διανομής 
πετρελαίου.
Από την πλευρά του ο κ. Zelensky 
κάλεσε τις εταιρείες του Αζερμπα-
ϊτζάν να συμμετάσχουν ενεργά 
στις ιδιωτικοποιήσεις που θα ξεκι-
νήσουν στην Ουκρανία και τόνισε 
ότι η χώρα του θα επικεντρωθεί 
στην παραγωγή και στη μεταφορά 
πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Εκτός των άλλων, οι δύο ηγέτες 
αποφάσισαν να ενισχύσουν τη 
διμερή τους συνεργασία σε όλους 
τους τομείς των μεταφορών, 
συμπεριλαμβανομένων των αερο-
πορικών.

Συγχωνεύσεις και συνεργασίες 
στον μεταλλευτικό κλάδο

Μία από τις μεγαλύτερες μεταλ-
λευτικές εταιρείες του κόσμου, 
η ArcelorMittal, ανακοίνωσε τη 
Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 ότι 
εξαγόρασε την Essar Steel India 
Limited (ESIL) και ταυτόχρονα ότι 
δημιούργησε ένα joint venture 
με τη Nippon Steel Corporation 
με την ονομασία «ArcelorMittal 
Nippon Steel India Limited (AM/
NS India)».
Το εν λόγω joint venture θα είναι 
ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια 
εταιρεία της ESIL, όπως σημειώ-
νεται στη σχετική ανακοίνωση. Η 
ArcelorMittal θα κατέχει το 60% 
της AM/NS India, ενώ η Nippon 
Steel το 40%.
Ο κ. Lakshmi Mittal, CEO της 
ArcelorMittal, ανέφερε ότι η Ινδία 
αποτελεί επί χρόνια μια ελκυστική 
αγορά για την εταιρεία του, και 
στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται οι 
πρόσφατες επιχειρηματικές της 
κινήσεις.
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ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ
-

Ελλάδα – Κύπρος – Ισραήλ:  Έπεσαν 
οι υπογραφές για τον αγωγό EastMed 

Παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου 
Μητσοτάκη, του πρόεδρου της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, και του πρωθυπουρ-
γού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, υπεγράφη 
στις 2 Ιανουαρίου η Διακρατική Συμφωνία για τον 
EastMed, από τους υπουργούς Ενέργειας των τρι-
ών κρατών, Κωστή Χατζηδάκη, Γιώργο Λακκοτρύ-
πη και Γιουβάλ Στάινιτς αντίστοιχα.
Η κατασκευή του αγωγού μεταφοράς φυσικού 
αερίου EastMed έχει διάσταση οικονομική, ανα-
πτυξιακή και γεωστρατηγική. Πρόκειται για έναν 
από τους μεγαλύτερους αγωγούς φυσικού αερί-
ου και, πέρα από τις προφανείς συνέπειες για 
τις χώρες, είναι σημαντική η συμβολή του στην 
ειρήνη και στη γεωστρατηγική σταθερότητα στην 
περιοχή, όπως είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης αμέσως μετά την υπογραφή της 
συμφωνίας για την κατασκευή του αγωγού μετα-
φοράς φυσικού αερίου EastMed.
Ο αγωγός θα αναβαθμίσει και τον γεωστρατη-
γικό ρόλο Ελλάδας και Κύπρου και η χώρα μας 
καθίσταται κρίσιμος παίκτης στην ενεργειακή 
τροφοδοσία της περιοχής, τόνισε ο κ. Μητσο-
τάκης, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτο-
ρείο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ο αγωγός δεν αποτελεί απειλή 
για κανέναν και τα τριμερή σχήματα συνεργασίας 
δεν στρέφονται κατά κανενός, τόνισε ο Έλληνας 
πρωθυπουργός.

Βόρειο Πέρασμα: Η Δανία προειδοποιεί  
τη Ρωσία

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Mette Frederiksen, 
δήλωσε πρόσφατα ότι η Δανία σχεδιάζει να ενι-
σχύσει τις δυνατότητες στρατιωτικής επιτήρησής 
της στην Αρκτική Θάλασσα, συμπεριλαμβανομέ-
νου του εναέριου χώρου της, ως απάντηση στην 
αυξανόμενη και διευρυμένη παρουσία της Ρωσίας 
στην περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή. Οι νέες 
στρατιωτικές επιχειρήσεις θα κοστίζουν περίπου 
221 εκατ. δολάρια ΗΠΑ και έχουν σκοπό τόσο 
την παρακολούθηση των ρωσικών δραστηριοτή-
των στην περιοχή όσο –κυρίως– και την κατα-
γραφή δεδομένων που αφορούν το περιβάλλον 
και τον αντίκτυπο στο οικοσύστημα της αυξανό-
μενης ανθρώπινης παρουσίας.
«Παρακολουθούμε συστηματικά την αυξανόμενη 

παρουσία της Ρωσίας στην περιοχή της Αρκτικής», τόνισε χαρακτηριστικά η 
Δανή πρωθυπουργός σε τοπικά ΜΜΕ στις 2 Δεκεμβρίου 2019, πριν αναχωρή-
σει για το Λονδίνο και την 70ή επέτειο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στη 
συνέντευξή της, η κ. Frederiksen δήλωσε ότι η Δανία προτίθεται να αυξήσει 
τη διαρκή και συστηματική επιτήρηση με ραντάρ στη συγκεκριμένη περιοχή, 
καθώς και το δικαίωμά της να διεξάγει θαλάσσιες, αεροπορικές και διαστη-
μικές επιχειρήσεις παρακολούθησης και καταγραφής πάνω από την Αρκτική.
Η πρωθυπουργός επισήμανε επίσης ότι οι συγκεκριμένες στρατιωτικές επι-
χειρήσεις δεν θα απαιτήσουν πρόσθετη χρηματοδότηση από τον κρατικό 
προϋπολογισμό, αλλά την επανεξέταση ορισμένων υφιστάμενων αμυντικών 
κονδυλίων και τη μετέπειτα έγκριση από το δανικό κοινοβούλιο.

Συνεχίζονται οι κυρώσεις της ΕΕ στη Ρωσία

Οι ηγέτες της ΕΕ αποφάσισαν στις 13 Δεκεμβρίου 2019 την παράταση για 
ακόμα έξι μήνες των οικονομικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν το 2014 στη 
Ρωσία μετά την προσάρτηση της Κριμαίας, ανακοίνωσε η προεδρία του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη Σύνοδο Κορυφής 
της ΕΕ στις Βρυξέλλες.
Οι οικονομικές κυρώσεις έχουν, εδώ και πέντε χρόνια, στόχο τους τομείς 
του πετρελαίου, της άμυνας και των τραπεζών της Ρωσίας. Τον περασμένο 
Ιούνιο είχαν παραταθεί επίσης κατά έξι μήνες.
Υπενθυμίζεται πως τον Μάρτιο του 2015 οι ηγέτες της ΕΕ αποφάσισαν να 
συνδέσουν το ισχύον καθεστώς κυρώσεων με την πλήρη εφαρμογή των 
Συμφωνιών του Μινσκ, η οποία προβλεπόταν για το τέλος Δεκεμβρίου του 
2015. Δεδομένου ότι κάτι τέτοιο δεν συνέβη, το Συμβούλιο παρέτεινε τις 
οικονομικές κυρώσεις έως τις 31 Ιουλίου 2016.
Οι οικονομικές κυρώσεις παρατείνονται διαδοχικά από την 1η Ιουλίου 2016, 
φτάνοντας στις 31 Ιανουαρίου 2020 και πλέον στην επέκτασή τους για έξι 
ακόμα μήνες.
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RINA at a glance

We provide a wide range of services across the Energy, Marine, Certification, 
Transport & Infrastructure and Industry sectors
RINA is the excellence behind excellence, a global corporation that leads 
industries to success. We work closely with customers, assisting them in the 
most effective, safe and sustainable way across the Energy, Marine, Certifica-
tion, Transport & Infrastructure and Industry sectors.
Through a global network of 3.800 talented professionals, operating in 200 
offices in 70 countries, we back up the market operators across the entire 
life cycle of their projects.

RINA Hellas for Southern Europe & Africa Area

RINA Hellas is the center of Southern Europe & Africa Area and offers clas-
sification services to all types of ships, yachting services, ISO certification, 
training, R&D projects and cooperates with the most reputable companies 
in Greece and abroad.
A dedicated expert team, the Marine Technical Support Center in Piraeus, 
guarantees an immediate reply to all questions and any issues of our clients 
with the scope to support their operations in the most effective way.
From the beginning of 2019, the new established Global Marine Training Cen-
tre in Piraeus coordinates the worldwide marine training activities of RINA, 
working with new methods and tools to assist shipping companies in improv-
ing the competence of their personnel.  
Significant reinforcement of RINA Hellas structure is foreseen for 2020. 
More managers and experts at all levels will be added to the existing team 
and Piraeus will take a central stage in the global operational organization 
of RINA. This is a strategic decision that will further boost the activities and 
services offered with the scope to better support RINA’s clients with special 
focus to Greek shipping.

RINA: a global corporation  
that leads industries to success

ADVERTORIAL
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Σιγκαπούρη: Pavilion Energy και TMFGS χέρι χέρι  
στην τροφοδοσία LNG

Η Pavilion Energy και η Total Marine Fuels Global Solutions (TMFGS) υπέ-
γραψαν δεκαετούς διάρκειας συμφωνία για την από κοινού ανάπτυξη αλυ-
σίδας εφοδιασμού LNG καυσίμου στο λιμάνι της Σιγκαπούρης. Η συμφωνία 
ακολουθεί το πλαίσιο του Heads of Agreement, που υπογράφτηκε από τις 
δύο εταιρείες τον Ιούνιο του 2018. Η συνεργασία περιλαμβάνει την από 
κοινού χρήση νεότευκτου πλοίου για ανεφοδιασμό καυσίμου LNG, χωρητι-
κότητας 12.000 κ.μ., το οποίο θα επιτρέψει στους δύο εταίρους να εξυπη-
ρετήσουν τις ανάγκες των πελατών τους.
Ο CEO της Pavilion Energy, Frédéric H. Barnaud, σε δηλώσεις του κατά την 
υπογραφή της συμφωνίας ανέφερε ότι η εταιρεία του δεσμεύεται να ηγηθεί 
στην ανάπτυξη λύσεων που θα επιτρέψουν την ενεργειακή μετάβαση σε έναν 
κόσμο με καθαρότερα καύσιμα. Από τη δική του μεριά, ο επικεφαλής της 
TMFGS δήλωσε την ικανοποίησή του για την επίτευξη της συμφωνίας που 
αφορά το πλέον κρισιμότερο λιμάνι ανεφοδιασμού ναυτιλιακών καυσίμων 
του κόσμου, αυτό της Σιγκαπούρης. Αμφότεροι οι εκπρόσωποι των εταιρει-
ών αποτύπωσαν την πρόθεσή του για περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας 
τους και σε άλλους μεγάλους κόμβους ανεφοδιασμού καυσίμων.

Ανιχνευτές εκπομπών θείου στο λιμάνι  
του Ρότερνταμ

Το Υπουργείο Υποδομών και Διαχείρισης Υδάτων της Ολλανδίας ανακοίνω-
σε πως εγκατέστησε πρόσφατα στην κύρια είσοδο του λιμανιού αισθητή-
ρα ελέγχου της ατμοσφαιρικής σύνθεσης. Συγκεκριμένα πρόκειται για μια 
εφαρμογή που εντοπίζει σε πραγματικό χρόνο τις εκπομπές των πλοίων 
καθώς εισέρχονται και εξέρχονται από το λιμάνι, δίνοντας τη δυνατότητα 

παρακολούθησης των εκπομπών θείου και διο-
ξειδίου του άνθρακα.
Στο πλαίσιο ελέγχου της πλήρους συμμόρφωσης 
των πλοίων με τον νέο κανονισμό του ΙΜΟ από 
το 2020 για εκπομπές θείου έως 0,5%, αλλά και 
του ήδη υπάρχοντος κανονισμού στην περιοχή 
της Βόρειας Θάλασσας, όπου οι εκπομπές θεί-
ου έχουν οριοθετηθεί από το 2015 στο 0,1%, η 
κυβέρνηση στοχεύει να εντείνει τους ελέγχους 
ατμοσφαιρικών εκπομπών.
Μάλιστα η επιτροπή που έχει συσταθεί με στόχο 
τον έλεγχο των ρύπων στο λιμάνι του Ρότερνταμ θα 
διεξάγει από το τρέχον έτος και δειγματοληπτικό 
έλεγχο των καυσίμων που χρησιμοποιούν τα πλοία 
τα οποία δραστηριοποιούνται εντός του λιμένα. 
Επιπροσθέτως, πέραν των άλλων ενεργειών, θα γίνε-
ται χρήση ενός μικρού μεγέθους αεροπλάνου, που 
θα παρακολουθεί τις ατμοσφαιρικές εκπομπές των 
πλοίων στο ευρύτερο γεωγραφικό πεδίο.

Η γαλάζια οικονομία, ασπίδα  
για ενδεχόμενη επισιτιστική κρίση

Μια νέα επιστημονική μελέτη, η οποία εκπονήθη-
κε για λογαριασμό του φορέα High Level Panel 
for a Sustainable Ocean Economy και δημοσιο-
ποιήθηκε πρόσφατα σε συμπόσιο του FAO των 
Ηνωμένων Εθνών, καταδεικνύει ότι οι ωκεανοί, 
με τις κατάλληλες καινοτομίες και την καλύτερη 
διαχείρισή τους, θα μπορούσαν να συνεισφέρουν 
κατά παραπάνω από έξι φορές από τα τωρινά 
επίπεδα στην ανθρώπινη διατροφή.
Ο κ. Christopher Costello, επικεφαλής ερευνη-
τής της μελέτης, σημειώνει ότι η θάλασσα έχει 
μια μεγάλη δυναμική προκειμένου να καλύψει τις 
τεράστιες διατροφικές ανάγκες του αυξανόμε-
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νου πληθυσμού την επόμενη δεκαετία. Ο ίδιος 
αναφέρει ότι, εάν βελτιωθεί ο τρόπος διαχείρισης 
των βιομηχανιών που συνδέονται με τους ωκεα-
νούς ενισχύοντας παράλληλα την προστασία του 
θαλάσσιου οικοσυστήματος, θα μπορούν να εξα-
σφαλιστούν οι μακροχρόνιες επισιτιστικές ανά-
γκες εκατομμυρίων ανθρώπων στη Γη.
Η επιστημονική ανακοίνωση «The Future of Food 
from the Sea» διαπιστώνει ότι, λόγω υψηλής δια-
τροφικής αξίας των θαλασσινών, που περιέχουν 
βιταμίνες, μέταλλα και ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, οι 
διατροφικές ανάγκες του πληθυσμού της Γης 
δεν θα εξαρτώνται από το κρέας ή τα λαχανικά. 
Συνεπώς θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη βιώσιμη 
υδατοκαλλιέργεια ως μια εναλλακτική και, όπως 
φαίνεται, υπαρκτή και ουσιώδη πηγή σίτισης.
Από την πλευρά του, ο κ. Manuel Barange, Direc-
tor of FAO Fisheries and Aquaculture Policy and 
Resources Division, σημειώνει ότι η παγκόσμια 
κοινότητα πρέπει να συνεργαστεί για να θέσει 
τέλος στην υπεραλιεία και να βελτιώσει τη δια-
χείρισή της προκειμένου να αντιμετωπιστεί ενδε-
χόμενη επισιτιστική κρίση και να επιτευχθούν 
οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών.

ΜΚΟ εναντίον ναυτιλιακών εταιρειών 
για τις εκπομπές CO2

Στα μέσα του περασμένου Δεκεμβρίου, η ΜΚΟ 
«Transport & Environment», με αφορμή μια νέα 
μελέτη, ανακοίνωσε ότι η MSC υπήρξε υπεύθυνη 
για περίπου 11 εκατ. τόνους CO2 που εκλύθηκαν 
στην ατμόσφαιρα το 2018. Παράλληλα, η ίδια ΜΚΟ 
τόνισε ότι η εταιρεία διαχείρισης εμπορευματοκι-
βωτίων θα ήταν η όγδοη μεγαλύτερη εκπομπός 
ρύπων εάν η ναυτιλία ήταν από πέρυσι στο ETS.
Τον ισχυρισμό αυτόν δεν άφησε ασχολίαστο η 

MSC, η οποία με ανακοίνωσή της τονίζει ότι παραμένει πιστή στη δέσμευσή 
της για τη μείωση των αέριων εκπομπών από τη ναυτιλία και ότι στο πλαίσιο 
αυτό διαχειρίζεται έναν σημαντικό αριθμό οικολογικών πλοίων, επενδύοντας 
παράλληλα σε πράσινες τεχνολογίες. «Το πρόγραμμα βελτίωσης του στόλου 
της MSC είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση κατά 13% των εκπομπών CO2 μεταξύ 
2015 και 2018. Την ίδια ώρα, το ναυπηγικό πρόγραμμα της εταιρείας υποστηρί-
ζει μια βιώσιμη ναυτιλία γραμμών», τονίζεται χαρακτηριστικά.
Παράλληλα η MSC σημειώνει ότι η εν λόγω μελέτη δεν λαμβάνει υπόψη 
σημαντικές λειτουργικές παραμέτρους της εταιρείας και συνεπώς δεν προ-
σφέρει μια πλήρη εικόνα για το μέγεθος και τις επιπτώσεις των αέριων 
εκπομπών.
Εν κατακλείδι, η εταιρεία με έδρα την Ελβετία τάσσεται υπέρ της απαν-
θρακοποίησης της ναυτιλίας και υπογραμμίζει την ανάγκη περιορισμού της 
αβεβαιότητας κυρίως σε ό,τι αφορά τα νέα καύσιμα και τα συστήματα πρό-
ωσης των πλοίων.

Στο ζενίθ οι πωλήσεις VLSFO

Από την 1η Ιανουαρίου 2020, όπως είναι ήδη ευρέως γνωστό, ξεκίνησε η 
εφαρμογή της νέας νομοθεσίας του IMO για μια νέα, αποθειωμένη ναυτιλία. 
Το τρέχον όριο περιεκτικότητας θείου στα ναυτιλιακά καύσιμα είναι πλέον 
στο 0,5%. Επομένως, οι ναυτιλιακές εταιρείες, προκειμένου να συμμορφω-
θούν με τη νέα πραγματικότητα, επιλέγουν ανάμεσα σε καύσιμα χαμηλής 
περιεκτικότητας σε θείο και στη χρήση scrubbers.
Σύμφωνα με στοιχεία που συλλέχθηκαν μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας 
παραγγελιών καυσίμων στο λιμάνι του Ρότερνταμ, TimeToBunker, και ανα-
κοινώθηκαν από τη Λιμενική Αρχή, οι πωλήσεις VLSFO (Very Low Sulphur 
Fuel Oil) αυξήθηκαν ραγδαία κατά το τελευταίο δίμηνο του 2019. Συγκε-
κριμένα τον Σεπτέμβριο οι πωλήσεις ανέρχονταν στους 1.700 τόνους, τον 
Οκτώβριο στους 32.000 τόνους και τον Νοέμβριο στους 95.000 τόνους, 
ανεβάζοντας το μερίδιο του συγκεκριμένου τύπου καυσίμων στις συνολικές 
πωλήσεις καυσίμων από το 1,8% στο 51,6%.
Παρά το γεγονός ότι το εμπόριο της Βόρειας Θάλασσας είναι μέρος της 
SECA, όπου η περιεκτικότητα των καυσίμων σε θείο δεν πρέπει να ξεπερ-
νά το 0,1%, φαίνεται ότι πολλές ναυτιλιακές εταιρείες στο Ρότερνταμ επι-
λέγουν καύσιμα VLSFO (0,5% περιεκτικότητα σε θείο), καθώς δρουν στο 
ευρύτερο ναυτιλιακό εμπόριο και κάνουν χρήση και εναλλαγή καυσίμων 
ανά περιοχή.
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Εκτιμήσεις για την πορεία της κρουαζιέρας 
το 2020

Στην ετήσια έκθεση της Cruise Line Industry 
Association (CLIA) για το 2020 ανακοινώθηκαν 
οι εκτιμήσεις της Ένωσης για τη νέα χρονιά. 
Στους 32 εκατ. επιβάτες αναμένεται να φτάσει ο 
αριθμός αυτών που θα επιβιβαστούν σε κρουαζι-
ερόπλοιο, ενισχυμένος κατά 40% σε σχέση με το 
2010. Οι μισοί εκ των επιβατών αυτών θα προέρ-
χονται, σύμφωνα πάντα με τις εκτιμήσεις, από τη 
Βόρεια Αμερική.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ότι η αγορά της 
Καραϊβικής θα αντιπροσωπεύει το 32% της ανά-
πτυξης της παγκόσμιας αγοράς, ενώ 278 είναι 
τα κρουαζιερόπλοια που θα εισέλθουν στη νέα 
αγορά το 2020. Σύμφωνα με την CLIA, το 2018 η 
κρουαζιέρα είχε ευρύτερο οικονομικό αντίκτυπο 
περί τα $150 δις. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται 
$50 δις ως αμοιβές για τους 1,2 εκατ. εργαζομέ-
νους του κλάδου. Επίσης, τα στοιχεία δείχνουν 
πως κάθε επιβάτης δαπάνησε περίπου $376 στα 
λεγόμενα home ports και γύρω στα $101 σε κάθε 
λιμάνι προορισμού.

