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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.
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Οι αριθμοί της ναυτιλίας

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
Η παγκόσμια οικονομία σε κρίσιμη καμπή

Εν Πλω
Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι στην Ακτή Μιαούλη

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Όλοι οι κλάδοι της ευρωπαϊκής ναυτιλίας έχουν 
επηρεαστεί από την κρίση
Συνέντευξη του Φίλιππου Φιλή,  
αντιπροέδρου της ECSA

Οι συνθήκες της αγοράς των containerships
του Δρος Ιωάννη Κούστα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Παραμένουμε πιστοί στις αρχές μας, έτσι ώστε  
το «οικογενειακό» στοιχείο να μη χαθεί
Συνέντευξη του Τάκη Περατικού,  
Pleiades Shipping Agents S.A.

Η ΕΕ ανακοινώνει τη στρατηγική της για τον  
βιομηχανικό και ναυπηγικό κλάδο της Ευρώπης

ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Ο ανθρώπινος παράγοντας στη ναυτιλία: Η νέα 
πραγματικότητα

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από ταχύτατες  
εξελίξεις και νέους κινδύνους
του Σπύρου Ν. Βλασσόπουλου

Η ναυτιλιακή κοινότητα αντιμετωπίζει την πρό-
κληση της πανδημίας με ταχύτητα και ρεαλισμό
του Κώστα Βλάχου

Η δυσκολία στην αλλαγή των πληρωμάτων  
επιφέρει στρες στους ναυτικούς
του Αντώνη Λάμπρου

Σήμερα είναι μεγαλύτερη ανάγκη από ποτέ  
να σταθούμε στο πλευρό των ναυτικών μας
του Βασίλη Σακέλλη

Το resilience ήρθε στη ναυτιλία για να μείνει
του Γιώργου Φράγκου

Η πανδημία του κορονοϊού επιτάχυνε  
τις τεχνολογικές εξελίξεις στον κλάδο
του Σπύρου Α. Ζολώτα

Ο ανθρώπινος παράγοντας στη σχεδίαση  
ναυτιλιακών συστημάτων
του Καθ. Νικήτα Νικητάκου

Η απόδοση του ανθρώπινου παράγοντα στη 
ναυτιλία: Ένα σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες
της Κατερίνας Σκουρτανιώτη

Η συνεχής αναζήτηση νέων τύπων καθοδικής 
προστασίας καθιστά την εταιρεία Κατράδης 
ξεχωριστή στον χώρο
του Βασίλη Πετράκη

Διεθνή  Ύδατα
Ειδήσεις από τις θάλασσες του κόσμου

Tokyo MοU: Επιθεωρήσεις και κρατήσεις  
πλοίων το 2019
του Γιάννη Θεοδωρόπουλου

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος  
(η διακήρυξη της Στοκχόλμης)
του Παναγιώτη Κοσμάτου

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Η Polyeco έχει στο DNA της την εξέλιξη
Συνέντευξη του Αθανάσιου Πολυχρονόπουλου, 
Εκτελεστικού Προέδρου της Polyeco Group

Οι νέες ενεργειακές βλέψεις της Νιγηρίας
του Ηλία Μπίσια

Ο Ορίζοντας από τη Γέφυρα
του Καπτ. Γ. Γεωργούλη

Aιτίες συγκρούσεων μεταξύ μελών  
του πληρώματος στα εμπορικά πλοία
του Δημητρίου Βασιλόπουλου

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

Ενέργεια και Φυσικοί Πόροι

Νεότευκτα
GasLog Ltd.:
«GasLog Wales», «GasLog Windsor»

Τεχνολογία και Ναυπηγική

Market News

Εν Πτήσει
Επικαιρότητα από τον χώρο των αερομεταφορών

Ειδική Έρευνα
Τι αναζητούν οι πρωτοετείς σπουδαστές των ΑΕΝ 
από τις ναυτιλιακές εταιρείες;

Ιούνιος-Ιούλιος 2020

Φωτογραφία εξωφύλλου:  
Ναυτικά Χρονικά –  
Το M/V SEAVEN PROGRESS  
υπό τη διαχείριση της 
Seaven Tanker and Dry 
Management Inc.
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Ιδιοκτησία- Έκδοση
Gratia Εκδοτική Ι.Κ.Ε.

Διευθυντής Σύνταξης 
Ηλίας Μπίσιας

Σύμβουλος Ειδικών Θεμάτων
Πάνος Ζαχαριάδης

Ναυτιλιακός Αναλυτής 
Γιάννης Θεοδωρόπουλος

Οικονομικός Αναλυτής 
Μιχάλης Νικολάου

Ειδικοί συνεργάτες
Καπτ. Γιώργος Γεωργούλης

Στέφανος Πουλημένος
Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος 

Εμπορική Διεύθυνση 
Χρήστος Καπάνταης

Υπεύθυνη Διαφήμισης 
Δήμητρα Τσάκου
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Χάρης Παππάς
 

Creative Directors
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Νew Media 
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Pixabay, Unsplash
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Εκδοτικές Επιχειρήσεις

Λεωφ. Συγγρού 132, 117 45 Αθήνα
Τ: 210-92.22.501 / 92.48.006
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info@gratia.gr

www.naftikachronika.gr

Web strategy development by IT Box

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

Kωδικός 
Tαχυδρομείου

ISSN

1449

1106-7152

58



M/T LITA
301503 DWT, BUILT 2018, JAPAN MARINE UNITED, ARIAKE, JAPAN



1212

 83 
μέλη συμμετέχουν πλέον στη Σύμβαση  
του Ballast Water Management (BWM). 

 $4 δισ. 
ενδέχεται να είναι η εξοικονόμηση για τη 
ναυτιλιακή βιομηχανία από την υιοθέτηση 
ηλεκτρονικών φορτωτικών. 

 14 εκατ. dwt 
θα είναι οι διαλύσεις bulkers το 2020, 
σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΒΙΜCO. 

 24.000 ΤΕUs 
είναι η χωρητικότητα του μεγαλύτερου 
containership του κόσμου, του «HMM 
Algeciras». 

 6,8% 
ήταν η πτώση του κινεζικού ΑΕΠ  
το α΄ τρίμηνο του 2020. 

 5,65 εκατ. TEUs 
διακινήθηκαν από τους τρεις προβλήτες 
του ΣΕΜΠΟ του Πειραιά το 2019. 

 $100,446 δισ. 
είναι η αξία του ελληνόκτητου στόλου, 
σύμφωνα με τη VesselsValue (στοιχεία  
έως τον Απρίλιο του 2020). 

 61,6% 
μειωμένες ήταν οι νέες παραγγελίες  
που εξασφάλισαν διεθνώς τα ναυπηγεία  
το α΄ τετράμηνο του 2020, σύμφωνα με  
την Clarkson Research Services. 

Οι αριθμοί
της ναυτιλίας
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Τα όσα πρωτόγνωρα έχουν εκτυλιχθεί από τις αρχές 
του έτους και σχετίζονται με την παγκόσμια υγειονομική 
κρίση του κορονοϊού αναμφίβολα έχουν σημαντική 
επίδραση τόσο στις εθνικές οικονομίες όσο και στο 
βιοτικό επίπεδο των κοινωνιών βραχυπρόθεσμα και 
δυστυχώς, ίσως, μακροπρόθεσμα. Η τωρινή οικονομική 
κρίση διαφέρει από τη χρηματοπιστωτική που ξέσπασε 
το 2008, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι αποτελεί 
απόρροια ενός εξωγενούς σοκ, μιας πανδημίας.  
Η διάρκειά της όμως; Οι επιπτώσεις; 

Η παγκόσμια οικονομία  
σε κρίσιμη καμπή 

Του Γιάννη Θεοδωρόπουλου 

Οικονομολόγοι και αναλυτές επιχειρούν να ποσοτικοποιήσουν το πλήγμα 
της παγκόσμιας οικονομίας από την παύση της επιχειρηματικής δραστηριό-
τητας για τουλάχιστον δύο μήνες (σε πολλές χώρες και παραπάνω).
H κορονο-κρίση είναι ικανή να προκαλέσει τη μεγαλύτερη οικονομική ύφε-
ση των τελευταίων 100 ετών, προειδοποίησε ο ΟΟΣΑ στις 10 Ιουνίου.
Τα αυστηρά lockdown και οι απαγορεύσεις στις μετακινήσεις είχαν ως 
απόρροια την «παράλυση» της παγκόσμιας επιχειρηματικής και οικονομι-
κής δραστηριότητας. Οι εφοδιαστικές αλυσίδες καταγράφουν σημαντικές 
στρεβλώσεις, τα επίπεδα δημόσιου και ιδιωτικού χρέους έχουν αυξηθεί 
σημαντικά και η καταναλωτική εμπιστοσύνη καταρρέει.
«Οι οικονομικές συνέπειες της πανδημίας είναι έκδηλες παντού», τονίζεται 
χαρακτηριστικά στο εξαμηνιαίο report του ΟΟΣΑ αναφορικά με τις προ-
οπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, το οποίο φέρει το όνομα «The world 
economy on a tightrope». Παράλληλα σημειώνεται ότι η ανάκαμψη θα καθυ-
στερήσει να έρθει, ενώ ο αντίκτυπος της κρίσης θα είναι μακροπρόθεσμος, 
με τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες να επωμίζονται τις οδυνηρές συνέπειες.
Ο ΟΟΣΑ εξέδωσε δύο σενάρια για την πορεία του παγκόσμιου ΑΕΠ: στο 
πρώτο θα υπάρξει ένα δεύτερο κύμα εξάπλωσης του ιού και στο δεύτερο 
κάτι τέτοιο θα αποφευχθεί. Στο πρώτο σενάριο, η παγκόσμια ανάπτυξη θα 
υποχωρήσει κατά 7,6% το 2020. Στο δεύτερο, η ύφεση εκτιμάται στο 6% για 
φέτος, ενώ το 2021 θα υπάρξει ανάκαμψη στα προ κρίσης επίπεδα.
«Και τα δύο σενάρια είναι σοβαρά, καθώς με τις τρέχουσες συνθήκες η 
οικονομική δραστηριότητα δεν επιστρέφει και δεν μπορεί να επιστρέψει 
στα κανονικά επίπεδα», αναφέρει ο ΟΟΣΑ στο report. Την ίδια ώρα τονί-
ζεται ότι, έως τα τέλη του 2021, οι απώλειες στα εισοδήματα θα είναι οι 
χειρότερες τα τελευταία 100 χρόνια εν καιρώ ειρήνης, με τις συνέπειες να 
είναι οδυνηρές για τις κοινωνίες, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις.
Η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία και η Ιταλία, χώρες των οποίων 
τα συστήματα υγείας έχουν πληγεί από την υγειονομική κρίση, θα κατα-
γράψουν τη μεγαλύτερη ύφεση, κατά τις εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ. Η ύφεση 
της αμερικανικής οικονομίας αναμένεται να φτάσει στο 7,3% στο «καλό» 

σενάριο και στο 8,5% σε περίπτωση που ένα δεύ-
τερο κύμα κάνει την εμφάνισή του. Η Κίνα, από 
την άλλη, διαφαίνεται πως θα δεχτεί μικρότερες 
πιέσεις, καθώς, κατά τον ΟΟΣΑ, οι απώλειες στο 
ΑΕΠ θα κινηθούν σε ένα εύρος από 2,6% έως 
3,7%. Μικρότερη θα είναι η ύφεση για την ελληνι-
κή οικονομία το 2020 σε σχέση με τον μέσο όρο 
της Ευρωζώνης, προβλέπει ο ΟΟΣΑ. Στο πρώτο 
σενάριο, κατά το οποίο θα υπάρξει νέα έξαρση 
του κορονοϊού, το ελληνικό ΑΕΠ θα συρρικνω-
θεί κατά 9,8% φέτος έναντι 11,5% στην Ευρωζώνη 
και θα αναπτυχθεί 2,3% το 2021 έναντι 3,5% στην 
Ευρωζώνη.
Στο δεύτερο σενάριο, κατά το οποίο δεν θα 
υπάρξει νέα έξαρση του Covid-19, το ελληνικό 
ΑΕΠ θα μειωθεί κατά 8% φέτος έναντι 9,1% στην 
Ευρωζώνη και θα αναπτυχθεί 4,5% το 2021 έναντι 
6,5% στην Ευρωζώνη.
Και η Παγκόσμια Τράπεζα βλέπει με μελανά 
χρώματα την πορεία της παγκόσμιας οικονομί-

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ



ας, αν και στις εκτιμήσεις της είναι περισσότερο αισιόδοξη σε σχέση με 
τον ΟΟΣΑ. Πιο συγκεκριμένα, εκτιμά ότι θα υποχωρήσει κατά 5,2% φέτος, 
υπογραμμίζοντας ότι η πανδημία του Covid-19 είχε «γρήγορες και μαζικές 
συνέπειες», παρά τα άνευ προηγουμένου προγράμματα στήριξης των τοπι-
κών οικονομιών. 
Στην έκθεσή της για την Παγκόσμια Οικονομική Προοπτική, η Παγκόσμια 
Τράπεζα επισημαίνει ότι στις ανεπτυγμένες οικονομίες η μείωση θα είναι 
της τάξεως του 7%, ενώ στις αναδυόμενες 2,5%, σύμφωνα με όσα μεταδίδει 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Πρόκειται για τη «βαθύτερη» ύφεση που έχει γνωρίσει ο 
πλανήτης από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και 70 έως 100 εκατ. άνθρωποι 
μπορεί να βρεθούν κάτω από το όριο της φτώχειας. 
Υπενθυμίζεται ότι, τον περασμένο Απρίλιο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
(ΔΝΤ) έκανε λόγο για συρρίκνωση της παγκόσμιας οικονομίας κατά 3% το 2020.  
H παγκόσμια οικονομία θα κληθεί να αντιμετωπίσει απώλειες έως και $82 τρισ. 
τα επόμενα πέντε έτη εξαιτίας της πανδημίας, όπως προκύπτει από τα ευρήμα-
τα έρευνας που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ.
Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στα στοιχεία για το ΑΕΠ το 2019, το οποίο 
για τις 19 μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου ανήλθε σε $69,2 τρισ. Γίνεται 
αντιληπτό επομένως ότι, εάν οι εκτιμήσεις αυτές επιβεβαιωθούν, πρόκειται 
για ένα μεγάλο πλήγμα για την παγκόσμια οικονομία.

Το Centre for Risk Studies του Cambridge Judge 
Business School, το οποίο πραγματοποίησε την 
έρευνα, κατέληξε σε ένα εύρος ενδεχομένων για 
τις πιθανές οικονομικές ζημίες: το πιο αισιόδοξο 
κάνει λόγο για απώλειες $3,3 τρισ. τα επόμενα 
πέντε έτη, με την προϋπόθεση ότι θα επέλθει 
σύντομα ανάκαμψη, ενώ με βάση το απαισιόδοξο 
σενάριο οι απώλειες για την παγκόσμια οικονομία 
θα αγγίξουν τα $82 τρισ. στην περίπτωση μιας 
μακράς ύφεσης.
Παρακάτω παρουσιάζονται οι πιθανές ζημίες για 
τις οικονομίες των ΗΠΑ, Ηνωμένου Βασιλείου 
και Κίνας στο πλέον αισιόδοξο και απαισιόδοξο 
σενάριο.

ΗΠΑ
Αισιόδοξο σενάριο 
$550 δισ. (0,4% του ΑΕΠ) 

Απαισιόδοξο σενάριο 
$19,9 τρισ. (13,6% του ΑΕΠ)

Ηνωμένο Βασίλειο
Αισιόδοξο σενάριο
$96 δισ. (0,46% του ΑΕΠ)

Απαισιόδοξο σενάριο
$2,5 τρισ. (16,8% του ΑΕΠ)

Κίνα
Αισιόδοξο σενάριο
$1 τρισ. (0,9% του ΑΕΠ)
 
Απαισιόδοξο σενάριο 
$19 τρισ. (16,5% του ΑΕΠ)

Η ερευνητική ομάδα ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκει-
ται για προβλέψεις αλλά για εκτιμήσεις, που βασί-
ζονται σε διαφορετικά σενάρια, ανάλογα με την 
πορεία της παγκόσμιας οικονομίας τα επόμενα 
πέντε έτη.
Οποιαδήποτε εκτίμηση αυτή τη στιγμή φαντά-
ζει πρόωρη. Ωστόσο, όλα συνηγορούν ότι οδη-
γούμαστε σε μια σφοδρή κρίση, με τα εισοδή-
ματα να συρρικνώνονται, την ανεργία να αυξά-
νεται, την καταναλωτική δαπάνη να «κατρακυ-
λά» και τις εθνικές κυβερνήσεις να μάχονται να 
περισώσουν ότι περισώζεται. Θα αποτελέσει 
ένας ιός την αιτία για τη βαθύτερη οικονομική 
κρίση των τελευταίων δεκαετιών; Ο χρόνος θα 
δείξει.
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Εν
Πλω

Στο «κόκκινο» η πορεία του παγκόσμιου 
εμπορίου

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) 
ανακοίνωσε την Τετάρτη 20 Μαΐου ότι ο δείκτης 
εμπορίου αγαθών (Goods Trade Barometer) για 
τον Μάρτιο υποχώρησε σε ιστορικά υψηλά επί-
πεδα, καταδεικνύοντας ότι το παγκόσμιο εμπό-
ριο είναι πιθανόν να συρρικνωθεί «απότομα» το 
πρώτο εξάμηνο του 2020, λόγω διαταραχών που 
προκλήθηκαν από τον Covid-19.
Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης, η καταγραφή του 
οποίου ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2016, μειώθηκε 
στο 87,6 έναντι 95,5 τον Φεβρουάριο. Γενικότερα, 
τιμές κάτω του 100 υποδηλώνουν υποχώρηση του 
παγκόσμιου εμπορίου σε επίπεδα κάτω από τις 
μεσοπρόθεσμες τάσεις. Στα επιμέρους στοιχεία, ο 
δείκτης για τα προϊόντα της αυτοκινητοβιομηχα-
νίας σημείωσε τις μεγαλύτερες απώλειες, φτάνο-
ντας στο 79,7, καθώς τόσο η παραγωγή στον κλά-
δο όσο και οι πωλήσεις κατέρρευσαν σε πολλές 
χώρες. Από την άλλη, μειώσεις των δεικτών που 
αφορούν τη θαλάσσια μεταφορά εμπορευμάτων 
σε containers (88,5) και τη διά αέρος μεταφορά 
εμπορευμάτων (88) αντανακλούν αποδυναμωμένη 
ζήτηση αλλά και συμπιεσμένη προσφορά λόγω 
των προσπαθειών αντιμετώπισης της πανδημίας.
Όπως σημείωσε ο ΠΟΕ, η πορεία του δείκτη 
καταδεικνύει τις πολύ πρώιμες συνέπειες του 

Covid-19 στο εμπόριο και ακόμη παραμένει 
άγνωστο σε τι σημείο θα κινηθούν οι απώλειες. 
Εξάλλου, το διεθνές εμπόριο δεχόταν έντονες 
πιέσεις και το 2019, δηλαδή πριν από την πανδη-
μία, κυρίως λόγω των εμπορικών διενέξεων μετα-
ξύ των μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.
Τον περασμένο μήνα, ο ΠΟΕ εκτίμησε ότι το 
παγκόσμιο εμπόριο θα υποχωρήσει φέτος σε 
ένα εύρος από 13% έως 32%, αναλόγως της διάρ-
κειας της πανδημίας και της αποτελεσματικότη-
τας των οικονομικών μέτρων που λαμβάνουν οι 
κυβερνήσεις ανά τον κόσμο.

«Ιστορική» η Γενική Συνέλευση του 
Committee, παρουσία του ΥΝΑΝΠ,  
στην Αθήνα

Την Τετάρτη 17 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στο 
Ίδρυμα Ευγενίδου, στην Αθήνα, η ετήσια τακτι-
κή συνέλευση των μελών της Ελληνικής Επιτρο-
πής Ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου 
(Committee). Πρόκειται, όπως επισήμανε και 
ο πρόεδρος, κ. Χαράλαμπος Φαφαλιός, για μια 
«ιστορική στιγμή», καθώς, λόγω των πρωτόγνω-
ρων συνθηκών ελέω του Covid-19, η καθιερωμένη 
ετήσια γενική συνέλευση των μελών του ιστο-
ρικού οργάνου εκπροσώπησης των ναυτιλιακών 
γραφείων του Λονδίνου πραγματοποιήθηκε για 
πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες εκτός 

Ψίθυροι, σκιές 
και σκόπελοι  
στην Ακτή 
Μιαούλη



του City και εδώ και πολλά χρόνια εκτός του κτιρίου του Baltic Exchange. 
Την ετήσια γενική συνέλευση παρακολούθησαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος 
του ΝΕΕ, Δρ Γεώργιος Πατέρας, και ο πρόεδρος της INTERCARGO, κ. 
Δημήτρης Φαφαλιός. Το «παρών» έδωσε φέτος «ηλεκτρονικά» ο υπουργός 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης.
Αν και για τον Ιούνιο του 2020 ήταν προγραμματισμένες οι ετήσιες αρχαι-
ρεσίες για το ΔΣ, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, ελέω της πανδημίας, αυτές 
αναβλήθηκαν και η θητεία του συμβουλίου του Greek Shipping Cooperation 
Committee παρατάθηκε για έναν χρόνο. Συνεπώς, πρόεδρος παραμένει για 
το επόμενο διάστημα ο κ. Χαράλαμπος Γ. Φαφαλιός, αντιπρόεδρος Α΄ ο κ. 
Κωνσταντίνος Καρούσης, αντιπρόεδρος Β΄ ο κ. Ιωάννης Μ. Λύρας, αντιπρό-
εδρος Γ΄ ο κ. Σπύρος Μ. Πολέμης, ταμίας ο κ. Διαμαντής Λεμός και αναπλη-
ρωτής ταμίας ο κ. Δημήτριος Σαρακάκης.
Στη σύντομη ομιλία του, ο κ. Χαράλαμπος Φαφαλιός καλωσόρισε τα μέλη 
του ιστορικού οργάνου –πολλά εκ των οποίων συμμετείχαν μέσω ψηφια-
κής πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης– «με μεγάλη χαρά αλλά και με μια κάποια 
θλίψη λόγω συνθηκών», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Επίσης παρουσίασε 
τον απολογισμό της χρονιάς επισημαίνοντας τις δυσκολίες που έχει επιφέ-
ρει η πανδημία για την ποντοπόρο αλλά και την επιβατηγό ναυτιλία. Ωστόσο, 
ο πρόεδρος ανέφερε ότι, παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες, το Committee 
συνέχισε αδιάκοπα το lobbying του στο Λονδίνο και συνεργάστηκε τόσο 
με την ΕΕΕ όσο και με διεθνείς φορείς για την ενδυνάμωση της φωνής της 
ελληνικής ναυτιλίας. Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο κ. Φαφαλιός στους ναυτικούς 
που βρίσκονται σήμερα αποκλεισμένοι στα πλοία,  λόγω των διεθνών περι-
ορισμών στις μετακινήσεις τους. Ο πρόεδρος χαρακτήρισε τους ναυτικούς 
ως βασικούς key workers, ο ρόλος και η συμβολή της εργασίας των οποίων 
στο παγκόσμιο εμπόριο πρέπει επιτέλους να αναγνωριστούν διεθνώς. 
Ο πρόεδρος του Committee, απευθυνόμενος στον υπουργό, αρχικά συνε-
χάρη την κυβέρνηση για τις πρωτοβουλίες της αναφορικά με την αντιμετώ-

πιση της πανδημίας και τη συνέχιση των άριστων 
σχέσεων μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
του ελληνικού εφοπλισμού. Παράλληλα κάλεσε 
την κυβέρνηση να επικεντρωθεί στα θέματα ναυ-
τικής εκπαίδευσης, ενώ δεν παρέλειψε να τονίσει 
ότι είναι ανάγκη να ενισχυθεί η ελληνική παρου-
σία στους διεθνείς οργανισμούς, με την αύξηση 
των Ελλήνων στελεχών στα διεθνή και κοινοτικά 
όργανα. Ο κ. Δημήτριος Σαρακάκης, ως αναπλη-
ρωτής ταμίας, στην αναφορά του για τον ισολο-
γισμό του Committee, σημείωσε ότι τα έσοδα 
παρέμειναν σταθερά, ενώ μειώθηκαν τα ετήσια 
έξοδα.
Από την πλευρά του, ο κ. Πλακιωτάκης υπογράμ-
μισε τις εξαιρετικές σχέσεις του υπουργείου με 
το Committee αλλά και με την Ένωση Ελλήνων 
Εφοπλιστών. Μάλιστα ανέφερε ότι έως το τέλος 
του μήνα το ΛΣ θα ενισχύσει τις επιχειρησιακές 
του δράσεις έναντι της τουρκικής προκλητικό-
τητας με ένα νέο ταχύπλοο, δωρεά της ΕΕΕ. Ο 
υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
αναφέρθηκε επίσης στις προσπάθειες της κυβέρ-
νησης για την αναβάθμιση της ναυτικής εκπαί-
δευσης και συγκεκριμένα στον νόμο-πλαίσιο με 
το Ίδρυμα Ευγενίδου. Για το θέμα των ναυτικών, 
ο υπουργός τόνισε ότι αμέσως μετά το κλείσι-
μο των διεθνών συνόρων κινήθηκαν οι αρμόδιες 
υπηρεσίες του υπουργείου προκειμένου ο ΙΜΟ 
να μεριμνήσει άμεσα για την έκδοση κατευθυντή-



18

ριων γραμμών προς τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ για τις αλλαγές πληρωμάτων.
Ο Α΄ αντιπρόεδρος του Committee, κ. Κωνσταντίνος Καρούσης, απευθυ-
νόμενος στον υπουργό, επισήμανε τις ανησυχίες της ναυτιλίας σχετικά με 
τα μείζονα ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα πλοία του ελληνικού και ελλη-
νόκτητου στόλου, ειδικά όταν πρέπει να επισκευαστούν σε χώρες όπως η 
Κίνα. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Καρούσης επισήμανε τις χρονοβόρες διαδι-
κασίες που απαιτούνται τόσο για τις αλλαγές πληρωμάτων όσο και για την 
παρακολούθηση των δεξαμενισμών των πλοίων στα κινεζικά ναυπηγεία από 
Έλληνες αρχιμηχανικούς. Το Πεκίνο συνεχίζει να επιβάλλει την αναγκαστική 
καραντίνα και απομόνωση 14 ημερών η οποία ισχύει για όλους τους επιβά-
τες κατά την άφιξή τους στην ασιατική χώρα. Ο κ. Καρούσης συμπλήρωσε 
ότι η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να επιληφθεί του θέματος, δεδομένου 
ότι η χώρα μας σύντομα θα δεχτεί πολλούς Κινέζους τουρίστες, χωρίς τα 
αντίστοιχης κλίμακας «εμπόδια» από τις ελληνικές αρχές. Τόσο ο πρόε-
δρος όσο και ο αντιπρόεδρος του Committee κάλεσαν τον υπουργό να 
συνομιλήσει με την Κινέζα πρέσβειρα στην Ελλάδα, προκειμένου να δοθεί 
άμεσα λύση στο θέμα αυτό. Ο υπουργός απάντησε ότι το θέμα έχει ήδη 
επισημανθεί στην κυρία πρέσβειρα και θα το επαναλάβει άμεσα.
Από την πλευρά του, ο επίτιμος γενικός γραμματέας του IMO, ναύαρχος 
Ευθύμιος Μητρόπουλος, μέλος του ΔΣ του Committee, απένειμε μέσω του 
υπουργού συγχαρητήρια στην ελληνική κυβέρνηση για την ιστορική συμ-
φωνία οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. «Η συμ-
φωνία αποτελεί ένα μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις ότι τα νησιά έχουν 
και υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ».
Το Committee, με την πολυετή ιστορική του πορεία, αποτελεί ένα σημαντι-
κό όργανο εκπροσώπησης της ελληνικής ναυτιλίας στο Ηνωμένο Βασίλειο 
και, παρά τη σταδιακή «αποδυνάμωση» της ναυτιλιακής επιχειρηματικότη-
τας στο City, διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο στα βρετανικά και διεθνή 
ναυτιλιακά fora.

Ναυτιλία και εκπομπές άνθρακα:  
Τα ευρήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε το πρώτο ετήσιο report της σχετικά με τις 
εκπομπές άνθρακα από τα πλοία τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Η αναφορά αναλύει 

τις εκπομπές άνθρακα για πλοία πάνω από 5.000 gt, 
τα οποία πραγματοποιούσαν μεταφορές φορτίων 
στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Ζώνη (EEA) το 2018.
Στο report της Επιτροπής, μετρήθηκαν οι εκπο-
μπές άνθρακα από 116.000 πλοία, οι οποίες ανήλ-
θαν σε περισσότερους από 138 εκατ. τόνους, 
για το 2018, και αντιπροσωπεύουν το 3,7% των 
συνολικών εκπομπών της Ευρώπης, σύμφωνα 
με τα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Πρακτορείου 
Περιβάλλοντος.
Το report αναφέρει επίσης ότι σχεδόν τα δύο τρί-
τα των εκπομπών άνθρακα οφείλονται σε ταξίδια 
από και προς λιμάνια που βρίσκονται εκτός της 
EEA. Τα ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Οικονομι-
κής Ζώνης εκπροσώπησαν το 32% των συνολικών 
εκπομπών της έρευνας, ενώ οι εκπομπές των πλοί-
ων σε λιμάνια εντός της EEA έφτασαν το 6%.
Όσον αφορά τον τύπο πλοίου, τα containerships 
ήταν στην πρώτη θέση εκπομπών άνθρακα, με 
συμβολή πάνω από 30%. Σύμφωνα με την Επιτρο-
πή, τα περισσότερα από τα πλοία της έρευνας 
πληρούν ήδη τις προϋποθέσεις παγκόσμιας ενερ-
γειακής αποτελεσματικότητας για την περίοδο 
2020-2025, με τα περισσότερα να ταξιδεύουν πλέ-
ον με χαμηλότερες ταχύτητες για τη μείωση των 
ανθρακικών εκπομπών. Η πλειονότητα των πλοίων 
είναι σχετικά μικρή σε ηλικία (μέσος όρος έντε-
κα χρόνια), ενώ υπάρχουν και μεγάλες αποκλίσεις 
μεταξύ διαφορετικών τύπων πλοίων.
Τα δεδομένα για τις εκπομπές άνθρακα όλων των 
πλοίων είναι διαθέσιμα στη διαδικτυακή βάση 
δεδομένων THETIS-MRV, η οποία έχει δημιουρ-
γηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρω-
παϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασ-
σα (EMSA).

ΕΝ ΠΛΩ
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Σύμβαση Ballast Water Treatment: Επέκταση  
σε άνω του 90% του παγκόσμιου τονάζ

H Σύμβαση του Ballast Water Management (BWM) για την αποτροπή της 
εξάπλωσης δυνητικά διεισδυτικών υδρόβιων ειδών από πλοία καλύπτει πλέον 
περισσότερο από το 90% του παγκόσμιου τονάζ, μετά την προσθήκη από 
την Κίνα της Ειδικής Διοικητικής Περιοχής του Χονγκ Κονγκ.
Συνεπώς, τα πλοία υπό σημαία Χονγκ Κονγκ θα πρέπει να συμμορφώνονται 
με τις απαιτήσεις της Σύμβασης για τη Διαχείριση Θαλάσσιου Έρματος. Η 
εν λόγω σύμβαση στοχεύει στην προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημά-
των, απαιτώντας από τα πλοία να διαχειρίζονται το έρμα τους, προκειμένου 
να απομακρύνονται οι επιβλαβείς υδρόβιοι οργανισμοί και τα παθογόνα. 
Τέθηκε σε εφαρμογή τον Σεπτέμβριο του 2017 και πλέον αριθμεί 83 μέλη, 
αντιπροσωπεύοντας το 90,98% του gross tonnage του παγκόσμιου στόλου.
Όπως αναφέρει ο ΙΜΟ με ανακοίνωσή του, η κυβέρνηση της Λαϊκής Δημο-
κρατίας της Κίνας ενημέρωσε τον Οργανισμό στις 13 Μαΐου ότι επιθυμεί 
την επέκταση της σύμβασης στην Ειδική Διοικητική Περιοχή του Χονγκ 
Κονγκ, με ισχύ από τις 13 Αυγούστου 2020.