Νέος τερματικός κρουαζιέρας στο Τέξας

Το Galveston, το τέταρτο πιο πολυσύχναστο λιμάνι κρουαζιέρας στη 
Βόρεια Αμερική, και η Royal Caribbean Cruises Ltd. υπέγραψαν πρόσφατα 
μακροχρόνια συμφωνία για την ανάπτυξη ενός νέου τερματικού κρουαζιέ-
ρας έναντι του ποσού των $100 εκατ.
Η συμφωνία ορίζει ότι η Royal Caribbean Cruises θα χτίσει τον νέο τερ-
ματικό και θα τον εκμισθώσει από το λιμάνι Galveston για είκοσι χρόνια. Η 
κατασκευή του θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2020 και, σύμφωνα με τις πρώ-
τες εκτιμήσεις, θα καταλαμβάνει έκταση 170.000 τετραγωνικών ποδών στην 
ανατολική πλευρά του αμερικανικού λιμένα.
Όπως σημείωσε ο επικεφαλής του λιμανιού του Galveston, Rodger Rees, 
η συμφωνία αποτελεί ορόσημο όχι μόνο για το λιμάνι αλλά και για το ίδιο 
το νησί, καθώς θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, οδηγώντας ως εκ 
τούτου στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.
Είναι χαρακτηριστικό, τέλος, ότι η αγορά κρουαζιέρας στο Galveston ανα-
πτύχθηκε κατά 13% το 2018, οδηγώντας σε $1,5 δις άμεσες δαπάνες, ενώ 
πλέον απασχολεί 26.241 εργαζομένους.

Σε πράσινες τεχνολογίες επενδύει η Carnival Corporation

Η Carnival Corporation εγκαινιάζει ένα νέο πιλοτικό πρόγραμμα για τη χρή-
ση τεχνολογίας βιο-χωνευτηρίου σε δεκαπέντε πλοία της προς τη βελτίωση 
της διαδικασίας διάθεσης απορριμμάτων τροφίμων και τη συμμόρφωση με 
τις νέες περιβαλλοντικές προδιαγραφές της ναυτιλίας.
Τα εν λόγω συστήματα μειώνουν το αποτύπωμα άνθρακα των πλοίων, 
χρησιμοποιώντας μια διαδικασία αερόβιας «χώνευσης», που μετατρέπει 
τα σωματίδια τροφίμων σε υγρά, περιορίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να διαχω-

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ - ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ



ρίσουν μικρά κομμάτια πλαστικών από τα απόβλητα τροφίμων.
Ο κ. Chris Donald, αντιπρόεδρος εταιρικής περιβαλλοντικής 
συμμόρφωσης της Carnival Corporation, σημειώνει χαρακτη-
ριστικά: «Σκεφτείτε τα εν λόγω συστήματα ως ένα τεράστιο 
στομάχι από ανοξείδωτο χάλυβα, που χωνεύει τα απόβλητα 
των τροφίμων».
Τέλος, ο κ. Peter Anderson, Chief Ethics and Compliance 
Officer της Carnival Corporation, σημειώνει από την πλευρά 
του ότι πρόκειται για μια επένδυση σε μια πράσινη τεχνολογία 
και εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική της εταιρείας για 
τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

Ο Πειραιάς home port για ένα ακόμα κρουαζιερόπλοιο

Η MSC Cruises θα «εγκαινιάσει» το «MSC Lirica» στην αγορά 
της Ανατολικής Μεσογείου το καλοκαίρι του 2021, με κύριο 
λιμάνι επιβίβασης και αποβίβασης (home port) για όλη τη 
σεζόν τον Πειραιά.
Το «MSC Lirica» θα πραγματοποιεί κρουαζιέρες επτά διανυ-
κτερεύσεων από Πειραιά, προσφέροντας ένα νέο, καινοτόμο 
δρομολόγιο 23 εβδομαδιαίων αναχωρήσεων από τον Μάιο 
έως και τον Σεπτέμβριο του 2021 από τον Πειραιά για τα λιμά-
νια της Μυκόνου, της Χάιφας, της Λεμεσού, της Ρόδου και του 
Κουσάντασι, με επιστροφή στον Πειραιά.
Ο κ. Angelo Capurro, εκτελεστικός διευθυντής της MSC 
Cruises, δήλωσε: «Από τότε που επιβιβάσαμε για πρώτη φορά 

τους επιβάτες μας από την Ελλάδα το 2003, η παρουσία μας 
στη χώρα αυξήθηκε σημαντικά, και θα ήθελα να εκφράσω την 
ευγνωμοσύνη μας για την απίστευτη υποστήριξη που παρεί-
χε η ελληνική ταξιδιωτική κοινότητα για να μας βοηθήσει να 
οικοδομήσουμε την τοπική αγορά και την επιτυχία μας. […] Η 
σχέση με την ελληνική κοινότητα ταξιδιωτικών πρακτορείων 
έχει αναπτυχθεί με τόσο θετικό ρυθμό, ώστε να μπορούμε να 
προσβλέπουμε σε συνεργασία για ένα πολυάσχολο καλοκαίρι 
του 2021, όταν ο Πειραιάς θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 
στο πρόγραμμα κρουαζιέρας της Ανατολικής Μεσογείου, με το 
σύνολο των επιβατών να επιβιβάζονται εκεί για πρώτη φορά».
Η MSC Cruises σχεδιάζει να φέρει τους επιβάτες της στην 
Αθήνα από τη Βόρεια Ευρώπη και από ακόμα πιο μακρινές 
χώρες, με τις προσφορές MSC Fly & Cruise, για να επιβιβα-
στούν στα πλοία της από το λιμάνι του Πειραιά.

luboilorder@lukoil.com
www.lukoilmarine.com

NAVIGO MCL Extra shows excellent 
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Στις μεταφορές, ιδίως για τα πλοία, πολλά ακούγονται για τα λεγόμενα 
«εναλλακτικά» καύσιμα. Το LNG, το υδρογόνο, η μεθανόλη, η αμμωνία κ.λπ. 
παρουσιάζονται ως τα καύσιμα του μέλλοντος. Και επειδή τελευταία γίνεται 
όλο και πιο σαφές ότι κανένα από αυτά δεν επιφέρει πραγματικές μειώσεις 
στις εκπομπές CO2 έναντι των συμβατικών καυσίμων (θυμίζουμε ότι όλα 
παράγονται από το φυσικό αέριο), τώρα ονομάζονται «μεταβατικά», με την 
ελπίδα ότι κάποτε θα μπορέσουν να παραχθούν από βιομάζα-βιοαέριο ή 
από ηλεκτρόλυση του νερού. Η τελευταία (ηλεκτρόλυση), για να παραγάγει 
υδρογόνο, απαιτεί τεράστιες ποσότητες ηλεκτρισμού ο οποίος, για να είναι 
πραγματικά «πράσινο» το υδρογόνο, πρέπει να προέρχεται από ανανεώσι-
μες πηγές. Ούτε αρκετή παραγωγή βιοαερίου ούτε αρκετός ανανεώσιμος 
ηλεκτρισμός προβλέπεται να υπάρχουν σύντομα για την παραγωγή του 
τεράστιου όγκου υγρών καυσίμων που απαιτούν οι μεταφορές.
Με αυτά τα δεδομένα, ότι δηλαδή ρεαλιστικά δεν προβλέπεται σύντομα 
απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, τι άλλο θα μπορούσε να ωθήσει τις 
μεταφορές γρήγορα προς το «ιερό δισκοπότηρο» των μηδενικών εκπο-
μπών CO2; Εγώ θεωρώ πως η πυρηνική ενέργεια είναι μια απόλυτα ρεαλιστι-
κή λύση. Ποια πυρηνική ενέργεια όμως; Η πυρηνική ενέργεια που θα αναφέ-
ρω κατωτέρω δεν έχει καμία σχέση με την πυρηνική ενέργεια που γνωρίζει 
το ευρύτερο κοινό και καμία σχέση με Τσερνόμπιλ και Φουκουσίμα. 
Είναι γεγονός ότι οι αντιδράσεις στο άκουσμα της πυρηνικής ενέργειας είναι 
αρνητικές. Ποια θα ήταν όμως η αντίδραση του κοινού όταν γίνει γνωστό 
ότι μπορεί να κατασκευαστούν σύντομα πυρηνικοί αντιδραστήρες πολύ 
μικρού μεγέθους (π.χ. 2 x 5 μ.), -50 MW, χωρίς πιθανότητα κατακρήμνισης 
(meltdown), χωρίς ανάγκη ενεργής ψύξης, τελείως κλειστοί, χωρίς ανάγκη 
συντήρησης και ανατροφοδοσίας για 15-20 χρόνια, και με ελάχιστα ή καθό-
λου ραδιενεργά κατάλοιπα στο τέλος της ζωής τους, ενώ θα κοστίζουν μόνο 
8-10 εκατ. δολάρια; (Για σύγκριση, οι τωρινές μηχανές εσωτερικής καύσης 
έχουν κόστος της τάξεως των 3-4 εκατ. δολαρίων, ενώ το κόστος καυσίμων 
για ένα, π.χ., Panamax πλοίο είναι της τάξεως των 100 εκατ. δολαρίων στη ζωή 

Στη μάχη κατά της υπερθέρμανσης 
του πλανήτη, οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας (αιολική, ηλιακή κ.λπ.) 
αναμφίβολα θα αυξηθούν και θα 
συμβάλουν στη μείωση της χρήσης 
ορυκτών καυσίμων. Τεράστια ηλιακά 
και αιολικά παράκτια πάρκα είναι στα 
σκαριά σε πολλές χώρες. Στον τομέα 
των μεταφορών, όμως, η αιολική και 
η ηλιακή ενέργεια δεν δύνανται να 
συνεισφέρουν σημαντικά. Εκεί τα 
ορυκτά καύσιμα φαίνεται να είναι 
αναγκαία για πολλά χρόνια ακόμα.  
Ή ίσως υπάρχει μία ακόμα λύση... 

Εμπορικά πλοία με 
πυρηνική ενέργεια: 
Σύντομα κοντά σας!

ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

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



του πλοίου.) Μιλάμε για αντιδραστήρες τέταρτης γενιάς (η Φουκουσίμα π.χ. 
είναι δεύτερης). Οι αντιδραστήρες αυτοί δεν ψύχονται με νερό, το οποίο 
χρειάζεται αντλίες, οι οποίες όταν σταματήσουν επέρχεται τήξη του αντιδρα-
στήρα (Φουκουσίμα). Η ψύξη τους είναι με υγρό μέταλλο (π.χ. μόλυβδος) ή 
λιωμένο αλάτι ή ήλιον και είναι τελείως φυσική-παθητική (ούτε αντλίες ούτε 
ηλεκτρισμός ούτε αυτοματισμοί χρειάζονται). Ό,τι και να συμβεί, ο αντιδρα-
στήρας είναι αδύνατον να ανεβάσει θερμοκρασία πέραν του σχεδιασμού. 
Επιπλέον, αντί για εμπλουτισμένο ουράνιο, χρησιμοποιούν ως καύσιμο 
απλό ουράνιο ή και θόριο (το οποίο δεν είναι ραδιενεργό) ή ακόμα και 
τα απόβλητα από τα σημερινά πυρηνικά εργοστάσια ή τα πυρηνικά όπλα 
εν αχρηστία. Επειδή δύνανται να καταναλώσουν το καύσιμό τους σχεδόν 
τελείως, τα όποια απόβλητα παραμένουν ραδιενεργά μόνο για 300 χρόνια 
(ενώ των συνήθων αντιδραστήρων για 100.000 χρόνια). Οι τωρινοί αντι-
δραστήρες δεύτερης γενιάς παράγουν 20 τόνους απόβλητα τον χρόνο, 
ραδιενεργά για 100.000 χρόνια. Ένας 500 ΜW αντιδραστήρας τέταρτης 
γενιάς παράγει μόνο 4 κιλά τον χρόνο, ραδιενεργά για 300 χρόνια. Υπο-
λογίζεται ότι, με την πρόοδο της τεχνολογίας, δεν θα υπάρχει καθόλου 
ραδιενέργεια στο τελικό υπόλειμμα καυσίμου. Φυσικά, από τέτοιους αντι-
δραστήρες δεν μπορούν να παραχθούν πυρηνικά όπλα (και αυτός ήταν 
ο λόγος που οι μελέτες τους σταμάτησαν το 1960 υπέρ των σημερινών 
αντιδραστήρων). Το μέσο κόστος παραγωγής ηλεκτρισμού από αυτούς 
τους μίνι αντιδραστήρες είναι 5-10 λεπτά ανά kWh, παρόμοια δηλαδή με 
τα κόστη της αιολικής ενέργειας. 
Σήμερα υπάρχουν έξι διαφορετικοί τύποι μικρο-αντιδραστήρων τέταρτης 
γενιάς, άλλοι σε κατάσταση κατασκευής πρωτοτύπων και άλλοι στα τελικά 
στάδια σχεδιασμού, με διάφορες χώρες και κοινοπραξίες μεγάλων εταιρει-
ών να εμπλέκονται.
Οι περισσότεροι μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως καύσιμο τα τωρινά πυρηνι-
κά όπλα, κάτι που θα ικανοποιούσε όλες τις ενεργειακές ανάγκες του πλανήτη 
για τα επόμενα 500 χρόνια! Οι αντιδραστήρες αυτοί μαζί με τον εξοπλισμό 

τους (μικρο-τουρμπίνες κ.λπ.) μπορούν να παρά-
γουν υπερκρίσιμο ατμό ή υπερκρίσιμο CO2, που 
κινεί μικρές τουρμπίνες για κίνηση προπέλας ή τρο-
φοδοσία ηλεκτρισμού-μπαταριών. Καμία ανθρώ-
πινη επέμβαση δεν απαιτείται κατά τη λειτουργία. 
Στο τέλος της ζωής του, ο αντιδραστήρας θα απο-
σύρεται και θα αντικαθίσταται με άλλον. Φυσικά, οι 
αντιδραστήρες τέταρτης γενιάς στη στεριά θα μπο-
ρούν να παράγουν, εκτός από άφθονη ηλεκτρική 
ενέργεια, εύκολο και άπλετο υδρογόνο με θερμοχη-
μική παραγωγή (διάσπαση ύδατος σε πολύ υψηλή 
θερμοκρασία χρησιμοποιώντας κύκλους χημικών 
αντιδράσεων αντί για ηλεκτρόλυση). 
Ας αναλογιστούμε τις δυνατότητες που δίνει 
στους ναυπηγούς η απεριόριστη διαθεσιμότητα 
ενέργειας σε ένα πλοίο. Θα μπορούσαν τα πλοία, 
για παράδειγμα, να γίνουν πολύ ταχύτερα, ακόμα 
και υδροπτέρυγα ή hovercrafts, όπως αναφέρει 
παλαιότερο άρθρο του The Maritime Executive. 
Τα τεράστια hovercrafts (που λειτουργούν και 
στη στεριά) θα μπορούσαν να προσεγγίζουν 
μέσα σε αεροδρόμια –ιδίως αυτά κοντά στα 
παράλια– για τη μεταφορά ή την ανταλλαγή φορ-
τίων με αεροπλάνα και τρένα.
Σίγουρα θα χρειαστούν μερικά (5 έως 10) χρόνια 
έως ότου οι μικρο-αντιδραστήρες αυτοί δοκι-
μαστούν και αποδείξουν την ασφάλειά τους και 
άλλα τόσα για την ευρεία παραγωγή τους. Θεωρώ 
όμως ότι –όπως και τα αυτόνομα πλοία– η διάδο-
σή τους θα είναι θέμα χρόνου. 
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Ο Ορίζοντας
από τη Γέφυρα

Αύξηση των περιστατικών πειρατείας στα Στενά της Σιγκαπούρης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Συμφωνίας Περιφερειακής Συνεργασίας για την Καταπολέμηση της Πει-
ρατείας και της Ένοπλης Ληστείας και το Κέντρο Πληροφοριών (Regional Cooperation Agreement 
on Combating Piracy and Armed Robbery – ReCAAP ISC), σημειώθηκαν συνολικά 31 περιστατικά 
πειρατείας στο στενό της Σιγκαπούρης έως τις 30 Δεκεμβρίου 2019, έναντι οκτώ το 2018, καταδει-
κνύοντας την αύξηση των περιστατικών στο τετραπλάσιο. Η κατανομή των περιστατικών είναι ισό-
τιμη στη δυτική και στην ανατολική λωρίδα του στενού τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ 12 από τα 16 

Με το βλέμμα του ναυτικού

Του Καπτ. Γ. Γεωργούλη



συμβάντα στην ανατολική λωρίδα 
σημειώθηκαν σε σχετικά σύντομη 
περίοδο, μεταξύ 23 Νοεμβρίου και 
30 Δεκεμβρίου 2019.
Σε αντίθεση με τα περιστατικά που 
έλαβαν χώρα στη δυτική λωρίδα 
του στενού της Σιγκαπούρης, τα 
οποία αφορούσαν κατά κύριο λόγο 
φορτηγίδες με ρυμουλκά, κλοπές σε 
παλιοσίδερα χωρίς να υπάρχει ανα-
φορά για τραυματισμό μελών του 
πληρώματος, τα περιστατικά στην 
ανατολική λωρίδα αφορούσαν κυρί-
ως πλοία μεταφοράς χύδην στερε-
ού φορτίου (8) και δεξαμενόπλοια 
(5), ενώ συγχρόνως αναφέρθηκαν 
περιπτώσεις απειλών, άσκησης βίας 
και τραυματισμών σε μέλη του πλη-
ρώματος.
Το ReCAAP ISC εκφράζει ανησυχία 
για την πρόσφατη αύξηση των συμ-
βάντων και προειδοποιεί ότι, όσο 
οι δράστες των περιστατικών δεν 
συλλαμβάνονται, υπάρχει πιθανότη-
τα περαιτέρω αύξησης των συμβά-
ντων στα Στενά της Σιγκαπούρης, 
ειδικά για τα πλοία που πρόκειται να 
διαπλεύσουν την ανατολική πλευρά 
του στενού (eastbound).
Οι πλοίαρχοι των πλοίων που διέρ-
χονται από τα Στενά της Σιγκα-
πούρης καλούνται να εφαρμόσουν 
τα μέτρα που συνιστώνται στον 
«Περιφερειακό οδηγό για την κατα-
πολέμηση της πειρατείας και της 
ένοπλης ληστείας κατά των πλοίων 
στην Ασία», να βρίσκονται στην 

υψηλότερη κατάσταση επαγρύπνησης σύμφωνα με το σχέ-
διο ασφαλείας του πλοίου, να επιτηρούν στενά τις κινήσεις 
ύποπτων σκαφών και να αναφέρουν όλα τα περιστατικά στο 
πλησιέστερο παράκτιο κράτος αμέσως.
Πριν από την είσοδό τους σε οποιαδήποτε περιοχή όπου 
εκδηλώνονται περιστατικά πειρατείας, οι πλοίαρχοι θα πρέπει 
να επανεξετάσουν το σχέδιο ασφαλείας του πλοίου υπό το 
πρίσμα των τελευταίων πληροφοριών που έλαβαν, να εκτε-
λέσουν εκτίμηση κινδύνου και να λάβουν πρόσθετα μέτρα 
για την αποτελεσματική κάλυψη των όποιων αδυναμιών του 
πλοίου, να ενημερώσουν, να εκπαιδεύσουν το πλήρωμα και να 
προετοιμάσουν με εκτέλεση γυμνασίων τα σχέδια επικοινωνί-
ας έκτακτης ανάγκης.
Το ReCAAP ISC έχει επίσης εκδώσει τη σειρά μέτρων και 
ενεργειών από το πλοίο σε περίπτωση που επίκειται επίθεση 
ή εκδηλώνεται πραγματική επίθεση ως ακολούθως:
• Ενεργοποίηση του συναγερμού που αφορά την 

πειρατική επίθεση.
• Ενεργοποίηση του συστήματος ειδοποίησης ασφαλείας 

πλοίου, το οποίο θα ειδοποιεί τον υπεύθυνο ασφαλείας 
της εταιρείας (Company Security Officer – CSO) και  
το κράτος σημαίας για την επίθεση.