Γουινέα: Ο ορυκτός πλούτος της θα απασχολήσει 
την αγορά των dry

Η ανάπτυξη των κοιτασμάτων στην περιοχή Simandou στη Γουινέα όχι μόνο 
θα αυξήσει τις εξαγωγές iron ore της χώρας, αλλά θα οδηγήσει και πολλούς 
Κινέζους εισαγωγείς να μετατοπίσουν τις εισαγωγές από την Αυστραλία, με απο-
τέλεσμα να ενισχυθεί η ζήτηση για bulk carriers.
Τα παραπάνω εξηγεί με ανάλυσή του ο οίκος Drewry, σημειώνοντας παράλληλα 
ότι η Γουινέα ήδη αποτελεί τον μεγαλύτερο προμηθευτή βωξίτη του κόσμου και 
πλέον προσβλέπει στο να αυξήσει το μερίδιό της στην αγορά iron ore.
Το 2019, μια σύμπραξη των SMB και Winning International κέρδισε τον δια-
γωνισμό για την ανάπτυξη των block 1 και 2 του Simandou, ενός από τα 
μεγαλύτερα αναξιοποίητα κοιτάσματα σιδηρομεταλλεύματος του κόσμου 
που βρίσκεται στη Γουινέα.
Η έναρξη της λειτουργίας των εξορύξεων αναμένεται το 2026, δίνοντας την 
ευκαιρία στη χώρα της Δυτικής Αφρικής να εξάγει 60 εκατ. τόνους σιδηρομεταλ-
λεύματος ετησίως. Κατά τη δεύτερη φάση του project, επιπλέον 50 εκατ. τόνοι 
iron ore θα προστεθούν στην ετήσια παραγωγική δυνατότητα του Simandou, 
όπως αναφέρει η Drewry.
Ως μέρος της συμφωνίας, η σύμπραξη των SMB και Winning International θα 
επενδύσει σημαντικά κεφάλαια για την κατασκευή υποδομών. Στόχος είναι η 
κατασκευή ενός λιμανιού βαθέων υδάτων και η ανάπτυξη σιδηροδρομικής σύν-
δεσης από τα ορυχεία στο λιμάνι.
H Κίνα αποτελεί, μακράν του δεύτερου, τον μεγαλύτερο εισαγωγέα iron ore του 
κόσμου, καθώς το 70% των παγκόσμιων εξαγωγών κατευθύνονται προς την ασι-
ατική χώρα. Δεδομένου ότι πολλοί Κινέζοι επενδύουν στη Γουινέα καλοβλέπο-
ντας τον ορυκτό πλούτο της χώρας, είναι σχεδόν βέβαιο ότι ένα μεγάλο μέρος 
των κινεζικών εισαγωγών θα προέρχεται από την αφρικανική χώρα τα επόμενα 
χρόνια, σημειώνει η Drewry.
Βραζιλία και Αυστραλία αποτελούν τους κορυφαίους προμηθευτές σιδηρομε-
ταλλεύματος για την Κίνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο βραζιλιάνικος κολοσσός 
Vale διατηρεί μακροχρόνια συμβόλαια με την Cosco για τη μεταφορά iron ore 
στην Κίνα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, Κίνα και Αυστραλία επιδίδονται σε 
πολιτικές κόντρες, οι οποίες επεκτείνονται και στις διμερείς εμπορικές τους 
σχέσεις. Μάλιστα, το πρώτο τρίμηνο του 2019, οι λιμενικές αρχές της Κίνας 
καθυστέρησαν τις εκφορτώσεις αυστραλιανού άνθρακα, ως απόρροια της επι-

δείνωσης των σχέσεών τους. Η Drewry εξηγεί ότι 
είναι πολύ πιθανό το σενάριο Κινέζοι εισαγωγείς 
να στραφούν σε φορτία από τη Γουινέα αντί αυτών 
από την Αυστραλία, εξέλιξη που μόνο αρνητική δεν 
είναι για την αγορά των dry, καθώς θα αυξηθούν τα 
τονομίλια.
Πιο συγκεκριμένα, η απόσταση μεταξύ Κίνας-Γουι-
νέας είναι μεγαλύτερη κατά 7.700 ναυτικά μίλια απ’ 
ό,τι η αντίστοιχη Κίνας-Αυστραλίας, το οποίο μετα-
φράζεται σε ναυλώσεις bulkers μεγαλύτερης διάρ-
κειας. Ένα πλοίο, για να ολοκληρώσει το ταξίδι του 
από τη Γουινέα στην Κίνα, χρειάζεται επιπλέον 50 
ημέρες απ’ ό,τι για να ολοκληρώσει το αντίστοιχο 
Αυστραλία-Κίνα. Συνεπώς, μια διαφαινόμενη τέτοια 
αλλαγή στο trade pattern θα ωφελήσει τα Capesizes.

Πειρατικές επιθέσεις σε πλοία: Ανεξέλεγκτες 
εν μέσω πανδημίας

Στις αρχές Απριλίου του 2020, οκτώ ένοπλοι 
δράστες επιβιβάστηκαν στο πλοίο μεταφοράς 
εμπορευματοκιβωτίων «Fouma» καθώς αυτό 
προσέγγιζε το λιμάνι Guayaquil στο Εκουαδόρ, 
αφού πρώτα είχαν ρίξει προειδοποιητικά πυρά 
στη γέφυρα του πλοίου. Εν τέλει άνοιξαν αρκετά 
εμπορευματοκιβώτια, αφαίρεσαν το περιεχόμενό 
τους και τράπηκαν σε φυγή με ταχύπλοα, χωρίς 
κανένα μέλος του πληρώματος να τραυματιστεί.
Το Εκουαδόρ δεν αποτελεί «hot spot» πειρατικών 
ή ληστρικών επιθέσεων σε πλοία, ωστόσο συχνά 
παρατηρούνται τέτοια φαινόμενα γύρω από το 
λιμάνι Guayaquil, το οποίο είναι το έβδομο πιο 
πολυσύχναστο στη Λατινική Αμερική και διαχειρί-
ζεται μεγάλο όγκο εμπορευμάτων από και προς το 
Εκουαδόρ. Τα τελευταία χρόνια, η διεθνής ναυτι-
λιακή κοινότητα μπορεί να αισθάνεται δικαιωμένη 
για τη σημαντική μείωση τέτοιων επιθέσεων. Μάλι-
στα, το 2019, ο αριθμός ληστρικών επιθέσεων σε 
πλοία ήταν ο μικρότερος τα τελευταία 25 χρόνια.
Με ανάλυσή του το World Economic Forum 
(WEO) επιχειρεί να σκιαγραφήσει το σκηνικό 
τέτοιων επιθέσεων τα επόμενα έτη.  Δυστυχώς, 
τους πρώτους μήνες του έτους, οι επιθέσεις και 
οι απόπειρες επιθέσεων σε πλοία αυξήθηκαν 
κατά 24% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 
2019, με το World Economic Forum να εκφράζει 
τον σκεπτικισμό του για το γεγονός ότι η πανδη-
μία ίσως καταστήσει τις κυβερνήσεις ανήμπορες 
να αντικρούσουν τέτοια περιστατικά.
 
Η συντονισμένη δράση απέναντι στις πειρατικές 
επιθέσεις

Αρχής γενομένης από το 2008, η ευρύτερη περι-
οχή του Κόλπου του Άντεν υπήρξε ο «πόλος 
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έλξης» για τη διεθνή πειρατεία σε εμπορικά πλοία. Μετά από συντονισμένες 
προσπάθειες της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας, των κυβερνήσεων και 
όλων των αρμόδιων φορέων, το 2019 δεν σημειώθηκε κανένα περιστατικό 
πειρατείας στα ύδατα του Κόλπου του Άντεν, σύμφωνα με το International 
Maritime Bureau. Μάλιστα, από τα 450 τέτοια περιστατικά στα διεθνή ύδα-
τα το 2010, ο αριθμός τους μειώθηκε σημαντικά, στα 165, το 2019.

Η επιστροφή των πειρατών; 

Το World Economic Forum σημειώνει ότι η επίθεση στο «Fouma» αποτελεί 
ανησυχητικό δείγμα, καθώς διαφαίνεται ότι οι δράστες έχουν επαρκή γνώ-
ση των συνθηκών του πλοίου, όπως για το είδος του φορτίου, τον αριθμό 
των μελών πληρώματος κ.λπ. Παρά τη σημαντική μείωση των πειρατικών 
επιθέσεων σε πλοία στα διεθνή ύδατα, ο αριθμός τους στη Νότια Αμερική 
και στη Δυτική Αφρική έχει αυξηθεί. Στις περιοχές αυτές, οι συνθήκες είναι 
ίδιες με εκείνες που διευκόλυναν την κορύφωση των επιθέσεων από Σομα-
λούς πειρατές μία δεκαετία πριν: αποδυναμωμένες κυβερνήσεις, έξαρση της 
πολιτικής βίας, οικονομική κρίση και εύκολη διακίνηση και πρόσβαση σε 
όπλα.

Ο κορονοϊός και ο αντίκτυπος στην ασφάλεια 
των πλοίων

Κατά το World Economic Forum, η οικονομική 
ύφεση, απόρροια της πανδημίας, δημιουργεί ένα 
ασταθές και με σημαντικές προκλήσεις περιβάλ-
λον για τα κράτη με αποδυναμωμένες κυβερνή-
σεις και ελάχιστους οικονομικούς πόρους.
Πιο συγκεκριμένα, ενόσω εξαπλώνεται ο 
Covid-19, οι κυβερνήσεις χωρών όπως αυτών στη 
Δυτική Αφρική και στη Νότια Αμερική θα ενισχύ-
σουν τις προσπάθειες ασφάλειας της δημόσιας 
υγείας, με την ασφάλεια στα ύδατά τους να περνά 
σε δεύτερη μοίρα. «Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί 
ευκαιρίες για τους πειρατές», σημειώνει το WEO.
Από την άλλη, η μειωμένη καταναλωτική δαπά-
νη σε διεθνές επίπεδο έχει ως απόρροια το διά 
θαλάσσης εμπόριο να επιβραδύνεται και συνε-
πώς τα επίπεδα εσόδων των ναυτιλιακών εταιρει-
ών δεν ευνοούν τις δαπάνες για ένοπλους φρου-
ρούς ή άλλες μεθόδους προστασίας των πλοίων.
Το WEO καταλήγει ότι, ενώ φέτος διαφαίνεται 
στον ορίζοντα μια αύξηση της πειρατείας σε 
εμπορικά πλοία, εντούτοις η κατάσταση έχει βελ-
τιωθεί σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα 
χρόνια. Ωστόσο, εάν η οικονομική ύφεση αγγί-
ξει επίπεδα που οδηγήσουν μεγάλο ποσοστό 
ανθρώπων σε παράνομες δραστηριότητες, τα 
πλοία ίσως αποτελέσουν εύκολο στόχο.

H δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου

Η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου 
(πλοία 100 ΚΟΧ και άνω) μειώθηκε κατά 1% τον 
περασμένο Μάρτιο σε σχέση με τον Μάρτιο του 
2019, ενώ σημείωσε μεταβολή +1% κατά την αντί-
στοιχη σύγκριση του έτους 2019 προς το 2018, 
σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ).
Η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού 
στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, τον περα-
σμένο Μάρτιο σημείωσε μείωση της τάξεως του 
3,2%, συγκριτικά με τον Μάρτιο του 2019. Μείωση 
κατά 0,9% σημειώθηκε επίσης κατά την αντίστοι-
χη σύγκριση του έτους 2019 προς το 2018.

Θολό το τοπίο για τη ναυπηγική βιομηχανία

Με τις παραγγελίες νεότευκτων να βρίσκονται σε 
εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα εξαιτίας του κορονο-
ϊού και της χαμηλής ζήτησης πετρελαίου, το δεύ-
τερο εξάμηνο του έτους μοιάζει ιδιαίτερα δύσκο-
λο για τα ναυπηγεία της Νότιας Κορέας.
Σύμφωνα με δεδομένα της Clarkson Research 
Services, οι παραγγελίες σε παγκόσμιο επίπεδο 
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υποχώρησαν κατά 61,6% το πρώτο τετράμηνο του 2020 σε σχέση με την 
αντίστοιχη περίοδο του 2019, φτάνοντας τα 3,82 εκατ. compensated gross 
tons (CGTs). Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, συνδυαστικά οι παραγ-
γελίες που έλαβαν τα σημαντικότερα ναυπηγεία της Νότιας Κορέας (Korea 
Shipbuilding & Offshore Engineering Co, Daewoo Shipbuilding & Marine 
Engineering Co και Samsung Heavy Industries Co) σημείωσαν μείωση 72% 
ή 670.000 CGTs.
Έως τον περασμένο Μάρτιο, τα ναυπηγεία της χώρας είχαν συσσωρεύσει 
αδιεκπεραίωτες παραδόσεις πλοίων που ανέρχονταν σε 21,1 εκατ. CGTs, 
σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Υonhap.

Εμπορευματικά αγαθά: Μειώσεις αλλά  
και αυξήσεις των εισαγωγών από την Κίνα

Οι παγκόσμιες εξαγωγές εμπορευμάτων προς την Κίνα αναμένονται μειω-
μένες κατά $15,5 δισ., στα $33,1 δισ., το 2020, σημειώνοντας πτώση 46% σε 
σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις της UNCTAD πριν από το ξέσπασμα της 
πανδημίας.
Νέα έρευνα της UNCTAD εγείρει ανησυχίες για τις οικονομίες χωρών οι 
οποίες εξαρτώνται εν πολλοίς από τις εξαγωγές εμπορευμάτων ενέργειας, 
σιτηρών και μεταλλευμάτων. Κατά την UNCTAD, περίπου τα 2/3 των ανα-
πτυσσόμενων χωρών βασίζονται στις εξαγωγές, ενώ η Κίνα απορροφά το 
1/5 των παγκόσμιων εξαγωγών.
Η έρευνα καταδεικνύει ότι, για τις αναπτυσσόμενες χώρες που βασίζονται 
στις εξαγωγές, οι απώλειες εκτιμώνται μεταξύ $2,9 δισ. και $7,9 δισ., που 
αποτελεί απώλεια 9% σε όρους ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης.
Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι οι κινεζικές εισαγωγές υγρο-
ποιημένου φυσικού αερίου θα μειωθούν φέτος κατά 10%, όταν πριν από τον 

κορονοϊό οι εκτιμήσεις έκαναν λόγο για αύξηση 
10%. Από την άλλη, οι εισαγωγές σιδηρομεταλλεύ-
ματος θα αυξηθούν μεν αλλά με μειωμένο ρυθμό 
κατά 2/3 σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις, ενώ 
οι εισαγωγές σιταριού θα υποχωρήσουν κατά 
25% φέτος.
Ενώ τα περισσότερα εμπορεύματα διαφαίνεται 
ότι θα δεχτούν σφοδρό πλήγμα, η UNCTAD 
εκτιμά ότι οι κινεζικές εισαγωγές σόγιας από 
αναπτυσσόμενες χώρες που βασίζονται στις εξα-
γωγές θα αυξηθούν κατά 34%, 10% υψηλότερα 
από τις αρχικές εκτιμήσεις. Παράλληλα, ο ρυθμός 
αύξησης των εξαγωγών χαλκού από τις χώρες 
αυτές προς την Κίνα εκτιμάται ότι θα διπλασια-
στεί στο 11% από το 5,4%.
Τα δεδομένα συνεπώς καταδεικνύουν ότι, παρά 
τις ανυπολόγιστες ζημίες της κρίσης στο παγκό-
σμιο εμπόριο, κάποιες εξαγωγικές χώρες για 
συγκεκριμένα commodities ίσως καταγράψουν 
καλύτερες επιδόσεις.

Μega-επένδυση του Jeff Bezos στα ψηφιακά 
logistics

H Αmazon του κροίσου Jeff Bezos είναι πλέον 
ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές της βρε-
τανικής start-up εταιρείας Beacon, που αποτελεί 
έναν ψηφιακό freight forwarder.
H Beacon άντλησε πρόσφατα $15 εκατ. από επεν-
δυτές, μεταξύ των οποίων ο Jeff Bezos, ο ιδρυτής 
της Uber, Travis Kalanick, και ο πρώην πρόεδρος 
της Google, Eric Schmidt.
Ο κ. Bezos ουσιαστικά ήταν ο δεύτερος μεγα-
λύτερος επενδυτής στη βρετανική εταιρεία πίσω 
από την αμερικανική εταιρεία venture capital 
8VC.
Η Beacon ιδρύθηκε το 2018 από τα πρώην υψη-
λόβαθμα στελέχη της Uber, Fraser Robinson και 
Dmitri Izmailov, και επιχειρεί να συνδυάσει τα χρη-
ματοοικονομικά της εφοδιαστικής αλυσίδας με τις 
ψηφιακές λύσεις για την εξεύρεση των πιο απο-
δοτικών θαλάσσιων διαδρομών για τη μεταφορά 
εμπορευμάτων.
Το «freight forwarding» χρησιμοποιείται από 
κατασκευάστριες εταιρείες αυτοκινήτων, επίπλων 
κ.ά., προκειμένου να διαχειρίζεται πολύπλοκες 
διαδικασίες logistics: από τη ναύλωση ενός πλοί-
ου μέχρι και τις χερσαίες μεταφορές έως τον 
τελικό χρήστη.
Επί του παρόντος, η εν λόγω βιομηχανία θεωρεί-
ται διαιρεμένη και πολλές εταιρείες βρίσκονται 
αρκετά πίσω στη χρήση δεδομένων σε πραγμα-
τικό χρόνο για να καθορίσουν τις πλέον αποδο-
τικές διαδρομές.
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Η Beacon χρησιμοποιεί δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την καταγρα-
φή φορτίων, ενώ παρέχει και υπηρεσίες που της επιτρέπουν να εκτιμά τα 
κόστη μεταφοράς.
Ο κ. Robinson, CEO της βρετανικής start-up, ανέφερε ότι «με την ψηφιο-
ποίηση να επιταχύνεται παγκοσμίως ως αποτέλεσμα του Covid-19, πιστεύ-
ουμε ότι το μέλλον του παραδοσιακού freight forwarding είναι πιο επισφα-
λές από ποτέ».

Ο παροπλισμός containerships σε ιστορικά υψηλά επίπεδα

Ο ανενεργός στόλος πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έφτασε 
στο ιστορικά υψηλότερο επίπεδο του 11,6% επί του συνολικού στόλου τον 
Μάιο, σύμφωνα με την Alphaliner.
Ο παροπλισμένος στόλος των containerships έφτασε τα 2,72 εκατ. TEUs 
στις 25 Μαΐου ως αποτέλεσμα του συνδυασμού των blank sailings για τη 
μετρίαση του αντικτύπου της χαμηλής ζήτησης λόγω του Covid-19 και 
των πλοίων που έμειναν αναγκαστικά εκτός αγοράς για να εξοπλιστούν με 
scrubbers.
Περίπου 64 containerships με μεταφορική ικανότητα 571.858 TEUs εξο-
πλίζονται με scrubbers αυτό το διάστημα, με αποτέλεσμα η προσφορά 
containerships να κρίνεται διαχειρίσιμη σε σύγκριση με την υπάρχουσα 
ζήτηση. Σύμφωνα με πρόσφατο εβδομαδιαίο ενημερωτικό δελτίο της 
Alphaliner, τα πλοία των εταιρειών Maersk και MSC αντιπροσωπεύουν 
το μεγαλύτερο μέρος του ανενεργού στόλου, με συνολική χωρητικότητα 
845.000 TEUs.
Η Alphaliner ανέφερε ότι ο αριθμός των παροπλισμένων πλοίων έχει φτάσει 
στο αποκορύφωμά του, καθώς, ενώ πολλές χώρες αρχίζουν σταδιακά να 
αίρουν τα περιοριστικά μέτρα και η ζήτηση ανακάμπτει, τα εν λόγω πλοία 
ίσως επιστρέψουν στην αγορά.
«Υπάρχουν ενθαρρυντικά σημάδια ότι οι μεταφορείς έχουν υπερεκτιμήσει 
το επίπεδο συρρίκνωσης της ζήτησης τον Μάιο και οι ελλείψεις προσφε-
ρόμενων πλοίων σε ορισμένα δρομολόγια έχουν ήδη αρχίσει να αυξάνουν 
τις τιμές των ναύλων», ανέφερε η Alphaliner.

Drewry: Λιγότερο ελκυστικό πλέον  
το ναυτικό επάγγελμα

H υφιστάμενη μείωση της προσφοράς αξιωματικών για τα πλοία του παγκό-
σμιου στόλου αναμένεται να παραταθεί, σύμφωνα με πρόσφατο report της 
Drewry. Ο κυριότερος λόγος για τη μελλοντική μείωση του αριθμού των 
αξιωματικών είναι η ολοένα χαμηλότερη ελκυστικότητα της προοπτικής 
σταδιοδρομίας στη θάλασσα.
Η Drewry εκτιμά ότι η τωρινή παγκόσμια έλλειψη αξιωματικών ισοδυναμεί 
με το 2% της συνολικής ζήτησης, μετριάζεται ωστόσο αυτή τη στιγμή λόγω 
των παροπλισμών των πλοίων εξαιτίας του Covid-19. Όταν ο εμπορικός 
στόλος επανέλθει σε πλήρη λειτουργία, η έλλειψη θα καταστεί ξανά φανερή, 
σύμφωνα με την Drewry.
«To ναυτικό επάγγελμα δεν είναι πλέον το ίδιο ελκυστικό, καθώς ο ανταγω-
νισμός για τις θέσεις εργασίας στη στεριά εντείνεται και η καθημερινότητα 
των ναυτικών εν πλω, με τα συναφή προβλήματα ψυχικής υγείας, δυσχε-
ραίνεται», αναφέρει ο Rhett Harris, αναλυτής της Drewry. Το ξέσπασμα 
του Covid-19 άσκησε μια επιπλέον πίεση στην ελκυστικότητα του επαγ-
γέλματος λόγω των τεκταινομένων σχετικά με τις αδυναμίες στις αλλαγές 
πληρωμάτων και τη μεγαλύτερη διάρκεια των ταξιδιών, πρόσθεσε ο ίδιος.
Η αυξανόμενη έλλειψη αξιωματικών αναμένεται να ασκήσει ανοδική πίεση 

στις απολαβές των ναυτικών, ενώ οι πλοιοκτήτες 
θα αναγκαστούν να μειώσουν τα κόστη, καθώς τα 
κέρδη αναμένονται χαμηλότερα. Η Drewry εκτι-
μά ότι τα συνολικά κόστη στελέχωσης των πλοί-
ων έχουν σταθεροποιηθεί το 2020, αλλά προβλέ-
πεται να υποστούν αυξήσεις τα επόμενα χρόνια.

Καναδάς: Stop στην κρουαζιέρα  
μέχρι και τον Οκτώβριο

Οι Aρχές του Καναδά παρέτειναν την απαγό-
ρευση κατάπλου μεγάλων κρουαζιερόπλοιων στα 
λιμάνια της χώρας έως τα τέλη Οκτωβρίου, σημα-
τοδοτώντας την ακύρωση της περιόδου κρουα-
ζιέρας στην Αλάσκα για το 2020.
Οι καναδικές αρχές αποφάσισαν την απαγόρευ-
ση προσέγγισης κρουαζιερόπλοιων τα οποία 
μπορούν να φιλοξενήσουν περισσότερους από 
100 επιβάτες στα λιμάνια της χώρας.
Ο υπουργός Μεταφορών του Καναδά, Marc 
Garneau, δήλωσε: «Η διατήρηση της ασφάλειας 
των Καναδών και των εργαζομένων στον τομέα 
των μεταφορών εξακολουθεί να είναι η βασική 
μου προτεραιότητα κατά τη διάρκεια της πανδη-
μίας του Covid-19».
Η αρχική απαγόρευση επιβλήθηκε τον Μάρτιο 
για κρουαζιερόπλοια άνω των 500 επιβατών, αλλά 
πλέον επεκτάθηκε ώστε να συμπεριλάβει και 
μικρότερα πλοία της επιβατηγού ναυτιλίας. 

O κίνδυνος της θαλάσσιας πανίδας  
για τη ναυτιλία

O αντίκτυπος των θαλάσσιων μεταφορών στα 
οικοσυστήματα έχει καταγραφεί και αναλυθεί 
στο παρελθόν. Ωστόσο, είναι δεδομένο ότι οι 
συγκεκριμένοι θαλάσσιοι οργανισμοί μπορούν 
επίσης να αποτελέσουν απειλή τόσο για την 
ασφάλεια των πλοίων όσο και των πληρωμάτων. 
Όπως τονίζει με ανακοίνωσή του ο αλληλασφαλι-
στικός οργανισμός Gard, οι διαχειριστές πλοίων 
θα πρέπει να είναι ενήμεροι για τους κινδύνους 
που ενέχει η θαλάσσια πανίδα σε συγκεκριμένες 
περιοχές όπου επιχειρούν και να λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα ελέγχου και προστασίας των 
διαδικασιών εν πλω.
Στις 20 Απριλίου, το US Coast Guard Sector 
Houston-Galveston εξέδωσε ένα safety alert, 
κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για ενδε-
χόμενη απώλεια της πρόωσης πλοίων που επι-
χειρούν στο Houston Ship Channel. Ο λόγος, τα 
μικρά ψάρια Gulf menhaden, τα οποία είναι πιθα-
νό να επιφέρουν απώλεια ή μείωση της πρόωσης 
των πλοίων, μειωμένη ευελιξία και απώλεια πίεσης 
νερού στο σύστημα πυρόσβεσης. Το συγκεκρι-
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μένο είδος ψαριού ζει στον Κόλ-
πο του Μεξικού, ενώ μεγαλύτεροι 
πληθυσμοί συναντώνται στα βορει-
ο-κεντρικά, ιδιαίτερα στα ύδατα του 
Τέξας και της Λουιζιάνα.
Παράλληλα, στις 11 Μαρτίου 2020, η 
Australian Maritime Safety Authority 
(AMSA) εξέδωσε επίσης ένα safety 
alert για ενδεχόμενους κινδύνους 
στα πλοία από τη θαλάσσια πανίδα. 
Τα ύδατα της Αυστραλίας φιλοξε-
νούν ένα μεγάλο εύρος επικίνδυ-
νης πανίδας, συμπεριλαμβανομένων 
ψαριών, καρχαριών, κροκοδείλων, 
θαλάσσιων φιδιών και μεδουσών. 
Μερικά απελευθερώνουν δηλητήριο, 
ορισμένα είναι ηλεκτροφόρα, ενώ 
άλλα έχουν αιχμηρά δόντια.
Όλα τα παραπάνω υδρόβια είδη 
μπορούν να αποδειχθούν αιτία 
αναπάντεχων περιστατικών. Ενώ το 
alert της AMSA αφορούσε κυρίως 
εγχώριες διαχειρίστριες εταιρείες 
και πλοία, οι κίνδυνοι υφίστανται 
και για τα μέλη πληρώματος πλοίων 
υπό ξένη σημαία που προσεγγίζουν 
λιμάνια της χώρας. Όπως σημειώνει 
το Gard, μερικά από τα παρακάτω 
μέτρα και συμβουλές θα πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη από τις εταιρείες για τα πλοία που επισκέπτονται 
χώρες με πλούσια (και ίσως επικίνδυνη) θαλάσσια βιοποικιλότητα:

• Σωστή πληροφόρηση για πιθανά επικίνδυνα θαλάσσια είδη.
• Αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων από τα πληρώματα.
• Σύσταση διαδικασιών προς τον έλεγχο και την αντιμετώπιση τέτοιων 

κινδύνων.
• Ο απαραίτητος ιατροφαρμακευτικός εξοπλισμός.
• Εκπαίδευση των πληρωμάτων σε περίπτωση που κάποιος ναυτικός 

προσβληθεί (δηλητήριο κ.λπ.) από κάποιο επικίνδυνο θαλάσσιο είδος.

Οι κυβερνοεπιθέσεις στο κόκκινο

Σύμφωνα με την εταιρεία Naval Dome, που ειδικεύεται σε ζητήματα 
cybersecurity στη ναυτιλία, ο συνολικός αριθμός κυβερνοεπιθέσεων χτύπη-
σε κόκκινο τον Φεβρουάριο, έχοντας αυξηθεί κατά 400%, υπογραμμίζοντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο το πόσο ευάλωτη είναι η ναυτιλία σε τέτοιου είδους 
επιθέσεις.
Αν και τα κακόβουλα ηλεκτρονικά μηνύματα αποτελούν τον κύριο λόγο της 
αύξησης των κυβερνοεπιθέσεων, η Naval Dome προσθέτει ότι οι περιορι-
σμοί στα ταξίδια, τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης και η υφιστάμενη 
οικονομική κρίση στέκονται επίσης εμπόδιο στην προστασία των ναυτιλι-
ακών εταιρειών. 
Ενδεικτικά, μεταξύ των κυβερνοεπιθέσεων υψηλού βεληνεκούς ξεχωρίζουν 
αυτές των MSC, καθώς και οι δύο κυβερνοεπιθέσεις στο αυστραλιανό Toll 

Group. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο 
της Naval Dome, Itai Sela, οι περιορισμοί που 
έχει επιβάλει η παγκόσμια κρίση του Covid-19 
αναγκάζουν τις εταιρείες λογισμικού να εγκατα-
στήσουν αυτόνομα συστήματα προστασίας μέσω 
διαδικτύου, με αποτέλεσμα την παράκαμψη πρω-
τοκόλλων ασφαλείας από τις εταιρείες, γεγονός 
που τις καθιστά ευάλωτες σε κυβερνοεπιθέσεις.
Παράλληλα, η εταιρεία παροχής λογισμικών προ-
στασίας McAfee ανέφερε ότι οι κυβερνοεπιθέ-
σεις μέσω cloud σε επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 
630%. Σύμφωνα με αναφορά της Dryad Global, 
οι δράστες ερευνούν τις εταιρείες-θύματά τους 
πριν προβούν σε επίθεση. Πιο συγκεκριμένα, 
μια συνήθης τακτική είναι η φαινομενικά αληθής 
αποστολή email από υψηλόβαθμα στελέχη της 
εκάστοτε εταιρείας σε υφισταμένους τους.
Σε δήλωσή του πρόσφατα, ο διευθύνων σύμβου-
λος του Toll Group, Thomas Knudsen, τόνισε ότι 
η σημαντική αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων απο-
τελεί κίνδυνο για όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες, 
ανεξαρτήτως μεγέθους και βεληνεκούς, καθιστώ-
ντας τη συλλογική δράση από επιχειρήσεις και 
κυβερνήσεις αναγκαία για την αποτελεσματική 
διαχείριση του φαινομένου.

ΕΝ ΠΛΩ
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Στην αποκλειστική του συνέντευξη στα 
Ναυτικά Χρονικά, ο κ. Φίλιππος Φιλής, 
αντιπρόεδρος της ECSA, του θεσμικού 
φορέα των ευρωπαϊκών εφοπλιστικών 
ενώσεων, μιλάει για τη στάση της νέας 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα 
ναυτιλιακής πολιτικής, για τον αντίκτυπο 
της πανδημικής κρίσης στην ευρωπαϊκή 
ναυτιλιακή βιομηχανία αλλά και για 
την ανάγκη ύπαρξης ενός ισχυρού 
ναυτιλιακού cluster.

Όλοι οι κλάδοι της ευρωπαϊκής ναυτιλίας 
έχουν επηρεαστεί από την κρίση

Συνέντευξη του Φίλιππου Φιλή,
αντιπροέδρου της ΕCSA

Πώς κρίνετε τις αντιδράσεις της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 
υφιστάμενη κρίση; Πιστεύετε ότι η Επίτροπος Μεταφορών έχει αντι-
ληφθεί τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ναυτιλία ή διαφαίνεται ότι 
οι αερομεταφορές αποτελούν για τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής τον πιο σημαντικό κλάδο των ευρωπαϊκών μεταφορών;

Η ECSA συνεργάζεται στενά με τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών (DG 
MOVE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η DG MOVE έχει βοηθήσει σε μεγάλο 
βαθμό την ευρωπαϊκή ναυτιλία και αφουγκράζεται τις ανησυχίες μας.
Χάρη σε αυτή τη συνεργασία, η ECSA είχε την ευκαιρία να εκφράσει τις 
θέσεις της σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές στον τομέα της υγείας 
και της ασφάλειας των επιβατών και των πληρωμάτων που εκδόθηκαν από 
την Επιτροπή στις 8 Απριλίου. Οι κατευθυντήριες γραμμές παρείχαν ένα 
σαφές πλαίσιο κανόνων, το οποίο τα εθνικά μέλη της Ένωσής μας και οι 
ναυτιλιακές εταιρείες-μέλη αυτών μπορούν να υιοθετήσουν. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ζήτησε την επίσημη άποψη της ECSA σχετικά με τον αντίκτυπο 
και τις συνέπειες της κρίσης του Covid-19 τόσο για την ευρωπαϊκή όσο και 
για την ποντοπόρο ναυτιλία. Κατά συνέπεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέ-
βαλε στην αναγνώριση των ναυτικών σαν «key-workers», προκειμένου να 
διευκολυνθεί η διακίνηση των πληρωμάτων προς και από τα πλοία, γι’ αυτό 
και στα πλείστα ευρωπαϊκά λιμάνια η αλλαγή πληρωμάτων γίνεται ολοένα 
και πιο εφικτή. Είμαστε σίγουροι ότι η Επίτροπος Μεταφορών είναι ενήμε-
ρη για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι κλάδοι της ναυτιλίας και 
πιστεύουμε ότι στην εφαρμογή των όποιων μέτρων οικονομικής στήριξης 
των ευρωπαϊκών εταιρειών που έχουν πληγεί από τις συνέπειες της πανδη-
μίας θα συμπεριληφθούν και οι ναυτιλιακές εταιρείες. Έχει γίνει κατανοητό 
ότι η ναυτιλία αποτελεί το κυριότερο μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας και 
ότι η ευρωπαϊκή ναυτιλία είναι υψίστης σημασίας κυρίως για την εξαγωγή 
των ευρωπαϊκών προϊόντων.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ



Πιστεύετε ότι η ευρωπαϊκή ναυτιλιακή βιομη-
χανία είναι αρκετά ενωμένη για να εκφράσει 
μια ισχυρή και συλλογική φωνή στις Βρυξέλ-
λες; Ποιες είναι οι υφιστάμενες σχέσεις με 
τους άλλους κλάδους της ναυτιλιακής βιομη-
χανίας;

Η ECSA ιδρύθηκε το 1965, με σκοπό να αποτελέ-
σει τη φωνή της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής βιομη-
χανίας στις Βρυξέλλες. Έκτοτε, έχουμε αυξηθεί 
και σε μέλη αλλά και σε τονάζ. Σε αντίθεση με 
άλλες βιομηχανίες μεταφορών, εκπροσωπούμε 
μια ευρεία γκάμα τομέων, με ποικίλα επιχειρη-
ματικά μοντέλα και λειτουργίες. Η ECSA χτίστη-
κε βάσει διαλόγου, συνεργασίας και αμοιβαίας 
υποστήριξης. Θα συνεχίσουμε αυτό το «modus 
operandi» που ανέκαθεν υποστηρίζαμε.
Ο λόγος ύπαρξης μιας ισχυρής ευρωπαϊκής 
ναυτιλιακής βιομηχανίας είναι η ύπαρξη ενός 
ισχυρού ναυτιλιακού συμπλέγματος/cluster. Η 
ναυτιλία αποτελεί κινητήρια δύναμη και κλειδί 
για το ευρωπαϊκό maritime cluster. Είναι επίσης 
σημαντικός συντελεστής στο ναυτιλιακό cluster 
της Ευρώπης, μέσω της στενής συνεργασίας για 
τη δημιουργία πιο ενεργειακά αποδοτικών πλοί-
ων καθώς και μέσω της υιοθέτησης ευρωπαϊκών, 
κατά κύριο λόγο, τεχνολογιών σε όλα τα νεό-
τευκτα πλοία. Επιπλέον, υπάρχει διαρκής μετα-
λαμπάδευση γνώσης από τους ναυτικούς που 
συνεχίζουν, έπειτα από μια επιτυχημένη πορεία 
στη θάλασσα, τη σταδιοδρομία τους στη στεριά. 
Οι στενές σχέσεις και η συνεργασία εντός του 
ναυτιλιακού cluster δεν ωφελούν μονάχα την 
ευρωπαϊκή ναυτιλία και τους συνεργάτες μας στο 
cluster, αλλά και την οικονομία της Ευρώπης γενι-
κότερα.

Ποια είναι τα lessons learned από την τωρινή κρίση του Covid-19; Πώς 
μπορούν η βιομηχανία στο σύνολό της καθώς και οι εταιρείες διαχεί-
ρισης πλοίων ως μονάδες να προετοιμαστούν καλύτερα για το μέλλον;

Αυτό που έχει διαπιστωθεί από την κρίση είναι ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα και τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να συντονιστούν και να συνεργα-
στούν με καλύτερο τρόπο, έτσι ώστε να υπάρξει καλύτερος εναρμονισμός 
στις διαδικασίες και στα σχέδια έκτακτης ανάγκης σε ολόκληρη την Ευρω-
παϊκή Ένωση.
Οι μεταφορές, όπως ανέφερα και πιο πάνω, αποτελούν πολύ σημαντικό 
στοιχείο στην όλη εφοδιαστική αλυσίδα για την Ευρώπη. Τα προβλήματα 
που προκλήθηκαν λόγω του κλεισίματος των συνόρων σε κράτη της ΕΕ 
μας έκαναν όλους να συνειδητοποιήσουμε ότι η αδιάκοπη ροή των εμπο-
ρευμάτων πρέπει πάντοτε να διατηρείται. Το σχέδιο των «πράσινων λωρί-
δων κυκλοφορίας» που σύστησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα σχέδιο 
που απέδειξε το πόσο σημαντικό ήταν για την περίοδο του lockdown. Ένα 
ακόμα μάθημα για όλους είναι ότι πολύ συγκεκριμένα μέτρα πρέπει να λαμ-
βάνονται άμεσα σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης αλλά και ότι απαιτείται η 
ευελιξία και η προσαρμοστικότητα στην εφαρμογή των νομοθεσιών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως π.χ. στη διάρκεια ισχύoς των πιστοποιητικών 
καταλληλότητας των ναυτικών.
Η βιομηχανία στο σύνολό της καθώς και οι εταιρείες-μέλη των Εθνικών 
Συνδέσμων μας είχαν την ευκαιρία να έλθουν σε επαφή και να εργαστούν 
με policy makers για την υιοθέτηση οικονομικών μέτρων στήριξης της 
ευρωπαϊκής ναυτιλίας, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, με 
στόχο τη διατήρηση μιας ισχυρής ευρωπαϊκής ναυτιλίας, τη διατήρηση των 
θέσεων εργασίας στην ξηρά, αλλά και την παροχή κινήτρων για επενδύσεις 
στην καινοτομία και στην ψηφιοποίηση σε μια πολύ παραδοσιακή βιομη-
χανία όπως η δική μας. Η πανδημία αυτή επιβεβαίωσε ακόμα μία φορά το 
πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν ευρωπαϊκά τραπεζικά ιδρύματα που 
θα συνεχίσουν να χρηματοδοτούν τη ναυτιλία και ιδιαίτερα τις ευρωπαϊκές 
ναυτιλιακές εταιρείες.

Οι κρίσεις γεννούν ευκαιρίες. Υπάρχουν τομείς της ναυτιλιακής βιο-
μηχανίας που ίσως ωφεληθούν από την υφιστάμενη παγκόσμια κρίση;

Από την έρευνα που έγινε ανάμεσα στα μέλη μας, γνωρίζουμε ότι πρακτικά 
όλοι οι κλάδοι της ευρωπαϊκής ναυτιλίας έχουν επηρεαστεί από την κρί-
ση, κάποιοι βέβαια περισσότερο από άλλους. Οι πιο επηρεασμένοι κλάδοι 
είναι αυτοί των κρουαζιερόπλοιων, της μεταφοράς επιβατών, των οχηματα-
γωγών και των πλοίων μεταφοράς ξηρού αλλά και γενικού φορτίου. Λόγω 
της μεγάλης πτώσης της τιμής του πετρελαίου, πολλά από τα crude και 
product tankers μας έχουν καταφύγει στην πλωτή αποθήκευση πετρελαίου, 
γεγονός που οδήγησε ανοδικά τους ναύλους, όμως αυτό είχε πρόσκαιρη 
θετική επίδραση, με τους ναύλους να επιστρέφουν ήδη σε πιο χαμηλά επί-
πεδα. Μια κρίση πάντοτε δημιουργεί ευκαιρίες, αλλά η συγκεκριμένη, που 
επηρέασε ολόκληρο τον πλανήτη και οδήγησε την παγκόσμια οικονομία 
σε συρρίκνωση, δεν θα προσφέρει άμεσα τις αναμενόμενες ευκαιρίες στη 
ναυτιλία, γιατί έδωσε το έναυσμα για ένταση στον «εμπορικό πόλεμο», που 
επιδρά αρνητικά στη ναυλαγορά, καθώς επίσης σήμανε την έναρξη μερικής 
απο-παγκοσμιοποίησης. 

“
Μια κρίση πάντοτε 
δημιουργεί ευκαιρίες, 
αλλά η συγκεκριμένη δεν 
θα προσφέρει άμεσα τις 
αναμενόμενες ευκαιρίες  
στη ναυτιλία, γιατί έδωσε  
το έναυσμα για ένταση  
στον «εμπορικό πόλεμο».

”
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Οι συνθήκες αυτής της κρίσης για τη liner ναυτι-
λία είναι εντελώς διαφορετικές σε σχέση με αυτές 
του 2016. Παρά τη σημαντική πτώση στον όγκο 
διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων, η οποία ενδέ-
χεται να είναι μεγαλύτερη από το 2008-2009, οι 
ναύλοι εμπορευματοκιβωτίων (box rates) παρου-
σιάζουν σταθερότητα ή/και άνοδο, με εξαίρεση 
τα trades προς τη Λατινική Αμερική. Σε συνδυ-
ασμό δε με τη σημαντική πτώση του κόστους 
των καυσίμων, τα οικονομικά αποτελέσματα των 

liner εταιρειών παραμένουν «φυσιολογικά». Θεωρούμε ότι φέτος οι liner 
εταιρείες δεν θα έχουν οικονομικές ζημίες, δεν θα έχουν βέβαια και ρεκόρ 
κερδών.

Σε ό,τι αφορά τις στρεβλώσεις στη διαχείριση και στη λειτουργία των πλοί-
ων ελέω της πανδημίας, υπήρχαν περιπτώσεις όπου οι Αρχές σε διάφορα 
λιμάνια δεν επέτρεπαν σε ναυτικούς με προβλήματα υγείας, άσχετα με την 
πανδημία, να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια. Οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι εν 
μέσω πανδημίας κατάφεραν να διατηρήσουν απρόσκοπτα το εμπόριο και 
τη ροή αγαθών, πρέπει να τύχουν μεγαλύτερου σεβασμού.

Η Danaos ανέκαθεν επικεντρωνόταν στη διαχείριση μεγάλων πλοίων και 
όχι, για παράδειγμα, στα feeders. Η αγορά των containerships αποτελεί 
«παιχνίδι κλίμακας» και, προκειμένου οι συμμετέχοντες στην αγορά να 
«κερδίσουν» την κλίμακα αυτή, προβαίνουν σε παραγγελίες μεγαλύτερων 
πλοίων. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή δεν είναι απλή και εξαρτάται από το πώς 
αναπτύσσεται το εμπόριο. Εξάλλου, οι συμμαχίες στη liner ναυτιλία ουσια-
στικά οδηγούν σε μεγαλύτερα πλοία, προκειμένου να μειωθούν τα κόστη. 

Οι κεφαλαιαγορές δεν αποτελούν τον καλύτερο φίλο της ναυτιλίας. Δεν 
είναι η κατάλληλη στιγμή για να εισέλθει μια εταιρεία στις κεφαλαιαγορές. 
Όταν τα πράγματα ομαλοποιηθούν, ελπίζουμε ότι θα είμαστε σε θέση να 
δείξουμε στους επενδυτές ότι η επένδυση στη ναυτιλία έχει αξία.

Θα υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση στις πράσινες επενδύσεις της ναυτι-
λίας λόγω της τρέχουσας κατάστασης της αγοράς. Μακροπρόθεσμα, θα 
συνεχιστεί η ανάγκη για την εξεύρεση λύσεων, κυρίως τεχνολογικών, που 
θα προέρχονται από κατασκευαστές μηχανών και ναυπηγεία και θα συντε-
λέσουν σε μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της βιομηχανίας. 
Χρειάζεται μια συντονισμένη δράση για τους περιβαλλοντικούς στόχους 
της ναυτιλίας με ορίζοντα το 2050.

Οι συνθήκες της αγοράς  
των containerships*

Του Δρoς Ιωάννη Κούστα,
CEO της Danaos Corporation

* Οι παραπάνω απόψεις του Δρος Ιωάννη 
Κούστα παρουσιάστηκαν σε webinar που 
διοργάνωσε στις αρχές Ιουνίου το Marinemoney, 
αντικείμενο του οποίου ήταν οι τρέχουσες 
συνθήκες και οι προοπτικές της αγοράς  
των containerships. 

ΑΠΟΨΗ



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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Η οικογένειά σας διαθέτει μακρόχρονη ιστορία στα διεθνή και εθνικά 
ναυτικά δρώμενα. Ποια διδάγματα του παρελθόντος σάς έχουν επη-
ρεάσει ως επιχειρηματία και ποιες αρχές των προγόνων σας ακολου-
θείτε ακόμα και σήμερα;

Ως εταιρεία, ακολουθούμε το παραδοσιακό οικογενειακό ναυτιλιακό μοντέ-
λο, με πρωταρχικό στόχο τη διατήρηση του πλήρους ελέγχου του στόλου 
μας από όλες τις πλευρές διαχείρισής του. Σκοπός αυτού είναι η παροχή 
ποιοτικών υπηρεσιών μέσα από στενή επίβλεψη όλων των επιχειρησιακών 
διαδικασιών. Εν ολίγοις, κοιτάμε να διατηρούμε ένα μέγεθος το οποίο μας 
επιτρέπει τη διεκπεραίωση αυτού του σκοπού εντός των δυνατοτήτων μας.
Από τα σημαντικότερα διδάγματα ή αλλιώς μαθήματα, μιας και μόνο μέσα 

Ο κ. Τάκης Περατικός μιλάει στα Ναυτικά Χρονικά για την 
αναγκαιότητα διατήρησης του οικογενειακού στοιχείου 
στη ναυτιλιακή βιομηχανία, για τη σημασία επιλογής της 
κατάλληλης χρονικής στιγμής στη λήψη επιχειρηματικών (και 
όχι μόνο) αποφάσεων, για τις προοπτικές της ναυλαγοράς των 
δεξαμενόπλοιων, αλλά και για τη διαφοροποίηση του στόλου, 
ως ασπίδα ασφαλείας απέναντι στις απότομες διακυμάνσεις  
της spot αγοράς.

Παραμένουμε πιστοί στις αρχές μας, έτσι 
ώστε το «οικογενειακό» στοιχείο να μη χαθεί

Συνέντευξη του Τάκη Περατικού,
Pleiades Shipping Agents S.A., στον Χάρη Παππά

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ



από τις λάθος επιλογές μαθαίνουμε και εξελισσόμεθα, είναι το timing. Σε 
όλες τις πτυχές της ζωής ενός ατόμου, το timing της κάθε του απόφα-
σης παίζει καθοριστικό ρόλο στην τροπή και στην εξέλιξη αυτής. Έτσι 
και στον κλάδο μας, το πότε θα ληφθεί μια απόφαση για την εκάστοτε 
κίνηση μπορεί να αποτελεί την ειδοποιό διαφορά μεταξύ επιτυχίας και 
αποτυχίας.
Κοιτώντας μπροστά, σκοπός είναι να κρατηθεί ζωντανή η πατροπαράδοτη 
ηθική κληρονομιά που παραλάβαμε, προκειμένου να παραμείνουμε πιστοί 
στις αρχές μας, έτσι ώστε το «οικογενειακό» στοιχείο να μη χαθεί.

Το προηγούμενο διάστημα είδαμε τους ναύλους για τα πολύ μεγάλα 
δεξαμενόπλοια (VLCCs) να εκτοξεύονται λόγω μιας σειράς παραγό-
ντων. Ευνοήθηκαν από αυτή την εξέλιξη και τα μικρότερου μεγέθους 
δεξαμενόπλοια; Με δεδομένο ότι πολλές συμφωνίες ναύλωσης για 
αποθήκευση πετρελαίου σε πλοία θα ολοκληρωθούν και ένας σημα-
ντικός αριθμός πλοίων θα επιστρέψει στην αγορά, θεωρείτε ότι η ναυ-
λαγορά μακροπρόθεσμα θα εξασθενήσει;

Η απότομη πτώση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου, απόρροια της παν-
δημίας που αντιμετωπίζουμε, σε συνδυασμό με την ξέφρενη αύξηση παρα-
γωγής του λόγω της σύντομης κατάρρευσης της συμφωνίας του ΟPEC, 
οδήγησε την αγορά σε contango. 

Εν συνεχεία, αυτό έφερε την πτώση της τιμής 
του πετρελαίου σε άνευ προηγουμένου επίπεδα 
και τους ναύλους στα ύψη. Οι διαθέσιμες χερ-
σαίες δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου γέμι-
σαν και άμεσα οι παραγωγοί άρχισαν να αναζη-
τούν σύντομες χρονοναυλώσεις πλοίων, κυρίως  
VLCCs, για να αποθηκεύσουν το περίσσιο πετρέ-
λαιο που παρέμενε απούλητο. Αυτό είχε ως απο-
τέλεσμα η ναυλαγορά να εκτιναχθεί, ξεκινώντας 
από τα V’s και με γοργούς ρυθμούς να κατρακυ-
λήσει στα πλοία μικρότερου μεγέθους. 
Δοθείσης επαρκούς χρονικής διάρκειας σε μια 
ανοδική ναυλαγορά, όλα τα μεγέθη πλοίων θα 
επωφεληθούν, όπως και έγινε στην προκειμένη 
περίπτωση. Τα μικρότερα μεγέθη, παρακολου-
θώντας την ξέφρενη άνοδο των V’s αλλά και την 
αυξανόμενη ζήτηση, κατάφεραν να φέρουν την 
αγορά τους σε επίπεδα πρωτόγνωρα για ορισμέ-
νου τύπου βαπόρια. Οι συνθήκες που δημιουρ-
γήθηκαν κατά την προηγούμενη περίοδο, λοιπόν, 
ευνόησαν όλα τα μεγέθη πλοίων, dirty και clean.
Το παιχνίδι άλλαξε με την παρατεταμένα ανεπαρ-
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“
Ο διαμοιρασμός ρίσκου σε 
άλλους τύπους πλοίων εντός 
ίδιων ή και διαφορετικών 
κατηγοριών είναι μια ασπίδα 
ασφαλείας απέναντι στις 
απότομες διακυμάνσεις  
της spot αγοράς. 

”

κή ζήτηση λόγω του Covid-19 και την έκτακτη συμφωνία των βασικών κρατών 
παραγωγής πετρελαίου για άμεση και συνολική μείωση. Πρoτού η spot αγορά 
βιώσει την επιστροφή όλων των πρόσφατων storage deals, υπέστη μια από-
τομη διόρθωση προς τα κάτω και ξαφνικά επανήλθαμε στα γνώριμα ιστορικά 
επίπεδα της αγοράς των δεξαμενόπλοιων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
Κοιτώντας μπροστά, δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί τα ιστορικά χαμηλά επί-
πεδα παραγγελιών για νεότευκτα βαπόρια, όπου πιθανόν να ζωγραφίσει μια 
ελπιδοφόρα εικόνα για το μέλλον, παρότι η αβεβαιότητα που έχει φέρει ο 
ιός θα παραμείνει δίπλα μας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα, η 
ξέφρενη τεχνολογική απαίτηση που επιβάλλεται στα βαπόρια ως προς τη 
συμμόρφωση αλλεπάλληλων κλιματικών συμφωνιών (μείωση εκπομπών έως 
το 2030) καθιστά την τοποθέτηση παραγγελιών δύσκολη και αβέβαιη, καθώς 
δυστυχώς οι κανονισμοί ορισμένες φορές θεσπίζονται προ της ωρίμανσης 
της απαιτούμενης τεχνολογίας.

Παρότι ο όμιλος εταιρειών Pleiades διέθετε ισχυρή παρουσία στον 
χώρο των πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, από το 1993 εστι-
άστηκε στη διαχείριση δεξαμενόπλοιων, και ιδιαίτερα Panamax και 
Aframax. Υπάρχουν σκέψεις για επαναφορά στην αγορά των bulk 
carriers;

Παρά τη συγκέντρωση των δράσεών μας τις τελευταίες δεκαετίες στη δια-
χείριση δεξαμενόπλοιων, αποφασίσαμε το 2017 να επεκτείνουμε τη συνερ-
γασία μας με συγκεκριμένα ναυπηγεία της Ιαπωνίας, παραγγέλνοντας δύο 
πλοία χύδην ξηρού φορτίου (Ultramax). Τα βαπόρια δούλεψαν επιτυχώς 
πάνω από έναν χρόνο στη spot αγορά, ώσπου αποφασίσαμε να εξέλθουμε 
από αυτή μας την επένδυση, βλέποντας την πτώση των ναύλων αλλά και των 
αξιών λόγω της πανδημίας. Ο διαμοιρασμός ρίσκου σε άλλους τύπους πλοί-
ων εντός ίδιων ή και διαφορετικών κατηγοριών είναι μια ασπίδα ασφαλείας 
απέναντι στις απότομες διακυμάνσεις της spot αγοράς. Επομένως, με τις 
αρμόζουσες συνθήκες, σαφώς και θα εξετάζαμε ξανά μια πιθανή επέκταση 
στην Dry Bulk αγορά. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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Η νέα στρατηγική ανακοινώθηκε έπειτα από επανειλημμένες εκκλήσεις της 
ευρωπαϊκής μεταποιητικής βιομηχανίας, συγκεκριμένα μέσω του συνασπι-
σμού Industry4Europe, στον οποίο συμμετέχει και ο θεσμικός εκπρόσωπος 
των ευρωπαϊκών ναυπηγικών, ναυπηγοεπισκευαστικών και κατασκευαστικών 
βιομηχανιών της ναυτιλίας.
Με τη νέα αυτή οριζόντια «βιομηχανική» στρατηγική της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή αναγνωρίζει τον κλάδο της βιομηχανίας ως «κεντρικό στη μελλο-
ντική πρόοδο και ευημερία της Ευρώπης» και ανακοινώνει ένα ολοκληρω-
μένο σύνολο μέτρων, που βασίζονται σε τρεις κύριους άξονες:

1. Την παγκοσμίως ανταγωνιστική και παγκόσμια βιομηχανία. 

2. Τη βιομηχανία που ανοίγει τον δρόμο για την «ουδετερότητα» του 
κλίματος. 

3. Τη βιομηχανία που διαμορφώνει το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης.

Η νέα στρατηγική αναγνωρίζει ρητά τον ρόλο των «βιομηχανιών κατασκευ-
ής πλοίων ως βασικό τομέα για την προώθηση της ψηφιακής και κλιματικής 
μετάβασης».

Η ΕΕ ανακοινώνει  
τη στρατηγική της 
για τον βιομηχανικό 
και ναυπηγικό κλάδο 
της Ευρώπης

ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Στις 10 Μαρτίου παρουσιάστηκε από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση η πολυαναμενόμενη 
«Νέα Στρατηγική για τη Βιομηχανία 
της Ευρώπης». Οι αντιπρόεδροι 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Valdis 
Dombrovskis και Margrethe Vestager, και 
ο επίτροπος Thierry Breton ανακοίνωσαν 
τις στρατηγικές επιδιώξεις της Επιτροπής 
για τη βιομηχανία της Ευρώπης.



Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε επίσης μια ολοκληρωμένη στρατηγική 
για την αειφόρο και έξυπνη κινητικότητα, με την οποία οι βιομηχανίες μετα-
φορών της ΕΕ θα διατηρήσουν την παγκόσμια ηγετική τους θέση, καθώς 
και μια νέα στρατηγική για τις υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
(συμπεριλαμβανομένης της αλυσίδας εφοδιασμού που τις υποστηρίζει).
Ωστόσο, η στρατηγική δεν συμπεριέλαβε συγκεκριμένα σχέδια για την ανά-
πτυξη ή την υποστήριξη μιας ξεχωριστής τομεακής στρατηγικής για την 
ευρωπαϊκή ναυτιλιακή και ναυπηγική τεχνολογία. Εντούτοις, αφήνει ανοιχτό 
το ενδεχόμενο να εξετάσει έναν τέτοιο κλάδο, δεδομένου ότι τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ δεσμεύονται να προβούν σε λεπτομερή έλεγχο και ανάλυ-
ση των βιομηχανικών αναγκών και να προσδιορίσουν όσα οικοσυστήματα 
χρειάζονται μια προσαρμοσμένη προσέγγιση.
Οι ακόλουθες πρωτοβουλίες που ανακοινώθηκαν στη στρατηγική συμπερι-
λαμβάνουν και τη ναυπηγική τεχνολογία και βιομηχανία.

Α. Ως προς το διεθνές εμπόριο και τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγκρίνει μια Λευκή Βίβλο, έως τα μέσα του 2020, 
για να αντιμετωπίσει τις αθέμιτες στρεβλώσεις που προκαλούν οι ξένες 
επιδοτήσεις στην ενιαία αγορά. Παράλληλα θα αντιμετωπίσει την πρόσβα-
ση μη ευρωπαϊκών νομικών προσώπων σε προγράμματα χρηματοδότησης 
της ΕΕ. Ειδικά το φλέγον θέμα των αθέμιτων επιδοτήσεων τρίτων χωρών 
προς τη βιομηχανία τους θα οδηγήσει τα κοινοτικά όργανα σε συγκεκριμέ-
νη νομοθετική πρωτοβουλία, που θα ανακοινωθεί το 2021.
Το σύνολο αυτών των πρωτοβουλιών συμβαδίζει με τις συνεχιζόμενες 
διπλωματικές πιέσεις της ΕΕ στον ΠΟΕ για την ενίσχυση των παγκόσμιων 
κανόνων που αφορούν τις αθέμιτες επιδοτήσεις. Συμβαδίζει επίσης με δρά-
σεις για την αντιμετώπιση της έλλειψης αμοιβαίας πρόσβασης ευρωπαϊκών 
εταιρειών στις δημόσιες συμβάσεις σε τρίτες χώρες. 
Επιπλέον, το 2021, η Επιτροπή θα αναθεωρήσει τους κανόνες για τις κρατι-
κές ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών και περιβαλλοντι-
κών ενισχύσεων, και θα επανεξετάσει αν το νομοθετικό πλαίσιο για θέματα 
ανταγωνισμού της ΕΕ, ιδίως σε σχέση με τις αντιμονοπωλιακές πρακτικές, 
εξακολουθεί να είναι κατάλληλο σε αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων.

Β. Προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Ένα σχέδιο δράσης για την πνευματική ιδιοκτησία θα εγκριθεί ως προς την 
υποστήριξη της τεχνολογικής κυριαρχίας, την προώθηση παγκόσμιων ίσων 
όρων ανταγωνισμού, την καλύτερη καταπολέμηση της κλοπής πνευματικής 
ιδιοκτησίας και την προσαρμογή του νομικού πλαισίου στις πράσινες και 
ψηφιακές μεταβάσεις της βιομηχανίας.

Γ. Δεξιότητες και εκπαίδευση

Θα εγκριθεί ένα νέο «σύμφωνο για τις δεξιότητες», το οποίο θα συμβάλει 
στην αναβάθμιση και στην επανακατάρτιση. Το νέο σύμφωνο θα επιτρέ-
ψει τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις για τη βελτίωση της κατάρτισης 
και της εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού στις βιομηχανίες των κρα-
τών-μελών.

Δ. Χρηματοδότηση

Μια ανανεωμένη στρατηγική για θέματα χρηματοδότησης θα τεθεί σε 
εφαρμογή, προκειμένου να καθοδηγήσει τους επενδυτές σε «βιώσιμες 

επενδύσεις». Το νέο σχέδιο δράσης της Επιτρο-
πής θα περιλαμβάνει μια πρωτοβουλία για την 
ενίσχυση της προστασίας των επενδύσεων εντός 
της ΕΕ, αλλά και την ανάπτυξη διαφοροποιημέ-
νων πηγών χρηματοδότησης για τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ.
Τα Ναυτικά Χρονικά επικοινώνησαν με τον κ. 
ChristopheTytgat, γενικό γραμματέα της SEA 
Europe, ο οποίος σχολίασε:
«Η SEA Europe χαιρετίζει την αναγνώριση του 
ρόλου της ναυπηγικής βιομηχανίας και της βιο-
μηχανίας ναυτιλιακών εξοπλισμών για την προ-
ώθηση της ψηφιακής και κλιματικής μετάβασης. 
Ταυτόχρονα, η SEA Europe καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να υιοθετήσει συγκεκριμένα μέτρα στο 
πλαίσιο της ανάλυσης και της ειδικά διαμορφω-
μένης προσέγγισης αναφορικά με τις ανάγκες 
των ευρωπαϊκών ναυπηγείων και της βιομηχανίας 
ναυτιλιακού εξοπλισμού. Χωρίς τα μέτρα αυτά, η 
Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει ολόκληρη τη ναυπη-
γική της βιομηχανία και τον κλάδο των ναυτιλια-
κών εξοπλισμών από την Ασία, και πιο συγκεκρι-
μένα από την Κίνα. Μια τέτοια εξέλιξη θα καθι-
στούσε την Ευρώπη εξαρτώμενη από την Κίνα».
Ο κ. Tytgat αναφέρθηκε και στην επίδραση του 
κορονοϊού στον τομέα της ναυτιλιακής τεχνολο-
γίας, τονίζοντας:
«Πράγματι ο κορονοϊός έχει καταδείξει τον κίν-
δυνο του να είσαι εξαρτώμενος αποκλειστικά από 
μία χώρα, όπως η Κίνα. Για τον τομέα της ναυτιλια-
κής τεχνολογίας της Ευρώπης, ο κορονοϊός μπορεί 
να αποτελέσει μια εξαιρετική αφορμή προκειμέ-
νου να αναδειχθούν οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν 
στην περίπτωση που ολόκληρη η ναυπηγική βιο-
μηχανία και συνεπώς η ευρύτερη ναυτιλία απολέ-
σουν τη δυναμική τους ελέω Κίνας. Ας ελπίσουμε 
ότι οι συνέπειες του κορονοϊού θα καταστήσουν 
σαφή, στα αρμόδια όργανα λήψης αποφάσεων 
της ΕΕ, την αναγκαιότητα άμεσης δράσης για την 
υποστήριξη των ναυπηγείων και της ναυτιλιακής 
τεχνολογίας της Ευρώπης».
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Η επίδραση της εξάπλωσης του 
κορονοϊού έπληξε, όπως όλες τις 
βιομηχανίες, και τη ναυτιλία. Δυσκολία 
στις αλλαγές πληρωμάτων, σημαντικές 
καθυστερήσεις στα λιμάνια, καθίζηση 
της αγοράς των bulk carriers, υιοθέτηση 
νέων τεχνολογιών που επιτρέπουν 
την εξ αποστάσεως εργασία, αλλά 
και αλματώδης αύξηση της χρήσης 
των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας, 

αποτελούν ορισμένα μόνο από τα στοιχεία που συνέθεσαν 
μια νέα πραγματικότητα, τόσο για τις διαχειρίστριες 
εταιρείες πλοίων όσο και για τους ναυτικούς. Όπως σε κάθε 
προηγούμενη κρίση, έτσι και στην πρόσφατη εξάπλωση 
της θανατηφόρας πανδημίας, ο ανθρώπινος παράγοντας, 
και ιδιαίτερα οι ναυτικοί μέσα και έξω από τα πλοία, αλλά 
και τα στελέχη των ναυτιλιακών γραφείων, κλήθηκαν να 
διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αντιμετώπισή της.

Στις σελίδες που ακολουθούν, τα Ναυτικά Χρονικά παρουσιάζουν τις σκέψεις 
και τις απόψεις έμπειρων στελεχών της ναυτιλιακής βιομηχανίας και διακεκρι-
μένων ακαδημαϊκών αναφορικά με την απόδοση του ανθρώπινου παράγοντα, 
τη σημασία του resilience για τον κλάδο, την αξία των νέων τεχνολογιών και 
των πρακτικών που εφαρμόστηκαν κατά κόρον στη διάρκεια του lockdown, 
αλλά και τα πρόσφατα μαθήματα από την πρωτόγνωρη κρίση.
Σημειώνεται πως ορισμένες από τις σκέψεις που ακολουθούν εκφράστηκαν 
κατά τη διάρκεια του webinar της Isalos.net που διεξήχθη την Τετάρτη 27 
Μαΐου 2020, με τίτλο «Το μέλλον στην οργάνωση και στη λειτουργία των 
ναυτιλιακών επιχειρήσεων».