• Ανακοίνωση σύμφωνα με το σχέδιο έκτακτης ανάγκης 
του πλοίου. Στη συνέχεια, το πλήρωμα θα συγκεντρωθεί 
σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες διαδικασίες.

• Η σφυρίχτρα του πλοίου στην αυτόματη θέση ομίχλης, 
για να γίνει γνωστό ότι οι πειρατές έγιναν αντιληπτοί  
και υπάρχει αντίδραση του πληρώματος.

• Ενεργοποίηση του σήματος γενικού συναγερμού.
• Επιβεβαίωση ότι το AIS είναι ενεργοποιημένο.
• Αύξηση της ταχύτητας όσο το δυνατόν περισσότερο, 

με στόχο την αντίστοιχη αύξηση της απόστασης 
μεταξύ του πλοίου και των εισβολέων. Καλό είναι το 
πλοίο να τηρήσει ευθεία πορεία, για να διατηρήσει τη 
μέγιστη ταχύτητα, εφόσον τελικά μπορεί να αναπτύξει 
μεγαλύτερη ταχύτητα από τους διώκτες του. Σε 
διαφορετική περίπτωση, οι όποιοι ελιγμοί πρέπει να 
είναι απότομοι και μικρής διάρκειας, χωρίς φυσικά 
να δημιουργηθούν συνθήκες σύγκρουσης με τα άλλα 
διερχόμενα πλοία.

• Οι παραπάνω ελιγμοί πρέπει, εφόσον το επιτρέπουν οι 
συνθήκες, να εκθέτουν το πειρατικό σκάφος στα κύματα 
και στα απόνερα και να καθυστερούν την προσέγγιση, 
δίνοντας χρόνο στις αρχές του πλησιέστερου κράτους 
να επέμβουν.

• Επιβεβαίωση ότι όλα τα σημεία εισόδου και οι 
πόρτες στους χώρους ενδιαίτησης/μηχανοστασίου 
είναι σφραγισμένες. Στη συνέχεια το πλήρωμα 
συγκεντρώνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες του 
σχεδίου ασφαλείας του πλοίου.

• Εάν και όταν ο πλοίαρχος θεωρεί ότι η επιβίβαση  
των πειρατών είναι θέμα χρόνου και ότι είναι ασφαλές  
να εγκαταλείψει τη γέφυρα, θα πρέπει να κρατήσει το 
πλοίο, να ανάψει τα φώτα ακυβερνησίας (Not Under 
Command – NUC) και όλα τα φώτα καταστρώματος  
και χώρων ενδιαίτησης. 

• Αναφορά της επίθεσης το συντομότερο δυνατό στο 
κοντινότερο παράκτιο κράτος. Επιπλέον, επικοινωνήστε 
με το Διεθνές Ναυτιλιακό Γραφείο (IMB) τηλεφωνικά 
και ακολουθήστε την κλήση προς τον εκπρόσωπο 
ασφαλείας της εταιρείας (Company Security Officer  
– CSO), εάν το επιτρέπει η κατάσταση.

Η αύξηση των περιστατικών πειρατείας στον μεγαλύτερο 
θαλάσσιο διάδρομο, όπως αυτός της Σιγκαπούρης, απειλεί 
ευθέως την ασφαλή μεταφορά των αγαθών, αυξάνοντας το 
μεταφορικό κόστος και, πολύ περισσότερο, την ασφάλεια 
της ναυσιπλοΐας. Τα πλοία που δέχονται επίθεση αντιδρούν 
υπό το καθεστώς μεγάλης πίεσης, όπου η πιθανότητα λάθους 
και ατυχήματος παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις. Οι οδηγίες 
και οι καλές πρακτικές πρόληψης είναι σημαντικές και, φυσι-
κά, αυξάνουν και την πιθανότητα σωστής αντίδρασης από το 
πλήρωμα, αλλά η αντίληψη της ασφάλειας στο μυαλό και στις 
καρδιές των πληρωμάτων των πλοίων είναι η επαγρύπνηση, η 
άμεση επέμβαση των αρχών και η σύλληψη των εγκληματιών, 
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με αποτέλεσμα την αποθάρρυνση και τελικά την 
εξάλειψη των επιθέσεων.
Η παρουσία των δυνάμεων καταστολής του 
εγκλήματος της πειρατείας και της ένοπλης 
ληστείας πρέπει είναι αδιάκοπη, αποδεικνύο-
ντας και στους πειρατές, αλλά πολύ περισσότερο 
στους ναυτικούς, ότι ο μεγαλύτερος εμπορικός 
διάδρομος είναι ασφαλής.

Πλοία μεταφοράς βαρέων φορτίων:  
Η περίπτωση των πλοίων-δεξαμενών

Στην κατηγορία των πλοίων μεταφοράς πολύ 
βαρέων φορτίων ανήκουν και τα πλοία-πλωτές 
δεξαμενές. Αυτά τα πλοία προσφέρουν το μονα-
δικό πλεονέκτημα στους χρήστες της εκτέλεσης 
εργασιών στα ύφαλα του πλοίου, όπως επιθεώ-
ρηση των υφάλων, έλεγχος των υφαλοχρωμάτων 
και πιθανή αντικατάστασή τους ενώ το πλοίο 
ταξιδεύει προς τον προορισμό του. Πώς γίνεται 
αυτό, όμως, και ποιο τελικά είναι το όφελος για 
τον χρήστη της υπηρεσίας; Χαρακτηριστικό είναι 
το παράδειγμα του κρουαζιερόπλοιου «Carnival 
Vista», το οποίο ανέβηκε στο πλοίο-δεξαμενή 
«BOKA Vanguard».
Το πλοίο-δεξαμενή «BOKA Vanguard» είναι 

το μεγαλύτερο παγκοσμίως πλοίο αυτού του τύπου. Το πλοίο μπορεί να 
βυθίζεται με ασφάλεια και υπό πλήρη έλεγχο για αρκετά μέτρα ώστε να 
μπορούν να επιβιβάζονται σε αυτό πλοία και πλωτές κατασκευές μεγάλου 
βυθίσματος γεμίζοντας τις δεξαμενές έρματος που διαθέτει στα ύφαλα. Στη 
συνέχεια η πλωτή κατασκευή ή το πλοίο ανεβαίνει στο βυθισμένο κατά-
στρωμα, οι δεξαμενές έρματος αδειάζουν και το πλοίο επικάθεται στη 
δεξαμενή, όπου μπορούν να εκτελεστούν εργασίες συντήρησης ενώ το 
πλοίο-δεξαμενή το μεταφέρει στο λιμάνι που πρέπει το πλοίο να βρίσκεται 
για να αναλάβει ή να συνεχίσει την αποστολή του. 
Το πλοίο έχει ένα εντυπωσιακό ιστορικό στη μεταφορά μεγάλων υπεράκτιων 
κατασκευών πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά μπορεί να μεταφέρει και 
άλλα πλοία, λειτουργώντας ως πλωτή δεξαμενή σε περιοχές όπου τέτοιες 
υπηρεσίες δεν προσφέρονται. Το πλοίο διαθέτει ένα ανοικτό από πλώρη 
και πρύμνη επίπεδο κατάστρωμα μήκους 275 μ. και πλάτους 70 μ., που του 
επιτρέπει να ανυψώνει και να μεταφέρει το φορτίο μακρύτερο ή πλατύτε-
ρο από αυτές τις διαστάσεις. Αυτό δημιουργεί μια εναλλακτική λύση για τον 
δεξαμενισμό πλοίων και την εκτέλεση εργασιών δεξαμενισμού σε πλοία που 
πιέζονται από τον χρόνο (χρονοναυλώσεις) ή σε κατασκευές που δεν διαθέ-
τουν μέσα πρόωσης και προκειμένου να ρυμουλκηθούν ενώ βρίσκονται στο 
νερό, είναι αποτελεσματικότερο σε όρους κόστους και χρόνου, επιτρέποντας 
την ασφαλή και αποτελεσματική διεξαγωγή επιθεωρήσεων και επισκευών 
δεξαμενισμού. Επίσης, τα πλοία-δεξαμενές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
περιπτώσεις που το πλοίο έχει υποστεί μεγάλη βλάβη και προκειμένου να 
ρυμουλκηθεί, με κίνδυνο η αρχική βλάβη να αποβεί μοιραία για την ακεραι-
ότητα του πλοίου (ναυαγιαίρεση και απομάκρυνση του «Costa Concordia»), 
και τέλος σε περιοχές όπου δεν προσφέρονται υπηρεσίες παραδοσιακού 

 Η πλωτή δεξαμενή «BOKA Vanguard» μεταφέρει το κρουαζιερόπλοιο «Carnival Vista». / Πηγή: Boskalis 

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ
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δεξαμενισμού σε μόνι-
μες ή και αγκυρωμένες 
πλωτές δεξαμενές. Η 
κυριότερη, βέβαια, δρα-
στηριότητα αυτού του 
τύπου πλοίου είναι η 
μεταφορά των πλωτών 
εγκαταστάσεων εξό-
ρυξης πετρελαίου και 
φυσικού αερίου.

Τα πλοία της 
Petrobras  
δεν θα εισέλθουν, 
προσωρινά,  
στα Στενά του 
Ορμούζ

Η κρατική εται-
ρεία πετρελαίου 
και φυσικού αερίου 
Petroleo Brasileiro SA 
(Petrobras) της Βρα-
ζιλίας ανακοίνωσε, την 
Τετάρτη 8 Ιανουαρίου, 
ότι τα πλοία της θα 
αποφύγουν τη διέ-
λευση από τα Στενά 
του Ορμούζ λόγω της 
αυξημένης έντασης 
στην περιοχή.
Η εταιρεία δήλωσε 
ότι πήρε την απόφα-
ση μετά από προτρο-
πή του Βραζιλιάνικου 
Πολεμικού Ναυτικού, 
με σκοπό τη μείωση 
των κινδύνων που μπο-
ρούν να προκύψουν 
στην ασφαλή μεταφο-
ρά του πετρελαίου.
Η Petrobras διαβεβαί-
ωσε ότι η απόφαση 
δεν θα επηρεάσει την 
προσφορά καυσίμων 

και κατ’ επέκταση την τιμή αυτών στη Βραζιλία, προσθέτοντας ότι θα συνε-
χίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στην περιοχή.
Είναι βέβαιο ότι η απόφαση ελήφθη λόγω της αυξημένης πιθανότητας για 
ιρανικά αντίποινα επί εμπορικών πλοίων στην περιοχή μετά τη δολοφο-
νία του στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί από τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 3 
Ιανουαρίου 2020. Η αιφνιδιαστική κίνηση του Αμερικανού προέδρου Τραμπ 
οδήγησε στους φόβους μιας μεγάλης αντίδρασης από το Ιράν.
Την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου, το Ιράν ξεκίνησε επίθεση στις ιρακινές αεροπο-
ρικές βάσεις που φιλοξενούν αμερικανικά στρατεύματα. Πενήντα πύραυλοι 
Fateh-313 εκτοξεύτηκαν, από τους οποίους δέκα έπληξαν την αεροπορική 

βάση Ain al-Asad, που βρίσκεται 233 χλμ. (144 
μίλια) δυτικά της Βαγδάτης. Ωστόσο, το Ιράν ανέ-
φερε ότι έχει ειδοποιήσει το Ιράκ για τη χρήση 
πυραύλων, επισημαίνοντας ότι οι στόχοι θα είναι 
μόνο οι τοποθεσίες που φιλοξενούν τον στρατό 
των ΗΠΑ.
«Δεν υπήρξαν θύματα από την επίθεση, όλοι οι 
στρατιώτες μας είναι ασφαλείς, μόνο ελάχιστες 
ζημιές στις στρατιωτικές μας βάσεις. Το Ιράν φαί-
νεται να υποχωρεί, κάτι που είναι καλό για όλους 
όσοι έχουν ενδιαφέροντα στην περιοχή και για 
τον κόσμο», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στις 8 
Ιανουαρίου, μετά τις ιρανικές επιθέσεις.
«Καθώς συνεχίζουμε να αξιολογούμε επιλογές 
ως απάντηση στην ιρανική επιθετικότητα, οι Ηνω-
μένες Πολιτείες θα επιβάλουν άμεσα επιπρόσθε-
τες οικονομικές κυρώσεις στο ιρανικό καθεστώς. 
Αυτές οι ισχυρές κυρώσεις θα παραμείνουν μέχρι 
το Ιράν να αλλάξει τη συμπεριφορά του». 
Σύμφωνα με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, 
Javad Zarif, το Ιράν δεν επιδιώκει πόλεμο, αλλά 
θα αμυνθεί σε οποιαδήποτε επιθετικότητα.
Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν μερικά μηνύμα-
τα ότι το Ιράν δεν θα θέσει σε κίνδυνο την ασφα-
λή διέλευση των δεξαμενόπλοιων στα Στενά του 
Ορμούζ, από όπου διέρχεται το ένα πέμπτο της 
παγκόσμιας κίνησης πετρελαίου.
Από τα παραπάνω είναι εμφανές ότι, αν τελικά 
η ένταση αυξηθεί και προκύψουν επιθέσεις σε 
έμφορτα δεξαμενόπλοια, όπως αυτές του περα-
σμένου καλοκαιριού, η διέλευση των δεξαμενό-
πλοιων θα είναι για μία ακόμα φορά περιπετειώ-
δης, όπως το 1991, με την «καταιγίδα της ερήμου», 
όταν οι νάρκες βρίσκονταν διάσπαρτες μέσα στον 
Περσικό Κόλπο, ειδικότερα στο ύψος της Ras 
Tannurah και βορειότερα, ή το 2001, μετά την επί-
θεση στους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης. 
Αργότερα, με το «σοκ και δέος» θα υπάρξουν 
σοβαρά προβλήματα στη διέλευση των δεξαμε-
νόπλοιων, με αυξημένα ασφάλιστρα για τα πλοία 
που εισέρχονται, και φυσικά θα επέλθει σημαντική 
αύξηση στην τιμή του πετρελαίου. Σήμερα βέβαια, 
σε όρους αγοράς πετρελαίου, για τις Ηνωμένες 
Πολιτείες τα νέα μάλλον ευχάριστα θα είναι, αφού 
μια αύξηση της τιμής του πετρελαίου θα δώσει μια 
καλή ώθηση στο αμερικανικό σχιστολιθικό πετρέ-
λαιο προς τις χώρες της Άπω Ανατολής και θα 
«στραγγαλίσει» το ιρανικό πετρέλαιο, που χρησι-
μοποιεί τα λιμάνια μέσα στον Περσικό Κόλπο για 
τη φόρτωση του ιρανικού πετρελαίου.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το τελευταίο που θα 
ήθελε το Ιράν είναι μια ένταση, που θα εμποδίσει 
στην ουσία το δικό του πετρέλαιο να μεταφερθεί 
προς τις αγορές που δεν έχουν επιβάλει κυρώ-
σεις στο Ιράν.

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ
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των του πλοίου. Αυτό ισοδυναμεί με τη μεγιστο-
ποίηση των κερδών που μπορούν να επιτευχθούν 
από τη λειτουργία ενός πλοίου κατά τη διάρκεια 
της ζωής του, από τον προγραμματισμό και την 

εγκατάσταση μέχρι τη λειτουργία και τη συντήρηση.
Ο μετασχηματισμός αυτός περιλαμβάνει επίσης την ενσωμάτωση των οικο-
νομικών και επιχειρησιακών δομών μιας εταιρείας, προκειμένου να ενισχυθεί 
και να συντονιστεί το συνολικό εταιρικό πλαίσιο, επιτυγχάνοντας ταυτόχρο-
να διαφάνεια μεταξύ των εσωτερικών τμημάτων αλλά και τρίτων. Το γεγονός 
αυτό ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να αυτοματοποιήσουν διαδικασίες από 
την αρχή, ξεκινώντας με βασικές διοικητικές λειτουργίες (π.χ. εγκατάσταση 
αναλυτικών πινάκων ελέγχου, μετάβαση από χαρτί σε ψηφιακό ημερολόγιο 
πλοίου, απομακρυσμένο έλεγχο δεδομένων κ.λπ.), αλλά ενδεχομένως να 
οδηγήσει και σε αυξημένη αυτονομία στη λειτουργία των νέων πλοίων.
Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες προκλήσεις που εμποδί-
ζουν τη γενική υιοθέτηση της ψηφιοποίησης. Ο χειρισμός και η κατανόηση 
μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων απαιτούσε ιδιαίτερα πολύπλοκη και εξατο-
μικευμένη ενσωμάτωση συστημάτων και εξοπλισμού επί του πλοίου, γεγο-
νός που καθιστά την τυποποίηση πολύ δύσκολη. Η νέα λύση της Kongsberg 
Maritime με το χαρακτηριστικό όνομα Vessel Insight επιτρέπει στους πελά-
τες να συλλέγουν και να συγκεντρώνουν δεδομένα υψηλής ποιότητας από 
τα πλοία τους στο cloud. Η διαφορά από τα υφιστάμενα συστήματα δια-
χείρισης δεδομένων είναι το κόστος. Το Vessel Insight έχει κατασκευαστεί 
για να φέρει την ψηφιοποίηση απλά και εύκολα σε κάθε πλοίο, έτσι ώστε 
οι ιδιοκτήτες μικρών και μεγάλων στόλων να μπορούν να απολαμβάνουν 
τα λειτουργικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη που δημιουργούνται.
Ενώ είναι εύκολο να μιλήσουμε για τις συναρπαστικές νέες τεχνολογίες που 
θα βοηθήσουν την Ελλάδα να διατηρήσει την ηγετική της θέση καθώς η 
βιομηχανία προχωρά προς την κατεύθυνση «Maritime 4.0», η Kongsberg 
Maritime Hellas AE εξακολουθεί να είναι 100% αφοσιωμένη στη διατήρηση 
του ελληνικού στόλου αξιόπλοου, λειτουργικού και περισσότερο αποδοτι-
κού, παρέχοντας τεχνική εξυπηρέτηση και εκπαίδευση. Με έμπειρο προσω-
πικό και ένα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό κέντρο να συμβάλλει στη διασφά-
λιση της επάρκειας χιλιάδων Ελλήνων ναυτικών και στελεχών, το «σπίτι» της 
Kongsberg Maritime στην Αθήνα είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τους 
Έλληνες πλοιοκτήτες σήμερα και για το μέλλον.

Ως παγκόσμιος προμηθευτής τεχνολογίας 
αιχμής στην αυτοματοποίηση και στην 
πλοήγηση πλοίων για πάνω από πενήντα 
χρόνια, η Kongsberg Maritime είναι μια 
εταιρεία πολύ γνωστή στην ελληνική 
ναυτιλία. Η έδρα της είναι στη Νορβηγία 
και διαθέτει πάνω από 100 γραφεία 
παγκοσμίως, αλλά η Ελλάδα ήταν και είναι 
μία από τις σημαντικότερες αγορές της 
εταιρείας.

Η Kongsberg Maritime Hellas  
ως η ελληνική πύλη της ναυτιλίας  
στον κόσμο των νέων τεχνολογιών

MARKET NEWS

Με έδρα την Αθήνα, η Kongsberg Maritime Hellas 
αποτελεί την ελληνική βάση των επιχειρήσεων 
και με ένα εκτεταμένο δίκτυο εξυπηρετεί χιλιά-
δες πλοία που επιχειρούν εντός και εκτός της 
χώρας. Δεδομένης της ραγδαίας εξέλιξης της 
τεχνολογίας, η Kongsberg Maritime Hellas είναι 
η ελληνική πύλη της ναυτιλιακής βιομηχανίας της 
χώρας μας στον κόσμο των νέων ψηφιακών και 
αυτόνομων τεχνολογιών, οι οποίες συμβάλλουν 
στην επίτευξη βιωσιμότερου τρόπου λειτουργίας 
και ανάπτυξης. Η αξιοποίηση αυτών των καινοτο-
μιών είναι ζωτικής σημασίας για την Ελλάδα για 
τη διατήρηση της θέσης της ως παγκόσμιου ναυ-
τιλιακού έθνους.
Η μεγάλη συμμετοχή του ναυτιλιακού χώρου 
στην εκδήλωση Next Generation Shipping, 
που έλαβε χώρα τον Νοέμβριο στο Yacht Club 
Piraeus, αποδεικνύει πως όλο και περισσότεροι 
Έλληνες πλοιοκτήτες αντιλαμβάνονται τα οφέλη 
των νέων τεχνολογιών. Θέμα της εκδήλωσης, ο 
μετασχηματισμός της ναυτιλιακής βιομηχανίας, 
με τις νέες τεχνολογίες και τις ψηφιακές λύσεις 
να καθίστανται απαραίτητες για την επίτευξη 
μεγαλύτερης ασφάλειας, χαμηλότερου κόστους 
λειτουργίας και μείωσης εκπομπών καυσαερίων, 
αλλά και των επιχειρησιακών απαιτήσεων όσον 
αφορά τις μελλοντικές αποδοτικές λειτουργίες οι 
οποίες, ενώ θα είναι πιο οικονομικές, θα είναι επί-
σης πολύ πιο φιλικές προς το περιβάλλον.
Το αποτέλεσμα της εφαρμογής της ψηφιοποίη-
σης σε έναν στόλο είναι η βελτιστοποίηση της 
λειτουργίας και του κύκλου ζωής των μηχανημά-



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



96

«Ήταν δύο κυλινδρικά χιτώ-
νια Sulzer RLB66, το 1993 
– στις 4 Απριλίου για να 
είμαστε ακριβείς. Όλες οι 
εταιρείες στην Ελλάδα γνώ-
ριζαν την DSMS ως κάτοχο 
αδείας της Sulzer και επιθυ-
μούσαν να συνεργαστούν 
μαζί της. Μέσα στα επό-
μενα δέκα χρόνια τέθηκαν 
οι βάσεις ώστε η εταιρεία 
μου να εξελιχθεί σε Schelde 
Marine Services και να γίνει 
μέρος του Ομίλου Royal 
Schelde». 

«Και κοιτάξτε πού βρισκόμαστε σήμερα», 
προσθέτει ο κ. Jeroen Caris, διευθυντής 
πωλήσεων για την Ευρώπη. «Το γραφείο μας 
στον Πειραιά μάς τοποθετεί στην καρδιά της 
ναυτιλίας. Με την αφοσιωμένη ομάδα πωλή-
σεών μας έχουμε εργαστεί σκληρά ώστε να 
γίνουμε ο ειδήμονας που είμαστε σήμερα 
στην αλυσίδα εφοδιασμού. Οι ρίζες μας και 
οι τεχνικές μας γνώσεις, που μετρούν πάνω 
από 140 χρόνια, μας επιτρέπουν, ειλικρινά, 
να πούμε ότι έχουμε διακριθεί εδώ στην 
Ελλάδα. Ως πάροχοι γνωστοί για την ευρεία 
γκάμα εξαρτημάτων θαλάσσιων πετρελαιο-
κινητήρων υψηλής ποιότητας και το υψηλό 
απόθεμά μας στις Κάτω Χώρες, στη Σαγκάη 
και στη Σιγκαπούρη, έχουμε δημιουργήσει 
μια μοναδική θέση στην αγορά. Και αυτό 
είναι μόνο ένα μικρό κομμάτι της απήχησής 
μας. Κατασκευάζουμε τα πάντα με γνώμο-
να τις στρατηγικές σχέσεις. Γνωρίζουμε ότι 

αυτό που θέλουν σήμερα οι πελάτες είναι να 
έχουν το μυαλό τους ήσυχο. Ποιότητα, από-
θεμα και παράδοση χθες. Γι’ αυτό είμαστε 
πάντα έτοιμοι να κάνουμε το επιπλέον βήμα 
και κάτι παραπάνω. Βλέπουμε πάντα την πλή-
ρη εικόνα».
Πάνω απ’ όλα, η DSMS δεν εφησυχάζει ποτέ 
και συνεχίζει να αναπτύσσεται συνεχώς. Ο 
κ. Arnold Suykerbuyk, διευθύνων σύμβουλος 
της DSMS, επικεντρώνεται στην εξέλιξη και 
στην ψηφιακή επανάσταση, ώστε να ελα-
φρύνει το βάρος των πελατών της DSMS και 
να την προετοιμάσει για το μέλλον.  Διατη-
ρώντας αποθέματα όλων των εξαρτημάτων 
σε στρατηγικές τοποθεσίες ανά τον κόσμο 
ώστε να συμμορφώνονται με τους κανο-
νισμούς του ΙΜΟ 2020, η DSMS και η SMS 
επίσης ενημερώνουν και συμβουλεύουν προ-
ληπτικά τους πελάτες σχετικά με το επερ-
χόμενο όριο θείου (Sulphur Cap). Επιπλέον, 
από το 2019, η DSMS είναι μία από τις πρώ-
τες εταιρείες που αναπτύσσουν μια εξελιγ-
μένη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου, η 
οποία είναι ενσωματωμένη στη νέα ιστοσε-
λίδα: damenscheldeparts.com. Από το 2020 
θα παρέχει ζωντανή πληροφόρηση σχετικά 
με τα επίπεδα των αποθεμάτων, τις τιμές, την 
εξέλιξη των παραγγελιών και τις αποστολές, 
αλλά επίσης θα είναι σε θέση να συνδέεται 
και να επικοινωνεί με την πλατφόρμα συντή-
ρησης και προμήθειας των πελατών της. 
Ανάμεσα στους περισσότερους από 900 
πελάτες μας σε περισσότερες από 60 χώρες, 
η Ελλάδα θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση 
στην καρδιά της οικογένειας DSMS.

Η DSMS και η SMS έχουν διανύσει 
μαζί μια επιτυχημένη 15ετή περίοδο, 
αλλά, στην πραγματικότητα, η βάση 
για τη συνεργασία τους είχε τεθεί 
πολύ πιο πριν. «Θυμάμαι πολύ καλά 
το πρώτο έργο που κάναμε με την 
DSMS», λέει ο κ. Νικόλαος Νιάρχος 
(διευθυντής της SMS Hellas). 

Δεκαπέντε χρόνια 
στενών δεσμών 
μεταξύ της Damen 
Schelde Marine 
Services (DSMS) και 
της Schelde Marine 
Services Hellas 
(SMS)

MARKET NEWS

 Η ομάδα της SMS Hellas 

Του Jeroen Caris, 
Sales Manager Europe, 
Damen Schelde Marine Services
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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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Commodities
Εμπορευματικά αγαθά: από την παραγωγή  
στη διακίνηση και στην κατανάλωση

Επιμέλεια: 

Γιάννης Θεοδωρόπουλος, 

Μιχάλης Νικολάου

ΞΗΡΑ ΦΟΡΤΙΑ
-

Άνθρακας

IEA: Η ασιατική αγορά στήριγμα  
στη ζήτηση

Σύμφωνα με έκθεση της ΙΕΑ (International Energy 
Agency), το παγκόσμιο εμπόριο άνθρακα αναμέ-
νεται να παραμείνει σταθερό μέσα στην επόμενη 
πενταετία, καθώς οι οικονομίες των κυριότερων 
ασιατικών χωρών θα συνεχίσουν να κινούνται με 
ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης.
Η έκθεση αναφέρει ότι η εξασθένηση της ζήτη-
σης άνθρακα για το 2019 οφείλεται στην εισαγω-
γή εναλλακτικών πηγών ενέργειας στην παραγωγή 
ηλεκτρισμού. Συγκεκριμένα, οι ΗΠΑ και η Ευρώπη 
θα αλλάξουν δραστικά το μοντέλο παραγωγής 
ηλεκτρισμού, επιστρατεύοντας τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, με στόχο τη συνδρομή τους σε 
σημαντικό ποσοστό στην αυξημένη παγκόσμια 
ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια. Η ηλεκτρική ενέρ-
γεια που προέρχεται από άνθρακα, σημειώνεται 
στην έκθεση, θα μειώσει το μερίδιό της από το 
38% το 2018 στο 35% το 2024, γεγονός βέβαια που 
συνεχίζει να διατηρεί τον άνθρακα στην πρώτη 
θέση των πηγών παραγωγής ηλεκτρισμού.
Όσον αφορά τη ζήτηση άνθρακα, η έρευνα επι-
κεντρώνεται στην Κίνα, όπου παράγονται και 
καταναλώνονται οι μεγαλύτερες με διαφορά 
ποσότητες άνθρακα. Επίσης τονίζεται η σημασία 
των χωρών της νότιας και νοτιοανατολικής Ασίας, 
όπως το Πακιστάν, η Ινδία, το Μπανγκλαντές, η 
Ινδονησία και το Βιετνάμ, των οποίων η οικονο-
μική ανάπτυξη εξακολουθεί να βασίζεται στον 
άνθρακα.



Καφές

Βραζιλία: Πτωτική πορεία για τις εξαγωγές

Οι εξαγωγές πράσινου καφέ της Βραζιλίας άγγιξαν τους 2,8 εκατ. σάκους 
των 60 κιλών τον περασμένο Νοέμβριο, σημειώνοντας πτώση 22% σε σχέ-
ση με τον Οκτώβριο, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Ένωσης Εξαγω-
γέων Καφέ της χώρας Cecafé.
Παράλληλα, οι αποστολές καφέ ποικιλίας Arabica από τη Βραζιλία προς 
τις ξένες αγορές κατέγραψαν επίσης μείωση 22%, στους 2,59 εκατ. σάκους 
των 60 κιλών. Όπως σημειώνει η Cecafé, η συγκομιδή καφέ της χώρας της 
Νότιας Αμερικής ήταν χαμηλή το 2019, γεγονός που ίσως ερμηνεύει τις 
μειωμένες εξαγωγές τη δεδομένη χρονική στιγμή.
Να σημειωθεί ότι η Βραζιλία είναι υπεύθυνη για το 38% της παγκόσμιας 
παραγωγής καφέ. Μάλιστα, μεταξύ Ιουνίου 2018 και Ιουνίου 2019, εξήγαγε 
περίπου 41 εκατ. σάκους των 60 κιλών καφέ.

Νικέλιο

70% αύξηση της παραγωγής από τη Vale

H Vale επιδιώκει να αυξήσει την ετήσια παραγωγή νικελίου κατά 70%, στους 
360.000 τόνους, τα επόμενα έτη, εκμεταλλευόμενη κυρίως τα περιουσιακά 
της στοιχεία στην Ινδονησία.
Ο βραζιλιάνικος μεταλλευτικός κολοσσός, ο οποίος προσβλέπει σε αποε-
πενδύσεις των περιουσιακών του στοιχείων στη νήσο Νέα Καληδονία στον 
Ειρηνικό, μετά από αρκετά λειτουργικά προβλήματα, ανακοίνωσε την Τετάρ-
τη 4 Δεκεμβρίου 2019 ότι θα αυξήσει σημαντικά την παραγωγή του εν μέσω 
ενισχυμένης ζήτησης για ηλεκτρικές μπαταρίες αυτοκινήτων.
Προτεραιότητα της Vale ήταν να προσελκύσει το ενδιαφέρον εταίρων προ-
κειμένου να συμμετάσχουν από κοινού στην αποκατάσταση των εν λόγω 
ορυχείων, ωστόσο κάτι τέτοιο τελικά δεν επετεύχθη, με τη βραζιλιάνικη 
εταιρεία να ανακοινώνει εν τέλει, έναν χρόνο πριν, επενδύσεις ύψους $500 
εκατ. ετησίως μεταξύ 2019-2022.
Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, για το 2019, η παραγωγή νικελίου από τα συγκε-
κριμένα ορυχεία εκτιμάται ότι ανήλθε στους 23.000 τόνους, μειωμένη κατά 
60% από τους αρχικούς στόχους παραγωγής.
Σημειώνεται ότι το νικέλιο αποτελεί το μοναδικό μετάλλευμα που κατέ-
γραψε κέρδη τη χρονιά που πέρασε, ωστόσο το τελευταίο διάστημα οι 
τιμές του παρουσιάζουν πτωτική τάση ελέω ανησυχιών για έναν εκτεταμέ-

νο εμπορικό πόλεμο μεταξύ των ΗΠΑ και χωρών 
όπως η Βραζιλία, η Αργεντινή και η Γαλλία, που θα 
μπορούσαν να μειώσουν τη ζήτηση.
Μάλιστα, στις 25-29/11, η τιμή του νικελίου υπο-
χώρησε στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 
μηνών, ενώ κατέγραψε και τη μεγαλύτερη μηνιαία 
πτώση (18%) τα τελευταία οκτώ χρόνια, λόγω της 
μειωμένης παραγωγής χάλυβα της Κίνας και της 
απαγόρευσης εξαγωγών του μεταλλεύματος από 
την Ινδονησία.

Σιδηρομετάλλευμα  
– Χάλυβας
Ινδία: Από παραγωγός, εισαγωγέας

Η Ινδία, η οποία βρίσκεται στην τέταρτη θέση 
παραγωγών σιδηρομεταλλεύματος παγκοσμί-
ως, σε πρόσφατη έκθεση του Cogencis συγκε-
ντρώνει πολλές πιθανότητες να μετατραπεί στον 
μεγαλύτερο καθαρό εισαγωγέα για το 2020.
Η μεγάλη αυτή αλλαγή προβλέπεται να συντελε-
στεί λόγω εσωτερικής αναδιάταξης της λειτουρ-
γίας των ορυχείων της χώρας. Συγκεκριμένα, τον 
ερχόμενο Μάρτιο λήγουν οι συμβάσεις μισθώ-
σεως σε 24 ορυχεία συνολικής παραγωγής 210 
εκατ. τόνων το 2018, δηλαδή περίπου του 30% της 
συνολικής παραγωγής σιδηρομεταλλεύματος της 
Ινδίας. Τα ορυχεία θα τεθούν και πάλι σε δημο-
πρασία τον Απρίλιο, όμως για τη λειτουργία τους 
υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον τρία 
χρόνια λόγω των καθυστερήσεων στις εκδόσεις 
των αδειών, που θα είναι προσαρμοσμένες στη 
νέα περιβαλλοντική πραγματικότητα.
To 2018, η Ινδία εισήγαγε 12,8 εκατ. τόνους iron 
ore και εξήγαγε αντίστοιχα 17,18 εκατ. τόνους, με 
το ισοζύγιο να διαμορφώνεται υπέρ των εξαγω-
γών κατά περίπου 4 εκατ. τόνους. Η επερχόμενη 
αλλαγή φαίνεται πως θα αλλάξει τις ισορροπίες 
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στη χώρα και θα αυξήσει το κόστος παραγωγής 
στα εγχώρια χαλυβουργεία.
Θετική νότα στην όλη υπόθεση, η οποία προ-
βληματίζει τη βιομηχανική κοινότητα της χώρας, 
αποτελεί η ποιότητα του iron ore που προέρχε-
ται κυρίως από τις χώρες της Βραζιλίας και της 
Αυστραλίας και διαθέτει υψηλά επίπεδα σιδήρου 
(άνω του 60%) σε σχέση με την τοπική παραγωγή 
(κάτω του 58%).

ΗΠΑ: Δραστική μείωση στις εισαγωγές 

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότη-
τα η BIMCO, κατά τους πρώτους δέκα μήνες του 
2019 οι συνολικές εισαγωγές χάλυβα και αλουμι-
νίου μέσω θαλάσσιων μεταφορών έφτασαν τους 
20,7 εκατ. τόνους, που σημαίνει ποσοστιαία πτώ-
ση κατά 12,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διά-
στημα του 2018. Αν το επίπεδο των εισαγωγών 

συγκριθεί, μάλιστα, με το αντίστοιχο διάστημα του 2017, πριν δηλαδή ο 
πρόεδρος Τραμπ ξεκινήσει την πολιτική δασμών, η πτώση ανέρχεται στο 
24,6%, ήτοι 6,7 εκατ. τόνους.
Νέα εξέλιξη στο εν λόγω εμπόριο αποτελεί η ανακοίνωση, τη Δευτέρα 2 
Δεκεμβρίου 2019, του προέδρου των ΗΠΑ για επιβολή νέων δασμών στις 
εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου από τη Βραζιλία και την Αργεντινή. Η 
ποσόστωση συνεχίζει να ισχύει για εισαγωγές από τη Νότια Κορέα, ενώ 
από την περιοριστική πολιτική εξαιρέθηκαν η Αυστραλία, ο Καναδάς και 
το Μεξικό.
Υπενθυμίζεται ότι η Βραζιλία είχε εξαιρεθεί τον Μάιο του 2018 από την 
επιβολή δασμών ύψους 25% στις εξαγωγές παράγωγων προϊόντων χάλυβα 
προς τις ΗΠΑ. Ως αντάλλαγμα είχε συμφωνηθεί να επιβληθεί ποσόστωση, 
δηλαδή μέγιστο όριο εισαγωγών χάλυβα των ΗΠΑ από τη συγκεκριμένη 
χώρα, ύψους 4,2 εκατ. τόνων ετησίως. Με τη νέα τους απόφαση οι ΗΠΑ 
φέρονται να θέλουν να μειώσουν την εξάρτησή τους από τον νούμερο ένα 
εξαγωγέα χάλυβα προς τη χώρα τους –διπλάσιου όγκου εξαγωγές από τη 
δεύτερη Νότια Κορέα– ακόμα περισσότερο.

Τάσεις και εκτιμήσεις για την τιμή

Εντός του 2019 η τιμή του σιδηρομεταλλεύματος κατέγραψε αξιοσημείωτη 
άνοδο, ελέω μειωμένης προσφοράς. Είναι χαρακτηριστικό ότι, στα μέσα 
Ιουνίου, η τιμή του αυστραλιανού iron ore ανήλθε σε υψηλά πενταετίας, στα 
$110,2/τόνο, στον δείκτη του S&P Platts, IODEX. Βεβαίως, αργότερα μέσα 
στον χρόνο επήλθε εν μέρει η κανονικότητα στη βραζιλιάνικη παραγωγή 
αλλά και στα κινεζικά αποθέματα, με την τιμή να υποχωρεί στα $80/τόνο. 
O χρηματοπιστωτικός όμιλος ING Group εκτιμά στην έκθεσή του «2020 
FX Outlook» ότι η τιμή του σιδηρομεταλλεύματος θα κινηθεί στα $81,2/
τόνο το 2020, με την προοπτική ότι η παραγωγή και συνεπώς οι εξαγωγές 
της Vale δεν θα επιστρέψουν σε κανονικά επίπεδα τόσο γρήγορα όσο ανα-
μενόταν.
Η Citi Group εκτιμά ότι το 2020 η τιμή σιδηρομεταλλεύματος με 62% περι-
εκτικότητα σε σίδηρο και παράδοση στην Κίνα θα αγγίξει τα $80/τόνο. 
Αντίστοιχα για το iron ore με 65% περιεκτικότητα σε σίδηρο η Citi Group 
βλέπει ότι η τιμή του θα κινηθεί υψηλότερα, στα $91/τόνο, σε χαμηλότερα 
ωστόσο επίπεδα από τα $107/τόνο το 2019.
Με δεδομένη μια ισχυρή ανάπτυξη της κινεζικής βιομηχανίας, καθώς η 
κυβέρνηση επιζητά να διατηρήσει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, η 
Fitch Solutions προβλέπει επίσης ότι η τιμή του σιδηρομεταλλεύματος θα 
φτάσει στα $80/τόνο.
Κατά την Παγκόσμια Τράπεζα, οι τιμές του σιδηρομεταλλεύματος θα υπο-
χωρήσουν το 2020 κατά 11,8%, στα $81,3/dmt, σε σχέση με την κατά 32,2% 
αύξηση των τιμών το 2019 ($88,8/τόνο). Παράλληλα το αυστραλιανό Υπουρ-
γείο Βιομηχανίας, Καινοτομίας και Επιστημών σημειώνει στην έκθεσή του 
ότι η τιμή σιδηρομεταλλεύματος (62% Fe, spot price fob Australia) θα κινη-
θεί στα $60/τόνο.

Σιτηρά

Αργεντινή: Αναδιάρθρωση στις εξαγωγές 
 
H πρόσφατα εκλεγείσα κυβέρνηση της Αργεντινής αύξησε τους φόρους 
στις εξαγωγές καλαμποκιού, σόγιας και σιταριού στο μέγιστο επιτρεπτό 
από το προεδρικό διάταγμα όριο, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του υπέ-
ρογκου δημοσίου χρέους των $100 δις.

COMMODITIES - ΞΗΡΑ ΦΟΡΤΙΑ
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Πιο συγκεκριμένα, οι δασμοί εξαγωγών για το καλαμπόκι και το σιτάρι 
αυξήθηκαν από το 6,7% στο 12%, ενώ οι αντίστοιχοι για τη σόγια (σογιέλαιο 
και ως τροφή) αυξήθηκαν από το 24,7% στο 30%.
Πέραν της μεγάλης ανεργίας αλλά και του πληθωρισμού που ταλανίζουν τη 
χώρα της Νότιας Αμερικής, η Αργεντινή έχει να αντιμετωπίσει και τα χαμη-
λά συναλλαγματικά διαθέσιμα έναντι του αμερικανικού δολαρίου, που είναι 
το βασικό νόμισμα στην παγκόσμια αγορά σιτηρών.
Η Αργεντινή αποτελεί την 36η μεγαλύτερη οικονομία σε όρους εξαγωγών, 
καθώς οι εξαγωγές της ανέρχονται σε $57 δις ετησίως, ενώ οι εισαγωγές 
της στα $55 δις, με το ισοζύγιο εμπορικών συναλλαγών να αγγίζει τα $2 δις. 
Η γεωργία αποτελεί βαρύνουσας σημασίας κλάδο για την οικονομία της 
χώρας, δεδομένου ότι τα πέντε από τα έξι κορυφαία εξαγωγικά εμπορεύμα-
τα της χώρας είναι αγροτικά, συμπεριλαμβανομένων της σόγιας, του καλα-
μποκιού και του σιταριού. 