Ανθρώπινος 
παράγοντας 
στη ναυτιλία 
Η νέα πραγματικότητα 

Επιμέλεια αφιερώματος:
Χάρης Παππάς
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Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετώπισαν οι ναυτιλιακές 
εταιρείες κατά τη διάρκεια της πρωτόγνωρης κρίσης του κορονοϊού ήταν 
οι αλλαγές πληρωμάτων και το crew welfare. Παρότι και τα δύο ανέκαθεν 
αποτελούσαν, και εξακολουθούν να αποτελούν, προτεραιότητα για τη μεγά-
λη πλειονότητα των ναυτιλιακών εταιρειών, βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση 
να αναγκάζονται να ανανεώσουν συμβόλαια με τους ναυτικούς τους λόγω 
των σημαντικών περιορισμών και κανονισμών που ισχύουν στις περισσότε-
ρες χώρες του κόσμου.
Ωστόσο, δεν ήταν μόνο οι ναυτικοί που βρίσκονται στα πλοία που επλήγησαν 
από αυτή την κρίση. Υπήρξαν πολλοί ακόμα ναυτικοί, οι οποίοι περίμεναν υπο-
μονετικά στο σπίτι τους να μπαρκάρουν για να ξεκινήσει η μισθοδοσία τους.
Την ίδια στιγμή, διακόπηκαν απότομα οι επισκέψεις στελεχών των ναυτι-
λιακών γραφείων στα πλοία και κατά συνέπεια υπήρξε άμεσος αντίκτυπος 
στην υποστήριξη και στην εκπαίδευση που μπορούσαν να λάβουν οι ναυ-
τικοί εν πλω. Η αδυναμία προσέγγισης ανθρώπων από τα ναυτιλιακά γρα-
φεία στα πλοία είχε επίσης άμεση επίπτωση στο αίσθημα ενότητας μεταξύ 
προσωπικού θαλάσσης και στεριάς. Οι oil majors, μάλιστα, συνέχισαν να 
ασκούν πιέσεις για να μην εγκαταλειφθούν οι προσπάθειες επισκέψεων 
στα πλοία, προτείνοντας μεθόδους εικονικών επισκέψεων. Άλλωστε, όπου 
υπάρχει θέληση, υπάρχει και τρόπος – και μέχρι τώρα αυτή η λύση δείχνει 
να λειτουργεί.

Η εποχή μας 
χαρακτηρίζεται  
από ταχύτατες 
εξελίξεις και νέους 
κινδύνους

Του Σπύρου Ν. Βλασσόπουλου,
Managing Director της Ionic Shipping (Mgt) Inc. 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ
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Η εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού ώθησε τις ναυτιλιακές εταιρείες στη 
δημιουργία και στη συστηματική ανανέωση των διαδικασιών και των μηχανισμών 
που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των κρίσεων. Πρόσθεσαν μάλιστα πολύ-
τιμη τεχνογνωσία στις εφαρμογές τους, η οποία πιστεύω πως θα αποδειχθεί 
χρήσιμη σε αντίστοιχες κρίσεις στο μέλλον.  Δεν είναι άλλωστε λίγες οι ναυτι-
λιακές εταιρείες που, μετά τον SARS και τον Ebola, δόμησαν διαδικασίες για τη 
διαχείριση και άλλων πανδημιών και έδρασαν έγκαιρα. 
Αυτόν ακριβώς τον σκοπό εξυπηρετούν και οι ασκήσεις του resilience, οι 
οποίες έχουν εισέλθει στον κλάδο διαχείρισης δεξαμενόπλοιων τα τελευ-
ταία χρόνια, με στόχο την εκπαίδευση των πληρωμάτων αλλά και των στε-
λεχών των γραφείων για την αντιμετώπιση περιστατικών εκτάκτου ανάγκης 
υπό μεγάλο στρες, με δομημένο και ψύχραιμο τρόπο.
Πιστεύω πως η κουλτούρα του resilience θα ήταν χρήσιμο να εφαρμο-
στεί σε ολόκληρη τη ναυτιλία και όχι μόνο στα δεξαμενόπλοια. Θεωρούμε, 
για παράδειγμα, ότι οι ναυτικοί που έχουν τριβή με το resilience έχουν 
αντιμετωπίσει την κρίση με μεγαλύτερη ωριμότητα και ψυχραιμία, και από 
πλευράς ψυχικής υγείας και από πλευράς εφαρμογής οδηγιών και μέτρων 
για την αποτροπή εξάπλωσης του ιού.
Η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που λαμβάνονται τόσα μέτρα 
σε παγκόσμιο επίπεδο, με τις επιπτώσεις να επηρεάζουν όλη την αλυσίδα 
μεταφοράς. Ο κορονοϊός ήρθε για να μας θυμίσει ότι πλέον σήμερα είμαστε 

“
Ο κορονοϊός ήρθε για 
να μας θυμίσει ότι πλέον 
σήμερα είμαστε σε θέση 
να μπορούμε να ελέγξουμε 
πολλά πράγματα, αλλά όχι 
όλα.

”

σε θέση να μπορούμε να ελέγξουμε πολλά πράγ-
ματα, αλλά όχι όλα. Η εποχή μας χαρακτηρίζεται 
από ταχύτατες εξελίξεις και νέους κινδύνους.
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Η ναυτιλιακή 
κοινότητα 
αντιμετωπίζει  
την πρόκληση  
της πανδημίας  
με ταχύτητα  
και ρεαλισμό

Του Κώστα Βλάχου,
COO της Latsco Marine Management Inc.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ
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Η διάρκεια της κρίσης και ο τρόπος που τα διάφο-
ρα κράτη θα αποφασίσουν να την αντιμετωπίσουν σε 
βάθος χρόνου είναι άγνωστοι παράγοντες προς το 
παρόν και δεν μας επιτρέπουν να έχουμε μια καθαρή 
εικόνα για το μέλλον. 
Δυστυχώς, η παγκόσμια κοινότητα δεν είχε σχέδιο 
έκτακτης ανάγκης (contingency plan) απέναντι σε μια 
πανδημία όπως αυτή που αντιμετωπίσαμε. Πολλά πράγ-
ματα αφέθηκαν στην τύχη τους, ενώ ήταν πρόδηλο πως 
ένας ιός θα μπορούσε να οδηγήσει σε ξέσπασμα παν-
δημίας, καθώς οι άνθρωποι σήμερα ταξιδεύουν περισ-
σότερο παρά ποτέ.
Αντιθέτως, στη ναυτιλία έχουμε συνηθίσει να αντιμετω-
πίζουμε τους κινδύνους με σχέδια έκτακτης ανάγκης, 
τα οποία μάλιστα δοκιμάζουμε ανά τακτά διαστήματα, 

προκειμένου να αντιμετωπίζουμε τυχόν ατέλειες και να τα αναπροσαρμόζουμε. 
Η παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα αντιμετώπισε, λοιπόν, την κρίση που προέκυψε 
από το ξέσπασμα της πανδημίας αποτελεσματικά, θέτοντας όρους και έχοντας πλήρη 
επίγνωση της αναγκαιότητας για λήψη άμεσων μέτρων. Θα μπορούσα να πω πως η 
ναυτιλιακή κοινότητα αγκάλιασε κυριολεκτικά τη μετάλλαξη, η οποία, λόγω των συνθη-
κών, συντελέστηκε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και προσαρμόστηκε απόλυ-
τα. Επομένως αντιμετωπίζουμε, ως κλάδος, την πρόκληση της πανδημίας με ταχύτητα, 
ρεαλισμό και ευελιξία. Όλοι οι φορείς, συμπεριλαμβανομένων των νηολογίων και των 
νηογνωμόνων, έδωσαν τη δυνατότητα της επέκτασης της ισχύος των πιστοποιητικών 
των πλοίων και των πιστοποιητικών ναυτικής ικανότητας, ενώ κατέστησαν δυνατές τις 
επιθεωρήσεις εξ αποστάσεως, σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα.
Τα παραπάνω βέβαια δεν σημαίνουν πως οι ναυτιλιακές εταιρείες δεν αντιμετώπισαν 
δυσκολίες ή πως δεν χρειάστηκε να αναθεωρήσουν πολλές υφιστάμενες διαδικασίες και 
πρακτικές. Κάθε άλλο. Θα έλεγα πως η συγκεκριμένη κρίση επέτρεψε στη ναυτιλία να δει 
με ρεαλισμό και πλήρη συνείδηση τη μετάλλαξη (transformation) που επέρχεται στις μεθό-
δους λειτουργίας του κλάδου. Παράλληλα, όμως, η κρίση βοήθησε στο να δώσουμε ακόμα 
μεγαλύτερη βαρύτητα στον ανθρώπινο παράγοντα και να βοηθήσουμε καθολικά, ώστε ο 
άνθρωπος επάνω στο πλοίο και στην εταιρεία να βελτιώσει το «resilience».
Όλα τα παραπάνω ενδεχομένως στο μέλλον να οδηγήσουν σε δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας στον κλάδο και σε υιοθέτηση νέων εργασιακών μεθόδων, οι οποίες θα αφο-
ρούν τη μείωση του χρόνου απασχόλησης των ναυτικών, μειώνοντας τα επίπεδα κόπω-
σης, παρουσιάζοντας νέες ευκαιρίες και προοπτικές για τις διαχειρίστριες εταιρείες.
Ως εταιρεία, η πανδημία μάς ώθησε στη δραστική αλλαγή του management, καθώς 
εφαρμόσαμε νέες μεθόδους και πρακτικές, αναπροσαρμόσαμε τα safety check lists, 
ενώ ελαττώσαμε τον απαιτούμενο χρόνο εργασίας των ανθρώπων μας στα πλοία. Πιο 
συγκεκριμένα, η τηλεργασία έγινε καθημερινή πρακτική και υλοποιήθηκε μέσα από την 
εγκατάσταση νέου λογισμικού. Οι εξ αποστάσεως επιθεωρήσεις άλλαξαν εντελώς τον 
τρόπο με τον οποίο κρατούν τα records τους οι αρχιμηχανικοί και οι αρχικαπετάνιοι, 
ενώ εφαρμόστηκαν νέες μέθοδοι monitoring με ειδικές κάμερες, έτσι ώστε να δοθεί 
στους ναυτικούς η δυνατότητα να λάβουν εξειδικευμένη καθοδήγηση, δίχως την ανά-
γκη φυσικής επίσκεψης πάνω στα πλοία.
Ταυτόχρονα, έγινε περισσότερο ξεκάθαρο παρά ποτέ πως η προτεραιότητά μας πρέπει 
να είναι ο άνθρωπος πάνω στο πλοίο. Γι’ αυτόν τον λόγο, δημιουργήσαμε προγράμματα 
οικονομικής ενίσχυσης για τους ανθρώπους που βρίσκονται πάνω στα πλοία, αντα-
μείβοντάς τους για την παραμονή τους στα πλοία για πάνω από 8-9 μήνες, λόγω της 
αδυναμίας αλλαγής πληρωμάτων. Παράλληλα προσφέραμε βοήθεια και στο προσωπικό 
ξηράς, προκειμένου οι άνθρωποι να είναι σίγουροι ότι μια εταιρεία είναι στο πλευρό 
τους σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.
Οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε έγιναν πραγματικές ευκαιρίες μέσα από την προ-
σαρμοστικότητα που όλοι μας επιδείξαμε.

“
Οι δυσκολίες που 
αντιμετωπίσαμε 
έγιναν πραγματικές 
ευκαιρίες μέσα από την 
προσαρμοστικότητα που 
όλοι μας επιδείξαμε.

”
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Λόγω κορονοϊού και άλλων συνθηκών, η ναυτιλία έχει μια κρίση μπροστά 
της σε όλα τα επίπεδα και δεν νομίζω πως αναμένεται επιστροφή στην 
πρότερη κατάσταση σύντομα.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών της οικονομικής ανάπτυξης και 
της παγκοσμιοποίησης, η παγκόσμια κοινότητα –και όχι μόνο η ναυτιλιακή– 
διανύει ένα στάδιο εφησυχασμού. Τρέχει, κοιτάζει μπροστά, προσπαθεί να 
φτάσει σε καινούργια ύψη, δίχως να κοιτάζει πίσω και να μαθαίνει από τα 
λάθη της. Αυτή είναι εξάλλου διαχρονικά μια συνήθης συμπεριφορά.  Δεν 
μαθαίνουμε εύκολα από τα λάθη μας.
Η αλήθεια είναι πως, σε ό,τι αφορά την πανδημία του κορονοϊού, οι φορείς 
της ναυτιλίας, οι διεθνείς οργανισμοί αλλά και οι ναυτιλιακές εταιρείες πήραν 
τα μέτρα που τους αναλογούσαν. Ακόμα και το ελληνικό δημόσιο εκσυγ-
χρονίστηκε με γρήγορους ρυθμούς. Ωστόσο, η αντιμετώπιση της πανδη-
μίας από τις κατά τόπους ναυτιλιακές-λιμενικές αρχές ήταν κατώτερη των 
προσδοκιών, με τους ναυτικούς και τα πλοία πολλές φορές να αντιμετωπί-
ζονται από ανεπιθύμητοι έως επικίνδυνοι. Βέβαια, είμαστε συνηθισμένοι σε 
τέτοιου είδους αντιμετώπιση, ως αποτέλεσμα του ότι η ναυτιλία παραμένει 
μια «αόρατη βιομηχανία», της οποίας η προσφορά στην παγκόσμια οικονο-
μική αλυσίδα σπάνια αναγνωρίζεται.
Από τη συγκεκριμένη κρίση επλήγησαν περισσότερο οι ναυτικοί, οι οποίοι 
αναγκάζονται να παραμένουν στα πλοία πολύ περισσότερο από ό,τι προ-
έβλεπαν οι αρχικές συμβάσεις τους. Ωστόσο, η συγκεκριμένη κατάσταση 
εγκυμονεί και σημαντικούς κινδύνους. Είναι πολύ πιθανό πως θα δούμε στο 

Η δυσκολία  
στην αλλαγή  
των πληρωμάτων  
επιφέρει στρες  
στους ναυτικούς

Του Αντώνη Λάμπρου,
Director της Centrofin S.A.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ
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μέλλον ναυτικά ατυχήματα τα οποία θα αποδοθούν στον κορονοϊό, εξαιτί-
ας της ψυχικής εξάντλησης των ναυτικών.
Η δυσκολία σχετικά με την αλλαγή των πληρωμάτων είναι δεδομένη και 
αποτελεί, τις περισσότερες φορές, ανυπέρβλητο εμπόδιο για τις ναυτιλια-
κές εταιρείες. Το στρες που επιφέρει στους ναυτικούς είναι τεράστιο και 
επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τα ήδη ταλαιπωρημένα πληρώματα. 
Γι’ αυτόν τον λόγο, οι εταιρείες πρέπει να δουλεύουν στενά με τους ναυτι-
κούς τους, για να τους κρατούν σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Να τους 
θεωρούν δικούς τους ανθρώπους και να τους εκπαιδεύουν για τη διαχείριση 
κρίσεων και άλλων δύσκολων καταστάσεων. Επίσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
οι πλοίαρχοι να κρατούν ακμαίο το ηθικό του υπόλοιπου πληρώματος.
Το resilience είναι μια λέξη που, κατά τα τελευταία τρία με τέσσερα χρόνια, έχει 
μπει για τα καλά στη ζωή όσων δραστηριοποιούνται στη διαχείριση των δεξα-
μενόπλοιων. Μοιάζει μάλιστα λες και όσοι εργάζονται στον κλάδο προετοιμά-
ζονταν συστηματικά για να αντιμετωπίσουν μια κρίση, όπως ακριβώς αυτή που 
πρόσφατα προέκυψε από την εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού. 
Ωστόσο, υπήρξε μια σημαντική διαφορά: κατά το ξέσπασμα της πανδημίας, 
οι ναυτιλιακές εταιρείες κλήθηκαν να επιδείξουν resilience, ως μεμονωμένοι 
οργανισμοί. Πέρα δηλαδή από το ατομικό resilience, στο οποίο εκπαιδευ-
όμαστε ως κλάδος εδώ και καιρό, κληθήκαμε να επιδείξουμε resilience ως 
εταιρείες – ως σύνολο, ως μια ομάδα που απαρτίζεται και από τους ναυτι-
κούς μας και από τα στελέχη μας στη στεριά. Και αυτό ήταν κάτι εντελώς 
καινούργιο.

“
Η αντιμετώπιση της 
πανδημίας από τις κατά 
τόπους ναυτιλιακές-
λιμενικές αρχές ήταν 
κατώτερη των προσδοκιών, 
με τους ναυτικούς και 
τα πλοία πολλές φορές 
να αντιμετωπίζονται 
από ανεπιθύμητοι έως 
επικίνδυνοι. 

”
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Σήμερα είναι 
μεγαλύτερη  
ανάγκη από ποτέ  
να σταθούμε  
στο πλευρό των 
ναυτικών μας

Του Βασίλη Σακέλλη,
Managing Director της Alassia  
NewShips Management Inc.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ
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Η εξάπλωση του κορονοϊού φανερώνει πως είτε βόλευε την παγκόσμια 
οικονομία να το αγνοήσουμε είτε έγινε το risk assessment για τις πιθανό-
τητες ταχείας εξάπλωσης μιας πανδημίας και για την πιθανή σοβαρότητα 
των συνεπειών της και απεφασίσθη ότι οι πιθανότητες του να συμβεί είναι 
μικρές ή το αποτέλεσμα δεν θα είναι μεγάλο. Φυσικά, επρόκειτο για μια 
λανθασμένη εκτίμηση, καθώς και συνέβη και οι επιπτώσεις ήταν μεγάλες.
Μάλιστα, είναι αδύνατον κανείς να προβλέψει πότε θα βελτιωθούν τα πράγ-
ματα και ποιες μόνιμες αλλαγές στον τρόπο ζωής και εργασίας θα αφήσει 
η συγκεκριμένη κρίση, αφού δεν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία και οποια-
δήποτε σύγκριση με το παρελθόν θεωρώ πως είναι άκυρη και από επιδημι-
ολογική και από οικονομική άποψη, καθώς παλαιότερα δεν ταξιδεύαμε όσο 
ταξιδεύουμε σήμερα, αλλά και καθώς η ενοποίηση και η αλληλεξάρτηση 
των εθνικών οικονομιών ήταν περιορισμένη.
Για τη ναυτιλία, η προσαρμοστικότητα και η ευελιξία είναι θέμα επιβίωσης. 
Χωρίς αυτά δεν επιβιώνουμε, γιατί εργαζόμαστε σε έναν κλάδο που συνε-
χώς μεταβάλλεται. Ταυτόχρονα, το άμεσο μέτρο που επεβλήθη, η τηλερ-
γασία, αποτελεί μεν μια νέα πραγματικότητα λόγω της έκτασης που πήρε, 
δίχως ωστόσο να είναι κάτι εντελώς καινούργιο για τον κλάδο. Παρά ταύτα, 
αξίζουν συγχαρητήρια στους εργαζομένους του γραφείου της εταιρείας 
μας για την προσωπική ευθύνη που έχουν επιδείξει καθ’ όλη τη διάρκεια 
της πανδημίας. Αξίζει μάλιστα να αναφερθεί πως, σε ορισμένες περιπτώ-
σεις, η τηλεργασία λειτούργησε θετικά στην απόδοση των εργαζομένων. 
Αδιαμφισβήτητα, ωστόσο, η αδυναμία αλλαγής πληρωμάτων αναμένεται 
πως θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην απόδοση των πληρωμάτων. Είναι 
αποδεδειγμένο άλλωστε πως η κούραση επηρεάζει αρνητικά την απόδοση 
των ναυτικών, επομένως το ζήτημα αποτελεί ωρολογιακή βόμβα. Ταυτόχρο-
να, οι ναυτικοί μας στη στεριά, που δεν έχουν άλλο εισόδημα εκτός από την 
εργασία τους στα καράβια, αντιμετωπίζουν ανθρωπιστικό πρόβλημα, καθώς 

περιμένουν μήνες χωρίς να τους 
έχει δοθεί η ευκαιρία να μπαρ-
κάρουν. Επομένως, σήμερα είναι 
μεγαλύτερη η ανάγκη από ποτέ 
να σταθούμε στο πλευρό των 
ναυτικών μας. Να έρθουμε κοντά 
στους ανθρώπους μας στο πλοίο 
και στο γραφείο. Όμως, οι αστα-
μάτητες προσπάθειές μας να κρα-
τάμε τους ναυτικούς μας ασφαλείς 
και να τους συμπαραστεκόμαστε 
ψυχολογικά και οικονομικά με 
διάφορους τρόπους δεν αρκούν· 
πρέπει να συνεργαστούν οι διά-
φορες αρμόδιες αρχές παγκο-
σμίως ώστε να διευκολυνθούν οι 
αλλαγές πληρωμάτων χωρίς να 
γίνουν εκπτώσεις στην ασφάλεια.
Πέρα από τα παραπάνω, παρά 
τις αντικειμενικές δυσκολίες που 
περνάει ο κλάδος και το γεγονός 
πως η προσοχή όλων μας έχει 
εστιαστεί στη διαχείρισή τους, 

είμαι πεπεισμένος πως σε κρίσιμα θέματα, όπως το decarbonization, η ναυ-
τιλία μεσοπρόθεσμα δεν θα κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό της. Εξάλλου, 
ολόκληρος ο κλάδος αντιλαμβάνεται τη σημασία που έχει το περιβάλλον 
για τον πλανήτη μας.

“
Για τη ναυτιλία, η 
προσαρμοστικότητα και 
η ευελιξία είναι θέμα 
επιβίωσης. Χωρίς αυτά 
δεν επιβιώνουμε, γιατί 
εργαζόμαστε σε έναν κλάδο 
που συνεχώς μεταβάλλεται. 

”
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Μια βασική αρχή που εφαρμόζουμε κατά τη δια-
χείριση κρίσεων στη ναυτιλία, και ιδιαίτερα στον 
κλάδο των δεξαμενόπλοιων –όπου τα ατυχήματα 
μπορούν σε κάποιες περιπτώσεις να είναι κατα-
στροφικά–, είναι το «first overreact, then assess». 
Στην τρέχουσα κρίση, που προέκυψε από την 
εξάπλωση του Covid-19, η συγκεκριμένη αρχή 
δεν εφαρμόστηκε – κάθε άλλο. Οι περισσότερες 
χώρες, με εξαίρεση λίγα κράτη –μεταξύ των οποί-
ων και η Ελλάδα–, αντέδρασαν καθυστερημένα, 
ενώ φάνηκαν να επιθυμούν να κρύψουν το πρό-
βλημα κάτω από το χαλί. Όπως ήταν αναμενόμε-
νο, η συγκεκριμένη πρακτική έφερε τα ανάλογα 
αποτελέσματα. 
Σε περιόδους κρίσεων απαιτείται συντονισμός και 
ανάληψη ηγετικού ρόλου. Η κρίση του Covid-19, 
όντας παγκόσμια, απαιτούσε και απαιτεί ανάληψη 
άμεσων και δραστικών πρωτοβουλιών σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Αυτό, δυστυχώς, δεν έγινε.
Ακόμα και σήμερα, δεν πιστεύω ότι έχουμε παρα-
δειγματιστεί ή έχουμε αντλήσει τα απαραίτητα 
συμπεράσματα. Είμαστε μάλλον έτοιμοι να ξεχά-
σουμε. Δεν φαίνεται ότι στο μέλλον θα είμαστε 
καλύτερα προετοιμασμένοι, σε διακρατικό επίπε-
δο, για την αντιμετώπιση μιας νέας, παγκόσμιας 
πανδημίας. Ωστόσο, πιστεύω ότι μεμονωμένα, τα 
κράτη, οι εταιρείες, οι πολίτες, μπορούν να αντι-
μετωπίσουν ένα δεύτερο κύμα ή –στο μέλλον– 
μια άλλη πανδημία από καλύτερη θέση.
Για τη ναυτιλία, και ειδικά για τις εταιρείες διαχεί-
ρισης δεξαμενόπλοιων, θεωρώ ότι σημαντικό ρόλο 
στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης δια-
δραμάτισε η ύπαρξη προγραμμάτων βελτίωσης του 
resilience. Τα τελευταία χρόνια, τα προγράμματα 
αυτά αποτελούν σημαντικό μέρος του εκπαιδευτι-
κού έργου διαχειριστριών εταιρειών δεξαμενόπλοι-
ων, εφαρμόζονται τόσο στο προσωπικό στα πλοία 
όσο και στα γραφεία και έχουν φέρει απτά αποτε-
λέσματα στη βελτίωση των προσωπικών ικανοτή-
των των συμμετεχόντων, στη βελτίωση των προσω-
πικών σχέσεων στο περιβάλλον εργασίας, πλοίου 
και γραφείου, και στην ενίσχυση των συνδετικών 
κρίκων μεταξύ πλοίου και γραφείου.
Πιστεύω ότι η ανάπτυξη και η βελτίωση του 
resilience των στελεχών και, τελικά, των εταιρειών 
θα συνεχίσουν να αποτελούν μακρόπνοο στόχο 
των tanker/gas carrier operators και προοδευτι-
κά θα αποτελέσουν στόχο των ναυτιλιακών εται-
ρειών όλων των τύπων πλοίων.  Δεν είναι τυχαίο 
ότι πολλές εταιρείες που διαθέτουν μεικτούς 
στόλους εφαρμόζουν τα προγράμματα αυτά σε 
όλα τα τμήματα του στόλου τους, ασχέτως αν 
αποτελεί υποχρέωσή τους ή όχι απέναντι στους 
ναυλωτές τους.
Το resilience ήρθε στη ναυτιλία για να μείνει.

Το resilience  
ήρθε στη ναυτιλία  
για να μείνει

Του Γιώργου Φράγκου,
Διευθύνοντος Συμβούλου της Sun Enterprises Ltd.
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“
Δεν φαίνεται ότι στο μέλλον 
θα είμαστε καλύτερα 
προετοιμασμένοι, σε 
διακρατικό επίπεδο, για  
την αντιμετώπιση μιας νέας, 
παγκόσμιας πανδημίας. 

”
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Πώς θα είναι το πλοίο των επόμενων δεκαετιών και ποια ιδιαίτερα χαρακτη-
ριστικά προβλέπεται να έχει η λειτουργία του και η διαχείριση ενός στόλου; 
Ποιες δεξιότητες θα είναι απαραίτητες για τα πληρώματα καθώς και για το 
ανθρώπινο δυναμικό στα γραφεία των ναυτιλιακών εταιρειών στο μέλλον; Θα 
είναι η εφοδιαστική αλυσίδα και όλοι οι κόμβοι της παρόμοιοι με τους σημε-
ρινούς ή θα πρέπει να γίνουν σημαντικές αλλαγές ώστε να καταφέρουμε, 
ως παγκόσμια κοινότητα, να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας; Τα ερωτηματικά 
πολλά και εύλογα. Η παραγωγή και η διακίνηση αγαθών και προϊόντων ιστο-
ρικά αυξάνονται, παρά την υστέρηση του ρυθμού αύξησης του παγκόσμιου 
εμπορίου κατά το 2019, η οποία βέβαια επιδεινώθηκε δραματικά το 2020 
λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Το στοιχείο αυτό αποτελεί ιδιαίτερη 
πρόκληση, σε συνδυασμό με το γεγονός πως ο πήχης των περιβαλλοντικών 
προσδοκιών μας έχει πλέον τεθεί ιδιαίτερα ψηλά, με στόχο τη σταδιακή απε-
ξάρτησή μας από τα καύσιμα άνθρακα και τα αέρια θερμοκηπίου.
Ζώντας τη λεγόμενη 4η βιομηχανική επανάσταση, έχουμε στη διάθεσή 
μας διαρκώς περισσότερα νέα εργαλεία, κυρίως από τον ψηφιακό χώρο, τα 
οποία υπόσχονται να μας υποστηρίξουν τόσο στην επίτευξη των προανα-
φερθέντων περιβαλλοντικών στόχων όσο και στη βελτίωση της απόδοσης 
μονάδων και εταιρειών.
Η ναυτιλία, παραδοσιακά περισσότερο σκεπτική στην υιοθέτηση νέων μη δοκι-
μασμένων τεχνολογιών, όχι λόγω έλλειψης πρωτοβουλίας ή ανάληψης ρίσκου 
–το αντίθετο, οι άνθρωποί της φημίζονται για τον δυναμισμό και τη διορατικό-
τητά τους–, αλλά κυρίως διότι το αντίξοο περιβάλλον της θάλασσας δεν ευνοεί 
πρόχειρους πειραματισμούς, δείχνει να προχωρά με σχετικά γοργούς ρυθμούς, 
αναζητώντας τις λύσεις που θα προσδώσουν θετική διαφορά στο μέλλον.
Συστήματα διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας, αυτοματισμοί και 
αισθητήρες, τηλεμετρία, big data analytics, ψηφιακά δίδυμα και εικονική 
πραγματικότητα έχουν πλέον μπει δυναμικά στην εργαλειοθήκη πολλών 
ναυτιλιακών εταιρειών και τα στελέχη τους καλούνται τόσο να επιλέξουν 
ανάμεσα σε μια πληθώρα νέων συστημάτων και υπηρεσιών αυτές που είναι 
οι πλέον κατάλληλες για την εταιρεία τους, όσο και να διαχειριστούν άμεσα 
και αποδοτικά τα συστήματα αυτά με σκοπό τη βελτιστοποίηση των επιδό-
σεων σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Διαδικασίες οι οποίες μέχρι πολύ πρόσφατα ήταν δεδομένες, όπως οι 
επιθεωρήσεις πλοίων από τους επιθεωρητές των νηογνωμόνων, αλλάζουν 
με ταχείς ρυθμούς και τα remote surveys κερδίζουν όλο και περισσότερο 
έδαφος και την εμπιστοσύνη όλων των εμπλεκόμενων πλευρών (ασφαλι-
στών, σημαιών κ.λπ.). Τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά (e-certificates) αποδει-

Η πανδημία του 
κορονοϊού επιτάχυνε  
τις τεχνολογικές 
εξελίξεις στον κλάδο

Του Σπύρου Α. Ζολώτα,
Senior Director, Marine Southern  
Europe & Africa Area του RINA
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κνύονται ιδιαίτερα χρήσιμα σε αυτές 
τις περιπτώσεις, καθώς δεν απαιτούν 
φυσική διαχείριση και υπογραφή, ενώ 
είναι πλέον αποδεκτά από τις Αρχές 
των περισσότερων λιμένων. Οι επι-
κοινωνίες είναι ταχύτερες και, σε συν-
δυασμό με τις εξελιγμένες ψηφιακές 
εφαρμογές μετάδοσης εικόνας και 
ήχου, το σχετικό κόστος μειώνεται 
σημαντικά τόσο για συνδέσεις 4G 
στο λιμάνι όσο και για εκείνες μέσω 
δορυφόρου όταν το πλοίο ταξιδεύει.
Η πανδημία του κορονοϊού επιτάχυνε 
τις εξελίξεις και αυτές οι νέες τεχνο-
λογίες αποδείχτηκαν ιδιαίτερα αποτε-
λεσματικές και χρήσιμες για την ασφά-
λεια του πλοίου και βέβαια του πληρώματός του στις περιπτώσεις εκείνες 
κατά τις οποίες δεν υπήρχε δυνατότητα επιθεώρησης ή άλλης τεχνικής υπο-
στήριξης εκτός από την απομακρυσμένη.
Όσον αφορά τις ίδιες τις ναυτιλιακές εταιρείες και το ανθρώπινο δυναμικό 
τους, έχοντας αρκετές υιοθετήσει σε προγενέστερο χρόνο τις αρχές της 
τηλεργασίας, αλλά και από την ίδια τη φύση του shipmanagement, το οποίο 
μπορεί να γίνεται αποδοτικά από παντού όπου υπάρχει δυνατότητα επικοινωνί-
ας, ήταν προετοιμασμένες τόσο από την πλευρά των διαδικασιών όσο και από 
την πλευρά των τεχνολογικών εργαλείων για εργασία από απόσταση με σχεδόν 
ίδιο επίπεδο αποτελεσματικότητας. Αυτός ο τρόπος εργασίας επεκτάθηκε σε 
χρόνο και αριθμό εργαζομένων κατά την περίοδο του lockdown και δοκιμά-
στηκε εντατικά στην πράξη, ενώ φαίνεται ότι θα μας ακολουθήσει και μετά την 
πανδημία, επηρεάζοντας σημαντικά τα παλαιότερα εργασιακά μοντέλα. 
Παρότι κάθε ναυτιλιακή εταιρεία προχωρά με τους δικούς της ρυθμούς και 
ανάλογα με το δικό της προφίλ και εταιρική ταυτότητα στη χρήση των νέων 
τεχνολογιών, το σίγουρο είναι πως τόσο για τους ναυτικούς όσο και για το 
προσωπικό ξηράς είναι απαραίτητο σήμερα να εξελίξουν περαιτέρω τις γνώ-
σεις τους, ώστε να μπορούν να κατανοήσουν και να χειριστούν κατάλληλα τα 
όποια σχετικά εργαλεία. Μήπως όμως ο φόρτος εργασίας αυτών των στελεχών 
είναι ήδη μεγάλος και οι νέες ανάγκες τον αυξήσουν ακόμα περισσότερο, με 
προφανείς αρνητικές επιπτώσεις; Ειδικά στο πολύπλοκο περιβάλλον του πλοί-
ου, μήπως έτσι επιφορτίζουμε το πλήρωμα με περισσότερες διαδικασίες και 

πληροφορίες, ρισκάροντας πιθανώς 
την απρόσκοπτη εκτέλεση βασικών 
καθηκόντων και λειτουργιών; 
Καθώς η τάση στη νέα τεχνολο-
γία είναι να προσφέρει όλο και πιο 
«έξυπνες» συσκευές και η τεχνητή 
νοημοσύνη (AI) είναι αναπόσπα-
στο τμήμα των περισσοτέρων, φαί-
νεται πως οι προηγούμενοι ενδοι-
ασμοί θα αμβλυνθούν. Χρειάζεται 
βέβαια να περάσουμε μια περίοδο 
προσαρμογής και εξοικείωσης, 
όμως η εισαγωγή των νέων τεχνο-
λογιών στα πλοία και στις εταιρείες 
αναμένεται να προσφέρει θετικά 
αποτελέσματα στην ασφάλεια, 

στην περιβαλλοντική προστασία αλλά και στην 
οικονομική απόδοση ενός στόλου. Ευελπιστώ επί-
σης ότι αυτή η νέα κατάσταση θα προσελκύσει 
στο ναυτικό επάγγελμα περισσότερους νέους με 
ταλέντο και μόρφωση, αν και βέβαια το θέμα αυτό 
είναι αρκετά πιο σύνθετο. 
Περισσότερο λοιπόν από την τεχνική εξειδίκευ-
ση τόσο του προσωπικού ξηράς όσο και των 
ναυτικών που ταξιδεύουν τα πλοία, αυτό που 
χρειάζεται η ναυτιλία, αλλά και η κοινωνία μας 
ευρύτερα, είναι η αλλαγή κουλτούρας τόσο σε 
προσωπικό όσο και σε εταιρικό επίπεδο. Ζούμε 
όντως μια ψηφιακή επανάσταση και πρέπει να το 
αντιληφθούμε γρήγορα, ώστε να προσαρμοστού-
με έγκαιρα, μη λησμονώντας βέβαια τη γνώση 
του παρελθόντος και διατηρώντας παράλληλα τις 
αξίες μας.
Όσον αφορά την ελληνική ναυτιλία μας, πρέπει 
να κερδίσει ένα ακόμα στοίχημα σε αυτόν τον 
τομέα και φαίνεται πως με σύνεση και σιγουριά 
προχωρά στο μέλλον κρατώντας σταθερά την 
πρωτιά, αλλά ποτέ δεν χρειάζεται εφησυχασμός.