ΣΙΤΑΡΙ

Η ΕΕ προμηθευτής της Κίνας

Οι εξαγωγές σιταριού από τις χώρες της ΕΕ προς την Κίνα αναμένεται να 
αγγίξουν τους 1 εκατ. τόνους την τρέχουσα εμπορική περίοδο 2019/2020, 
οδηγούμενες κυρίως από τις γαλλικές πωλήσεις.
Σύμφωνα με κύκλους της αγοράς, οι εμπορικές διενέξεις σε διεθνές επίπε-
δο επέτρεψαν στις κορυφαίες εξαγωγικές χώρες σιταριού να προωθήσουν 
το μεγάλο μέρος της συγκομιδής τους στην Κίνα το 2019.
Παρά το γεγονός ότι η Κίνα αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παρα-
γωγούς σιταριού παγκοσμίως, στην ουσία στρέφεται και στις διεθνείς αγο-

ρές για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών 
της. Ο ασιατικός γίγαντας σπανίως εισάγει σιτάρι 
από την ΕΕ, λόγω υψηλού κόστους μεταφοράς, 
ωστόσο οι εμπορικές διενέξεις με τις ΗΠΑ, την 
Αυστραλία και τον Καναδά οδηγούν την Κίνα 
στις προμήθειες από χώρες όπως η Γαλλία.
Μάλιστα η Κίνα εισήγαγε στις αρχές της εμπο-
ρικής περιόδου 2019/2020, δηλαδή μεταξύ 1ης 
Ιουλίου και 15ης Δεκεμβρίου, 727.000 τόνους 
σιταριού από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ. Ο αριθ-
μός αυτός, καθ’ όλη την περίοδο του 2018/2019, 
ανερχόταν σε μόλις 131.000 τόνους.
Να σημειωθεί, τέλος, ότι στην εξέλιξη αυτή σημα-
ντικό ρόλο διαδραματίζει η Γαλλία, της οποίας η 
συγκομιδή φέτος ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη 
στην ιστορία της, με τις Αρχές της χώρας να εκτι-
μούν ότι οι εξαγωγές εκτός Ευρώπης θα αυξη-
θούν κατά 25%.

 
ΣΟΓΙΑ

Άρση δασμών της Κίνας στις εισαγωγές  
από ΗΠΑ

Σε μια κίνηση καλής θέλησης, το Πεκίνο ανα-
κοίνωσε την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019 ότι 
θα άρει μερικώς τους δασμούς στις εισαγωγές 

σόγιας και χοιρινού κρέατος από 
τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της προσπά-
θειας των δύο πλευρών για τον 
τερματισμό των εμπορικών τους 
διενέξεων.
Όπως ανέφερε το Υπουργείο 
Οικονομικών της Κίνας, η κίνηση 
αυτή αποτελεί απόρροια αιτήσεων 
ιδιωτικών εταιρειών για εισαγωγές 
σόγιας και χοιρινού από τις ΗΠΑ, 
χωρίς ωστόσο να δίνονται λεπτο-
μέρειες για τις ποσότητες που θα 
εξαιρεθούν των δασμών.
Τα μέχρι τώρα μέτρα του Πεκίνου 
αποτελούσαν απάντηση στους 
ισχυρισμούς της Ουάσιγκτον ότι 
η Κίνα ουσιαστικά «υφαρπάζει» 
την πνευματική ιδιοκτησία των 
ΗΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι η κινεζική 
πλευρά είχε επιβάλει τον Ιούλιο 
του 2018 δασμούς ύψους 25% στις 
εισαγωγές σόγιας και χοιρινού, ενώ 
τον περασμένο Σεπτέμβριο προ-
χώρησε σε επιπλέον δασμούς της 
τάξεως του 10% στις εισαγωγές 
χοιρινού και 5% στις αντίστοιχες 
σόγιας.
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ΥΓΡΑ ΦΟΡΤΙΑ
-

Αργό Πετρέλαιο

Αύξηση στην παγκόσμια προσφορά 

Η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου τον περασμένο Νοέμβριο έφτασε 
κατά μέσο όρο τα 99,78 εκατ. βαρέλια την ημέρα, σημειώνοντας αύξηση 
κατά 0,41 εκατ. βαρέλια συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα, όπως σημεί-
ωσε την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 σε έκθεσή του ο OPEC.
Τα στοιχεία δείχνουν πως, κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου, το μερίδιο του 
OPEC στην παγκόσμια παραγωγή μειώθηκε κατά 0,3% m-o-m, συγκεντρώ-
νοντας τελικώς το 29,6%. O OPEC ακολούθησε συντηρητική στρατηγική, 
μειώνοντας την παραγωγή του κατά 193.000 βαρέλια την ημέρα. Την ίδια 
ώρα, οι χώρες που δεν ανήκουν στον Οργανισμό αύξησαν την παραγωγή 
τους κατά 0,61 εκατ. βαρέλια για το ίδιο διάστημα, φτάνοντας τα 70,22 εκατ. 
βαρέλια ημερησίως.
Τα γεγονότα που υπογραμμίζει στην έκθεσή του ο Οργανισμός δεν είναι 
άλλα από την επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης του παγκόσμιου εμπο-
ρίου για το 2019, λόγω των εμπορικών ζητημάτων που έχουν προκύψει, αλλά 
και η πιθανότητα αντιστροφής του κλίματος το 2020. Επιπροσθέτως, τονί-
ζεται η συμβολή που αναμένεται να έχει στην αγορά πετρελαίου η νέα 
απόφαση του OPEC+, που ελήφθη προσφάτως στη Βιέννη, για επιπλέον 
περικοπές στην παραγωγή.

Η Βενεζουέλα αυξάνει την παραγωγή 

Όπως ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ο OPEC, 
η παραγωγή της Βενεζουέλας για τον Νοέμβριο 
έφτασε τα 697.000 βαρέλια την ημέρα. Ωστόσο, 
η αύξηση μιας χώρας-μέλους δεν αναμένεται να 
επηρεάσει τόσο την αγορά και την απόφαση 
που έχει ληφθεί για περιορισμό της παραγωγής 
αργού, με στόχο τις ελκυστικότερες τιμές και τα 
υψηλότερα περιθώρια κέρδους.
Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας στοχεύει τον 
Φεβρουάριο του 2020 να φτάσει τα 1,4 εκατ. βαρέλια, 
με στόχο την ανάκαμψη της εθνικής της οικονομί-
ας. Όπως ανέφερε και ο γ.γ. του OPEC, Mohammad 
Barkindo, το πετρέλαιο έπαιξε σημαντικό ρόλο στην 
ανάπτυξη της χώρας κατά το παρελθόν και οι αμε-
ρικανικές κυρώσεις επηρέασαν σε σημαντικό βαθμό 
την ευημερία της Νότιας Αμερικής.
Ο Mohammad Barkindo σημείωσε επίσης ότι η 
επιβολή κυρώσεων στη Βενεζουέλα είναι ουσι-
αστικά επιβολή κυρώσεων και για τον OPEC, 
επηρεάζοντας άμεσα την παγκόσμια πετρελαϊκή 
κοινότητα. Τέλος, δήλωσε τη στήριξή του, προ-
σθέτοντας πως τα καλύτερα χρόνια δεν έχουν 
έρθει ακόμη για τη Βενεζουέλα, καθώς για μια 
τόσο πλούσια χώρα, με μορφωμένο και επιχειρη-
ματικά δαιμόνιο λαό, το μέλλον δεν μπορεί παρά 
να διαγράφεται λαμπρό.

EIA: Αναθεώρηση των προβλέψεων 
για την τιμή

Σε αναθεώρηση των εκτιμήσεών της προέβη η 
EIA (Energy Information Administration) στη 
μηνιαία έκθεση του Δεκεμβρίου, με την οποία 
προσδιορίζει ότι η τιμή του Brent το 2020 θα 
κινηθεί κατά μέσο όρο στα $60,50 το βαρέλι, ενώ 
το WTI (West Texas Intermediate) στα $55 το 
βαρέλι κατά μέσο όρο. Αμφότερες οι προβλέψεις 
είναι υψηλότερες από τις αντίστοιχες της έκθε-
σης του Νοεμβρίου κατά $0,50 το βαρέλι.
Η ΕΙΑ εκτιμά ότι η πρόσφατη απόφαση του 
OPEC+ (OPEC και Ρωσία) για επιπρόσθετες 
περικοπές ύψους μισού εκατομμυρίου βαρελιών 
στην ημερήσια παραγωγή πετρελαίου το πρώτο 
τρίμηνο της νέας χρονιάς θα προσφέρει στήριξη 
στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
Από την άλλη πλευρά, η έκθεση υποβαθμίζει τις 
εκτιμήσεις του ίδιου οργανισμού τον Νοέμβριο 
αναφορικά με τα προβλεπόμενα επίπεδα παρα-
γωγής αμερικανικού αργού πετρελαίου το 2020. 
Σύμφωνα με την έκθεση του Δεκεμβρίου, η παρα-
γωγή αργού από τις ΗΠΑ θα κυμανθεί κατά μέσο 
όρο τον επόμενο χρόνο στα 13,2 εκατ. βαρέλια 
ημερησίως έναντι των προηγούμενων εκτιμήσεων 
περί 13,3 εκατ. βαρελιών την ημέρα.
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ΗΠΑ: Για πρώτη φορά καθαρός εξαγωγέας

Σε έκθεση που παρουσιάστηκε από τον αμερικανικό οργανισμό ΕΙΑ (Energy 
Information Administration), την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019, ανακοινώθη-
κε πως για πρώτη φορά στην ενεργειακή ιστορία της χώρας οι εξαγωγές 
πετρελαίου υπερέβησαν τις εισαγωγές τον Σεπτέμβριο.
Επιστρατεύοντας τα αριθμητικά δεδομένα της έκθεσης, τον Σεπτέμβριο 
οι αμερικανικές εξαγωγές πετρελαίου (αθροιστικά αργού και πετρελαϊκών 
παραγώγων) ήταν κατά 89.000 βαρέλια την ημέρα περισσότερες από τις 
εισαγωγές. Για πρώτη φορά από το 1973, οπότε ξεκίνησαν να καταγράφο-
νται τα δεδομένα, σημειώθηκε μήνας με θετικό ισοζύγιο ως προς τις εξα-
γωγές πετρελαϊκών αγαθών.
Αν και οι ΗΠΑ εισάγουν ακόμα περισσότερο αργό πετρέλαιο από ό,τι 
εξάγουν, τη διαφορά κάνουν οι εξαγωγές πετρελαϊκών παραγώγων, με τα 
διυλιστήρια της χώρας να ανταποκρίνονται άρτια στην αυξανόμενη διεθνή 
ζήτηση πετρελαϊκών προϊόντων όπως η βενζίνη και το jet oil.
Υπενθυμίζεται ότι, τον Δεκέμβριο του 2015, ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, 
Μπαράκ Ομπάμα, προχώρησε σε άρση του –40ετούς– καθεστώτος απαγό-
ρευσης εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας, προκαλώντας νέα δεδομέ-
να στην παγκόσμια αγορά.
Χαρακτηριστικά σημειώνεται ότι, από τις μηδενικές εξαγωγές πριν από την 
ανακοίνωση, κατά τον Σεπτέμβριο του 2019 σημειώθηκαν ημερήσιες εξαγω-
γές αργού που άγγιξαν τα 2,8 εκατ. βαρέλια.

Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (LNG)

ΕΕ: Κορυφαίος προμηθευτής πλέον η Ρωσία

Σύμφωνα με το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Tass, σε δηλώσεις του 
Ρώσου υπουργού Ενέργειας, Alexander Novak, τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 
2019, ανακοινώθηκε ότι η Ρωσία ξεπέρασε τα τελευταία χρόνια τις ΗΠΑ από 
άποψη ποσοτήτων προμήθειας φυσικού αερίου στις ευρωπαϊκές χώρες.
Αναφορικά με τις χώρες της Ευρώπης, το μερίδιο της Ρωσίας στην παροχή 
φυσικού αερίου ανέρχεται στο 20%, το οποίο σε καθαρούς αριθμούς είναι 
περίπου 12-13 εκατ. τόνοι, ενώ το αντίστοιχο των ΗΠΑ φτάνει στο 13% και 
στους 9 εκατ. τόνους.
Ο αριθμός των χωρών καταναλωτριών LNG έχει διπλασιαστεί τα τελευταία 
χρόνια, σημείωσε ο κ. Novak. Επίσης, η κατανάλωση LNG αυξάνεται συνε-
χώς στις ευρωπαϊκές χώρες, με χαρακτηριστικά παραδείγματα την Ισπανία 
και τη Γαλλία. Άλλωστε, σύμφωνα με όλες τις εκθέσεις που έχουν δει το 
φως της δημοσιότητας και σχετίζονται με το παγκόσμιο ενεργειακό μέλλον, 
το μερίδιο του φυσικού αερίου προβλέπεται να αυξηθεί, καθώς αποτελεί το 
πιο αξιόπιστο μέσο στην παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση, εν αντιθέσει με 
τον άνθρακα και το πετρέλαιο, που αναμένεται να περιοριστούν.

ΗΠΑ: Σε αναζήτηση νέων προορισμών 

Σύμφωνα με ανάλυση του οίκου Drewry, το 2019 οι εκτιμώμενες εξαγωγές 
φυσικού αερίου από την Αμερική θα φτάσουν τους 31 εκατ. τόνους, παρου-
σιάζοντας ποσοστιαία ετήσια αύξηση της τάξεως του 68%. 
Με την παγκόσμια προσφορά του LNG να αυξάνεται συνεχώς και τον αντα-
γωνισμό από Κατάρ, Μοζαμβίκη και Ρωσία να διογκώνεται, το βασικό ερώτημα 
που προκύπτει έχει να κάνει με τη ζήτηση.
Οι μεγάλοι εισαγωγείς, όπως η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, έχουν σταθε-

ροποιήσει τις εισαγωγές τους και δεν αναμένεται 
μεγάλη ανάπτυξη, γεγονός που αντισταθμίζεται 
από τη ραγδαία αύξηση των ροών προς την Κίνα, 
η οποία τα τελευταία χρόνια διπλασίασε τις εισα-
γωγές της και δείχνει ότι θα στηρίξει τη ζήτηση 
στην αγορά του LNG.
Μέχρι όμως την επίλυση των εμπορικών διαφο-
ρών ΗΠΑ-Κίνας, η αχανής χώρα της Άπω Ανατο-
λής θα συνεχίσει να προμηθεύεται τις μεγαλύτε-
ρες ποσότητες LNG από Αυστραλία, Κατάρ και 
Ρωσία. Επί του παρόντος, κυριότερο προορισμό 
του αμερικανικού LNG αποτελεί η Ευρώπη. 
Με τη συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή LNG και 
την πιθανότητα μη τερματισμού του εμπορικού 
πολέμου με την Κίνα, οι ΗΠΑ πρέπει να αναζητή-
σουν λύσεις για τη διοχέτευση του ορυκτού τους 
πλούτου. Σημείο-κλειδί στην περίπτωση αυτή θα 
αποτελέσει η δραστηριοποίηση των ιδιωτικών 
εταιρειών, όπως οι Shell, BP, Chevron, Total και 
Petronas στην αγορά και στη μεταφορά υγροποι-
ημένου φυσικού αερίου, συμβάλλοντας με αυτόν 
τον τρόπο στη ρύθμιση της υπερπροσφοράς 
στην αγορά.
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ΝΕΟΤΕΥΚΤΑ

Nereus Shipping S.A.: 
«PATRIOTIC», «HOMERIC», «RHYTHMIC», «HARMONIC»



Τα τέσσερα νεότευκτα Suezmaxes της Nereus Shipping S.A.  
που φέρουν την ελληνική σημαία

Το 2019, η Nereus Shipping S.A. πρόσθεσε στον υπό διαχείρισή 
της στόλο τέσσερα νέα πλοία μεγέθους Suezmax, τα οποία κατα-
σκευάστηκαν στα ναυπηγεία JMU – TSU Shipyards στην Ιαπωνία. 
Τα πλοία ονομάστηκαν «PATRIOTIC», «HOMERIC», «RHYTHMIC», 

«HARMONIC», ύψωσαν την ελληνική σημαία, είναι νηολογημένα 
στον Πειραιά και κατασκευάστηκαν με υψηλές προδιαγραφές, 
ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις των γνωστών πετρελαϊκών 
εταιρειών.

Ονόματα πλοίων
«PATRIOTIC», «HOMERIC», 
«RHYTHMIC», «HARMONIC»

Τύπος
Oil tankers

Έτος ναυπήγησης
2019

Ναυπηγείο
JMU – TSU Shipyard

Νηογνώμονας
ABS

Xωρητικότητα
159.000 MT

Μήκος
274 μ.

Πλάτος
48 μ. 

Σημαία
Ελληνική
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Τεχνολογία 
και Ναυπηγική

ABS και DSME συνεργάζονται  
για την ανάπτυξη καινοτόμων πλοίων

O νηογνώμονας ABS και το ναυπηγείο Daewoo 
Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd. (DSME) 
έχουν υπογράψει ένα κοινό σχέδιο ανάπτυξης 
(JDP) προκειμένου να διερευνήσουν στρατηγι-
κές για την ψηφιοποίηση και την απεξάρτηση της 
ναυτιλίας από τον άνθρακα, οι οποίες θα εφαρμο-
στούν για τη ναυπήγηση Very Large Crude Carriers 
(VLCC) και Ultra Large Container Ships (ULCS).
Στο πλαίσιο της εν λόγω συνεργασίας, το ναυπη-
γείο DSME στοχεύει να αναπτύξει σχεδιασμούς 
πλοίων κατηγορίας VLCC και ULCS εγκεκριμέ-
νους από τον ABS, οι οποίοι θα προσφέρουν 
πιθανές λύσεις για την απανθρακοποίηση της 
ναυτιλίας σύμφωνα με τους στόχους που έχει 
θέσει ο ΙΜΟ για το 2030. Επιπλέον, το πρόγραμ-
μα περιλαμβάνει τη χρήση συστημάτων απο-
μακρυσμένης παρακολούθησης, «έξυπνων» και 
αυτόνομων τεχνολογιών, καθώς και την ανάπτυξη 
και την αξιολόγηση νέων λύσεων στον τομέα της 
κυβερνοασφάλειας, οι οποίες περιλαμβάνονται 
στην πλατφόρμα Smart Ship της DSME.
Ο κ. Patrick Ryan, ανώτατος αντιπρόεδρος του 
ABS στον τομέα Μηχανικής και Τεχνολογίας, ανέ-
φερε σχετικά: «Ο ABS ενισχύει τις προσπάθειες 
των ναυτιλιακών εταιρειών για την αξιολόγηση 
των στρατηγικών απανθρακοποίησης και ψηφιο-
ποίησης που θα ακολουθήσουν. Η συγκεκριμένη 

συνεργασία θα μας βοηθήσει να αξιοποιήσουμε 
τις δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιοποίηση 
και να προωθήσουμε στόχους για την απεξάρτη-
ση της ναυτιλίας από τον άνθρακα».

Κοντά στα πρώτα pure car carriers 
υδρογόνου;

Η ιαπωνική εταιρεία Mitsui O.S.K. Lines (MOL) 
και η επίσης ιαπωνική εταιρεία παροχής ψηφι-
ακών και ηλεκτρικών λύσεων για τα πλοία «e5 
Lab» υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για τη 
διεξαγωγή κοινής μελέτης για ένα υβριδικό πλοίο 
μεταφοράς αυτοκινήτων εξοπλισμένο με σύστη-
μα κυψελών καυσίμου υδρογόνου.
Οι δύο εταιρείες στοχεύουν να αναπτύξουν πλοία 
με μηδενικές εκπομπές CO2, SOx, NOx κατά τη 
διάρκεια των ταξιδιών και του ελλιμενισμού. Μάλι-
στα δεν είναι η πρώτη φορά που η MOL προσβλέ-
πει στην ανάπτυξη πλοίων μηδενικών ρύπων, καθώς 
το 2009 είχε ανακοινώσει το όραμά της για την 
κατασκευή της νέας γενιάς car carries «ISHIN-I». 
Παράλληλα, το 2012 εγκαινίασε το πρώτο υβριδικό 
πλοίο μεταφοράς αυτοκινήτων, «Emerald Ace», το 
οποίο φέρει συστήματα ηλιακής ενέργειας.
Οι MOL και «e5 Lab» θα πραγματοποιήσουν 
αρχικά δοκιμές τεχνολογικής και επιχειρηματι-
κής υλοποιησιμότητας, πριν τελικά προχωρήσουν 
στον σχεδιασμό και στην κατασκευή του πλοίου 
με τη χρήση υδρογόνου για την πρόωσή του.

Επιμέλεια:
Νίκος Βεργούνης
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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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MAN Energy Solutions: Στόχος  
η ενίσχυση της αποδοτικότητας  
των κινητήρων

Η MAN Energy Solutions έχει συνάψει 
συμφωνία με την εταιρεία Orcan Energy 
του ομίλου CleanTech, βάσει της οποίας 
οι δύο εταιρείες πρόκειται να συνερ-
γαστούν στο κομμάτι των τεχνολογιών 
ανάκτησης της θερμότητας που απο-
βάλλεται από τους κινητήρες.
Η Orcan Energy διαθέτει μια ενεργειακά 
αποδοτική λύση, με βάση την οποία η θερ-
μότητα που αποβάλλεται από τον κινη-
τήρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
αύξηση της αποδοτικότητας και παράλλη-
λα για τη μείωση των εκπομπών. Η τεχνο-
λογία PACK θα είναι διαθέσιμη στους 
πελάτες της MAN Energy Solutions, τόσο 
του ναυτιλιακού κλάδου όσο και του κλά-
δου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για 
τον εκσυγχρονισμό των κινητήρων τους.
Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία PACK 
της Orcan Energy, η αποδοτικότητα 
ενός κινητήρα MAN 18V48/60, για παρά-
δειγμα, μπορεί να αυξηθεί κατά σχεδόν 
4%, εξοικονομώντας έτσι 1.220 τόνους 
καυσίμου και 3.830 τόνους εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα ανά έτος.
Ο CEO της MAN Energy Solutions, Dr. 
Uwe Lauber, ανέφερε σχετικά με τη νέα 
συνεργασία: «Η μείωση των επιβλαβών 
εκπομπών έχει γίνει βασική αποστολή 
της MAN Energy Solutions. Αυτό σημαί-
νει ότι προσφέρουμε στους πελάτες 
μας τις πιο εξελιγμένες τεχνολογίες, 
στοχεύοντας στη βελτιστοποίηση της 
αποδοτικότητας των συστημάτων τους, 
καθιστώντας τα παράλληλα φιλικότερα 
προς το περιβάλλον».

Νέα σειρά bulkers για τη ΜΟL

Την παραγγελία δύο πλοίων μεταφο-
ράς άνθρακα νέας γενιάς στα ναυπηγεία 
Oshima Shipbuilding Co. ανακοίνωσε 
στις 12 Δεκεμβρίου 2019 η ιαπωνική 
Mitsui O.S.K. Lines (MOL).
Η νέα σειρά πλοίων «EeneX», στην οποία 
εντάσσονται τα δύο bulkers, σχεδιάστηκε 
προκειμένου να παρέχει βέλτιστη μετα-
φορά άνθρακα για μονάδες ηλεκτροπα-
ραγωγής στην Ιαπωνία. Τα νέα πλοία της 
MOL έχουν ήδη ναυλωθεί από την Electric 
Power Development Co. και την Hokuriku 
Electric Power Company αντίστοιχα.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοί-
νωση της ιαπωνικής εταιρείας, η κίνηση 
αυτή της MOL αντικατοπτρίζει τη στάση 
της για μια ασφαλή και αξιόπιστη μετα-
φορά πόρων ενέργειας.

Τα βιοκαύσιμα εισέρχονται 
δυναμικά στη ναυτιλία

Η ναυτιλιακή εταιρεία Norden πρόκειται 
να συνεργαστεί με την Kvasir Technologies, 
μια spin-out εταιρεία του Πολυτεχνείου 
της Δανίας, η οποία διαθέτει μια πατε-
νταρισμένη τεχνολογία για την παραγωγή 
καυσίμου από φυτικά υλικά.
Η Kvasir Technologies ειδικεύεται στη 
μετατροπή του μέρους της βιομάζας 
που είναι γνωστό ως λιγνίνη και στη χρή-
ση αυτής για την παραγωγή καυσίμων. Η 
λιγνίνη θεωρείται συχνά απόβλητο και 
απορρίπτεται χωρίς να χρησιμοποιείται, 
ενώ είναι εύκολα προσβάσιμη και σε 
μεγάλες ποσότητες, διαθέτοντας έτσι 
έναν υψηλό βαθμό κλιμακοθετησιμότη-
τας σε σύγκριση με άλλες πρώτες ύλες.

Η εύρεση αποδοτι-
κότερων και πιο οικο-
λογικών εναλλακτικών 
καυσίμων, προκειμένου 
να αντικαταστήσουν τα 
ορυκτά καύσιμα, αποτε-
λεί προτεραιότητα της 
Norden, η οποία έχει 
αποκτήσει ήδη εμπει-
ρία στη δοκιμή βιοκαυ-
σίμων. Τον Σεπτέμβριο 
του 2018, μάλιστα, έγινε 
η πρώτη εταιρεία που 
πραγματοποίησε δοκι-
μαστικό ταξίδι με μεγά-
λο ποντοπόρο πλοίο 

που χρησιμοποιούσε βιοκαύσιμο μηδε-
νικών εκπομπών CΟ2.
Σε μεταγενέστερο στάδιο κατά τη διάρ-
κεια της συνεργασίας των δύο εταιρειών 
θα διεξαχθεί μια δοκιμή πλήρους κλί-
μακας του βιοκαυσίμου της Kvasir σε 
πλοίο της Norden, με σκοπό να μελετη-
θούν καλύτερα τα χαρακτηριστικά του 
εν λόγω βιοκαυσίμου και να αποδειχθεί 
η καταλληλότητά του ως εναλλακτικού 
καυσίμου ναυτιλίας που θα χρησιμοποι-
ηθεί στο μέλλον.

H ΑΒΒ θα εξοπλίσει έξι φιλικά προς 
το περιβάλλον κρουαζιερόπλοια

Η ΑΒΒ έχει συνάψει σύμβαση ύψους 
157 εκατ. ευρώ με την εταιρεία Genting 
Hong Kong, στο πλαίσιο της οποίας θα 
εξοπλίσει έξι «Universal Class» κρουαζιε-
ρόπλοια με συστήματα ισχύος, πρόωσης, 
καθώς και με άλλες ψηφιακές λύσεις.
Τα νεότευκτα κρουαζιερόπλοια θα είναι 
σχεδιασμένα με βάση τα υψηλότερα 
πρότυπα ασφάλειας και περιβαλλοντι-
κής προστασίας, ενώ θα διαθέτουν το 
σύστημα ηλεκτρικής πρόωσης Azipod 
της ΑΒΒ, το οποίο αποτελεί καθιερω-
μένη λύση στον κλάδο της κρουαζιέρας 
από το 1990 που εισήχθη στην αγορά.
Καθένα από τα μήκους 286 μέτρων 
κρουαζιερόπλοια θα διαθέτει από δύο 
μονάδες Azipod® συνολικής ισχύος 30 
MW (40,230 HP), ενώ και τα έξι κρου-
αζιερόπλοια θα χρησιμοποιούν ως 
καύσιμο LNG. Επίσης τα κρουαζιερό-
πλοια θα μπορούν να συνδεθούν στην 
πλατφόρμα ABB Ability™ Collaborative 
Operations Center, η οποία παρακο-
λουθεί την απόδοση των εγκατεστημέ-
νων συστημάτων της ΑΒΒ και δίνει τη 
δυνατότητα στους διαχειριστές να επι-
κοινωνούν με ειδικούς της ΑΒΒ για την 
αντιμετώπιση προβλημάτων.
Τα εν λόγω κρουαζιερόπλοια πρόκειται 
να ναυπηγηθούν από την MV Werften 
στη Γερμανία και η παράδοσή τους είναι 
προγραμματισμένη για τα έτη 2023-2024. 
Η Genting θα εκμεταλλεύεται τα νεό-
τευκτα κρουαζιερόπλοια για λογαριασμό 
μεγάλων brands του ξενοδοχειακού κλά-
δου που επιθυμούν να εισέλθουν στη 
ναυτιλιακή βιομηχανία αλλά αντιμετωπί-
ζουν δυσκολίες που σχετίζονται με τους 
μεγάλους χρόνους αναμονής που έχουν 
αυτή την περίοδο πολλά ναυπηγεία.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ
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Ενέργεια  
και Φυσικοί 
Πόροι

ΗΠΑ: Το βάρος στην παραγωγή  
αιολικής ενέργειας

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η αμε-
ρικανική EIA (Energy Information Administration) 
τον περασμένο Δεκέμβριο και αφορούσαν την 
παραγωγή ενέργειας των ΗΠΑ έως τα τέλη 
Σεπτεμβρίου του 2019, η συνολική δυναμικότητα 
παραγωγής ενέργειας μέσω των χερσαίων ανεμο-
γεννητριών των ΗΠΑ ξεπερνά τα 100 GW.
Το δίκτυο ανεμογεννητριών έχει ανανεωθεί τα 
τελευταία χρόνια, με το μεγαλύτερο ποσοστό 
παραγόμενης ενέργειας να προέρχεται από εγκα-
ταστάσεις που δημιουργήθηκαν από τις αρχές 
του 2012 και έπειτα. Το παλιό δίκτυο αιολικών 
υποδομών των ΗΠΑ, που ξεκινά από το μακρινό 

1975, διατηρεί ακόμη υψηλό μερίδιο στη συνο-
λική παραγωγή. Στόχος της κυβέρνησης είναι το 
δίκτυο να διευρυνθεί περαιτέρω και, έως τα τέλη 
του 2020, η δυναμικότητα παραγωγής αιολικής 
ενέργειας της χώρας να φτάσει τα 122 GW.
Αποτέλεσμα της έμφασης που έχει επιδείξει η 
κυβέρνηση στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας είναι το γεγονός ότι, από το τρίτο τρίμη-
νο του 2019, σε κάθε πολιτεία της χώρας υπάρχει 
τουλάχιστον μία εγκατεστημένη ανεμογεννήτρια.
Στην πρώτη θέση παραγωγής αιολικής ενέργειας 
βρίσκεται η πολιτεία του Τέξας, που, αν και είναι 
ευρέως γνωστή για την παραγωγή πετρελαίου, 
διαθέτει γεννήτριες αιολικής ενέργειας με παρα-
γωγική δυναμικότητα 26,9 GW.

H Total ο μεγάλος ρυθμιστής  
στα πετρέλαια της Λιβύης

Ο πετρελαϊκός γαλλικός κολοσσός Total φαί-
νεται πως εξελίσσεται σε βασικό νικητή στη 
«μάχη» για την εκμετάλλευση των διυλιστηρίων 
της Λιβύης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της γαλλι-
κής εταιρείας και των αρμόδιων κρατικών αρχών 
στην Τρίπολη, η Total θα εξαγοράσει το μερίδιο 
της Marathon στις παραχωρήσεις που αφορούν 
το κοίτασμα Waha, στη λεκάνη της Σύρτης, στη 
Λιβύη. Η Total θα εξαγοράσει τις μετοχές έναντι 
$450 εκατ. και έχει ήδη δεσμευτεί να επενδύσει 
επιπλέον $650 εκατ., προκειμένου να ενισχυθεί η 
παραγωγή κατά 180.000 βαρέλια. 
Οι παραχωρήσεις στη Waha αντλούν σήμερα 
περίπου 300.000 βαρέλια ημερησίως, ενώ η συμ-
φωνία, κατά την άποψη διεθνών αναλυτών, θα 
ενισχύσει την παραγωγική ικανότητα του κρά-
τους-μέλους του OPEC.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Total, Patrick 
Pouyanne, τόνισε σε δηλώσεις του ότι η γαλλική 
εταιρεία θα συνεργαστεί δυναμικά με την NOC 
και την Waha Oil Company, προκειμένου να 
βελτιστοποιήσει την υποδομή και να αναπτύξει 
νέα αποθέματα προς όφελος όλων των μερών. 
Ο πρόεδρος της λιβυκής κρατικής εταιρείας, 
Mustafa Sanalla, ανακοίνωσε στα ΜΜΕ ότι «μετά 
από επιτυχημένες διαπραγματεύσεις με την Total, 
είμαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι η 
NOC εγκρίνει αυτή τη συμφωνία».
Η Λιβύη έχει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα απο-
θέματα πετρελαίου στην Αφρική και βασίζεται 
στις εξαγωγές του αργού πετρελαίου για τα κρα-
τικά έσοδά της, ωστόσο οι εμφύλιες συγκρούσεις 
που ξεκίνησαν το 2011 προκαλούν επανειλημμέ-
νες διακοπές στην παροχή πετρελαίου. Ως γνω-
στόν, η Λιβύη απαλλάσσεται από τις περικοπές 
παραγωγής πετρελαίου, τις οποίες συμφώνησαν 
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ο OPEC και οι σύμμαχοί του στα μέσα Δεκεμ-
βρίου. Η χώρα παράγει σήμερα 1,1 εκατ. βαρέλια 
ημερησίως και σχεδιάζει να αυξήσει την παραγω-
γή στο 1,5 εκατ. βαρέλια έως το τέλος του 2020.

Οι μεγαλύτερες ανακαλύψεις 
υδρογονανθράκων εντός του 2019

Πολλά ήταν τα γεγονότα που σημάδεψαν το 2019 
από ενεργειακής πλευράς. Ένα από τα σημεία που 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον, τόσο για τις οικονομί-
ες των χωρών όσο και για την εξέλιξη του εμπο-
ρίου, δεν είναι άλλο από την ανακάλυψη νέων κοι-
τασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Όπως σημειώνει στην έκδοση του προσφά-
τως ανανεωμένου ενεργειακού χάρτη της η 
VesselsValue, μεγάλες ανακαλύψεις κοιτασμάτων 
έγιναν σε χώρες όπως η Ρωσία, η Κύπρος, η Νότια 
Αφρική, η Μαλαισία και η Γουιάνα. Οι περισσότε-
ρες και σημαντικότερες εξ αυτών βρίσκονται σε 
παράκτιες περιοχές, κάτι που αποδεικνύει και την 
εξέλιξη των τεχνικών εξεύρεσης κοιτασμάτων 
εντός βαθέων υδάτων.
Όσον αφορά τις διαχειρίστριες εταιρείες εξο-
ρύξεων, με βάση το μέγεθος των αποθεμάτων 
του κοιτάσματος, ξεχωρίζουν η Gazprom, η 
ExxonMobil, η Total, η PTTEP, η Eni, η Tullow, η 
Shell και η CNOOC.
Από ελληνικής πλευράς, τα βλέμματα στρέφονται 
στην περίπτωση της Κύπρου, όπου ο εντοπισμός, 
τον Φεβρουάριο του 2019, του κοιτάσματος-μα-
μούθ φυσικού αερίου «Γλαύκος» συγκέντρωσε 
το ενδιαφέρον του επενδυτικού ενεργειακού 
τόξου. Υπενθυμίζεται πως τα ευρήματα υπολο-
γίζονται από την ExxonMobil, την εταιρεία που 
διαχειρίζεται το οικόπεδο 10 της κυπριακής ΑΟΖ, 
στα 5-8 τρις κυβικά πόδια, αποτελώντας συνέχεια 
του κοιτάσματος «Καλυψώ», που ανακαλύφθηκε 
το 2018 από την Eni στο διπλανό οικόπεδο 6.

Βέλγιο: Το υδρογόνο σε πρώτο πλάνο

Ο περιβαλλοντικός στόχος για τη μείωση των 
εκπομπών CO2 στο Βέλγιο κατά 80% έως το 
2050 αποτελεί σημαντική πρόκληση για τη χώρα. 
Για την επίτευξή του, το υδρογόνο βρίσκεται στην 
πρώτη γραμμή.
Μάλιστα, προσφάτως, τα λιμάνια της Αμβέρσας 
και του Ζεμπρίζ και οι εταιρείες Deme, Engie, 
Exmar, Fluxys και WaterstofNet ένωσαν τις δυνά-
μεις τους, με το βλέμμα στην ανάπτυξη της χρή-
σης υδρογόνου.
Κατά το πρώτο στάδιο της συνεργασίας τους, οι 
επτά εταίροι θα πραγματοποιήσουν από κοινού 
αναλύσεις για την εισαγωγή, τη μεταφορά και γενι-
κότερα την εφοδιαστική αλυσίδα του υδρογόνου. 

Πιο συγκεκριμένα, στόχος είναι να διερευνηθούν οι οικονομικές, τεχνικές 
και κανονιστικές προδιαγραφές των επιμέρους τομέων της εφοδιαστικής 
αλυσίδας: παραγωγή, φόρτωση-εκφόρτωση, μεταφορά μέσω θαλάσσης και 
μέσω αγωγών.
Τα αποτελέσματα της εν λόγω ανάλυσης θα εξαχθούν σε περίπου έναν 
χρόνο και ουσιαστικά θα αποτελέσουν τη γέφυρα για την ανάπτυξη διαφό-
ρων projects γύρω από το υδρογόνο.
Να σημειωθεί, τέλος, ότι οι προσπάθειες για την ενίσχυση του υδρογόνου 
στο ενεργειακό μείγμα του Βελγίου αποτελούν απόρροια του γεγονότος ότι 
τόσο η ηλιακή όσο και η αιολική ενέργεια δεν επαρκούν για την κάλυψη των 
ενεργειακών αναγκών της χώρας.

Σεούλ: Μια ηλιακή πρωτεύουσα

H επανάσταση της ηλιακής ενέργειας αναμένεται να λάβει σύντομα σάρκα 
και οστά στη Σεούλ, πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας. Σύμφωνα με το project 
«Solar City Seoul», έως το 2022 κάθε δημόσιο κτίριο και περίπου 1 εκατ. σπί-
τια θα καλύπτουν την ηλεκτροδότησή τους αποκλειστικά με ηλιακή ενέργεια.
Το εν λόγω project εντάσσεται στις γενικότερες βλέψεις της ασιατικής χώρας 
για την απεξάρτηση από τη χρήση άνθρακα και αερίου για την ηλεκτροπαρα-
γωγή. Μάλιστα, η Νότια Κορέα στοχεύει στο να καλύψει το 35% των αναγκών 
ηλεκτροδότησης μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).
Το World Economic Forum έχει αναπτύξει τον δείκτη Energy Transition 
Index, ο οποίος ουσιαστικά ποσοτικοποιεί τις επιδόσεις των συστημάτων 
ενέργειας 115 χωρών για τη μετάβαση σε ένα μέλλον απαλλαγμένο από ορυ-
κτά καύσιμα, με τη Νότια Κορέα να κατατάσσεται 48η. Συνεπώς, η Σεούλ 
επιχειρεί διαρκώς να καταστήσει την ηλιακή ενέργεια φθηνή, προσβάσιμη 
και σε ορισμένες περιπτώσεις υποχρεωτική, ενώ ήδη το «Solar City Seoul» 
φαίνεται πως συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών CO

2
 κατά 100 τόνους.

Η Σεούλ επιδιώκει να μιμηθεί το προάστιο Βάουμπαν της γερμανικής πόλης 
Φράιμπουργκ, το οποίο αποτελεί πόλο έλξης για τουρίστες λόγω της εξαι-
ρετικά φιλικής προς την ηλιακή ενέργεια αρχιτεκτονικής του. Τέλος, να 
σημειωθεί ότι στη σκέψη των ανθρώπων της νοτιοκορεατικής κυβέρνησης 
είναι και το υδρογόνο ως νέα μορφή ενέργειας κυρίως για τον κλάδο των 
μεταφορών και τη θέρμανση των νοικοκυριών.