“
Ζούμε όντως μια ψηφιακή 
επανάσταση και πρέπει να 
το αντιληφθούμε γρήγορα, 
ώστε να προσαρμοστούμε 
έγκαιρα, μη λησμονώντας 
βέβαια τη γνώση του 
παρελθόντος και 
διατηρώντας παράλληλα 
τις αξίες μας.

”
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Στις μέρες μας, η ψηφιακή τεχνολογία άλλαξε δραστικά τον τρόπο με τον 
οποίο σχεδιάζονται και λειτουργούν τα πλοία και τα εγκατεστημένα σε αυτά 
συστήματα. Ωστόσο, η ανάγκη για την ανθρώπινη εμπλοκή με τον ένα ή τον 
άλλο τρόπο παραμένει, ανεξάρτητα από τον βαθμό αυτοματοποίησης που 
εισάγεται. Συχνά αναφέρεται ότι το 80% των ατυχημάτων που συμβαίνουν 
στη θάλασσα αποδίδεται σε λάθος του χειριστή, ο οποίος δεν χρησιμοποι-
εί σωστά την παρεχόμενη τεχνολογία (Nautical Institute, 2007). Συνήθως, 
ο χρήστης είναι αυτός που εισάγει λάθος δεδομένα ή που αντιλαμβάνεται 
λανθασμένα έναν συναγερμό ή παρανοεί την παρεχόμενη πληροφορία. Αν 
και το ανθρώπινο λάθος μπορεί να είναι η άμεση αιτία του ατυχήματος, η 
γενεσιουργός αιτία μπορεί να αναζητηθεί στις επιδράσεις του ανθρώπινου 
παράγοντα στη σχεδίαση και στη λειτουργία ενός πλοίου ή των συστη-
μάτων του. Το ανθρώπινο στοιχείο αποτελεί ένα κρίσιμο χαρακτηριστικό, 
που συνυπάρχει σε όλες τις όψεις σχεδίασης και λειτουργίας πλοίων και 
συστημάτων. 
Το 2003, ο IMO επικύρωσε και υιοθέτησε τον όρο «ανθρώπινος παράγων» 
διευκρινίζοντας: «Το ανθρώπινο στοιχείο είναι ένα πολύπλοκο και πολυδιά-
στατο θέμα που επηρεάζει την ασφάλεια στη θάλασσα και την προστασία 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Περιλαμβάνει όλο το φάσμα των ανθρώπι-
νων δραστηριοτήτων που εκτελούνται από τα πληρώματα των πλοίων, την 
από ξηράς διαχείριση, τις ρυθμιστικές αρχές και οργανισμούς, τα ναυπηγεία, 
τους νομοθέτες και άλλους σχετικούς φορείς, όλοι εκ των οποίων απαιτεί-
ται να συνεργαστούν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των θεμάτων 
του ανθρώπινου στοιχείου».
Οποιοδήποτε σύστημα, προκειμένου να λειτουργεί αποδοτικά και με ασφά-
λεια, θα πρέπει να σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει τους ανθρώπους που το 
χειρίζονται. Υπό αυτό το πρίσμα, γίνεται ολοένα και περισσότερο αποδεκτό 
ότι τα θέματα των Ανθρώπινων Παραγόντων (ΑΠ) απαιτείται να διαδραμα-
τίζουν κεντρικό ρόλο κατά την ανάπτυξη συστημάτων. 
Τα θέματα των ΑΠ ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο του αναπτυσσόμενου 
συστήματος καθώς και με τα διαφορετικά μέρη αυτού. Όπως προαναφέρθη-
κε, η υιοθέτηση της ψηφιακής τεχνολογίας έκανε δυνατή την είσοδο πολύ-
πλοκων υπολογιστικών συστημάτων στα πλοία και επέφερε αλλαγές στην 
αλληλεπίδραση των χειριστών με αυτά. Σημαντικό στοιχείο της αλληλεπί-
δρασης αυτής είναι η διεπαφή χρήστη (user interface), δηλαδή το σύνολο 
των στοιχείων του συστήματος με τα οποία ο χρήστης έρχεται σε επαφή 

Ο ανθρώπινος 
παράγοντας  
στη σχεδίαση  
ναυτιλιακών 
συστημάτων

Του Καθ. Νικήτα Νικητάκου,
Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών  
Υπηρεσιών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ο καθηγητής Νικήτας Νικητάκος εξηγεί 
γιατί στο άμεσο μέλλον οι έννοιες της 
ανθρωποκεντρικής σχεδίασης, της 
εργονομίας και της ευχρηστίας θα 
αποτελέσουν σημαντικό και ταυτόχρονα 
κρίσιμο παράγοντα ανάπτυξης της 
ναυτιλίας στη νέα ψηφιακή εποχή.
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και με τα οποία αλληλεπιδρά. Ως συσκευές εισόδου-εξόδου λειτουργούν το 
πληκτρολόγιο, το ποντίκι, η οθόνη, αλλά και επιμέρους στοιχεία, όπως είναι 
τα γραφικά αντικείμενα, οι ήχοι και οι πληροφορίες που απευθύνονται στον 
χρήστη, οι εντολές και οι χειρισμοί που ο χρήστης του συστήματος έχει τη 
δυνατότητα να εκτελέσει, η οργάνωση της ακολουθίας ενεργειών χρήστη-α-
ποκρίσεων του συστήματος που συνθέτουν τον διάλογο χρήστη-συστήμα-
τος, το σύνολο αισθητήρων και μηχανισμών που καταγράφουν τη θέση και 
τις κινήσεις του χρήστη προκειμένου το σύστημα να ανταποκριθεί ανάλογα.
Η περιοχή της επιστήμης που είναι γνωστή ως Αλληλεπίδραση Ανθρώ-
που-Υπολογιστή (Human-Computer Interaction – HCI) έχει ως αντικείμενο 
αφενός την παρατήρηση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπι-
δρούν με τα υπολογιστικά συστήματα, όσο και τη σχεδίαση τεχνολογιών 
που επιτρέπουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων και των υπο-
λογιστών μέσω καινοτόμων μεθόδων. Ως επιστημονικό πεδίο, η HCI κατα-
τάσσεται ανάμεσα στην επιστήμη της πληροφορικής, τις επιστήμες συμπε-
ριφοράς, σχεδίασης, μέσων επικοινωνίας και αρκετών άλλων ερευνητικών 
πεδίων. Μετά από μια μικρή περιγραφή της έννοιας της Ανθρωποκεντρικής 
Σχεδίασης (ΑΚΣ), δύο είναι τα στοιχεία που θα εξεταστούν στο παρόν 
άρθρο: η εργονομία (ergonomic) και η χρηστικότητα (usability). 

Ανθρωποκεντρική σχεδίαση

Η Ανθρωποκεντρική Σχεδίαση (ΑΚΣ) είναι ικανοποιητικά ενσωματωμένη 
στην εργονομία, στην επιστήμη των υπολογιστών, στην τεχνητή νοημοσύνη, 
στη σχεδίαση αλληλεπίδρασης και στη βιομηχανική σχεδίαση. Παρά τις 
προσπάθειες του IMO για την αντιμετώπιση των θεμάτων του ανθρώπι-
νου στοιχείου (IMO, 2003), η εφαρμογή περισσότερο ανθρωποκεντρικών 
πρακτικών παραμένει περιορισμένη στον ναυτιλιακό τομέα. Η πεποίθηση 
είναι ότι αυτό οφείλεται στην επικράτηση των μηχανικών επιστημών σε 
αυτόν τον τομέα και στην επιφύλαξη απέναντι στην αλλαγή κουλτούρας και 
στην επένδυση σε κοινωνικές επιστήμες. Η επιφύλαξη αυτή δυσχεραίνει 
την αλλαγή στάσης προς την ευχρηστία και επομένως την εφαρμογή συμ-
μετοχικών και ανθρωποκεντρικών προσεγγίσεων σχεδίασης. Επιπλέον, οι 
ναυτιλιακοί οργανισμοί και οι ρυθμιστικές αρχές προτείνουν κανόνες, των 
οποίων η εφαρμογή είναι γενικά εθελοντική, εξηγείται περιγραφικά και σε 
υψηλό επίπεδο. 

Με βάση το πρότυπο ISO 9241-210:2010, υπάρ-
χουν πέντε σχεδιαστικά στάδια και έξι βασικές 
αρχές, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 
προκειμένου να επιτευχθούν τα οφέλη που περι-
γράφονται παραπάνω. Τα στάδια της ΑΚΣ φαίνο-
νται στο Διάγραμμα 1: 

• Σχεδίαση της διαδικασίας. 
• Κατανόηση και προσδιορισμός  

του πλαισίου χρήσης. 
• Κατανόηση και προσδιορισμός  

των απαιτήσεων των χρηστών. 
• Παραγωγή σχεδιαστικών λύσεων προς 

ικανοποίηση των απαιτήσεων των χρηστών 
και του πλαισίου χρήσης. 

• Αξιολόγηση της σχεδίασης σε σχέση 
• με τις απαιτήσεις.
• Επανάληψη, εάν απαιτείται,  

ή οριστικοποίηση.
 
Ο κύκλος της ΑΚΣ συμπληρώνει άλλες σχεδι-
αστικές προσεγγίσεις χρησιμοποιούμενες από 
τον σχεδιαστή ή τον μηχανικό. Για παράδειγμα, 
το γενικό μοντέλο για τη σχεδίαση πλοίων του 
Έβανς που χρησιμοποιείται από τους ναυπηγούς 
μπορεί να συμπληρωθεί με ΑΚΣ. Η ΑΚΣ θα πρέ-
πει να εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια σχεδιασμού 
(σύλληψη, σύμβαση προκαταρκτική και λεπτομε-
ρή σχεδίαση), καθώς και καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής του συστήματος, του προϊόντος ή 
της υπηρεσίας. Οι ακόλουθες έξι αρχές θα πρέπει 
να ακολουθούνται και στα πέντε στάδια:
• Εξαιρετική κατανόηση των χρηστών,  

των εργασιών και των περιβαλλόντων.
• Συμμετοχή των χρηστών στον σχεδιασμό 

και στην ανάπτυξη.



58

λογισμικού, η ευχρηστία έχει την έννοια της αντί-
ληψης ενός κατάλληλου χρήστη-στόχου για την 
αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα μιας 
δοθείσας διεπαφής. Ο ISO και διάφοροι ερευνη-
τικοί δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί όπως η 
NASA έχουν αναπτύξει κατά τα τελευταία 30 έτη 
διάφορες μεθόδους βαθμονόμησης και ποσοτι-
κοποίησης για τον φόρτο εργασίας και επίγνω-
σης κατάστασης. 
Οι Δοκιμές Ευχρηστίας μπορεί να μην αποτελούν 
ακόμη κοινή πρακτική στη ναυτιλιακή βιομηχανία, 
αλλά η αυξανόμενη τεχνολογική πολυπλοκότητα 
και η αυτοματοποίηση θα δημιουργήσουν συνθή-
κες όπου οι δοκιμές αυτές θα είναι πιο συχνές, 
αξιόπιστες και με υψηλότερη αποδοχή σε μελλο-
ντικό σχεδιασμό και ανάπτυξη. Σχετικά πρόσφα-
τα, στο πλαίσιο του σχεδίου στρατηγικής υλοποί-
ησης ηλεκτρονικής ναυτιλίας, ο ΙΜΟ ενέκρινε τις 
κατευθυντήριες οδηγίες «Διασφάλιση Ποιότητας 
Λογισμικού και Ανθρωποκεντρική Σχεδίαση στην 
Η-Ναυτιλία» (IMO, 2015). Η διαδικασία ελέγχου 
ευχρηστίας περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

1. Σχεδίαση
2. Προετοιμασία
3. Εκτέλεση και έλεγχος των δοκιμών
4. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
5. Χρήση των συμπερασμάτων

Ένα σχέδιο ελέγχου ευχρηστίας θα πρέπει να ανα-
πτυχθεί με τον ορισμό σεναρίων και τον προσδιο-
ρισμό των πιο σημαντικών ή κρίσιμων καθηκόντων 
που πρέπει να εκτελέσουν οι χρήστες. 

• Χρηστοκεντρικός εκλεπτυσμένος σχεδιασμός βασισμένος  
σε αξιολόγηση.

• Επαναληπτική διαδικασία.
• Αντιμετώπιση της συνολικής εμπειρίας χρήστη.
• Συμπερίληψη των διεπιστημονικών δεξιοτήτων και προοπτικών  

στην ομάδα σχεδιασμού.

Εργονομία – Ευχρηστία

«Εργονομία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την κατανόηση των αλληλε-
πιδράσεων μεταξύ ανθρώπων και άλλων στοιχείων ενός συστήματος και ο 
επαγγελματικός κλάδος που εφαρμόζει τη θεωρία, τις αρχές, τα δεδομένα 
και τις μεθόδους σχεδιασμού προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανθρώπι-
νη ευημερία και η συνολική απόδοση του συστήματος». 
Οι τομείς εξειδίκευσης οι οποίοι αντιστοιχούν σε ανθρώπινες ικανότητες 
είναι: 

• Η φυσική εργονομία, η οποία αναφέρεται στα ανθρωπομετρικά, 
ανατομικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου σώματος 
που σχετίζονται με την ανθρώπινη δραστηριότητα. 

• Η γνωστική εργονομία, που σχετίζεται με διανοητικές διαδικασίες, 
όπως η αντίληψη, η ερμηνεία των πληροφοριών και η ασυνείδητη 
απόκριση. 

• Η οργανωτική εργονομία, που εστιάζει στο οργανωτικό πλαίσιο 
και στη βελτιστοποίηση των κοινωνικοτεχνικών συστημάτων, 
συμπεριλαμβανομένων οργανωτικών δομών, πολιτικών και διαδικασιών 
επικοινωνίας και λήψης αποφάσεων.  

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) ορίζει την ευχρηστία ως «ο 
βαθμός στον οποίο ένα προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από συγκεκριμέ-
νους χρήστες προς επίτευξη συγκεκριμένων στόχων με αποτελεσματικό-
τητα, αποδοτικότητα και ικανοποίηση εντός ενός καθορισμένου πλαισίου 
χρήσης. Όταν θεωρούμε την ευχρηστία υπό το πρίσμα μιας εφαρμογής 

 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

Διάγραμμα 1:
Κύκλος της ΑΚΣ για διαδραστικά 
συστήματα με βάση το πρότυπο 
ISO 9241-210:2010.
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Ο ανθρώπινος παράγοντας βρίσκεται διαχρονικά στην κορυφή της διεθνούς 
ναυτιλιακής ατζέντας και διαδραματίζει ίσως τον πιο σημαντικό ρόλο σε 
θέματα ασφάλειας, παραγωγικότητας, ποιότητας, περιβάλλοντος και γενικό-
τερα αειφόρου βιωσιμότητας και ανάπτυξης. Παρ’ όλα αυτά, η σημασία της 
ανθρώπινης απόδοσης για την ασφάλεια στη ναυτιλία άρχισε να εξετάζεται 
σε βάθος και να αναλύεται μόλις τα τελευταία χρόνια. Η επικέντρωση στην 
ανθρώπινη απόδοση συμβαδίζει με την εισαγωγή της ναυτιλιακής βιομηχανί-
ας στη νέα εποχή της Ασφάλειας ΙΙ (era of Safety ΙΙ), η οποία εστιάζει περισ-
σότερο στη δυναμική και στην προστιθέμενη αξία του ανθρώπινου στοιχείου 
και στον έλεγχο της μεταβλητότητας της απόδοσής του παρά στη συμβατική 
προσέγγιση της αστοχίας και του λάθους του. Σε αυτό το νέο πλαίσιο, οι δεξι-
ότητες και τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την ανθρώπινη απόδοση 
αναμένεται να εμφανίζονται ολοένα και περισσότερο μεταξύ των απαιτήσεων 
της παγκόσμιας ναυτιλίας.
Τόσο η περίοδος της πανδημίας του Covid-19 όσο και η εποχή μετά από 
αυτήν (post-pandemic era) θέτουν νέες προκλήσεις και προσδοκίες και για 
το πλοίο, αλλά και για το γραφείο, όπως η εισαγωγή νέων ή η τροποποίη-
ση/συμπλήρωση υπαρχουσών λειτουργικών διαδικασιών, η υιοθέτηση και η 
εφαρμογή νέων μοντέλων επικοινωνιών, κ.ά. 
Η πανδημία αποτέλεσε ένα καθαρό παράδειγμα εφαρμογής και αποτίμησης 
της έννοιας της επανατακτικότητας (resilience). Εν προκειμένω, η εξέλιξη της 
πανδημίας κατέδειξε ότι οι εταιρείες που είχαν ήδη αναπτύξει επανατακτι-
κότητα στις οργανωτικές τους δομές (organisational resilience) και διέθεταν 
ναυτικούς κατάλληλα εκπαιδευμένους και ικανούς να προσαρμοστούν και να 
αντεπεξέλθουν στις αυξανόμενες απαιτήσεις αυτού του μοναδικού γεγονό-
τος, ήταν οι εταιρείες που έδρασαν γρήγορα, αποφασιστικά και αποτελε-
σματικά, και μπόρεσαν να αντεπεξέλθουν στις πρωτόγνωρες συνθήκες και 
απαιτήσεις. 
Οι εταιρείες που έχουν υψηλή απόδοση στη ναυτική ασφάλεια και υψηλά 
πρότυπα λειτουργίας είναι εταιρείες που προνοούν και προετοιμάζονται. 

Η απόδοση  
του ανθρώπινου 
παράγοντα  
στη ναυτιλία:  
Ένα σταυρόλεξο  
για δυνατούς λύτες

Της Κατερίνας Σκουρτανιώτη,
Managing Director της VENLYS  
Maritime Specialisation Services
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Είναι εταιρείες που στοχεύουν στον υψηλό δείκτη αποδοτικότητας των 
ανθρώπων τους. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνουν τη βιωσιμότητά τους και 
τη συνολική τους απόδοση, τόσο από την πλευρά της ναυτικής ασφάλειας 
όσο και από την πλευρά της οικονομικής ευημερίας. 
Οι άνθρωποι είναι το ίδιο ικανοί να δρουν με ασφάλεια όσο και να αστοχούν.
Η παρακολούθηση και η μέτρηση της ανθρώπινης απόδοσης είναι η επόμε-
νη μεγάλη πρόκληση στην αποτελεσματική διαχείριση της ναυτικής ασφά-
λειας και στη διατήρηση και βελτίωση της αποδοτικότητας των εταιρειών. 
Η προώθηση της λογικής της συνήθους πρακτικής (business as usual) στε-
ρεί από έναν οργανισμό την ευεργετική δράση των διδαγμάτων (lessons 
learned) και υπονομεύει την απόκτηση ευελιξίας και προσαρμοστικότητας, 
που είναι ζωτικά στοιχεία για τη βιωσιμότητα μιας εταιρείας στο εξαιρετικά 
δυναμικό περιβάλλον της παγκόσμιας ναυτιλίας. Ενώ τα λειτουργικά δεδομένα 
μπορούν εύκολα να καταγραφούν και να εξαχθούν από κατάλληλα ηλεκτρο-
νικά συστήματα καταγραφής και διαχείρισης, δεν υπάρχει τέτοιο ισοδύναμο 
για την ανθρώπινη απόδοση. Πολύ περισσότερο, ο τρόπος λειτουργίας του 
ανθρώπινου παράγοντα, και οι μηχανισμοί/τρόποι που μπορεί να αστοχήσει 
κάποιος στις γνωστές μη τεχνικές δεξιότητες, είναι πολύ λιγότερο προβλέ-
ψιμοι από αυτούς που σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό. 
Η μέτρηση της ανθρώπινης απόδοσης (Human performance measurement) 
προϋποθέτει μια ισορροπημένη, πιο προνοητική αλλά και πιο δεσμευτική 
προσέγγιση. Επίσης, απαιτεί δυναμική αλληλεπίδραση (interaction) με τα 
άτομα που εμπλέκονται άμεσα και παρατήρηση του τρόπου εκτέλεσης των 
καθηκόντων τους (task observation). Τέτοιες μετρήσεις μπορούν να ενσω-
ματωθούν σε προγράμματα και πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ναυτι-
κής και θαλάσσιας ασφάλειας.
Είναι σημαντικό να εμπλέξουμε ενεργά τα πληρώματα των πλοίων και τους 
υπαλλήλους της εταιρείας στον σχεδιασμό ενός προγράμματος παρακο-
λούθησης και μέτρησης της ανθρώπινης απόδοσης – να υπάρχει έτσι απο-
δοχή και κατανόηση από όλους τόσο του σκοπού της εν λόγω διεργασίας 

όσο και της ακολουθούμενης διαδικασίας. Βασική 
προϋπόθεση, η ειλικρινής και ανοιχτή επικοινωνία 
των εμπλεκομένων. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί 
η χρήση εργαλείων και μεθόδων ποσοτικοποίη-
σης για την εξαγωγή των πλέον αξιόπιστων και 
χρήσιμων αποτελεσμάτων.
Η ανθρώπινη απόδοση θα είναι το μεγάλο στοί-
χημα του μέλλοντος.  Διαφορετικά, η ανάπτυξη 
της τεχνολογίας θα είναι ατελής, χωρίς τα ανα-
μενόμενα αποτελέσματα. Για την ανάπτυξη μιας 
«έξυπνης» (smart) ναυτιλίας, ο κλάδος θα χρεια-
στεί αντίστοιχα «έξυπνους» ανθρώπους, δηλαδή 
ναυτικούς που να έχουν τις δεξιότητες να ελέγ-
χουν, να κατανοούν, να επικοινωνούν και να συμ-
μετέχουν αποτελεσματικά σε προηγμένες τεχνο-
λογικά διαδικασίες. Αυτή θα είναι η βασική ικανό-
τητα του μέλλοντος: ο άνθρωπος ως σημαντικός 
κρίκος μέσα στην προηγμένη αλυσίδα ελέγχου 
– να θυμάστε τον όρο «human in the loop»! 

“
Η παρακολούθηση και η 
μέτρηση της ανθρώπινης 
απόδοσης είναι η επόμενη 
μεγάλη πρόκληση 
στην αποτελεσματική 
διαχείριση της ναυτικής 
ασφάλειας και στη 
διατήρηση και βελτίωση 
της αποδοτικότητας των 
εταιρειών. 

”



62

Η συνεχής αναζήτηση νέων τύπων 
καθοδικής προστασίας καθιστά  
την εταιρεία Κατράδης ξεχωριστή στον χώρο

Η εταιρεία κατέχει το αντικείμενο γιατί ωρίμασε 
μαζί του, με αμέτρητες μελέτες και δοκιμές ξανά 
και ξανά. Ώσπου κατάφερε αυτό που λίγες εται-
ρείες καταφέρνουν: την απόδοση της προστασίας 
μιας μεταλλικής επιφάνειας στο μέγιστο δυνατό, με 
βεβαιότητα και εγγύηση, καθώς αντιμετωπίζει την 
κάθε περίπτωση μοναδικά.
Το τμήμα της καθοδικής προστασίας αποτελεί-
ται από ομάδα έμπειρων χημικών μηχανικών και 
μεταλλειολόγων μεταλλουργών μηχανικών, οι οποί-
οι δείχνουν έμπρακτα το παρόν της εταιρείας 
στην αγορά σε παγκόσμιο επίπεδο. Εξειδίκευσή 
τους είναι η καθημερινή και ακατάπαυστη φλόγα 
για αναζήτηση νέων υλικών φιλικότερων στο περι-
βάλλον και καθαρότερων στο ζητούμενο μέταλλο.
Η συνεχής εκπαίδευση και η αναζήτηση νέων 
τεχνολογιών, νέων τύπων καθοδικής προστασί-
ας, καθιστούν την εταιρεία Κατράδης μία από τις 
πλέον εξειδικευμένες στον χώρο, και είναι αυτό 
που την κάνει να ξεχωρίζει. Στόχος του τμήματος 
είναι η αντιμετώπιση κάθε έργου ως μοναδικού, 
έτσι ώστε να επιτυγχάνεται στο 100% η προ-
στασία των μετάλλων. Έτσι εξετάζονται όλοι οι 
πιθανοί παράγοντες για την οικονομικότερη και 
καταλληλότερη προσφορά, πάντα κατόπιν μελέ-
της. Κάθε πελάτης της εταιρείας αντιμετωπίζεται 
ως ο μοναδικός πελάτης της εταιρείας. Είναι ο 
μοναδικός τρόπος για τη δημιουργία μακροχρό-
νιας συνεργασίας.
Τα ανόδια φτιάχτηκαν για να χαλάνε. Φτιάχτηκαν 
για να κάνουν αυτό που πρέπει. Τα ανόδια της 
εταιρείας Κατράδης το κάνουν, και αυτό είναι fact. 
Ένα ελληνικό προϊόν από μια ελληνική εταιρεία. 
84 χρόνια Κατράδης. Εμπνέει σιγουριά.

Τα ανόδια είναι ένα προϊόν που έχει 
τη δική του ιστορία, έχει τη δική του 
πορεία στην εταιρεία Κατράδης Σχοινιά 
Ναυτιλίας. Μια πορεία 84 χρόνων 
εμπειρίας και εφαρμογής της επιστήμης. 
Δύο σχολές που αναμφισβήτητα είναι 
απαραίτητες για την επιτυχία ενός 
προϊόντος σε οποιονδήποτε τομέα.

PUBLI

Του Βασίλη Πετράκη,
Μηχανικού Μεταλλείων,  
Μεταλλουργού Μηχανικού ΕΜΠ





64

Διεθνή
Ύδατα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
-

Το μεγαλύτερο ναυπηγικό πρόγραμμα 
LNG carriers στην ιστορία

Η Qatar Petroleum (QP) υπέγραψε, τη 
Δευτέρα 1η Ιουνίου, συμφωνίες με τους «big 
3» της ναυπηγικής βιομηχανίας της Νότιας 
Κορέας για την εξασφάλιση της ναυπήγη-
σης περισσότερων από 100 πλοίων, αξίας 
$19,23 δισ.
Οι συμφωνίες υπεγράφησαν μεταξύ του 
καταριανού κολοσσού και των Daewoo 
Shipbuilding & Marine Engineering, Hyundai 
Heavy Industries και Samsung Heavy 
Industries. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο 
υπουργός Ενέργειας του Κατάρ και CEO 
της QP, η Α.Ε. ο Saad Sherida Al-Kaabi, η νέα 
συμφωνία ουσιαστικά αποτελεί το μεγαλύ-
τερο ναυπηγικό πρόγραμμα LNG carriers 
στην ιστορία.
«Έχουμε εξασφαλίσει περίπου το 60% του 
παγκόσμιου capacity ναυπήγησης LNG 
carriers, προκειμένου να καλύψουμε τις 
ανάγκες του στόλου μας τα επόμενα επτά 
με οκτώ χρόνια, ο οποίος θα ξεπεράσει τα 
100 νέα πλοία με το πρόγραμμα αυτό, που 
αποτιμάται στα $19,23 δισ.», ήταν τα λόγια 
του Saad Sherida Al-Kaabi.
Η Qatar Petroleum προσβλέπει στην αύξη-
ση της ετήσιας παραγωγής της στους 126 
εκατ. τόνους LNG έως το 2027, από τους 
77 εκατ. τόνους σήμερα. Συνεπώς, οι ανάγκες 
κρίνονται μεγάλες για τη θαλάσσια μεταφο-

ρά LNG. «Οι συμφωνίες θα διασφαλίσουν ότι θα καλύψουμε τις μελλοντικές μας 
απαιτήσεις του στόλου των LNG carriers και παράλληλα θα υποστηρίξουμε την ανα-
πτυσσόμενη παραγωγική ικανότητα υγροποιημένου φυσικού αερίου τα επόμενα έτη», 
τόνισε ο Saad Sherida Al-Kaabi.

Short-sea shipping: Συμφωνία μεταξύ Wilson και Arkon

Η νορβηγική εταιρεία Wilson και η γερμανική Arkon έδωσαν τα χέρια για τη δημι-
ουργία ενός κολοσσού στον κλάδο του short-sea shipping.
Η συμφωνία περιλαμβάνει τη χρονοναύλωση 20 bulk carriers της Arkon από τη Wilson. 
Τα νεότευκτα του project Hanse Eco, που αναμένεται να παραδοθούν το 2022, επίσης 
θα χρονοναυλωθούν από τη Wilson. Σε δήλωσή του στο χρηματιστήριο του Όσλο, 
εκπρόσωπος της Wilson ανέφερε ότι αυτή η συμφωνία αποτελεί σημαντικό βήμα για 
την εξασφάλιση της αναγκαίας χωρητικότητας, την ενίσχυση των συστημάτων logistics 
και την παροχή ασφάλειας για τους πελάτες της Wilson και της Arkon. Επιπλέον, ο 
συνδυασμός των συστημάτων logistics των δύο εταιρειών θα διευκολύνει την ομαλή και 
αποτελεσματική συμμόρφωση σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος.
Η συμφωνία θα έχει ως αποτέλεσμα η Wilson να επεκτείνει σημαντικά τις δυνατό-
τητές της, αφού θα διαχειρίζεται περισσότερα από 130 πλοία.

Επιμέλεια: 
Γιάννης Θεοδωρόπουλος, 
Μιχάλης Νικολάου

Ειδήσεις  
από τις θάλασσες 
του κόσμου



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 2310 223932

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

38, Spyrou Kyprianou St., 4042 Germasogeia, Limassol
T: +357 25 833300 / F: +357 25 833301

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 and Cypriot ports through our local correspondence.
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θέτει στόλο περισσότερων από 150 δεξαμενόπλοι-
ων και πρόσφατα συγκέντρωσε πρόσθετα κεφά-
λαια για τη χρηματοδότηση δεξαμενόπλοιων που 
παραγγέλθηκαν το 2017, καθώς και για την περαιτέ-
ρω επέκταση του στόλου της εν μέσω πανδημίας.
Επιπλέον, η Cosco ανακοίνωσε τα σχέδιά της να 
επεκταθεί και στον τομέα της διά θαλάσσης μετα-
φοράς LNG. Αυτή τη στιγμή παρέχει μεταφορι-
κές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν εξαγωγές LNG 
από την Αυστραλία, την Παπούα Νέα Γουινέα και 
τη Ρωσία στην Κίνα, ενώ σχεδιάζει επίσης την επέ-
κταση του υπό διαχείριση στόλου LNG carriers.