Πιθανότητα συνεργασίας μεταξύ  
Indian Oil Corp. και Rosneft

Η κορυφαία εταιρεία διύλισης πετρελαίου στην Ινδία, Indian Oil Corp., φέρεται 
να διερευνά την πιθανότητα συνεργασίας με τον ρωσικό κολοσσό Rosneft για 
εισαγωγές ρωσικού αργού πετρελαίου, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρα-
κτορείο Reuters.
Από δηλώσεις του επικεφαλής της εταιρείας, Sanjiv Singh, στο Reuters έγι-
νε γνωστό ότι η Indian Oil Corp. έχει προμηθευτεί στο παρελθόν μικρές 
ποσότητες αργού από τη ρωσική εταιρεία και πλέον, μετά τις συζητήσεις 
που έχουν διεξαχθεί, εξετάζεται πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο αύξησης των 
ροών του ρωσικού αργού στην ινδική χερσόνησο.
Η δήλωση αυτή έρχεται σε συνέχεια των τοποθετήσεων του Ινδού υπουρ-
γού Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, Dharmendra Pradhan, ότι η χώρα του 
κρατάει ανοιχτές τις πόρτες στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου.
Να σημειωθεί ότι η Ινδία αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο εισαγωγέα αργού, 
με το 60% των ροών να προέρχονται από χώρες της Μέσης Ανατολής. Η 
απόπειρα διεύρυνσης του αριθμού των προμηθευτών της επιχειρείται για 
λόγους αντιστάθμισης του κινδύνου της έκθεσης της χώρας στις γεωπολι-
τικές αλλαγές.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
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Η εγγραφή του σαουδαραβικού 
πετρελαϊκού κολοσσού Saudi Aramco 
στις χρηματαγορές είναι επιτέλους 
γεγονός. Η Saudi Aramco, ως γνωστόν, 
είναι η πετρελαϊκή εταιρεία κρατικών 
συμφερόντων της Σαουδικής Αραβίας 
και αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό 
πετρελαίου παγκοσμίως, με αποθέματα 
περί τα 270 δις βαρέλια και ημερήσια 
παραγωγή πάνω από 10 εκατ. βαρέλια.

Saudi Aramco IPO:  
Una Historia Grande

Τα γεγονότα που μεσολάβησαν αλλά και η χαρτογράφηση ενός εύχρηστου 
χρονολογίου όσον αφορά την εγγραφή της πιο κερδοφόρας, με διαφορά 
από τη δεύτερη, εταιρείας σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελούν ενδιαφέρου-
σες πληροφορίες για τον αναγνώστη, αλλά και για τον αναλυτή θεμάτων 
ενέργειας και χρηματαγορών. Το θέμα κυριολεκτικά «ζεματάει», αφού η 
δημόσια εγγραφή υλοποιήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2019.
Μία ημέρα μετά, ο σαουδαραβικός πετρελαϊκός γίγαντας Saudi Aramco 
ανακοίνωσε ότι η απόπειρα για την αρχική εγγραφή της εταιρείας στις 
χρηματαγορές (IPO) στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία, συγκεντρώνοντας 
ποσό-ρεκόρ, άνω των $25 δις, για το διατιθέμενο προς αγορά 1,5% των 
μετοχών της, δηλαδή περίπου 3 δισεκατομμύρια μετοχές. Η ζήτηση, σύμ-
φωνα με τον επενδυτικό κόσμο, ήταν υψηλότερη των προσδοκιών, με την 
τελική τιμή ανά μετοχή να διαμορφώνεται στα $8,53. Ως εκ τούτου, η απο-
τίμηση της αξίας της εταιρείας προσδιορίστηκε λίγο πάνω από τα $1,7 τρις, 
γεγονός που συμβαίνει σε κάθε IPO εταιρείας, καθιστώντας την όλη διαδι-
κασία υπερπολύτιμη για τους επενδυτικούς κύκλους.
Σε προηγούμενη αρθρογραφία των Ναυτικών Χρονικών είχε παρουσιαστεί 
ανάλυση των δυσκολιών που οδηγούσαν στην, επί χρόνια, καθυστέρηση της 
δημόσιας εγγραφής της Saudi Aramco στις χρηματιστηριακές αγορές. Το 
μέγεθος και η πολυπλοκότητα μιας τέτοιας στρατηγικής απόφασης, οι ελπί-
δες των εχόντων το βάρος των αποφάσεων εντός της κολοσσιαίας εταιρείας 
για άνοδο των τιμών του πετρελαίου αλλά και διάφορες συζητήσεις για εξα-

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

Του Αλέξανδρου Κατσαρού



γορά ποσοστού της εταιρείας μέσω ιδιωτών αποτελούσαν σημεία έντονων 
διαβουλεύσεων και αντιπαραθέσεων εντός και εκτός Ριάντ.
Πλέον όμως υπάρχει μια νέα διαμορφωθείσα πραγματικότητα: Στις 5 Δεκεμ-
βρίου πραγματοποιήθηκε η άκρως επιτυχημένη δημόσια εγγραφή της Saudi 
Aramco στο Tadawul, το χρηματιστήριο του Ριάντ. «Πρόκειται για ένα 
σημαντικό βήμα στην ιστορία της εταιρείας και μια σημαντική πρόοδο για 
την υλοποίηση του “Οράματος 2030”, το οποίο είναι το στρατηγικό σχέδιο 
του βασιλείου για βιώσιμη διαφοροποίηση και οικονομική ανάπτυξη», ανέ-
φερε ο εκπρόσωπος του διοικητικού συμβουλίου της Saudi Aramco, Γιασίρ 
αλ Ρουμάγιαν, λίγες ημέρες πριν από την επιτυχία του εγχειρήματος, όπως 
μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η αναφορά στο «Όραμα 
2030» γίνεται καθώς η συγκεκριμένη επιλογή είναι μέρος του ευρύτερου 
σχεδίου του Θρόνου για απεξάρτηση της οικονομίας, στον όποιο βαθμό 
αυτό είναι εφικτό, από τον ορυκτό πλούτο της χώρας.
Η ιστορία της εταιρείας αντανακλά την παγκόσμια ενεργειακή εξάρτη-
ση από τον μαύρο χρυσό, αλλά και τον ρόλο του «ιερού βασιλείου» στα 
παγκόσμια γεωπολιτικά τεκταινόμενα. Η εταιρεία πρωτοεμφανίστηκε μέσα 
από την προσπάθεια των Αμερικανών, την περίοδο του Μεσοπολέμου, για 
εντοπισμό ορυκτού πλούτου στη Μέση Ανατολή. Ιδρύθηκε το 1933 ως 
California Arabian Standard Oil Company (CASOC), όταν ουδείς στο τότε 
νεοσύστατο σαουδαραβικό κράτος γνώριζε την ύπαρξη του θησαυρού που 
έκρυβε το υπέδαφός της. Από τότε κύλησε πολύ... νερό στον επιχειρη-
ματικό της μύλο και το καταστατικό της εταιρείας πέρασε από διάφορες 
φάσεις, αντανακλώντας τη διαρκή αλλαγή ενεργειακής και διπλωματικής 
ρότας του Παλατιού στο Ριάντ. Σημαντικότερη το 1973, τη δεκαετία των 
μεγάλων πετρελαϊκών αλλά και διπλωματικών κρίσεων, οπότε το Παλάτι, 
αντιδρώντας στις φιλικά προσκείμενες τακτικές της Ουάσιγκτον προς το 
Ισραήλ, εξαγόρασε για πρώτη φορά σημαντικό ποσοστό της Aramco, με 

τελική κατάληξη την πλήρη εξαγορά και έλεγχο 
του πετρελαϊκού γίγαντα από το βασίλειο, το 
1980. Η μετονομασία της, στη γνωστή σε όλους 
σήμερα Saudi Aramco, ανακοινώθηκε το 1988.
Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, σήμερα ο σαουδαρα-
βικός ενεργειακός κολοσσός αποτελεί την πιο 
κερδοφόρα εταιρεία σε διεθνές επίπεδο, με τα 
κέρδη της, για το 2018, να φτάνουν τα $111,1 δις. 
Τα αθροιστικά κέρδη των ExxonMobil, Chevron, 
ConocoPhillips, BP, Royal Dutch Shell, Total, Eni, 
Equinor, Rosneft υπολογίζονται για το 2018 στα 
$108,4 δις, μικρότερα δηλαδή από τα αντίστοιχα 
δικά της. Η άνευ προηγουμένου κερδοφορία της 
έχει καταστήσει τη Saudi Aramco πολύ ελκυστική 
προς τους επενδυτές, προκαλώντας το αμείωτο 
ενδιαφέρον των αναλυτών αλλά και των ΜΜΕ, 
ενώ το επερχόμενο IPO αναμένεται το μεγαλύτε-
ρο που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία.
Με τα σημερινά δεδομένα, το IPO της Saudi 
Aramco παρουσιάζει μια εξαιρετική ευκαιρία για 
επενδυτές που αναζητούν υψηλές αποδόσεις 
μέσω μερισμάτων. Παρ’ όλα αυτά αρκετοί πιο 
σκεπτικοί σχολιαστές της Δύσης επισημαίνουν 
ότι υπάρχουν στοιχεία ρίσκου, ως απότοκο της 
έλλειψης πλήρους πληροφόρησης εξαιτίας του 
θολού τοπίου στη δομή της εταιρείας και των 
αβέβαιων προθέσεων της μάλλον απρόβλεπτης 
Αυλής στο Ριάντ.

τελή ξενοδοχεία, λιµάνι, αεροδρόµιο, και-
νούργιο οδικό δίκτυο, φυσικά αξιοθέατα 
και δυνατότητα για θαλάσσιες δραστη-
ριότητες, όπως καταδύσεις, ή ακόµα και 
αναρρίχηση σε βουνά και πεζοπορία.
Το ∆ηµόσιο Ταµείο Επενδύσεων της χώρας, 
επικεφαλής του οποίου είναι ο διάδοχος 
του σαουδαραβικού θρόνου, Mohammed 
bin Salman, πρόκειται να χορηγήσει το αρχι-
κό κεφάλαιο για την ανάπτυξη της εν λόγω 
περιοχής, η οποία θα αποτελεί έναν «ηµιαυ-
τόνοµο» προορισµό, στον οποίο δεν θα 
είναι απαραίτητη η χρήση βίζας και ο οποί-
ος θα διέπεται από νόµους που βρίσκονται 
σε συµφωνία µε τα διεθνή πρότυπα.
Στόχος της οικοδόµησης του θερέτρου απο-
τελεί η προσέλκυση τουριστών απ’ όλο τον 
κόσµο και η ανάπτυξη ενός διαφορετικού 
είδους τουρισµού στη Σαουδική Αραβία.
Ο τουρισµός αποτελεί βασικό τοµέα της 
αναπτυξιακής πολιτικής του διαδόχου του 
θρόνου, ο οποίος στοχεύει να διαφοροποι-
ήσει και να εκσυγχρονίσει την κοινωνία αλλά 
και να τονώσει την οικονοµία της χώρας, 
αυξάνοντας τα έσοδα της Σαουδικής Αρα-
βίας που προέρχονται από τον τουρισµό.

Το έργο στην Ερυθρά Θάλασσα, το οποίο 
αναµένεται να ολοκληρωθεί το 2022, εκτι-
µάται ότι θα αποφέρει $4 δις ετησίως στην 
οικονοµία της Σαουδικής Αραβίας και ότι 
θα δηµιουργήσει 35.000 θέσεις εργασίας.

Σε αναβάθμιση των διαλυτηρίων 
της προχωρά η Ινδία

Η κυβέρνηση της Ινδίας έχει ολοκληρώ-
σει νοµοσχέδιο µε στόχο να επικυρώσει 
τη ∆ιεθνή Σύµβαση του Χονγκ Κονγκ, η 
οποία προβλέπει την ασφαλή και περιβαλ-
λοντικά «ορθή» ανακύκλωση των πλοίων.
Ο υπουργός αρµόδιος για θέµατα ναυτιλί-
ας της Ινδίας, Nitin Gadkari, επισήµανε τη 
σηµασία της Σύµβασης του Χονγκ Κονγκ 
για την Ινδία αναφορικά µε τον εκσυγ-
χρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου της 
χώρας σε ναυτιλιακά ζητήµατα, αναφέ-
ροντας συγχρόνως ότι η κυβέρνηση θα 
πρέπει να ορίσει µια εθνική αρχή, ο ρόλος 
της οποίας θα είναι να διαχειρίζεται, να 
εποπτεύει και να παρακολουθεί όλες τις 
δραστηριότητες στη χώρα που σχετίζο-
νται µε την ανακύκλωση των πλοίων.

Προς το παρόν η Σύµβαση του Χονγκ 
Κονγκ, η οποία νοµοθετήθηκε από τον 
IMO το 2009, έχει επικυρωθεί από έξι 
µόνο κράτη (Νορβηγία, Γαλλία, ∆ανία, Βέλ-
γιο, Παναµάς, Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κον-
γκό). Η συγκεκριµένη σύµβαση θα τεθεί 
σε εφαρµογή 24 µήνες αφότου επικυρω-
θεί από 15 κράτη, τα οποία θα αντιπρο-
σωπεύουν το 40% του παγκόσµιου τονάζ.
Η κυβέρνηση της Ινδίας λαµβάνει δρα-
στικά µέτρα για να αλλάξει τις συνθήκες 
ανακύκλωσης των πλοίων στα διαλυτήρια 
της χώρας. Τον περασµένο Σεπτέµβριο 
η χώρα έλαβε δάνειο ύψους $76 εκατ. 
από την Japan International Cooperation 
Agency για την αναβάθµιση του µεγαλύτε-
ρου τµήµατος των µονάδων ανακύκλωσής 
της στο Alang-Sosiya.
Το συγκεκριµένο σχέδιο αναβάθµισης, 
συνολικής αξίας $111,2 εκατ., έχει ως στό-
χο να συµµορφωθούν οι µονάδες ανα-
κύκλωσης της Ινδίας στο Alang µε τους 
διεθνείς κανονισµούς αναφορικά µε την 
ασφάλεια των εργαζοµένων και την προ-
στασία του περιβάλλοντος κατά τη διαδι-
κασία της ανακύκλωσης των πλοίων.

Θα συνεχιστεί η χαµηλή τιµή του πε-
τρελαίου;
O OPEC έχει ανακοινώσει ότι δεν πρό-
κειται να συναντηθεί για το θέµα πριν
από τον Μάρτιο του 2015 ακόµη κι αν
η τιµή υποχωρήσει στα 40 δολάρια το
βαρέλι. 
Φυσικά, οι χαµηλές τιµές πλήττουν σο-
βαρά πολλές χώρες, όπως της ∆υτικής
Αφρικής, οι οποίες φωνάζουν και
ωρύονται, όµως ο στόχος των δυνατών
του OPEC φαίνεται να είναι η κατάργηση
των νέων projects σχιστολιθικού πετρε-
λαίου των ΗΠΑ, τα οποία για να είναι
βιώσιµα χρειάζονται τιµή άνω των 70
δολαρίων ανά βαρέλι. Με την ακύρωση
αυτών των projects ο OPEC εξασφαλίζει
µελλοντικές εξαγωγές προς ΗΠΑ. 
Οι περισσότεροι αναλυτές θεωρούν ότι
κάποια ισορροπία γύρω στα 70-80 δο-

λάρια θα υπάρξει εκ των πραγµάτων
έως το καλοκαίρι, ειδάλλως ο OPEC 
κινδυνεύει µε διάλυση.

Θα αυξηθούν οι ταχύτητες των πλοίων
λόγω του φθηνού πετρελαίου;
Παρ’ όλη την υπερπροσφορά πλοίων
είναι πιθανόν να το δούµε. Στην ουσία
αυτό αυξάνει την υπερπροσφορά
πλοίων µε συνέπεια τη µείωση των ναύ-
λων. Ίσως η πιο εκτεταµένη χρήση του
ακριβού gasoil, που θα χρειαστεί στις
ECA, να περιορίσει τις ορέξεις για αύ-
ξηση ταχυτήτων.

Πώς θα εφαρµοστεί ο καινούργιος κα-
νονισµός ECA µε καύσιµο µέγιστης
περιεκτικότητας 0,1% σε θείο;
Τα καινούργια καύσιµα fuel περιεκτικό-
τητας 0,1% σε θείο είναι ασταθή και δεν

αναµειγνύονται µεταξύ τους. Το δε gasoil
είναι πτητικό και χρειάζεται χαµηλές θερ-
µοκρασίες καύσης. Αναµένεται αύξηση
των ατυχηµάτων λόγω στάσης ή µη εκ-
κίνησης της µηχανής, καθώς και των ζη-
µιών στις αντλίες πετρελαίου και στους
κυλίνδρους. Άλλος ένας περιβαλλοντι-
κός κανονισµός, που, δυστυχώς, µειώνει
την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.
Μετά τη µη εκλογή Προέδρου ∆ηµοκρα-
τίας και τις επερχόµενες εκλογές εύχοµαι
σε όποια νέα κυβέρνηση προκύψει δύ-
ναµη και σύνεση. Και, προπάντων, προ-
σεκτικές κινήσεις σχετικά µε τη ναυτιλία
µας, η οποία προσφέρει το 7% του ελ-
ληνικού ΑΕΠ και 300.000 θέσεις εργα-
σίας, µε δυνατότητα τεράστιας
περαιτέρω αύξησης, ιδίως στους τοµείς
αναψυχής, εάν υπάρξει πιο φιλική νοµο-
θεσία και κρατική αντιµετώπιση.

Σκέψεις για το 2015
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Όπως σε όλες τις περιπτώσεις εταιρειών εξόρυξης, 
οι αποδόσεις είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη 
διακύμανση των τιμών του εκάστοτε προϊόντος και 
στην παρούσα περίπτωση πρόκειται για τη διεθνή 
τιμή του πετρελαίου που διαχρονικά παρουσιάζει 
σημαντικές και πρόσφατα ασταθείς διακυμάνσεις. 
Ο επενδυτικός κίνδυνος είναι ακόμα πιο ορατός 
αν συνυπολογίσουμε τις διεθνείς νομοθεσίες για 
τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος και την 
παγκόσμια στροφή σε πιο καθαρές μορφές παρα-
γωγής ενέργειας. Σε μια περίοδο, ωστόσο, που οι 
διεθνείς παίκτες επικεντρώνονται σε επενδύσεις 
με «καλύτερο» οικολογικό πρόσημο, ο σαουδαρα-
βικός πετρελαϊκός κολοσσός επιλέγει την είσοδό 
του στη χρηματιστηριακή αγορά.

Με δεδομένο ότι η εταιρεία βρίσκεται υπό τον έλεγχο του βασιλείου, δημι-
ουργούνται αμφιβολίες για τη μερισματική πολιτική που θα ακολουθηθεί. 
Αρκετά διεθνή μέσα μάλιστα αναφέρουν ότι είναι άγνωστο αν ο βασιλιάς 
της Σαουδικής Αραβίας Σαλμάν –και κυρίως ο θεσμικός διάδοχος– θα λαμ-
βάνουν το ίδιο μέρισμα με τους μετόχους που θα εισέλθουν μέσω του 
IPO. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που η εταιρεία έχει υλοποιήσει, τα 
τελευταία χρόνια, βήματα προς τη μεγαλύτερη διαφάνεια και δημοσιοποί-
ηση των οικονομικών της αποτελεσμάτων. Επιπροσθέτως, και προκειμένου 
να ενισχυθεί η προσέλκυση κεφαλαίων, το Ριάντ ανακοίνωσε μείωση του 
φορολογικού συντελεστή που θα της επιβάλλεται από πωλήσεις προϊόντων 
διύλισης στο 20% από το 2020. Ο συγκεκριμένος συντελεστής αυτή τη 
στιγμή ξεπερνά το 50%.
Υπάρχουν όμως κι άλλα σύννεφα: Οι πρόσφατες επιθέσεις από μη επαν-
δρωμένα αεροσκάφη, που κατέστρεψαν ένα μέρος των εγκαταστάσεων της 
εταιρείας, σκόρπισαν εκ νέου φόβο προς τον επενδυτικό χώρο για μείωση 

της παραγωγικής της ικανότητας. Υπήρξε όμως 
άμεση αποκατάσταση των ζημιών και με ανακοί-
νωση στις 20 Νοεμβρίου 2019 γνωστοποιήθηκε 
ότι η εταιρεία βρίσκεται σε θέση να καλύψει την 
παγκόσμια ζήτηση. Οι ανησυχίες για συνέχιση της 
στοχοποίησης των εγκαταστάσεων αλλά και των 
κέντρων διοίκησης σε μια έκρυθμη πλέον Μέση 
Ανατολή παραμένουν. Η ενεργειακή ενδυνάμωση 
της Τεχεράνης και η βελτίωση της σχέσης της με 
την Ανατολή θα αποτελούν μόνιμο βραχνά για το 
Ριάντ, που κατηγορεί ευθέως τους σιίτες του Κόλ-
που για οποιαδήποτε εχθρική επίθεση στην ιερή 
χερσόνησο.
Το διάστημα που ακολούθησε από την ανακοί-
νωση της έναρξης των διαδικασιών της δημόσιας 
προσφοράς καταγράφηκε έντονο ενδιαφέρον 
από διάφορους χρηματοδότες και τραπεζικούς 
κύκλους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί 
ότι το σύνολο των μετοχών που αφορούσε τους 
ιδιώτες επενδυτές καλύφθηκε στο 102%, που σε 
καθαρούς αριθμούς σημαίνει 1.017.816.380 μετο-
χές. «Η ζήτηση που παρατηρείται είναι σαφής 
δείκτης της εμπιστοσύνης και της στήριξης που 
απολαμβάνει η εταιρεία από τους πολίτες της 
χώρας», σημείωσε η Rania Nashar, αντιπρόεδρος 
της Samba Capital and Investment Management 
Company.
Ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα γεγονότα στις 
διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές αποτελεί από 
τις 5 Δεκεμβρίου πραγματικότητα. Η πολυανα-
μενόμενη IPO της Saudi Aramco έσπασε κάθε 
ρεκόρ, φτάνοντας τα $25,59 δις, αφήνοντας στη 
δεύτερη θέση την κινεζικών συμφερόντων εται-
ρεία ηλεκτρονικού εμπορίου Alibaba, όταν στην 
εισαγωγή της στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρ-
κης άντλησε $21,8 δις την πρώτη ημέρα. Επιπρο-
σθέτως, ο σαουδαραβικός πετρελαϊκός γίγαντας 
έγινε επισήμως η εταιρεία με τη μεγαλύτερη 
αξία στον κόσμο, ξεπερνώντας την Apple των 
$1,1 τρις.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
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Εν 
Πτήσει

Δύσκολο το 2019 για την αεροπορική 
βιομηχανία, καλύτερες οι προοπτικές  
για το 2020

Toν περασμένο Δεκέμβριο, η Διεθνής Ένωση 
Αερομεταφορών (IATA) ανακοίνωσε τις εκτιμή-
σεις της για τα κέρδη της αεροπορικής βιομη-
χανίας για το 2019. Σύμφωνα με αυτές, τα κέρδη 
θα φτάσουν στα $25,9 δις, μειωμένα κατά $2,1 
δις σε σχέση με τις προβλέψεις της Ένωσης τον 
περασμένο Ιούνιο και κατά $10 δις σε σύγκριση 
με τις αντίστοιχες του 2018.
Οι παράγοντες που επηρέασαν αρνητικά τις αερο-
πορικές εταιρείες το 2019 είναι οι ασταθείς γεωπο-
λιτικές συνθήκες, οι διακρατικές εμπορικές διαμά-
χες και η μειωμένη παγκόσμια ανάπτυξη. Ταυτό-
χρονα, σύμφωνα με την IATA, κοινωνικοπολιτικοί 
λόγοι, όπως το Brexit και το κίνημα flygskam (ενά-
ντια στις αερομεταφορές), τείνουν να δημιουρ-
γούν ένα δυσκολότερο και λιγότερο βέβαιο περι-
βάλλον για την αεροπορική βιομηχανία.
Παρ’ όλα αυτά, για το 2020 αναμένεται αύξηση 
των κερδών, της επιβατικής κίνησης και των cargo 
πτήσεων, που το 2019 παρουσίασαν αρνητικό 
πρόσημο για πρώτη φορά από το 2012.