Nέα ναυτιλιακή εταιρεία στα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα

H Αbu Dhabi Ports Co. (ADPC) εγκαινίασε μια 
νέα ναυτιλιακή εταιρεία στον κλάδο των feeder 
containerships εντός του Ιουνίου, η οποία θα 
βοηθήσει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να περι-
ορίσουν και να αποφύγουν τις όποιες στρεβλώ-
σεις από την πανδημία στις εισαγωγές φαρμάκων 
και τροφίμων.
Σε ανακοίνωσή της, η ADPC τονίζει ότι η νέα εται-
ρεία θα φέρει το όνομα «Safeen Feeders» και ο υπό 
διαχείριση στόλος της θα προσεγγίζει εννέα λιμάνια 
στην Ινδία, στο Πακιστάν και στον Περσικό Κόλπο.
Τα ΗΑΕ εισάγουν το 90% των τροφίμων που 
απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών των 
πολιτών τους, ενώ βασίζονται εν πολλοίς στις 
ξένες αγορές για την προμήθεια βασικών αγαθών. 
Η επάρκεια τροφίμων εν μέσω της κρίσης απο-
τελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση, η οποία 
λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα.
Ο Chief Commercial and Strategy Officer της 
ADPC, Ross Thompson, ανέφερε στο Bloomberg 
ότι στόχος της δημιουργίας της νέας εταιρείας 
είναι η διευκόλυνση του εμπορίου και της συν-
δεσιμότητας. Η Ινδία και το Πακιστάν είναι από 
τους κυριότερους εμπορικούς εταίρους των ΗΑΕ, 
με τη «Safeen Feeders» να ξεκινά τη λειτουργία 
της στα τέλη Ιουνίου.
Σημειωτέον ότι η ADPC έχει υπό την ιδιοκτησία 
της και διαχειρίζεται έντεκα λιμάνια στα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα και στη Γουινέα.

Rosneft: Στον «χορό» της παραγωγής LSFO

Ο ρωσικός oil major Rosneft ανακοίνωσε την Πέμπτη 21 Μαΐου ότι το διυλι-
στήριό του στη Syzran ξεκίνησε την παραγωγή καυσίμου με χαμηλή περιε-
κτικότητα θείου (RMLS 40), του συμμορφούμενου δηλαδή με τη νομοθεσία 
του ΙΜΟ καυσίμου.
Η περιεκτικότητα θείου στο RMLS 40 δεν ξεπερνά το 0,5% και συνεπώς το 
εν λόγω καύσιμο είναι απολύτως συμβατό με τις απαιτήσεις του MARPOL. 
Σύμφωνα με τη Rosneft, η συμμόρφωση με τους κανονισμούς που αφορούν 
την προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί πρωταρχικό μέλημα και κύριο 
κομμάτι της στρατηγικής της εταιρείας για το 2020.
Για να επιτύχει τους στόχους της και να συνεισφέρει σε ένα πιο βιώσιμο 
περιβάλλον, η Rosneft ανακοίνωσε ότι θα θέσει σε ισχύ πολλά projects 
μεγάλης κλίμακας, που περιλαμβάνουν και τον εκσυγχρονισμό των εγκατα-
στάσεων παραγωγής της.
Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020, ο oil major παρέδωσε 112.000 τόνους 
RMLS 40 τύπου E II τόσο σε Ρώσους όσο και σε ξένους πλοιοκτήτες, ενώ 
τον Απρίλιο η Rosneft Bunker διεύρυνε τη γεωγραφική διαθεσιμότητα του 
καυσίμου RMLS 40.

Σε ιδιωτικά χέρια οκτώ τερματικοί σταθμοί στη Βραζιλία

Το Υπουργείο Υποδομών της Βραζιλίας υπέγραψε οκτώ νέα συμβόλαια για 
τη διαχείριση τερματικών σταθμών από ιδιώτες σε διαφορετικές περιοχές 
της χώρας.
Η αναπληρώτρια διευθύντρια της Αgencia Nacional de Transporte Acuático 
de Brasil (ANTAQ) δήλωσε πως είναι πολύ αισιόδοξο το γεγονός ότι, δεδο-
μένης της κατάστασης σχετικά με την πανδημία, ο τομέας παραμένει ιδιαί-
τερα ενεργός με την υπογραφή των οκτώ συμβολαίων.
Η Petrocity Portos S.A. σχεδιάζει να επενδύσει περισσότερα από $540 
εκατ. στον τερματικό σταθμό São Mateus, που χρησιμοποιείται από 
containerships και πλοία μεταφοράς γενικού φορτίου.
Εκτιμάται ότι από τον συγκεκριμένο σταθμό θα μεταφέρονται πλέον ετη-
σίως 1,1 εκατ. τόνοι γενικού και χύδην ξηρού φορτίου, 475.000 οχήματα και 
19,23 εκατ. τόνοι εμπορευματοκιβωτίων.
Οι εταιρείες που θα διαχειριστούν τους άλλους τερματικούς σταθμούς είναι 
η Dock Brasil Engenharia e Serviços S.A., η MFX do Brasil Equipamentos de 
Petróleo Ltda και η Camera Agroalimentos S.A.

Στα χέρια της Cosco η Shanghai Tanker

Η Cosco Shipping Energy Transportation Company, θυγατρική της Cosco 
Shipping Group, ανακοίνωσε το πλάνο της για τη συγχώνευση με την εται-
ρεία Shanghai Tanker, που διαχειρίζεται 49 πλοία με συνολική χωρητικότητα 
4,73 εκατ. dwt. Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η οποία αναμέ-
νεται στα τέλη Ιουνίου, κατόπιν συνάντησης των μετόχων των εταιρειών, 
η Shanghai Tanker θα απορροφηθεί και επισήμως από την Cosco Shipping 
Energy Transportation.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση προς τους μετόχους, η ενσωμάτωση της 
Shanghai Tanker στην Cosco έχει ως στόχο τη «βελτιστοποίηση της δομής 
διαχείρισης και την ενίσχυση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας 
της διαχείρισης πλοίων του Cosco Group».
H Cosco Shipping Energy Transportation Company, η οποία ήδη κατέχει τον 
μεγαλύτερο στόλο δεξαμενόπλοιων στον κόσμο, συνεχίζει την επέκταση των 
δραστηριοτήτων μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η εταιρεία δια-

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
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ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ
-

Ελλάδα – Ιταλία: Ιστορική συμφωνία οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών

Στις 9 Ιουνίου υπεγράφη η ιστορική συμφωνία οριοθέτησης θαλασσίων 
ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας στο Υπουργείο Εξωτερικών.
Τη συμφωνία υπέγραψαν ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με τον 
Ιταλό ομόλογό του Λουίτζι Ντι Μάιο, ο οποίος βρέθηκε στην Αθήνα. 
Νωρίτερα, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών είχαν πραγματοποιήσει συνά-
ντηση, όπου συζητήθηκαν διμερή θέματα ευρωπαϊκού και περιφερειακού 
ενδιαφέροντος.
«Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική συμφωνία. Μια ιστορικής σημα-
σίας εξέλιξη για την πατρίδα μας», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος, Στέλιος Πέτσας.
Η συμφωνία με την Ιταλία είναι η πρώτη συμφωνία που υπογράφει η χώρα 
μας για ΑΟΖ και έχει ασφαλώς συναφθεί στη βάση της UNCLOS (οριο-
θέτηση θαλασσίων ζωνών βάσει διμερών συμφωνιών).
Να σημειωθεί πως η συμφωνία αυτή επιβεβαιώνει το δικαίωμα των νησιών 
σε θαλάσσιες ζώνες, καθώς και τη μέση γραμμή της συμφωνίας του 1977 
για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας μεταξύ Ελλάδας-Ιταλίας ως οριο-
γραμμής της ΑΟΖ Ελλάδας-Ιταλίας. Με τη συμφωνία, η μέση αυτή γραμμή 
θα ισχύει και για τα υπερκείμενα της υφαλοκρηπίδας ύδατα.
Επίσης, υπεγράφη η Κοινή Δήλωση Ελλάδας-Ιταλίας για τους Πόρους της 
Μεσογείου. Με τη δήλωση αυτή, τα δύο κράτη εκφράζουν την προσήλωσή 
τους στην ισόρροπη και βιώσιμη διαχείριση των πόρων αυτών και συμφω-
νούν να διεξαγάγουν διαβουλεύσεις για την εκτίμηση τυχόν επιπτώσεων δια-
φόρων παραγόντων στις υφιστάμενες πρακτικές των αλιέων των δύο κρατών.
Για μια ιστορική στιγμή έκανε λόγο ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δέν-
διας. «Σταθερή επιδίωξη της χώρας μας παραμένει η οριοθέτηση των 
θαλασσίων ζωνών με όλους τους γείτονές μας, στο πλαίσιο του διεθνούς 
δικαίου», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας. 

Η Ταϊβάν ενισχύει την παρουσία της  
στη Νότια Σινική Θάλασσα

H Ταϊβάν αναμένεται να εγκαινιάσει το πρώτο 
της περιπολικό σκάφος της Ακτοφυλακής στις 
αρχές του επόμενου έτους, προκειμένου να 
ενισχύσει την παρουσία της στη Νότια Σινική 
Θάλασσα, που το τελευταίο διάστημα αποτελεί 
πεδίο διενέξεων μεγάλης κλίμακας μεταξύ ΗΠΑ 
και Κίνας.
Παράλληλα, η Ταϊβάν θα ξεκινήσει την κατασκευή 
εκπαιδευτικών αεροσκαφών μετά την ολοκλή-
ρωση δοκιμαστικών πτήσεων τον Ιούνιο, καθώς 
προσβλέπει στον καλύτερο εναέριο έλεγχο της 
περιοχής ενόσω πληθαίνουν οι εντάσεις με την 
Κίνα.
Όμως, οι προσπάθειες της Ταϊβάν για μεγαλύτε-
ρη παρουσία στην περιοχή δεν σταματούν εδώ. 
Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Άμυνας που 
επικαλείται το South China Morning Post (SCMP), 
η αυτοαποκαλούμενη (με μικρή διπλωματική 
αναγνώριση) Δημοκρατία της Κίνας στην Ταϊβάν 
αναμένεται να αγοράσει χερσαίους πυραύλους 
τύπου AGM-84 Harpoon από τις ΗΠΑ, προκει-
μένου να ενισχύσει την άμυνά της στις ακτές.
Η Tsai Ing-wen, η οποία τον περασμένο Ιανουά-
ριο έλαβε το χρίσμα για δεύτερη τετραετή θητεία 
στον προεδρικό θώκο της Ταϊβάν, ανέφερε πρό-
σφατα ότι είναι στα άμεσα σχέδια η ενίσχυση της 
αμυντικής βιομηχανίας της νήσου, ώστε να είναι 
σε θέση να κατασκευάζει τα δικά της όπλα και 
να αυξήσει την αμυντική της ικανότητα εν μέσω 
αυξανόμενης στρατιωτικής απειλής από το Πεκίνο.
Η ίδια, στα τέλη Μαΐου, τόνισε ότι η Ταϊβάν δεν 
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μπορεί να δεχτεί της πρόταση της Κίνας για «μία χώρα, δύο 
συστήματα» και υπογράμμισε την ανάγκη οι δύο πλευρές να 
μπορέσουν να συνυπάρχουν αρμονικά.
Την Τρίτη 2 Ιουνίου καθελκύστηκε το περιπολικό πλοίο από 
το ναυπηγείο CSBC στη νότια πόλη-λιμάνι Kaohsiung. Υψη-
λόβαθμα στελέχη του ναυπηγείου τόνισαν στο SCMP ότι, 
μετά την καθέλκυση του 4.000 τόνων πλοίου, θα ακολουθήσει 
μια σειρά από θαλάσσιες δοκιμές, πριν αυτό παραδοθεί στη 
National Coast Guard Administration της Ταϊβάν.

Τι συμβαίνει στα λιμάνια του Λάγος;

Ο φορέας εκμετάλλευσης του μεγαλύτερου τερματικού σταθ-
μού εμπορευματοκιβωτίων της Νιγηρίας επεκτείνει τις δρα-
στηριότητές του ώστε να αντιμετωπίσει την απότομη αύξηση 
της κυκλοφορίας από τότε που η κυβέρνηση έκλεισε τα σύνο-
ρα με το Μπενίν.
Τον Αύγουστο του 2019, ο πρόεδρος Muhammadu Buhari διέ-
ταξε το μερικό κλείσιμο των χερσαίων συνόρων της Νιγηρίας 
με τους γείτονές του, προκειμένου να περιορίσει το λαθρε-
μπόριο ρυζιού, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Δύο 
μήνες αργότερα, τα μέτρα επεκτάθηκαν στο εμπόριο όλων 
των αγαθών, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της τοπικής παρα-
γωγής. Ο πρόεδρος Buhari θέλησε επίσης να σταματήσει το 
λαθρεμπόριο των προϊόντων καυσίμων της Νιγηρίας.
Περίπου το 80% όλων των εισαγωγών στο λιμάνι Κοτονού του 

Μπενίν προορίζεται για τον «μεγάλο» γείτονά του, σύμφωνα 
με την Παγκόσμια Τράπεζα.
O όγκος των διακινούμενων φορτίων από τα δύο εμπορικά λιμάνια 
του Λάγος έχει αυξηθεί σημαντικά, με τις εισαγωγές του περασμέ-
νου Οκτωβρίου να είναι αυξημένες κατά 50% σε σύγκριση με το 
προηγούμενο έτος, δήλωσε εκπρόσωπος της A.P. Moller-Maersk.
Οι μονάδες της APM Terminals διαχειρίζονται τον τερματικό 
εμπορευματοκιβωτίων στο κεντρικό λιμάνι Apapa στο Λάγος, 
με την εταιρεία να δαπανά $80 εκατ. για να διπλασιάσει τον 
αριθμό των γερανών στην Apapa και να επεκτείνει τη χωρητι-
κότητά τους. Η Αρχή Λιμένων της Νιγηρίας διαμαρτυρήθηκε 
στην APM Terminals για την ανεπάρκεια του εξοπλισμού δια-
κίνησης των εμπορευματοκιβωτίων και τις καθυστερήσεις που 
προκύπτουν, σύμφωνα με την εφημερίδα ThisDay.
Το υψηλό επίπεδο ανεπάρκειας των λιμένων της Apapa υπήρ-
ξε πονοκέφαλος για διαδοχικές κυβερνήσεις της Νιγηρίας, οι 
οποίες απέτυχαν να επιδιορθώσουν τις υποβαθμισμένες υπο-
δομές, να μειώσουν τη γραφειοκρατία και να αντιμετωπίσουν 
τη διαφθορά. Και ενώ οι λιμένες του Λάγος χειρίζονται περί-
που το 80% της συνολικής ναυτιλιακής κυκλοφορίας, μια νέα 
εγκατάσταση βρίσκεται ήδη υπό κατασκευή, 65 χλμ. ανατολικά 
της πόλης, προκειμένου να δώσει λύση στην ανεπάρκεια.
Η παράδοση των προϊόντων στην Apapa είναι πολύ πιο ακρι-
βή από την αποστολή τους στα λιμάνια του Durban στη 
Νότια Αφρική και στην Tema στην Γκάνα, σύμφωνα με το SBM 
Intelligence, εξαιτίας των αυξημένων χρεώσεων.
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Are you ready for the IMO 2020 sulphur requirements? 

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

Right: 305,965  DWT Tanker Astipalaia

Becker Mewis Duct® (retrofi tted)

1,070 Becker Mewis Ducts®  have reduced CO2 by >  8.5 million t (May 2020).  121 more Becker Mewis Ducts® have been ordered.

IMO 2020 sulphur requirements
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ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
-

Τα οκτώ βήματα για την ανάταση της γαλάζιας οικονομίας

Τους τελευταίους μήνες, πολλά έχουν ειπωθεί για τις άνευ προηγουμένου 
οικονομικές συνέπειες της πανδημίας σε τομείς όπως οι αερομεταφορές, η 
εστίαση και ο αθλητισμός. Βέβαια, το «μακρύ χέρι» του Covid-19 επηρεάζει 
επίσης τη γαλάζια οικονομία, η οποία αποτιμάται σε αξία στα $2,5 τρισ. 
ετησίως. Μάλιστα, εάν οι ωκεανοί αποτελούσαν ένα ενιαίο κράτος, θα ήταν 
η έβδομη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.
Η επίδραση της πανδημίας στη ναυτιλία είναι γνωστή, με τη μειωμένη κατα-
ναλωτική δαπάνη να μεταφράζεται σε μειωμένη ζήτηση για θαλάσσια μετα-
φορά εμπορευμάτων. Παράλληλα, και η αλιευτική δραστηριότητα έχει συρ-
ρικνωθεί κατά 80% σε Κίνα και δυτική Αφρική λόγω των lockdown και της 
μειωμένης ζήτησης για θαλασσινά. Σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, το πλήγμα 
μοιάζει ανεπανόρθωτο, καθώς εκτιμάται ότι οι απώλειες του κλάδου θα 
αγγίξουν τα $7,4 δισ., ενώ 75 εκατ. θέσεις εργασίας είναι σε κίνδυνο.
Με βάση τη μεγάλη σημασία της γαλάζιας οικονομίας στην παγκόσμια οικο-
νομική δραστηριότητα, το World Economic Forum (WEF) προτείνει οκτώ 
βήματα για την αναγέννηση και την αναβίωση της γαλάζιας οικονομίας στη 
μετά Covid εποχή:

1. Ενίσχυση του θαλάσσιου τουρισμού
Η αξία του θαλάσσιου τουρισμού, πριν από τον Covid-19, ανερχόταν στα 
$390 δισ. Συνεπώς αποτελεί σημαντικό μέρος του ΑΕΠ πολλών χωρών. 
Κατά το WEF, είναι αναγκαία funds οικονομικής ανάκαμψης, προσανατολι-
σμένα στη διασφάλιση θέσεων εργασίας που σχετίζονται με το θαλάσσιο 
οικοσύστημα. Εξάλλου, παρόμοια τέτοια πακέτα ενίσχυσης της εργασί-
ας δημιουργήθηκαν και κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης, όπως το 
Civilian Conservation Corps στις ΗΠΑ.

2. Μείωση των εκπομπών από τη ναυτιλία
Όπως αναφέρει το WEF, η μείωση της ναυτιλιακής δραστηριότητας κατά 
την πανδημία, πέραν των δυσμενών συνεπειών για την παγκόσμια εφοδια-
στική αλυσίδα και τους τελικούς καταναλωτές, δημιούργησε μια ευκαιρία για 
την πολυσυζητημένη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της βιο-
μηχανίας. Παροπλισμένα πλοία μπορούν να εξοπλιστούν με τεχνολογικές 
αναβαθμίσεις για τη μείωση των εκπομπών, ενώ με τα πακέτα οικονομικής 
στήριξης που λαμβάνουν τα ναυπηγεία, ιδιαίτερα αυτά στην Ασία, μπορούν 
να προετοιμάσουν το μέλλον για τα πλοία μηδενικών εκπομπών.

3. Σωστή διαχείριση της αλιείας μετά τον Covid-19
Είναι δεδομένο ότι η πανδημία είχε ως απόρροια τη συρρίκνωση και της 
αλιευτικής δραστηριότητας σε διεθνές επίπεδο. Σύμφωνα με το WEF, η εξέ-
λιξη αυτή μεταφράζεται σε αύξηση του πληθυσμού των ψαριών και είναι 
στο χέρι της διεθνούς κοινότητας να αναπτύξει κατάλληλα «έξυπνα» πρω-
τόκολλα προκειμένου να μεγιστοποιήσει τα οφέλη από την αλιεία.

4. Στήριξη στους ναυτικούς
Οι ναυτικοί αποτελούν τους αφανείς ήρωες και τη ραχοκοκαλιά της παγκό-
σμιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Είναι αναγκαίο, λοιπόν, να μπορεί να διασφα-
λιστεί η ασφαλής επιστροφή στα σπίτια τους μετά από μήνες στα πλοία 
αλλά και να ενισχυθεί η επικοινωνία με τις οικογένειές τους.
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5. Προστασία των θαλάσσιων πάρκων
Μόλις το 7,4% του ωκεανού μας προστατεύεται επί του παρόντος. Τα 
θαλάσσια πάρκα που έχουν αναπτυχθεί ωφελούν τη θαλάσσια βιοποικιλό-
τητα και συμβάλλουν στην ενίσχυση της αναπαραγωγής πληθυσμών ψαριών, 
ενώ δημιουργούν και νέες θέσεις εργασίας. Το WEF συνιστά ότι θα ήταν 
λάθος τα θαλάσσια αυτά πάρκα να ανοίξουν για μαζική αλιευτική εκμε-
τάλλευση, καθώς αποτελούν μακροχρόνιες επενδύσεις και κάτι τέτοιο θα 
αποτελέσει πλήγμα για τη βιωσιμότητα των ωκεανών.

6. Η θάλασσα ως πηγή διατροφής των πληθυσμών
Επιστήμονες έχουν υπολογίσει ότι περίπου 845 εκατ. άνθρωποι παγκοσμί-
ως βασίζουν τη διατροφή τους στα ψάρια. Ο κίνδυνος στα συστήματα επι-
σιτιστικής ασφάλειας μπορεί να αποφευχθεί χάρη σε οικονομικά πακέτα 
στήριξης «έξυπνης» υδατοκαλλιέργειας, περιορίζοντας παράλληλα το περι-
βαλλοντικό αποτύπωμα.

7. Ψηφιοποίηση των ωκεανών
Ένας άλλος τρόπος ανάπτυξης της γαλάζιας οικονομίας μετά την κρίση είναι η 
ενίσχυση επενδύσεων σε θαλάσσιες τεχνολογίες που μπορούν να συμβάλουν 
στην πιο αποτελεσματική και πιο αποδοτική κατανόηση των ωκεανών μας.

8. Ας μη λησμονηθούν οι όποιες προσπάθειες ενάντια στην κλιματική αλλαγή
Το WEF σημειώνει, τέλος, ότι η όποια πρόοδος είχε επιτευχθεί για τον περιο-
ρισμό της κλιματικής αλλαγής δεν θα πρέπει να λησμονηθεί ελέω του Covid-19. 
Για παράδειγμα, εν μέσω της πανδημίας παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση της 
χρησιμοποίησης των πλαστικών μιας χρήσης. Τα τελευταία χρόνια, πολλές 
χώρες κατευθύνονται προς ένα μέλλον απαλλαγμένο από τα πλαστικά.

Οι ανησυχίες των γερμανικών ναυπηγείων

O κορονοϊός έχει δημιουργήσει όχι μόνο βραχυπρόθεσμες στρεβλώσεις, 
αλλά και ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας μεσοπρόθεσμα, αναφέ-
ρει με ανακοίνωσή της η γερμανική Ένωση Ναυπηγικής Βιομηχανίας και 
Θαλάσσιας Τεχνολογίας (VSM).
Η αξιοσημείωτη αύξηση δημόσιου και ιδιωτικού χρέους οδηγεί σε απώ-
λειες της κατανάλωσης, ενώ οι τρέχουσες τάσεις που παρεμποδίζουν την 
ομαλή ροή αγαθών διαφαίνεται ότι θα ενισχυθούν. Μέσα σε αυτό το περι-
βάλλον, αποφάσεις για επενδύσεις σε κεφαλαιουχικά αγαθά, όπως πλοία, 
θα αναβληθούν, σημειώνει η VSM και προσθέτει ότι η παγκόσμια ναυπηγική 
βιομηχανία θα πρέπει να προετοιμαστεί για χαμηλή ζήτηση ενόψει. Η χαμη-
λή αυτή ζήτηση για ναυπηγήσεις νεότευκτων έρχεται να πλήξει την αγορά, 
η οποία ήδη από το 2016 αντιμετωπίζει απώλειες και χαμηλές παραγγελίες. 
Σε όλα τα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί και η ακύρωση επιβεβαιωμέ-
νων παραγγελιών. «Μέχρι στιγμής τόσο η γερμανική βιομηχανία όσο και η 
ευρωπαϊκή στο σύνολό της έχουν καταφέρει να αντιμετωπίσουν τις δυσκο-
λίες που υπάρχουν σε διεθνές επίπεδο χάρη στην εστίαση σε ναυπηγήσεις 
πλοίων υψηλών προδιαγραφών», αναφέρει χαρακτηριστικά η VSM.
Κατά μέσο όρο, το βιβλίο παραγγελιών των ευρωπαϊκών ναυπηγείων πριν 
από την έξαρση της πανδημίας θα διατηρούσε ενεργά τα εν λόγω ναυπη-
γεία για τουλάχιστον τέσσερα χρόνια, πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 
σε σχέση με τα αντίστοιχα ασιατικά ναυπηγεία.
Η VSM θεωρεί σχεδόν αδύνατο να υπάρξουν σύντομα παραγγελίες για 
κρουαζιερόπλοια, δεδομένου ότι ο κλάδος έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Η 
εξέλιξη αυτή θα επηρεάσει την ευρωπαϊκή βιομηχανία, καθώς το 95% νέων 
παραγγελιών κρουαζιερόπλοιων αναλαμβάνουν ευρωπαϊκές γιάρδες.

Ωστόσο, οι επιπτώσεις δεν αφορούν μόνο τις ναυ-
πηγήσεις κρουαζιερόπλοιων, όπως εξηγεί η VSM, 
καθώς τα συσσωρευμένα δημόσια χρέη θα οδηγή-
σουν σε μειωμένες δαπάνες αμυντικού εξοπλισμού, 
όπως για πολεμικά πλοία. Η γερμανική Ένωση Ναυ-
πηγικής Βιομηχανίας και Θαλάσσιας Τεχνολογίας, 
σε συνεργασία με τα αντίστοιχα όργανα σε όλη την 
Ευρώπη, καλεί για τη δημιουργία ενός προγράμμα-
τος προσωρινής ανανέωσης του παγκόσμιου στό-
λου, που θα βασίζεται τόσο σε δημόσιες συμβάσεις 
όσο και σε κίνητρα για ναυπηγήσεις φιλικών προς 
το περιβάλλον εμπορικών πλοίων.
«Η βιομηχανία πρέπει τώρα να καταβάλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια για να μειώσει τα κόστη της, 
διατηρώντας παράλληλα την ηγετική της θέση 
στον τομέα της τεχνολογίας αλλά και το μεγαλύ-
τερο μέρος του εξειδικευμένου εργατικού δυναμι-
κού της. Για τον ίδιο λόγο είναι επιτακτική ανάγκη 
να συνεχιστούν οι προσπάθειες έρευνας και ανά-
πτυξης και να διατηρηθεί ο στόχος της προστασί-
ας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ακόμα και κατά 
τη διάρκεια της κρίσης», καταλήγει η VSM.

Λιμάνι Γένοβας: Οι συνδυασμένες 
μεταφορές στο μικροσκόπιο

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόσφατα, σύμφω-
να πάντα με τους κανόνες κρατικής ενίσχυσης της 
ΕΕ, την παροχή οικονομικής βοήθειας από την ιτα-
λική κυβέρνηση, που σκοπό έχει τη μετατόπιση της 
εμπορευματικής κίνησης από το οδικό στο σιδηρο-
δρομικό δίκτυο πέριξ του λιμένα της Γένοβας.
Το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο υποδομών 
από και προς το λιμάνι της Γένοβας έχει επηρεαστεί 
σημαντικά από την κατάρρευση της οδογέφυρας 
Morandi τον Αύγουστο του 2018. Τα μέτρα αυτά της 
ιταλικής κυβέρνησης, συνολικού προϋπολογισμού 9 
εκατ. ευρώ, προσβλέπουν στη διατήρηση ή στην 
αύξηση του μεριδίου του σιδηροδρόμου για τη 
μεταφορά εμπορευμάτων από και προς το λιμάνι. 
Ουσιαστικά, το πακέτο στήριξης θα έχει τη μορφή 
επιδοτήσεων σε εταιρείες logistics και συνδυασμέ-
νων μεταφορών, προκειμένου αυτές να ενθαρρυν-
θούν να χρησιμοποιούν το σιδηροδρομικό δίκτυο 
και συνεπώς να περιοριστεί σταδιακά ο αντίκτυπος 
της κατάρρευσης της οδογέφυρας στην εμπορευ-
ματική κίνηση του λιμένα της Γένοβας.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι τα μέτρα στή-
ριξης της ιταλικής κυβέρνησης έχουν θετικό πρό-
σημο για το περιβάλλον, δεδομένου ότι ενθαρρύ-
νεται η μεταφορά μέσω σιδηροδρόμου, που είναι 
λιγότερο ρυπογόνα για το περιβάλλον, ενώ την ίδια 
ώρα περιορίζεται η συμφόρηση στο οδικό δίκτυο.
Τέλος, να σημειωθεί ότι το πακέτο αυτό με τη μορ-
φή επιδοτήσεων θα «τρέχει» έως τα τέλη του 2020.

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ - ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ



The hydrophobic outer 
shell consists of active sites 
which slow down uptake of 
seawater.

A HydractiveTM particle 
with a hydrophobic outer 
shell.

After prolonged exposure, 
active sites become hydrated 
one after another.

Hydractive particles with 
fully utilized sites become 
hydrophilic and dissolve into 
seawater.

Enhance your vessels’ efficiency  

with the next generation  

in antifouling, based on  

HydractiveTM technology.

MEET THE NEXT GENERATION

Jotun Hellas Ltd.
33, Zeppou str., 166 75 Glyfada, Athens,  Greece
Tel.: +30 210 4285980/1/2, +30 210 4286035/6/7 
fax: +30 210 4285983, +30 210 4287 237
jotun.hellas@jotun.com
www.jotun.com

HydractiveTM particles slow down water uptake to control biocide delivery, without 
excessive buildup of the leach layer.

How does it work?

With a smart double biocide 
package, SeaForce Shield will 
protect your vessel effectively  
for the overall drydocking period 
without exceeding your budget.  

SHIELD

SeaForce Active,  with Hydractive™
technology, delivers a robust 
triple biocide package, 
guaranteeing a cleaner hull  
for longer. 

ACTIVE

SeaForce Active Plus, with 
Hydractive™ technology and 
an even higher overall biocide 
content, offers the best initial idle 
day guarantee in the market.

ACTIVE PLUS
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ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
-

Κρουαζιέρα: Τι επιφυλάσσει το μέλλον;

Σύμφωνα με ανάλυση της VesselsValue, ο παγκόσμιος στόλος κρουαζιέρας 
αναμένεται ότι θα βιώσει αύξηση κατά 20% τα επόμενα τρία χρόνια. Πιο 
συγκεκριμένα, 104 νεότευκτα κρουαζιερόπλοια εκτιμάται ότι θα παραδο-
θούν στους ιδιοκτήτες τους τα επόμενα οκτώ χρόνια, με 78 από αυτά να 
εκτιμάται ότι θα βρίσκονται στο νερό ήδη από το 2024.
Παράλληλα, η ικανότητα μεταφοράς επιβατών από τον παγκόσμιο στόλο 
των πλοίων κρουαζιέρας αναμένεται να ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο. Όλα 
αυτά βέβαια δεν μπορούν να θεωρηθούν δεδομένα, καθώς ο κορονοϊός 
συνεχίζει να επηρεάζει το διεθνές ναυτιλιακό γίγνεσθαι και οποιεσδήποτε 
καθυστερήσεις και ακυρώσεις δεν θα προκαλέσουν έκπληξη. Επίσης, ιδι-
αίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αποφυγή υπερπροσφοράς με την 
έλευση των καινούργιων πλοίων, σε περίπτωση που η ζήτηση δεν ανακάμψει 
με τους επιθυμητούς ρυθμούς.
Σε βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, με τις δραστηριότητες στον τομέα 
της κρουαζιέρας να έχουν μειωθεί κατά 50% από τον Ιανουάριο του 2020, 
οι εταιρείες του κλάδου θα προβούν στην πώληση εισιτηρίων σε τιμές οι 
οποίες δεν θα είναι επαρκείς για την κάλυψη των λειτουργικών τους εξόδων.
Μεγάλο «χτύπημα» έχουν δεχτεί και οι τιμές των second hand κρουαζιε-
ρόπλοιων. Ειδικότερα, η μεταπωλητική αξία των mega second hand κρουα-
ζιερόπλοιων, ναυπηγημένων το 2020, έχει πέσει κατά 4,3%, από $1 δισ. στα 
$994 εκατ. Για τα αντίστοιχα κρουαζιερόπλοια που ναυπηγήθηκαν το 2010, 
οι τιμές τους βίωσαν πτώση 8%. Τέλος, η συνολική αξία του υφιστάμενου 
στόλου κρουαζιερόπλοιων έχει μειωθεί κατά 6% ή κατά $6 δισ.