Πτήση-ορόσημο για την αεροπορική 
βιομηχανία

Στις 10 Δεκεμβρίου 2019 έλαβε χώρα στο 
Ρίτσμοντ του Καναδά η πρώτη εμπορική πτή-
ση με ηλεκτρικό αεροσκάφος. Η ιστορική πτή-
ση πραγματοποιήθηκε από την Harbour Air, τη 
μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία υδροπλάνων 
στη Βόρεια Αμερική.

Το ηλεκτρικό αεροπλάνο είναι ένα εξαθέσιο 
DHC-2 de Havilland Beaver, εξοπλισμένο με το 
ηλεκτρικό σύστημα προώθησης magni500 της 
εταιρείας magniX. Το magni500 παρουσιάστηκε 
για πρώτη φορά στο Air Paris Show τον περα-
σμένο Ιούνιο.
Το πρώτο ηλεκτρικό υδροπλάνο απογειώθη-
κε από τη βάση της Harbour Air στο Ρίτσμοντ 
του Καναδά, με πιλότο τον ιδρυτή και CEO της 
Harbour Air, Greg McDougall. Ο ίδιος δήλωσε 
περήφανος για το επίτευγμα της εταιρείας και 
σημείωσε ότι η πτήση αποτελεί ορόσημο στην 
αεροπορική βιομηχανία και στην επίσημη έναρξη 
της εποχής της ηλεκτροκίνησης του κλάδου.
Επόμενος στόχος της Harbour Air είναι ο εξηλε-
κτρισμός των υπόλοιπων αεροσκαφών, ώστε να 
καταστεί η πρώτη εταιρεία που θα αποτελείται εξ 
ολοκλήρου από ηλεκτροκίνητο στόλο.

Airbus Α320neo: Αφετηρία ανανέωσης  
της Αegean Airlines

Την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019, στην έδρα της 
Airbus στην Τουλούζη, παρουσία των διοικήσε-
ων της Aegean Airlines και της Airbus, η Aegean 
παρέλαβε το πρώτο της αεροσκάφος A320neo. 
Συνολικά η εταιρεία πρόκειται να παραλάβει κατ’ 
ελάχιστο 46 νέα αεροσκάφη της οικογένειας 
Α320neo και Α321neo, συνολικής αξίας $6 δις σε 
τιμές καταλόγου, έως το 2024, καθώς η αρχική 
παραγγελία του Ιουνίου του 2018 για 30 αεροσκά-
φη του τύπου προς την Airbus ήδη επεκτάθηκε 
με 16 επιπλέον, χάρη στην υποστήριξη χρηματο-
πιστωτικών οργανισμών.
Το αμέσως επόμενο διάστημα θα ολοκληρωθούν 

Επικαιρότητα  
από τον χώρο των 
αερομεταφορών

Επιμέλεια:
Κωνσταντίνος
Γιαννακόπουλος



λόγω αεροσκάφη της θα καθυστερήσουν να επιστρέψουν στους αιθέρες, 
ανακοίνωσε τη διακοπή της παραγωγής νέων 737 MAX από τον Ιανουάριο 
του 2020.
Οι αναλυτές της αγοράς διεθνώς εκφράζουν την ανησυχία τους για τις επι-
πτώσεις που θα έχει η κίνηση αυτή του αμερικανικού κολοσσού στην οικο-
νομία των ΗΠΑ, αλλά και στη γραμμή παραγωγής της Boeing γενικότερα.
Η καθυστέρηση ενδέχεται να επηρεάσει περαιτέρω τον προγραμματισμό 
των πτήσεων των αεροπορικών εταιρειών και τις διαθέσιμες αεροπορικές 
θέσεις. Η Icelandair δεν αναμένει την επανέναρξη πτήσεων με το 737 MAX 
νωρίτερα από τον Μάιο του 2020, ενώ σε αντίστοιχες ανακοινώσεις θα 
προβούν και άλλες αεροπορικές εταιρείες.
Προς το παρόν, η Boeing έχει δημιουργήσει απόθεμα 400 αεροσκαφών 
τύπου 737 MAX, το οποίο θα διατεθεί κατά σειρά προτεραιότητας. Άγνω-
στο, όμως, παραμένει ακόμη το πότε θα πραγματοποιηθεί η επανεκκίνηση 
της παραγωγής.

Οι χειρότερες αεροπορικές εταιρείες του 2019

Κατόπιν έρευνας σε 6.500 ανθρώπους, η βρετανική οργάνωση «Which?» 
ανακοίνωσε τη λίστα με τις καλύτερες και τις χειρότερες αεροπορικές εται-
ρείες για το 2019. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα αξιολόγησαν τις αερο-
πορικές εταιρείες με κριτήρια την εξυπηρέτηση των πελατών, τη διαδικα-
σία επιβίβασης, την άνεση των θέσεων και της καμπίνας, την ποιότητα του 
φαγητού και τη συνολική σχέση ποιότητας-τιμής της εταιρείας.
Η χειρότερη αεροπορική εταιρεία κοντινών πτήσεων αναδείχθηκε για ακό-
μα μία χρονιά η Ryanair, με εξαιρετικά χαμηλές επιδόσεις σε όλες τις κατη-
γορίες, με εξαίρεση τη σχέση ποιότητας-τιμής. Εντύπωση προκάλεσε το 
γεγονός ότι τρίτη χειρότερη αεροπορική εταιρεία αναδείχθηκε η British 
Airways, με τους επιβάτες να είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένοι για τις θέσεις, 
τα γεύματα και την τιμή των εισιτηρίων. Η British βρέθηκε στο... ναδίρ της 
λίστας μαζί με τη Ryanair και άλλες low-cost εταιρείες, όπως η Vueling και 
η Wizzair.
Η αποτυχία όμως της άλλοτε κορυφαίας βρετανικής αεροπορικής εταιρείας 
συνεχίστηκε, καθώς αναδείχθηκε η δεύτερη χειρότερη αεροπορική μακρι-
νών αποστάσεων, αμέσως μετά την American Airlines. Την τριάδα στη λίστα 
συμπλήρωσε η Etihad Airways.
Το μόνο βέβαιο είναι ότι τα αποτελέσματα εξέπληξαν τους ιθύνοντες της 
British, τη στιγμή μάλιστα που το 2015 η βρετανική εταιρεία είχε βρεθεί 
στην κορυφή της λίστας στην κατάταξη της ίδιας οργάνωσης.

Τέρμα τα πλαστικά μιας χρήσης στις πτήσεις της SunExpress

H γνωστή εταιρεία αεροπορικών μεταφορών SunExpress, η οποία αποτελεί 
joint venture της γερμανικής εταιρείας αεροπορικών γραμμών Lufthansa και 
της Turkish Airlines, ανακοίνωσε την αντικατάσταση όλων των πλαστικών 
προϊόντων που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των πτήσεων με αντί-
στοιχα ανακυκλώσιμα από τον Ιανουάριο του 2020.
Η αλλαγή στρατηγικής της εταιρείας θα έχει ως αποτέλεσμα τη χρησιμο-
ποίηση φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων αντί για συνολικά 10 εκατ. 
πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης έως το τέλος της χρονιάς.
Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1989 και πετά σε περισσότερους από 90 προ-
ορισμούς σε σύνολο 30 χωρών, χρησιμοποίησε για πρώτη φορά σε διεθνείς 
πτήσεις οικολογικά προϊόντα από ξύλο και χαρτί στις 5 Ιουνίου 2019.  

οι διαδικασίες εκπαίδευσης και προετοιμασίας 
υποστήριξης για τα νέα αεροσκάφη, με στό-
χο την ένταξή τους στον στόλο της εταιρείας, 
προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα πρώτα 
τους δρομολόγια στα μέσα Φεβρουαρίου. Έως 
τον Ιούλιο του 2020, η εταιρεία θα παραλάβει 
συνολικά έξι αεροσκάφη του νέου τύπου για να 
υποστηρίξουν την ανάπτυξη του δικτύου της σε 
συνολικά 155 προορισμούς, 19,2 εκατ. θέσεις και 
65 αεροσκάφη για το 2020.
Σημειώνεται ότι τα νέα αεροσκάφη Α320neo, 
εξοπλισμένα με τη νέα γενιά κινητήρων GTFTM 
της Pratt & Whitney, συμβάλλουν στη μείωση 
των εκπομπών CO2 και NOx ανά πτήση και ανά 
επιβάτη, ενώ περιορίζουν σημαντικά και το απο-
τύπωμα θορύβου. Παράλληλα με τη μειωμένη 
κατανάλωση καυσίμων, ενισχύουν την ανταγωνι-
στικότητα της εταιρείας και αυξάνουν την εμβέ-
λεια πτήσης με δυνατότητα πρόσβασης σε νέους 
προορισμούς. Τέλος, θα αποτελέσουν επίσης μια 
εξαιρετική πλατφόρμα για τη σταδιακή ανάπτυ-
ξη νέων, κυρίως ψηφιακών, υπηρεσιών προς τους 
επιβάτες της εταιρείας.
Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία με την Airbus 
αποτελεί τη μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση στην 
Ελλάδα και ανοίγει μια νέα σελίδα δημιουργίας 
στην εικοσαετή αναπτυξιακή πορεία της Aegean.

Η Boeing διακόπτει την παραγωγή  
του 737 MAX

Παρά την αισιοδοξία της Boeing για την επανα-
πιστοποίηση του 737 MAX, οι ρυθμιστικές αρχές 
παγκοσμίως φαίνεται πως έχουν διαφορετική 
άποψη. Η Boeing, αναγνωρίζοντας πλέον ότι τα εν 
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Δυναμικό «παρών» 
της ναυτιλιακής 
κοινότητας στην  
ΑΕΝ Κρήτης

Η πρωτοβουλία Isalos.net διοργάνωσε, 
για τρίτη χρονιά, ημερίδα-συνάντηση 
των σπουδαστών της ΑΕΝ Κρήτης με 
εκπροσώπους ναυτιλιακών εταιρειών, 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και φορέων. 
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε  
στις εγκαταστάσεις της ΑΕΝ Κρήτης, 
στη Σούδα Χανίων.

Η δωδέκατη κατά σειρά ημερίδα «Επιλέγω Ναυτιλία» διοργανώθηκε την 
Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 από την Isalos.net, με χορηγό επικοινωνίας 
τα Ναυτικά Χρονικά, και προκάλεσε το έντονο ενδιαφέρον αλλά και την 
ενεργό συμμετοχή 500 και πλέον σπουδαστών ΑΕΝ, 250 εκ των οποίων 
φοιτούν στο πρώτο έτος, καθώς και τη συμμετοχή 20 ναυτιλιακών εταιρει-
ών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε ειδικά περίπτερα.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, η οποία πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη 
υποστήριξη της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών του ΥΝΑΝΠ, αλλά και 
της διοίκησης και της διεύθυνσης των σχολών, δόθηκε στους παρευρισκό-
μενους σπουδαστές η δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήσεις και να συνο-
μιλήσουν με τους συμμετέχοντες εκπροσώπους των εταιρειών για θέματα 
που αφορούν τη ναυτιλιακή καθημερινότητα, καθώς και να εξερευνήσουν 
προοπτικές απασχόλησης.
Στην ημερίδα παρευρέθηκε, μεταξύ των εκπροσώπων της ναυτιλιακής κοι-
νότητας, ο δρ Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης, ναυτιλιακός πρεσβευτής 
του ΙΜΟ και πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου, ο οποίος μίλησε στους 
νέους σπουδαστές για τις προοπτικές αλλά και για τις προκλήσεις του 
ναυτικού επαγγέλματος, σήμερα και στο μέλλον. Πιο συγκεκριμένα, ο πρε-
σβευτής του ΙΜΟ στην Ελλάδα ανέφερε πως «το ναυτικό επάγγελμα είναι 
ο πυρήνας και η βάση της ναυτιλίας. Πρόκειται για ένα επάγγελμα βαθιά 
αξιοκρατικό, που απαιτεί καρδιά και ψυχή. Είναι ένα επάγγελμα το οποίο 
δεν είναι στατικό, αλλά συνεχώς εξελίσσεται. Στη σταδιοδρομία σας είναι 
εξαιρετικά σημαντικό να αποκτήσετε τη νοοτροπία του ανήκειν. Πρέπει να 
σας ηγηθούν για να καταφέρετε να ηγηθείτε. Αποκτήστε, λοιπόν, γνώσεις 
και δεξιότητες και όλα τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν νομοτελειακά».
Η ημερίδα περιλάμβανε δύο θεματικά πάνελ, όπου συμμετέχοντες εισηγη-
τές ανέπτυξαν τις απόψεις τους πάνω σε επίκαιρα θέματα σχετικά με την 
προσαρμογή των δοκίμων κατά το πρώτο εκπαιδευτικό ταξίδι, τη ζωή στο 
πλοίο και την ασφάλεια εν πλω, ενώ απάντησαν σε πολυάριθμες ερωτήσεις 
από το εξαιρετικά ενεργό και ενδιαφερόμενο κοινό.

Επιμέλεια:
Χάρης Παππάς

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ



Τα πάνελ της εκδήλωσης

Το πρώτο μπάρκο  
ενός δόκιμου μηχανικού ΕΝ

Καπτ. Αθανάσιος Αποστολόπουλος, 
Manning Manager, Springfield Shipping Co.

Δημήτριος Γαλάνης, 
Sales Manager, Marichem Marigases Worldwide Services

Ιωάννης Ζερβουδάκης,  
Αρχιμηχανικός, Maran Gas Maritime Inc.

Κώστας Κατσουλιέρης, 
Senior Executive (Claims), North of England P&I Club

Καπτ. Θεόδωρος Λάλας, 
Fleet Operations Manager, IRI / The Marshall Islands Registry

Ευάγγελος Σφακιωτάκης, 
Τεχνικός Διευθυντής, TMS Tankers Ltd.

Το πρώτο μπάρκο 
ενός δόκιμου πλοιάρχου ΕΝ

Καπτ. Ανδρέας Βουρέκας, 
Crew Manager, Carras (Hellas) S.A.

Κωνσταντίνος Σαμαρείτης, 
Associate Director-Claims, The Britannia Steam Ship Insurance 
Association Limited

Νίκος Τουμαζάτος, 
Assistant Crew Manager, Latsco Marine Management Inc.

Καπτ. Ευστράτιος Τσουκάρης, 
Crew Manager, S. Livanos Hellas S.A.

Καπτ. Ιωάννης Τσούρας, 
Crew Manager,  Alpha Bulkers Shipmanagement

Συντονιστής: Καπτ. Γεώργιος Γεωργούλης, Isalos.net

O πλοίαρχος ΛΣ Χρήστος Κουβάτσος, διοικητής 
της ΑΕΝ Κρήτης.

Ο δρ Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης, ναυτιλιακός 
πρεσβευτής του ΙΜΟ και πρόεδρος του Ιδρύματος 
Ευγενίδου.

Ο πλοίαρχος ΛΣ Ευρυβιάδης Σαπουνάς, διευθυντής 
γραφείου γενικού γραμματέα Υπουργείου Ναυτιλίας  
και Νησιωτικής Πολιτικής.
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Στιγμιότυπο από το workshop για τους κανονισμούς και τα νέα 
συστήματα / Αντώνης Γεώργαντζης, Technical Manager, Latsco Marine 
Management Inc.

Στιγμιότυπο από το workshop για την αποφυγή συγκρούσεων στη 
θάλασσα. Από Α-Δ: Κώστας Σαμαρείτης,  Associate Director-Claims, 
The Britannia Steam Ship Insurance Association Ltd., καπτ. Ανδρέας 
Βουρέκας, Crew Manager, Carras (Hellas) S.A.

Στιγμιότυπο από το workshop για τη συντήρηση και τη λειτουργία 
των μηχανών / Ευάγγελος Σφακιωτάκης, τεχνικός διευθυντής, TMS 
Tankers Ltd.

Στιγμιότυπο από το workshop για τον ανθρώπινο παράγοντα στη 
ναυτιλία. Από Α-Δ: Βενετία Καλλιπολίτου, Deputy Managing Director, 
Tsakos Columbia Shipmanagement S.A., Κώστας Κατσουλιέρης, 
Senior Executive (Claims), North of England P&I Club.

Ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκαν θεματικά workshops για τους τεταρτοετείς πλοιάρχους και μηχανικούς, τα οποία είχαν ως 
κύριο θέμα τους κανονισμούς και τα νέα συστήματα στο μηχανοστάσιο, τη συντήρηση και τη λειτουργία των μηχανών, την απο-
φυγή συγκρούσεων στη θάλασσα, καθώς και τη διαχείριση του ανθρωπίνου παράγοντα στη ναυτιλιακή βιομηχανία.

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ



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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ΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

 Marichem Marigases Worldwide Services  TMS Cardiff Gas Ltd. / TMS Tankers Ltd.  Springfield Shipping Co Panama S.A. 

 Seaven  S. Livanos Hellas S.A.  SQLearn 

 The Tsakos Group  Carras (Hellas) S.A.  Kyklades Maritime Corporation 

 Latsco Shipping Ltd.  Alpha Bulkers Shipmanagement Inc.  Pantheon Tankers Management Ltd. 

 GasLog LNG Services Ltd.  Costamare Shipping Company S.A.  Euronav Ship Management (Hellas) Ltd. 

 Sealink Navigation Ltd.  City University of London  Ocean Freighters Ltd. 



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
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gr

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

 SQLearn 

 Kyklades Maritime Corporation 

 Pantheon Tankers Management Ltd. 

 Euronav Ship Management (Hellas) Ltd. 

 Ocean Freighters Ltd. 
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 North of England P&I Club 

Η Isalos.net ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα και συνομιλεί με τους νέους ναυτέλληνες, 
με την πολύτιμη υποστήριξη και την αρωγή των ακόλουθων φορέων, ιδρυμάτων και εταιρειών:

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ





RINA. Excellence 

Behind Excellence.

Discover how to 
guide your fleet 
to great results, 
thanks to our digital 
capability.

rina.org