Σημάδια ζωής για την κρουαζιέρα εξερεύνησης

Παρά το γεγονός ότι η κρουαζιέρα βιώνει τις μεγαλύτερες στρεβλώσεις της 
πανδημίας εντός της ναυτιλιακής βιομηχανίας, ο κλάδος των κρουαζιερό-
πλοιων εξερεύνησης δείχνει σημάδια ζωής.

Στα μέσα Μαΐου καθελκύστηκε στο 
κροατικό ναυπηγείο Brodosplit το 
«Ultramarine», το νεότερο πλοίο που 
εντάσσεται στον παγκόσμιο στόλο των 
κρουαζιερόπλοιων εξερεύνησης.
Το πλοίο διαχείρισης της Quark 
Expeditions θα φιλοξενεί 200 επιβάτες, 
θα διαθέτει 140 μέλη πληρώματος και 
ανήκει στην κατηγορία polar class. Το 
μήκος του είναι 128 μ. και το πλάτος του 
21,5 μ. Κατά τη διάρκεια της τελετής 
καθέλκυσης του Ultramarine πραγμα-
τοποιήθηκαν αρκετές εκδηλώσεις, με 
το κροατικό ναυπηγείο να εκφράζει τις 
ευχαριστίες του στους εργαζομένους, 
που κατάφεραν να ολοκληρώσουν 
το έργο τους εν μέσω της δύσκολης 
συγκυρίας της πανδημίας.

Στην τελετή καθέλκυσης, μεταξύ άλλων, παρευρέ-
θη και ο Κροάτης υπουργός Οικονομίας, Darko 
Horvat, ο οποίος τόνισε: «Το Brodosplit αποδει-
κνύει ότι η ναυπηγική βιομηχανία μπορεί να είναι 
επικερδής στην Κροατία».

Η επάνοδος των ιστίων

O πάροχος βοηθητικών συστημάτων πρόωσης 
Norsepower Oy Ltd. συνήψε συμφωνία με τη 
Scandlines για την εγκατάσταση του συστήμα-
τος πρόωσης με περιστρεφόμενα κυλινδρικά 
ιστία –Norsepower Rotor Sail– σε πορθμείο της 
Scandlines.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση των δύο 
εταιρειών, η εν λόγω εγκατάσταση ολοκληρώθη-
κε στο πορθμείο «Copenhagen» σε μόλις λίγες 
ώρες, κατά τη διάρκεια ολονύκτιας στάσης του 
πλοίου.
Το «Copenhagen» συνδέει το Ροστόκ της Γερμα-
νίας με το Γκέντσερ της Δανίας. Το Norsepower 
Rotor Sail φτάνει σε ύψος τα 30 μ. και σε διάμε-
τρο τα 5 μ. Τα περιστρεφόμενα κυλινδρικά ιστία 
θα παρέχουν βοηθητική πρόωση, η οποία θα 
βασίζεται στην αιολική ενέργεια, με αποτέλεσμα 
να βελτιστοποιείται η απόδοση του καυσίμου, 
μέσω της μείωσης της κατανάλωσης και των σχε-
τικών εκπομπών κατά ένα αναμενόμενο ποσοστό 
της τάξεως του 4-5%.
Με αφορμή την επιτυχή εγκατάσταση του 
συστήματος πρόωσης, ο CEO της Norsepower 
Oy Ltd., Tuomas Riski, ανέφερε ότι, με βάση το 
αυξημένο κανονιστικό πλαίσιο αλλά και τις κοι-
νωνικές πιέσεις για τη μείωση των εκπομπών της 
ναυτιλίας, είναι σημαντικό η βιομηχανία να ανα-
γνωρίσει την αξία της παλαιότερης μορφής πρό-
ωσης: του ανέμου.



EvEry momEnt 
is a dEstination

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

INFORMATIONS ET RESERVATONS :

01 40 21 11 02
RESERVATIONS@CELESTYALCRUISES.FR

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

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

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

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

celestyalcruises.com
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Από τις 31.372 επιθεωρήσεις, στις 18.461 καταγράφηκαν ελλείψεις σε πλοία 
από τους επιθεωρητές Port State Control του Tokyo MoU. Δεδομένου 
ότι ο συνολικός αριθμός των πλοίων που διέπλευσαν πέρυσι τη θαλάσ-
σια περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού κυμάνθηκε σε 25.741, ο ρυθμός 
επιθεωρήσεων (αριθμός μεμονωμένων πλοίων που επιθεωρήθηκαν/αριθμός 
μεμονωμένων πλοίων που επισκέφτηκαν τα λιμάνια της περιοχής) άγγιξε το 
69%. Οι συνολικές ελλείψεις σε πλοία κατά τη διάρκεια του 2019 ανήλθαν σε 
73.393, εκ των οποίων οι 13.178 αφορούσαν ελλιπή μέτρα ασφάλειας έναντι 
πυρκαγιών, οι 9.179 ελλείψεις σχετικές με την ασφαλή ναυσιπλοΐα και οι 
9.893 ελλείψεις σε σωστικά μέσα του πλοίου, αντιπροσωπεύοντας το 45% 
των συνολικών καταγεγραμμένων ελλείψεων σε πλοία. 
Επιπλέον, 983 πλοία 66 διαφορετικών σημαιών τέθηκαν υπό κράτηση από 
τους επιθεωρητές. Ο ρυθμός κράτησης πλοίων άγγιξε το 3,13%. Όπως ανα-
φέρει το Tokyo MoU στο report του, μέχρι το 2018 τόσο οι κρατήσεις 
πλοίων όσο και ο ρυθμός κράτησής τους έβαιναν μειούμενα. Ωστόσο, το 
2019 υπήρξε αύξηση των κρατήσεων και συνεπώς του ρυθμού κρατήσεων 
πλοίων. Σε πλοία ελληνικής σημαίας πραγματοποιήθηκαν 309 επιθεωρήσεις 
κατά τη διάρκεια του 2019, οι 161 εκ των οποίων κατέγραψαν ελλείψεις στα 
πλοία. Το ίδιο διάστημα, εννέα πλοία ελληνικής σημαίας τέθηκαν υπό κρά-
τηση από τους επιθεωρητές PSC του Tokyo MoU, με το ποσοστό κράτησης 
πλοίων υπό ελληνική σημαία να ανέρχεται στο 2,91%, κάτω δηλαδή από τον 
συνολικό μέσο όρο (3,13%). 
Η Λευκή Λίστα του Tokyo MoU για το 2019 αριθμούσε 40 σημαίες, στα ίδια 
δηλαδή επίπεδα με το 2018. Μεταξύ των χωρών που περιλαμβάνονται στη 
Λευκή Λίστα του Tokyo MoU είναι η Ελλάδα, η Κύπρος, η Χιλή, η Σαουδική 
Αραβία, η Σουηδία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Μάλτα, οι ΗΠΑ, οι Νήσοι Μάρσαλ, 
ο Παναμάς, η Λιβερία, οι Βερμούδες, η Γερμανία, η Νορβηγία και η Σιγκα-
πούρη. Η Γκρι Λίστα του Tokyo MoU περιλαμβάνει 19 σημαίες (Τζαμάικα, 
Νήσοι Κουκ, Πακιστάν, Κατάρ, Κροατία, Ιράν, Τουρκία, Κουβέιτ, Ινδονησία, 
Ελβετία κ.ά.) από τις 16 του 2018, ενώ η Μαύρη Λίστα 10 σημαίες (Τανζανία, 
Τόγκο, Παλάου, Μογγολία, Σιέρα Λεόνε κ.ά.), δύο λιγότερες από το 2018. 
Οι παραπάνω λίστες περιλαμβάνουν τις σημαίες των κρατών ανάλογα με 
το επίπεδο της ποιότητάς τους μετά τις επιθεωρήσεις στα πλοία που διε-
νεργούν οι αρμόδιοι ελεγκτές. Η κατάταξη των σημαιών στην κάθε λίστα 
βασίζεται στον αριθμό των επιθεωρήσεων και των κρατήσεων που έχουν 
πραγματοποιηθεί σε διάστημα τριών ετών. 
Αναφορικά με τις κατηγορίες πλοίων, κατά τη διάρκεια του 2019 πραγμα-
τοποιήθηκαν 2.167 επιθεωρήσεις σε δεξαμενόπλοια, συγκριτικά με τις 2.041 
επιθεωρήσεις του 2018. Οι κρατήσεις δεξαμενόπλοιων ανήλθαν σε 43, ενώ 
το 2018 ήταν 35. Επίσης, 12.107 επιθεωρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε πλοία 
μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου πέρυσι, αυξημένες συγκριτικά με εκείνες 
του 2018 (11.470). Οι κρατήσεις των bulk carriers από επιθεωρητές PSC του 
Tokyo MoU ανήλθαν σε 398, συγκριτικά με τις 339 το 2018. Οι επιθεωρήσεις 
στα containerships διαμορφώθηκαν στις 5.481, μειωμένες από τις 5.705 το 
2018, ενώ οι κρατήσεις πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων άγγιξαν 
τις 98 από τις 114 το 2008. Οι επιθεωρήσεις στα gas carriers ανήλθαν σε 
818 πέρυσι, από τις 839 το 2018, ενώ στα chemical tankers άγγιξαν πέρυσι 
τις 2.317, με 45 κρατήσεις πλοίων. Σε ό,τι αφορά τα επιβατηγά πλοία και τα 
Ro-Ro, οι επιθεωρήσεις άγγιξαν τις 314 και 100 αντίστοιχα, ενώ οι κρατήσεις 
πλοίων ανήλθαν σε 5 και 1 αντίστοιχα.

Tokyo MοU: Επιθεωρήσεις  
και κρατήσεις πλοίων το 2019

Το Tokyo MoU εξέδωσε στις αρχές 
Μαΐου τα αποτελέσματα αναφορικά 
με τις επιθεωρήσεις και τις κρατήσεις 
πλοίων που έλαβαν χώρα στην 
περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού 
το περασμένο έτος. Κατά τη διάρκεια 
του 2019, χρονιά που το Tokyo 
MoU συμπλήρωσε τα 26 χρόνια 
του, πραγματοποιήθηκαν 31.372 
επιθεωρήσεις σε 17.647 πλοία  
97 διαφορετικών σημαιών.

Του Γιάννη Θεοδωρόπουλου

PORT STATE CONTROL
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 
(η διακήρυξη της Στοκχόλμης) 

Το ανθρώπινο περιβάλλον 
κατά κανόνα μεταλλάσσεται 
ομαλά σύμφωνα με την 
εξελικτική πορεία του 

ανθρώπου στον πλανήτη μας. Απότομες μεταβολές, όμως, 
αναπόφευκτα προκαλούν τη διατάραξη της ισορροπίας 
του οικοσυστήματος μιας ορισμένης περιοχής, που μπορεί 
να επεκταθεί και ευρύτερα, με δυσμενείς συνέπειες τις 
περισσότερες φορές. Οι μεταβολές αυτές προκαλούνται  
από διαφορετικά αίτια, όπως φυσικές καταστροφές, 
πανδημίες αλλά και από την ανθρώπινη δραστηριότητα.

Του Παναγιώτη Κοσμάτου*, 
Υποναυάρχου ΛΣ (ε.α.)

* Ο Ναύαρχος ΛΣ Παν. Κοσμάτος διετέλεσε πρώτος Διευ-
θυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλ-
λοντος του ΥΕΝ. Μετά την αποστρατεία του, ως πρώτος 
Διευθυντής της HELMEPA, έθεσε τις βάσεις οργανώσεως 
και λειτουργίας της και στη συνέχεια διά μίαν 15ετίαν διε-
τέλεσε Διευθυντής του Committee στο Λονδίνον.

Το δεύτερον ήμισυ του 20ού αιώνος, εκτός των διαφόρων φυσικών κατα-
στροφών, συνέβησαν και μερικά ατυχήματα δεξαμενοπλοίων, σε ορισμένες 
περιπτώσεις πλησίον των ακτών, με αποτέλεσμα χιλιάδες τόνοι αργού πετρε-
λαίου να εκβραστούν στις ακτές και να προκαλέσουν ανυπολόγιστες οικολο-
γικές καταστροφές. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του δεξαμενοπλοίου 
«Torrey Canyon» το έτος 1967, η βύθιση του οποίου στις ακτές της ΝΔ 
Αγγλίας προκάλεσε μια άνευ προηγουμένου ρύπανση των ακτών της Κορνου-
άλης, των νήσων της Μάγχης και της ΒΔ Γαλλίας, όταν 120.000 τόνοι αργού 
πετρελαίου κατέληξαν στη θάλασσα.



Η καταστροφή αυτή συνέβη στην Ευρώπη, πολύ κοντά μας αυτή τη φορά για να 
την παραβλέψουμε. Η θέα χιλιάδων νεκρών ψαριών και πτηνών, πέραν των άλλων 
καταστροφικών συνεπειών στο οικοσύστημα των πληγεισών περιοχών, προκάλεσε 
μιαν γενική κατακραυγή.
Η κοινή γνώμη δεν παρέμεινε απαθής, εξηγέρθη, ζητούσε πρωτοβουλίες και με 
κάθε τρόπο εξεδήλωνε την αγωνία της. Επί μήνες, ο παγκόσμιος Τύπος ησχολείτο 
με το θέμα αυτό, που παρέμενε σε μια συνεχή επικαιρότητα.
Τότε, με την πρωτοβουλία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), απεφασίσθη η 
σύγκληση μιας διεθνούς διασκέψεως διά την προστασία του ανθρωπίνου περιβάλλο-
ντος, που επραγματοποιήθη τελικά την 5ην Ιουνίου 1973 εις την Στοκχόλμη.
Εις την Διάσκεψη της Στοκχόλμης είχα την τύχη να παραστώ ως μέλος της εθνικής 
αντιπροσωπείας, υπό την ιδιότητά μου ως διευθυντής της τότε ιδρυθείσης Υπηρε-
σίας Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του ΥΕΝ.
Η Διάσκεψη κατέληξε σε μια διακήρυξη και ένα σύνολον συστάσεων με αντικει-
μενικόν σκοπόν την διαφύλαξη και την προαγωγή του ανθρωπίνου περιβάλλοντος 
γενικώς.
Με απόφαση του ΟΗΕ, η 5η Ιουνίου καθιερώθηκε να εορτάζεται διεθνώς ως Ημέ-
ρα Περιβάλλοντος και η Ελλάς έκτοτε εορτάζει την επέτειον αυτήν με διαφόρους 
εκδηλώσεις.
Τιμώντες την επέτειον αυτήν, ας επαναφέρομεν εις την μνήμην μας τα κυριότερα 
σημεία της Διακηρύξεως και τα οποία, παρά την παρέλευση 47 χρόνων, δεν έπαυσαν 
να διατηρούν την επικαιρότητά τους. Ίσως δε με τις σημερινές συνθήκες η υπόμνη-
ση αυτή να καθίσταται περισσότερον αναγκαία.
Τα κυριότερα σημεία της Διακηρύξεως έχουν ως ακολούθως:

Κατά την μακράν και πολυκύμαντον εξέλιξιν της ανθρωπίνης φυλής εις τον πλανήτην τού-
τον, εφθάσαμεν ήδη εις το στάδιον κατά το οποίον διά της ταχείας και κατ’ επιταχυνόμενον 
ρυθμόν αναπτύξεως των επιστημών και της τεχνολογίας ο άνθρωπος να έχει αποκτήσει την 

δύναμιν της μεταμορφώσεως του περιβάλλοντός του, κατ’ αμετρήτους τρόπους και εις άνευ προηγουμένου κλίμακα.
Η προστασία και η βελτίωσις του ανθρωπίνου περιβάλλοντος συνιστά έναν μείζονα στόχον. Η ικανότης του ανθρώπου της σήμερον να 
μεταμορφώνη το πέριξ αυτού περιβάλλον, εάν χρησιμοποιήται ορθώς, δύναται να εξασφαλίζη εις όλους τους λαούς τα εκ της αναπτύξεως 
οφέλη και την ευκαιρίαν συνεχούς βελτιώσεως της ποιότητος της ζωής.
Εξόφθαλμος είναι γύρω μας η καταστροφική διά το περιβάλλον δράσις του ανθρώπου. Επικίνδυνα επίπεδα ρυπάνσεως των υδάτων, του 
αέρος, του εδάφους και του οργανικού κόσμου, μείζονες και ανεπιθύμητοι διαταραχαί της οικολογικής ισορροπίας της βιοσφαίρας, κατα-
στροφή και εξαφάνισης αναντικαταστάτων φυσικών πόρων και μεγάλαι αναστατώσεις εις την φυσικήν, ψυχικήν και κοινωνικήν υγείαν του 
ανθρώπου εις το τεχνικόν του περιβάλλον, ιδιαιτέρως εις το περιβάλλον διαμονής και εργασίας.
Η ανθρωπότης έφθασεν ήδη το σημείον της ιστορίας της κατά το οποίον όλοι πρέπει να προσαρμόζωμεν τας δραστηριότητάς μας ανά τον 
κόσμο καθοδηγούμενοι από την σώφρονα προσοχήν, όσον αφορά τας συνεπείας των διά το περιβάλλον. Διά της αγνοίας και της αδιαφο-
ρίας δυνάμεθα να προκαλούμεν μαζικάς και ανεπιδέκτους θεραπείας καταστροφάς εις το γήινον περιβάλλον, εκ του οποίου εξαρτάται η 
ζωή μας και η ευτυχία μας. Αντιθέτως διά της πληρεστέρας γνώσεως και σωφρονεστέρας δράσεως δυνάμεθα να επιτύχωμεν δι’ εαυτούς 
και τους απογόνους μας μίαν καλυτέραν ζωήν εντός ενός περιβάλλοντος ανταποκρινομένου ανοδικώς περισσότερον εις τας ανθρωπίνους 
απαιτήσεις και ελπίδας.

Το πνεύμα της Διασκέψεως της Στοκχόλμης έχει εμπνεύσει όλες τις διεθνείς συμβάσεις που έκτοτε συνάπτονται για την προ-
στασία του περιβάλλοντος ξηράς, θαλάσσης και αέρος. Η μεγαλυτέρα όμως επιτυχία της Διασκέψεως είναι ότι κατόρθωσε να 
διαμορφώσει μια κοινή αντίληψη, όλων των χωρών, στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, και θα συνεχίσει να παραμένει 
ως ένας τηλαυγής φάρος εφόσον η προσπάθεια του ανθρώπου θα εξακολουθήσει να κατευθύνεται εις την βελτίωση του περι-
βάλλοντος εις το οποίον διαβιοί και δραστηριοποιείται.
Ως προελέχθη, η Διάσκεψη εκτός της Διακηρύξεως προέβη και στη διαμόρφωση ενός Προγράμματος Ενεργείας (Action Plan) 
που περιέχει 109 Συστάσεις (Recommendations), εκ των οποίων από του αριθμού 86 έως 94 αναφέρονται στην θαλάσσια 
ρύπανση.
Κλείνομεν με την ελπίδα ότι η ανθρωπίνη δραστηριότης εις την προσπάθειά της αυτή δεν θα προκαλέσει διαταραχές εις την ισορ-
ροπία του οικοσυστήματος που μπορούν να προκαλέσουν ασύμμετρες και απροσδιόριστες καταστροφές εις την ανθρωπότητα. 
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Η Polyeco έχει  
στο DNA της την εξέλιξη

Ο κ. Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος 
μιλάει στα Ναυτικά Χρονικά για τις 
συνεργασίες ανάμεσα σε ελληνικές 
και ευρωπαϊκές εταιρείες στον κλάδο 

διαχείρισης αποβλήτων, για τα οφέλη διασύνδεσης των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας με την αγορά εργασίας, 
για την επόμενη ημέρα για την Polyeco, αλλά και για τους 
τρόπους με τους οποίους η Τέχνη μπορεί να συμβάλει στην 
ευαισθητοποίηση των πολιτών για την προστασία  
του περιβάλλοντος.

-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Συνέντευξη του  
Αθανάσιου Πολυχρονόπουλου, 
Εκτελεστικού Προέδρου της Polyeco Group, 
στον Χάρη Παππά

 Έχετε αναλάβει έναν μεγάλο αριθμό έργων διαχείρισης αποβλήτων στο 
εξωτερικό, με αποκορύφωμα αυτό του Maersk Honam, το οποίο ανα-
λάβατε πρόσφατα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Πέρα από τα έργα, 
σκέφτεστε να επεκτείνετε και τη βιομηχανική σας δραστηριότητα σε 
άλλες χώρες;

Η αλήθεια είναι ότι το Maersk Honam είναι ένα εμβληματικό έργο, που αλλά-
ζει τις ισορροπίες τόσο στην περιοχή της Μέσης Ανατολής όσο και στη δική 
μας στρατηγική. Στο εμιράτο της Sharjah έχει την έδρα της η Bee’ah, η μεγα-
λύτερη περιβαλλοντική εταιρεία στις αραβικές χώρες, που αναπτύσσεται με 
εκθετικούς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια, αποτελώντας πρότυπο παγκοσμίως 
στην περιοχή.



Στο waste management complex της Bee’ah εγκαινιάζουμε το καινούργιο 
μας εργοστάσιο, το πρώτο στη Μέση Ανατολή, σε μια έκταση 4.000 τ.μ., 
όπου θα διαχειριζόμαστε επικίνδυνα ανόργανα απόβλητα, αποτρέποντάς τα 
από το να πηγαίνουν στη χωματερή και δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο 
εναλλακτική πρώτη ύλη στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Ουσιαστικά 
φέρνουμε το Green Deal στη Mέση Aνατολή, προσφέροντας λύσεις ανακύ-
κλωσης (upcycling) για τα επικίνδυνα ανόργανα βιομηχανικά απόβλητα, με την 
τεχνογνωσία που έχουμε αναπτύξει τα τελευταία 20 χρόνια στη χώρα μας.

Υπάρχουν περιθώρια για περισσότερες και πολυεπίπεδες συνεργασίες 
ανάμεσα σε ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες, προκειμένου να αντα-
γωνιστούν ασιατικούς κολοσσούς που επεκτείνονται στην Ευρώπη; 
Εάν ναι, προς ποιον τομέα;

Τα στοιχεία εισαγωγών-εξαγωγών για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλή-
των στην Ευρώπη δείχνουν ότι ενισχύεται συνεχώς η έννοια της «εσωτερικής 
αγοράς» ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Η δημιουργία 
και η θωράκιση αυτή της εσωτερικής αγοράς με νομοθετικά, εποπτικά αλλά 
και χρηματοδοτικά μέσα και εργαλεία σε επίπεδο ΕΕ δημιουργεί το πλαί-
σιο για διεθνείς συνεργασίες στην έρευνα και στην ανάπτυξη νέων τεχνο-
λογιών αλλά και για εμπορικές συνεργασίες ανάμεσα σε επιχειρήσεις που 
μοιράζονται τους ίδιους στόχους για τη βιωσιμότητα και την ορθή διαχείρι-
ση. Η ΕΕ πρωτοπορεί σε νομοθετικό επίπεδο αναφορικά με τη διαχείριση 
των αποβλήτων, έχει θέσει πολύ υψηλούς στόχους στο πλαίσιο της κυκλικής 
οικονομίας και η Polyeco όπως και οι άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες του τομέα, 

θα αναπτύξουν νέες τεχνικές απορρύπανσης και 
θα βασιστούν στα υψηλά πρότυπα ασφάλειας και 
περιβαλλοντικής διαχείρισης, ώστε να διατηρή-
σουν και να αυξήσουν το πελατολόγιό τους έναντι 
του ανταγωνισμού.  Δεν θα πρέπει, δε, να αμελούμε 
το γεγονός ότι εξειδικευμένες ευρωπαϊκές εται-
ρείες λειτουργούν εδώ και χρόνια ολοκληρωμένες 
εγκαταστάσεις επικίνδυνων αποβλήτων στην Κίνα 
και στην υπόλοιπη Ασία. 

Πώς κρίνετε τα ελληνικά ΑΕΙ που εξειδικεύο-
νται σε θέματα περιβάλλοντος σε σχέση με τα 
διεθνή ιδρύματα; Υπάρχει διασύνδεση ανάμε-
σα στην Polyeco και σε εκπαιδευτικά ιδρύμα-
τα της χώρας;

Στα ελληνικά πανεπιστήμια υπάρχουν αρκετά εξει-
δικευμένα εργαστήρια που συντονίζουν ερευνη-
τικά προγράμματα τόσο εν γένει στον τομέα της 
προστασίας του περιβάλλοντος όσο και ειδικά 
στη διαχείριση των αποβλήτων. Η Polyeco δημι-
ουργήθηκε πριν από 20 χρόνια ως αποτέλεσμα 
ερευνητικού προγράμματος της μητρικής εταιρεί-
ας ΤΠΠ με τον Δημόκριτο, το Πανεπιστήμιο Κρή-
της, το Πολυτεχνείο Πάτρας και την τσιμεντοβιο-
μηχανία ΤΙΤΑΝ. Όλα αυτά τα χρόνια συνεργαζό-
μαστε στενά με ερευνητικά εργαστήρια για τη βελ-
τιστοποίηση αλλά και την ανάπτυξη νέων τεχνικών 
επεξεργασίας αποβλήτων αλλά και συστημάτων 
αντιρρύπανσης. Πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι 
η ολοκλήρωση του πιλοτικού προγράμματος «WE 
SEA MORE» σε συνεργασία με τη Nestle και το 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο είχε ως στόχο 
την ανίχνευση, την καταγραφή και τη συλλογή των 
απορριμμάτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα. 

Λαμβάνοντας υπόψη πως η εταιρεία περνά-
ει διοικητικά, σταδιακά, στη δεύτερη γενιά, 
ποια είναι τα σημαντικότερα διδάγματα που 
κρατάτε ως παρακαταθήκη, από την ίδρυση 
της εταιρείας; Ποια ήταν, κατά τη γνώμη σας, 
τα χαρακτηριστικά που εξασφάλισαν στην 
Polyeco τη διεθνή αναγνώριση και καταξίωση;

Η Polyeco είναι μια εταιρεία που έχει στο DNA της 
την εξέλιξη.  Είναι ζωντανός οργανισμός, που έχει 
σαν βάση τις αρχές της νομιμότητας, της ουσιαστι-
κής προστασίας του περιβάλλοντος και τη χρήση 
της έρευνας και της τεχνολογίας.
Υπηρετούμε πιστά αυτές τις αρχές, γιατί με αυτές 
γαλουχηθήκαμε, σε μια χώρα που δυστυχώς μέχρι 
πρότινος διαφημιζόταν για το αντίθετο. Πιστεύου-
με ότι με το Green Deal της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
θα επιταχυνθεί η αλλαγή της νοοτροπίας τόσο 
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στον επιχειρηματικό κόσμο όσο και στο καταναλωτικό κοινό. Οι αρχές αυτές 
ήταν εκείνες που μας οδήγησαν στην αναγνώριση στον διεθνή επιχειρημα-
τικό στίβο.

Η Polyeco υποστηρίζει πληθώρα δράσεων που σχετίζονται με την 
Τέχνη, ενώ έχει προβεί στη σύσταση του πολιτιστικού οργανισμού 
Polyeco Contemporary Art Initiative (PCAI). Με ποιους τρόπους 
μπορεί η Τέχνη να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για 
την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος;

Η Polyeco ήδη από το 2014, με τη σύσταση του πολιτιστικού οργανισμού PCAI, 
χρησιμοποιεί τη σύγχρονη τέχνη ως βασικό όχημα για την ευαισθητοποίηση 
γύρω από κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης, ένα 
καινοτόμο πολιτιστικό εγχείρημα που εστιάζει στη βιντεοτέχνη και στην περι-
βαλλοντική αφύπνιση. Η μετάβαση από τη σταθερή στην κινούμενη εικόνα τις 
τελευταίες δεκαετίες ως κυρίαρχο εκφραστικό δίαυλο είναι ο βασικός λόγος 
που παρακίνησε το PCAI να εστιάσει, χωρίς ωστόσο να περιορίζεται, στη χρή-
ση αυτού του δυναμικού μέσου για την επίτευξη των στόχων του. Έτσι, μέσα 
από αναθέσεις σε καλλιτέχνες έργων τέχνης εμπνευσμένων από τη διαχείριση 
τοξικών αποβλήτων, μέσα από προγράμματα φιλοξενίας εικαστικών με θέμα 
το περιβάλλον και τη σχέση επιστήμης και τέχνης, μέσα από συνεργασίες και 
συμπαραγωγές με άλλα πολιτιστικά ιδρύματα και οργανισμούς, διοργανώσεις 
εκθέσεων, εκδηλώσεων, συζητήσεων, προβολών και εκπαιδευτικών προγραμ-
μάτων το περιβαλλοντικό μήνυμα βρίσκει ως αποδέκτη ένα ευρύ κοινό με τον 
πλέον πρωτότυπο αλλά και άμεσο τρόπο. Παράλληλα, τα έργα της συλλογής 
του οργανισμού αλλά και τα πρότζεκτ μας και τα εκπαιδευτικά φιλμ από την 
παιδική ταινιοθήκη μας διαρκώς ταξιδεύουν σε φεστιβάλ και διοργανώσεις του 

εξωτερικού, συμβάλλοντας στην αναμετά-
δοση του μηνύματος της προστασιας του 
περιβάλλοντος και της ανάγκης για δράση 
και εγρήγορση.

Ποιες συνέργειες και προγράμματα 
έχετε πραγματοποιήσει τα τελευταία 
χρόνια και πώς προσαρμόστηκε ο οργα-
νισμός στα νέα δεδομένα της παγκόσμι-
ας πανδημίας;

Τα προγράμματα του οργανισμού ανα-
πτύσσονται γύρω από τη συνεχώς εξελισ-
σόμενη συλλογή έργων βιντεοτέχνης που 
έχουμε δημιουργήσει. Έχουμε, μάλιστα, 
διακριθεί επανειλημμένα στο παρελθόν 
τόσο για την πρωτοβουλία αυτή όσο και 
για τις επιτυχημένες συνέργειες και τα 
εκπαιδευτικά εργαστήριά μας (Corporate 
Art Awards 2018 – Ευρωπαϊκο Κοινοβού-
λιο Βρυξέλλες, Βραβεία ISWA 2018 – Κου-
άλα Λουμπούρ, Αριστεία 2019 – ΚΠΙΣΝ 
Αθήνα, Bravo Awards 2019 – Μέγαρο Μου-
σικής Αθηνών). Πέρα από τις εκθέσεις, τα 
προγράμματα φιλοξενίας καλλιτεχνών, τις 
προβολές και τις συζητήσεις που διορ-
γανώνουμε, σημαντικό ρόλο παίζουν για 
εμάς η εξωστρέφεια και οι συνέργειες με 

άλλους πολιτιστικούς οργανισμούς και διοργανώ-
σεις. Από το 2018 είμαστε μέλη του International 
Association of Corporate Collections of 
Contemporary Art (IACCCA), με μέλη εται-
ρείες παγκόσμιου βεληνεκούς, όπως Gazprom, 
HSBC, Deutsche bank, Fidelity Investments κ.ά., 
ενώ, λίγους μήνες πριν, διοργανώσαμε το πρώτo 
IACCCA Meeting στην Αθήνα, στο οποίο συμμε-
τείχαν διευθυντές από τις σημαντικότερες εταιρι-
κές συλλογές στον κόσμο. Μεταξύ άλλων έχουμε 
συνεργαστεί με την Μπιενάλε της Βενετίας (Ελλη-
νικό Περίπτερο), την Μπιενάλε της Λαχώρης, την 
Μπιενάλε της Σάρτζα, το ΕΜΣΤ, το Μουσείο Μπε-
νάκη, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλο-
νίκης, το ΚΠΙΣΝ, το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, 
το Ίδρυμα Ωνάση, το Βρετανικό Συμβούλιο, το 
TBA 21 κ.ά. Εν μέσω πανδημίας αποφασίσαμε και 
εμείς, όπως και άλλοι οργανισμοί, να στραφούμε 
στο διαδίκτυο επικοινωνώντας το περιβαλλοντι-
κό μήνυμα του PCAI μέσα από την επιτυχημένη 
ομαδική έκθεση «Anthropocene On Hold» στο 
κανάλι μας στο YouTube, διοργανώνοντας δωρε-
άν online εκπαιδευτικές προβολές και δραστη-
ριότητες, αλλά και λανσάροντας μια σειρά συνε-
ντεύξεων και συζητήσεων με καλλιτέχνες με τίτ-
λο «Artist’s Talk», την οποία μπορείτε να βρείτε 
στην ιστοσελίδα μας pcai.gr.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
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Οι νέες ενεργειακές βλέψεις  
της Νιγηρίας
Δύο σημαντικά έργα υποδομής στον 
Κόλπο της Γουινέας, που θα πρέπει  
να απασχολήσουν τη διεθνή ναυτιλιακή 
κοινότητα. 

Του Ηλία Μπίσια

ΑΦΡΙΚΗ: Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ

O υπό κατασκευή θαλάσσιος αγωγός φυσικού αερίου 
του νιγηριανού conglomerate Dangote αποτελεί το 

μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης στην Αμπούτζα τόσο για την πολυσυζη-
τημένη ενεργειακή επάρκεια της χώρας όσο και για την αύξηση των θέσεων 
εργασίας, ειδικά σε περιοχές με αυξημένη ανεργία. Το έργο θα έχει άμεσα 
και έμμεσα οφέλη τόσο για τις επαρχίες γύρω από το Δέλτα του Νίγηρα 
όσο και για τη θαλάσσια ζώνη μέχρι την πόλη του Λάγος, όπου και θα κατα-
λήγει ο νέος αγωγός. 



Για πολλούς αναλυτές, το νέο έργο δίνει ένα αναγκαίο και πολυαναμενό-
μενο «φιλί ζωής» για την ενεργειακή επάρκεια των νοικοκυριών και των 
επιχειρήσεων στα νότια της χώρας. Ο νέος, πολυδιαφημιζόμενος από την 
κυβέρνηση της Νιγηρίας, αγωγός αποτελεί το μεγαλύτερο έργο κατασκευής 
υποθαλάσσιου αγωγού στον κόσμο. Θα ξεπερνά τα 1.100 χλμ. και θα μπο-
ρεί να διαχειριστεί 3 δισ. κυβικά πόδια (Scf) φυσικού αερίου ημερησίως. Η 
σύνδεση του Δέλτα του Νίγηρα με τη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών Lekki 
(LFTZ) στο Λάγος θα επιφέρει πρόσθετα οφέλη για τις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη περιοχή, οι οποίες κλονίζονται και 
ταλαιπωρούνται διαρκώς από συχνές διακοπές στην παροχή ενέργειας.
Εκτιμώντας τα οφέλη από το έργο, εκπρόσωπος της Dangote επισήμανε ότι 
ο αγωγός θα καταστήσει άμεσα διαθέσιμο στην εσωτερική αγορά το νιγη-
ριανό φυσικό αέριο, ειδικά για εμπορική χρήση, και θα μειώσει σταδιακά 
την ανάγκη για εισαγωγές αερίου. Το νέο έργο θα οδηγήσει, σύμφωνα με το 
νιγηριανό conglomerate, σε σταδιακή διαφοροποίηση της οικονομίας της 
Νιγηρίας, θα αυξήσει τα δημόσια έσοδα και θα ικανοποιήσει τη ζήτηση για 
εγχώρια πετροχημικά προϊόντα. H κυβέρνηση υποστηρίζει παράλληλα ότι 
το νέο έργο θα προσελκύσει και άλλους διεθνείς επενδυτές στην Ελεύθερη 
Ζώνη του Λάγος, ενώ θα ενισχυθούν οικονομικά με νέες θέσεις εργασίας οι 
τοπικές κοινότητες, που μαστίζονται από αυξανόμενη ανεργία.
Ο ίδιος όμιλος εταιρειών στοχεύει στη γρήγορη ολοκλήρωση και του άλλου 
μεγαλεπήβολου ενεργειακού έργου της χώρας: του πρώτου πολύ μεγάλου 
διυλιστηρίου νιγηριανών συμφερόντων. Μιλώντας για την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί μέχρι στιγμής, εκπρόσωπος της εταιρείας Dangote Oil Refinery 
Company Limited δήλωσε ότι οι νέες εγκαταστάσεις θα είναι ικανές να 
επεξεργαστούν 650.000 βαρέλια αργού πετρελαίου ημερησίως. Το νέο 
πολυαναμενόμενο διυλιστήριο πρόκειται να δημιουργήσει 100.000 έμμεσες 
θέσεις εργασίας μέσω των νέων καταστημάτων λιανικής πώλησης που θα 
δημιουργηθούν στη χώρα, ενώ επιπλέον θα διευκολύνει τη διαθεσιμότητα 
νιγηριανών προϊόντων πετρελαίου στη χώρα. Μάλιστα, σε πρόσφατη ανα-
κοίνωση γνωστοποιήθηκε ότι η εταιρεία είχε ολοκληρώσει την εκπαίδευση 
των πρώτων δύο ομάδων Νιγηριανών μηχανικών στην Ινδία.
Στόχος τόσο της Dangote όσο και του Υπουργείου Πετρελαίου στην 
Αμπούτζα είναι, τα επόμενα πέντε χρόνια, το 50% του ακατέργαστου αργού 
πετρελαίου της Νιγηρίας να διυλίζεται στη χώρα και, μετέπειτα, μέρος 
αυτού να εξάγεται. Το διυλιστήριο της Dangote έχει σχεδιαστεί για να μεγι-
στοποιήσει την παραγωγή πετρελαίου στις νότιες επαρχίες και να επιτρέψει 
τόσο την πλήρη κάλυψη των αναγκών της νιγηριανής επικράτειας όσο και 
την εξαγωγή ενός μικρού πλεονάσματος καθαρού πετρελαίου. Επιπρόσθε-
τα, η χώρα θα είναι  σε θέση να εξάγει μεγάλες ποσότητες καυσίμου ντίζελ 
και jet fuel στις διεθνείς αγορές. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με αναλυτές, 
η εταιρεία σχεδιάζει να εξάγει το ντίζελ που θα εμπορεύεται στην Ευρώ-
πη και τη βενζίνη (gasoline) προς τις αγορές της Λατινικής Αμερικής, της 
Δυτικής και της Κεντρικής Αφρικής, αφού ωστόσο ικανοποιήσει τις τοπικές 
ανάγκες κατανάλωσης. Ο όμιλος σχεδιάζει επίσης, σύμφωνα με δημοσιεύ-
ματα στον τοπικό Τύπο, να εισέλθει και στη διαχείριση πετρελαιοφόρων 
πλοίων, για να μην «ελέγχεται» από αλλοδαπές εταιρείες, όπως δήλωσαν 
πρόσφατα στα ΜΜΕ αξιωματούχοι. 
Είναι σαφές ότι οι νέες στρατηγικές κινήσεις της κυβέρνησης και οι επεν-
δυτικές πρωτοβουλίες του Ομίλου Dangote θα αλλάξουν τον ενεργειακό 
χάρτη της περιοχής αλλά και τις ανάγκες για μεταφορά υγρών φορτίων 
από και προς τη χώρα. Εάν μάλιστα η Νιγηρία αποφασίσει να στρέψει το 
ενδιαφέρον της στη διαχείριση δεξαμενόπλοιων, η νέα τάξη πραγμάτων θα 
είναι τελείως διαφορετική και ίσως απρόβλεπτη.
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Ο Ορίζοντας
από τη Γέφυρα

ECSA: Η πανδημία, φρένο για τις ναυτιλιακές επενδύσεις και το περιβάλλον

Η ευρωπαϊκή ναυτιλία αντιμετωπίζει ίσως τη μεγαλύτερη κρίση από τον 20ό αιώνα μπροστά στην 
υπάρχουσα πανδημία του Covid-19, ενώ ναυτιλιακές εταιρείες, ναυλωτές, κάτοχοι φορτίων, διαχειρι-
στές, πλοιοκτήτες, πληρώματα και προσωπικό ξηράς προσπαθούν να περιορίσουν τις ζημιές και τις 
ολοένα αυξανόμενες δυσκολίες για την επιβίωσή τους. Για την εκτίμηση της οικονομικής επίδρασης 
της πανδημίας Covid- 19 στη ναυτιλιακή βιομηχανία και προκειμένου να αξιολογήσει την επάρκεια των 
κοινοτικών και εθνικών μέτρων που λαμβάνονται για την ανακούφιση αρχικά και την επανεκκίνηση 
των πληγεισών εταιρειών, η Ένωση Πλοιοκτητών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (European Community 
Shipowners’ Associations – ECSA) διενήργησε έρευνα τον Απρίλιο του 2020 μεταξύ των εταιρειών 
των μελών της.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι σημαντικά τμήματα της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής βιομηχανίας 
έχουν δεχτεί ισχυρό οικονομικό πλήγμα, ενώ ευρωπαϊκά ή εθνικά μέτρα για την ανακούφιση και περισ-
σότερο για την αναστροφή της κατάστασης είτε δεν υπάρχουν είτε δεν είναι επαρκή. 
Κατεγράφησαν σημαντικές άμεσες απώλειες του κύκλου εργασιών και σοβαρή μείωση της απασχό-

Με το βλέμμα του ναυτικού

Του Καπτ. Γ. Γεωργούλη



λησης σε όλους τους τομείς της ναυτιλιακής βιομηχανίας, με εξαίρεση τα 
δεξαμενόπλοια. Οι τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο με σειρά σοβα-
ρότητας της οικονομικής επίπτωσης είναι:
• Η αγορά των κρουαζιερόπλοιων
• Η αγορά των πλοίων της ακτοπλοΐας
• Η αγορά των πλοίων μεταφοράς φορτηγών/αυτοκινήτων
• Η αγορά των πλοίων υπεράκτιων υπηρεσιών
• Η αγορά των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων
• Η αγορά των πλοίων μεταφοράς χύδην στερεών φορτίων
Η μείωση του κύκλου εργασιών έφτασε πάνω από 60% τον Μάρτιο στους 
τέσσερις πρώτους τομείς, με τα επίπεδα της μείωσης να κυμαίνονται περί-
που στα ίδια επίπεδα για το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Οι συμμετέχοντες 
στην έρευνα έδειξαν ότι αναμένεται κάποια ανάκαμψη κατά το υπόλοιπο 
του έτους σε σύγκριση με τον άμεσο οικονομικό αντίκτυπο, ωστόσο οι 
απώλειες κύκλου εργασιών θα παραμείνουν σημαντικές σε ολόκληρη τη 
βιομηχανία, εκτός φυσικά από τον τομέα των δεξαμενόπλοιων.
Η απασχόληση του προσωπικού γραφείου παρουσιάζει περίπου την ίδια 
εικόνα με την απότομη μείωση των ναυτικών στους τομείς που πλήττονται 
περισσότερο. Η μείωση αυτή δεν υπήρξε βέβαια το ίδιο δραστική, ωστόσο 
περιορίστηκαν οι αποδοχές.
Ενώ οι εταιρείες είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τα εθνικά μέτρα για τη μεί-
ωση του κόστους για το χερσαίο προσωπικό τους, τα κοινοτικά και εθνικά 
μέτρα για την ενίσχυση της εργασίας των ναυτικών κρίνονται ανεπαρκή.
Ένα από τα περισσότερο ανησυχητικά αποτελέσματα που προέκυψαν από 
την έρευνα είναι ότι όλα τα εθνικά, περιφερειακά ή τοπικά μέτρα που έχουν 
ληφθεί για ζητήματα ρευστότητας για τις επιχειρήσεις που πλήττονται δεν 

ισχύουν για τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Στην περί-
πτωση που υπάρχουν μέτρα, οι τράπεζες δεν 
προσφέρουν αυτές τις επιλογές στην πράξη και, 
όταν το κάνουν, οι διαδικασίες και το κόστος 
ξεπερνούν τα οφέλη.
Εκτός από τις οικονομικές επιπτώσεις της παν-
δημίας σε όλο το φάσμα του ναυτιλιακού πλέγ-
ματος, είναι και το περιβάλλον που υφίσταται την 
ανάλογη επιβάρυνση, εφόσον, με τόσο αρνητικό 
πρόσημο στη χρηματοδότηση και στην απασχό-
ληση, δεν αναμένεται πλήρης συμμόρφωση στις 
δεσμεύσεις για τη μείωση των ρύπων εντός του 
2020.
Ενώ περισσότερες από τις μισές εταιρείες που 
συμμετείχαν στην έρευνα πιστεύουν ότι οι 
εξελίξεις για την επιστροφή στο επίπεδο απα-
σχόλησης πριν από την κρίση είναι θετικές, οι 
προγραμματισμένες επενδύσεις όσον αφορά τη 
συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις για τη μείωση 
των εκπομπών των ρύπων και το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου θα πρέπει είτε να ακυρωθούν είτε 
να τεθούν σε αναμονή. Αναλυτικότερα, μόνο το 
26% των εταιρειών πιστεύουν ότι είναι σε θέση 
να υλοποιήσουν τις επενδύσεις αυτές όπως είχε 
προγραμματιστεί, το 30% να υλοποιήσουν τις 
επενδύσεις σε μικρότερο βαθμό, ενώ το 44% 
δεν είναι πλέον σε θέση να πραγματοποιήσουν 
τέτοιες επενδύσεις.
Η παραπάνω αδυναμία της ναυτιλιακής βιομη-

χανίας να υλοποιήσει τους στόχους της μείω-
σης των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα 
απομακρύνει τον στόχο της απαλλαγής από τον 
άνθρακα στην ενέργεια μέχρι το 2050 και, φυσι-
κά, τη φιλοδοξία της ΕΕ να είναι η πρώτη ήπειρος 
που θα πετύχαινε τον στόχο νωρίτερα.

Το φαινόμενο της λαθρεπιβίβασης στα 
λιμάνια της Νότιας Αφρικής: Τι σημαίνει  
για τα πλοία και ποιες οι λύσεις σήμερα;

Τα περιστατικά με τη λαθραία επιβίβαση μετανα-
στών στα εμπορικά πλοία στα λιμάνια της Νότιας 
Αφρικής είναι πολύ συχνό φαινόμενο, το οποίο 
δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία 
των πλοίων και, φυσικά, στην ολοκλήρωση του 
μεταφορικού τους έργου. Ποια είναι όμως τα 
προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν 
τα πλοία από τον κατάπλου στα λιμάνια της Νότι-
ας Αφρικής μέχρι και τον απόπλου σε ό,τι αφορά 
το παραπάνω φαινόμενο;
Αρχικά, το θεσμικό πλαίσιο της χώρας. Σύμφω-
να με τη νομοθεσία της Νότιας Αφρικής, όποιος 
επιβιβάζεται παράνομα σε εμπορικό πλοίο και 
εντοπιστεί και συλληφθεί ακόμα και πριν από τον 
απόπλου (δηλαδή ενώ το πλοίο βρίσκεται ακόμη 



88

στο λιμάνι), τότε αυτός θεωρείται λαθρεπιβάτης 
και αντιμετωπίζεται νομικά ως τέτοιος. Τι σημαί-
νει όμως σε επίπεδο λειτουργίας του πλοίου ο 
λαθρεπιβάτης;
Ουσιαστικά υφίσταται απόλυτο κενό στις νομο-
θεσίες των κρατών για τη λαθρεπιβίβαση, με απο-
τέλεσμα να μην υπάρχει επίσημα καταγεγραμμένη 
νομική διαδικασία για την αποβίβασή τους από το 
πλοίο. Κάθε περιστατικό λαθρεπιβατών εξελίσσε-
ται σε εφιάλτη εβδομάδων ή μηνών για τα πλοία 
και τους πλοιοκτήτες, ακόμα και πριν από την επο-
χή του κορονοϊού. Κανείς δεν θέλει τους λαθρεπι-
βάτες στη χώρα του· τα πλοία δεν γίνονται δεκτά 
στα λιμάνια όταν φέρουν λαθρεπιβάτες. Ακόμα και 
αν τους επιτραπεί τελικά η είσοδος, ο πλοίαρχος 
και το πλήρωμα θεωρούνται προσωπικά υπεύ-
θυνοι για την παραμονή των λαθρεπιβατών στο 
πλοίο, αντιμετωπίζοντας βαριές ποινές αν τελικά 
οι λαθρεπιβάτες καταφέρουν να αποβιβαστούν. 

Πολλές φορές, η ανυπαρξία του θεσμικού πλαι-
σίου και οι πιέσεις που ασκούνται στον πλοίαρ-
χο και στα πληρώματα των πλοίων οδηγούν τους 
τελευταίους σε ακραίες συμπεριφορές, όπως η 
παράνομη αποβίβαση των λαθρεπιβατών πλησίον 
των ακτών ακόμα και αν γίνεται με όλα τα μέτρα 
ασφαλείας, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίν-
δυνος για τη ζωή τους.
Ένα τέτοιο περιστατικό είναι υπό διερεύνηση 
από την Αρχή της Νότιας Αφρικής για τη Ναυ-
τική Ασφάλεια (South African Maritime Safety 
Authority – SAMSA). Το περιστατικό αφορά την 
παράνομη αποβίβαση λαθρεπιβατών στη θάλασ-
σα και συνέβη στο πλοίο μεταφοράς χύδην στε-
ρεών φορτίων (bulk carrier) M/V «Top Grace». 
Στο πλοίο επιβιβάστηκαν λαθρεπιβάτες από τα 
σχοινιά πρόσδεσης και κρύφτηκαν στο στρί-
τσο (χώρος στοιβασίας και αποθήκευσης της 
αλυσίδας της άγκυρας – chain locker) ενώ το 
πλοίο ήταν προσδεμένο σε προβλήτα στο λιμά-
νι Durban της Νότιας Αφρικής. Σύμφωνα με την 
κατάθεση των λαθρεπιβατών, όταν ανακαλύφθη-
καν κρυμμένοι στο πλοίο, αφού αυτό είχε απο-
πλεύσει, ο πλοίαρχος, για να αποφύγει την περι-
πέτεια που περίμενε το πλοίο και τον ίδιο, τους 
αποβίβασε παράνομα στη θάλασσα με αυτοσχέ-
δια σχεδία, σωσίβια και μερικά μπουκάλια νερό, 
πλησιάζοντας περίπου ένα μίλι μακριά από την 
ακτή. Οι λαθρεπιβάτες, σύμφωνα πάντα με τους 
ίδιους, πέρασαν δύο ημέρες στη θάλασσα, πριν 
φτάσουν στην παραλία Zinkwazi στη Βόρεια 
Ακτή του KwaZulu-Natal, ταλαιπωρημένοι μεν 
αλλά σώοι και αβλαβείς. Το πλήρωμα, συμπερι-
λαμβανομένου του πλοιάρχου, του υποπλοιάρ-
χου, του ανθυποπλοιάρχου, του πρώτου μηχανι-
κού, του δεύτερου μηχανικού και του ναύκληρου, 
συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για απόπειρα 
δολοφονίας, πριν αφεθούν ελεύθεροι με εγγύη-
ση. Στο πλήρωμα επετράπη να επιστρέψει στο 
πλοίο μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.
Είναι βέβαιο ότι ο πλοίαρχος και οι αξιωματικοί 
του Μ/V «Top Grace» αντέδρασαν υπό το καθε-
στώς πανικού και προχώρησαν σε μια αχαρακτή-
ριστη και αδικαιολόγητη πράξη, για την οποία 
όμως δεν υπάρχει νομικό κενό, όπως στην περί-
πτωση της λαθρεπιβίβασης, και ποτέ μια παρά-
νομη πράξη δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από τη 
νομική ανεπάρκεια μιας χώρας. Η μόνη προστα-
σία του πλοίου από τους λαθρεπιβάτες, εφόσον 
η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής δεν προτίθεται 
να επανεξετάσει την πολιτική της στο συγκεκρι-
μένο πρόβλημα, συνοψίζεται σε μία λέξη: ΠΡΟ-
ΛΗΨΗ. Τα προληπτικά μέτρα που μπορεί να 
λάβει το πλοίο προκειμένου να αποτρέψει την 
επιβίβαση λαθρεπιβατών είναι:

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ
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• Ο πλοιοκτήτης να προσλάβει τρεις ιδιωτικούς φρουρούς ασφαλείας 
οι οποίοι να περιπολούν στην προβλήτα (πλώρη, πρύμνη, κλίμακα).

• Ο έλεγχος ασφαλείας των επιβαινόντων να γίνεται στην προβλήτα 
και όχι επάνω στο πλοίο. Κανένας δεν εισέρχεται χωρίς πάσο με 
φωτογραφική ταυτοποίηση.

• Όλοι οι επισκέπτες πρέπει να παραδώσουν το πάσο τους στην 
κλίμακα και να το παραλάβουν οι ίδιοι φεύγοντας από το πλοίο.

• Δεν πρέπει να επιτραπεί σε κανένα άτομο να ανεβεί την κλίμακα.  
Σε πολλές περιπτώσεις, όπου άτομα κατάφεραν να ανεβούν, οι 
τοπικές αρχές τούς θεώρησαν λαθρεπιβάτες.

• Η κλίμακα, αν είναι δυνατό, να ανασηκώνεται από την προβλήτα και 
να κατεβαίνει μόνο αν στην άκρη της υπάρχει μέλος του πληρώματος 
να ελέγχει τον επισκέπτη πριν αυτός την ανεβεί.

• Ο πλοίαρχος πρέπει να πραγματοποιεί έρευνα σε αναζήτηση τυχόν 
λαθρεπιβατών πριν από την αναχώρηση και το πλοίο να παραμένει 
στο λιμάνι έως ότου ολοκληρωθεί η αναζήτηση. 

Η έρευνα με σκυλιά είναι πολύ αποτελεσματική όταν έχουν ολοκληρωθεί οι 
εργασίες φορτοεκφόρτωσης.
Αν, παρά τα προληπτικά μέτρα, δεν αποτραπεί η λαθρεπιβίβαση, η σωστή 
αντίδραση είναι η ενημέρωση της διαχειρίστριας εταιρείας και του P&I Club 
του πλοίου, ώστε να ασκηθούν οι κατάλληλες πιέσεις στα κράτη και να 
αποβιβαστούν όσο πιο σύντομα, με ασφάλεια και νόμιμα, οι λαθρεπιβάτες 
και το πλοίο να συνεχίσει ομαλά το μεταφορικό του έργο.
Τέλος, ας ελπίσουμε ότι περιστατικά όπως αυτό του M/V «Top Grace» θα 
ευαισθητοποιήσουν και τις κυβερνήσεις των χωρών για την αλλαγή της 
νομοθεσίας τους σε ό,τι αφορά τη λαθρεπιβίβαση και όχι μόνο την επιβολή 
κυρώσεων σε αυτούς που παρανόμησαν και έθεσαν σε κίνδυνο ανθρώπινες 
ζωές ευρισκόμενοι σε πανικό.

Μεγιστοποίηση του χρόνου αναμονής για τα δεξαμενόπλοια  
στα λιμάνια της Κίνας

Η εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας και το κλείσιμο 
των διυλιστηρίων από τη μία και η πτώση της τιμής του πετρελαίου από την 
άλλη οδήγησαν στον κατάπλου μεγάλου αριθμού δεξαμενόπλοιων μεταφο-
ράς αργού πετρελαίου στα λιμάνια της Κίνας, με αποτέλεσμα τη συσσώρευ-
ση των πλοίων στα αγκυροβόλια με το πετρέλαιο να είναι αποθηκευμένο 
στις δεξαμενές τους.
Η άρση των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας (lockdown) οδήγη-
σε στην επανεκκίνηση της λειτουργίας των διυλιστηρίων, καθώς η ζήτηση 
για καύσιμα στη χώρα ανέβηκε κατακόρυφα. Οι δεξαμενές αποθήκευσης 
σταδιακά θα αρχίσουν να αδειάζουν και τα δεξαμενόπλοια που σήμερα 
έχουν δημιουργήσει τεράστιες ουρές σε όλα τα λιμάνια υποδοχής αργού 
πετρελαίου στις ακτές της Ανατολικής Κίνας θα καλούνται να αδειάσουν 
τις δεξαμενές τους στους χώρους αποθήκευσης αργού πετρελαίου και από 
εκεί στα διυλιστήρια, για να καλυφθούν οι ανάγκες της χώρας σε καύσιμα.
Σήμερα, από δέκα έως είκοσι δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου 
περιμένουν να εκφορτώσουν στους τερματικούς σταθμούς της Κίνας που 
προμηθεύουν κρατικά και ανεξάρτητα διυλιστήρια. Η μεγαλύτερη οικονομία 
της Ασίας οδηγεί την αγορά του αργού πετρελαίου σε ανάκαμψη, με τη 
ζήτηση τον Μάιο σχεδόν να ανέρχεται στα επίπεδα που είχαν καταγραφεί 
πριν από την εφαρμογή των περιορισμών λόγω της πανδημίας.
Τα κινεζικά διυλιστήρια έχουν ήδη μεγιστοποιήσει τη δραστηριότητά τους 
στην παραγωγή προϊόντων του αργού πετρελαίου, όπως βενζίνη και ντί-

ζελ, ενώ εκατομμύρια εργαζόμενοι επέστρεψαν 
στη δουλειά μετά τη χαλάρωση των περιοριστι-
κών μέτρων. Στην ενίσχυση της μεγιστοποίησης 
της παραγωγής προϊόντων αργού πετρελαίου, η 
κυβέρνηση της Κίνας ανακοίνωσε τη συγκράτηση 
της λιανικής τιμής των καυσίμων ακόμα και αν η 
τιμή του αργού πέσει κάτω από 40 δολάρια το 
βαρέλι. Η ανάκαμψη της ζήτησης της Κίνας και 
οι τρέχουσες χαμηλές τιμές του πετρελαίου απο-
τελούν πλέον μεγάλο κίνητρο για τα διυλιστήρια, 
ακόμα και εκτός Κίνας, να αυξήσουν τη ζήτηση 
σε αργό πετρέλαιο.
Ο στόλος των δεξαμενόπλοιων που έφτασε στα 
κινεζικά λιμάνια κατά το δεύτερο δεκαπενθήμε-
ρο του Μαΐου ακινητοποιήθηκε στην αναμονή για 
εκφόρτωση στις επαρχίες Shandong και Liaoning. 
Τα περισσότερα από τα πλοία είναι Suezmaxes 
και VLCCs, τα οποία εκτιμάται ότι μεταφέρουν 
συνολικά περίπου 4 εκατ. τόνους πετρέλαιο από 
χώρες όπως η Ρωσία, η Κολομβία, η Ανγκόλα και 
η Βραζιλία.
Το Shandong φιλοξενεί τους τερματικούς σταθ-
μούς Qingdao και Rizhao και τα ανεξάρτητα 
διυλιστήρια της Κίνας, γνωστά και ως τσαγιέρες 
(teapots), έχουν ανακάμψει με τους ίδιους ρυθ-
μούς που είχαν βυθιστεί κατά την έξαρση της παν-
δημίας. Τα ποσοστά παραγωγής σημείωσαν ρεκόρ 
της τάξεως του 76% στα τέλη Μαΐου, σε σύγκριση 
με το χαμηλό του 42% τον Φεβρουάριο.
Εν τω μεταξύ, οι ουρές στην αναμονή των δεξα-
μενόπλοιων θα μεγαλώσουν, καθώς ένας μεγάλος 
αριθμός πολύ μεγάλων δεξαμενόπλοιων, ίσως ο 
μεγαλύτερος από την αρχή του 2017, μεταφέρει 
αργό πετρέλαιο στην Κίνα από σχεδόν ολόκληρη 
την υφήλιο.
Τρεις είναι οι κύριες αιτίες που οι ροές του αργού 
προς την Κίνα θα παρουσιάζουν συνεχόμενο 
αυξητικό πρόσημο:
• Η παρατεταμένη περίοδος με τις χαμηλές 

τιμές του αργού πετρελαίου.
• Η μεγιστοποίηση της παραγωγής ακριβών 

σε σχέση με την τιμή αργού, προϊόντων 
διύλισης.

• Η τάση αποθήκευσης αργού.
Και οι τρεις παραπάνω αιτίες θα ενισχύσουν τον 
συνωστισμό των δεξαμενόπλοιων στην Κίνα, με 
οφέλη στους διαχειριστές των πλοίων για τα χρο-
νοναυλωμένα, ενώ για τα πλοία που δραστηριο-
ποιούνται στη spot αγορά θα σημαίνει λιγότερα 
κέρδη όσο η αγορά κινείται σε πολύ υψηλά επί-
πεδα και τα πλοία τους είναι δεσμευμένα στην 
αναμονή της Κίνας με κέρδη την αποζημίωση 
για τις επισταλίες που είναι μεν σημαντικά σε μια 
μέση αγορά, δεν παράγουν όμως τα κέρδη που η 
τρέχουσα αγορά προσφέρει.

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ



C.V. E X P R E S S

Σημαία:
Mήκος:
Πλάτος:

Eλληνική  
79μέτρα
11,7μέτρα

Iπποδύναμη:   1.500 ίπποι
Tαχύτητα: 12κόμβοι
• 1.500 Τόνοι

Σημαία:
Mήκος:
Πλάτος:

Eλληνική  
157μέτρα
25μέτρα

Iπποδύναμη:   12.000 ίπποι
Tαχύτητα: 18κόμβοι
• 956 Eμπορευματοκιβώτια

Ένα από τα 6 αδελφά πλοία

Σημαία:
Mήκος:
Πλάτος:

Eλληνική  
304 μέτρα
40μέτρα

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

Ένα από τα 8 αδελφά πλοία

Σημαία:
Mήκος:
Πλάτος:

Eλληνική  
351μέτρα
43μέτρα

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

Ένα από τα 5 αδελφά πλοία

Στο  ξεκίνημα 1975 1985

2000 2006

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

M.V. K R I T O N

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

στη θάλασσα και στη στεριά.

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

Πάντα χρειαζόμαστε ικανούς νέους συνεργάτες  
για να συνεχίσουμε

μαζί το έργο των παλαιοτέρων.

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

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

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

2013

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

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

Ένα από τα 7 αδελφά πλοία

Μάλτας
300 μέτρα
48μέτρα

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

Ένα από τα 5 αδελφά πλοία

Μάλτας
369 μέτρα
51μέτρα

Σήμερα

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

COSTAMARE SHIPPING COMPANY S.A.
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Οι αμερικανικές υπηρεσίες προβλέπουν 
αυξημένη δημιουργία τροπικών τυφώνων  
για τη σεζόν του 2020

Ενώ οι ΗΠΑ προσπαθούν να ξεπεράσουν τις 
καταστροφικές επιπτώσεις της πανδημίας από 
τον Covid-19 και να ανοίξουν ξανά τις ναυτιλιακές 
δραστηριότητες της χώρας, όπως το εμπόριο και 
ο θαλάσσιος τουρισμός, ένα άλλο χτύπημα από 
τη φύση ενδέχεται να επηρεάσει τις παραπάνω 
δραστηριότητες στο τρίτο και στις αρχές του 
τέταρτου τριμήνου του 2020. Σύμφωνα με τους 
μετεωρολόγους, έχουν δημιουργηθεί οι συνθή-
κες για μια πολύ πάνω από τα φυσιολογικά όρια 
εποχή τυφώνων στον Ατλαντικό το 2020.
Οι προβλέψεις της Αρχής Εθνικής Ωκεανο-
γραφίας και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (National 
Oceanographic and Atmospheric Administration 
– NOAA) για το 2020 αφορούν την πιθανότητα 
60% μιας σεζόν πολύ πάνω από τα φυσιολογι-
κά όρια σε συχνότητα και ένταση τυφώνων, την 
πιθανότητα 30% για μια εποχή τυφώνων στα 
φυσιολογικά επίπεδα και μόνο 10% την πιθανότη-
τα μιας εποχής συχνότητας και έντασης τυφώνων 
κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα.
Η εποχή των τυφώνων του Ατλαντικού αρχίζει 
από την 1η Ιουνίου και διαρκεί έως τις 30 Νοεμ-
βρίου, με τη μεγαλύτερη δραστηριότητα τον 
Σεπτέμβριο. Οι τυφώνες δημιουργούνται αρχικά 
ως βαρομετρικά χαμηλά (tropical depression) 
στην περιοχή των νησιών Verde, στο κέντρο περί-
που των ακτών της Δυτικής Αφρικής, με δυτική 
και βορειοδυτική κατεύθυνση, ενισχύονται στον 
Ατλαντικό (tropical storm-tropical hurricane) 
και καταλήγουν σε γεωγραφικό εύρος από τις 
Ολλανδικές Αντίλλες, την Καραϊβική, τον Κόλπο 
του Μεξικού, τη Φλόριντα μέχρι και τις ακτές της 
Νέας Υόρκης και της Βοστώνης.
Το Κέντρο Πρόβλεψης Κλίματος έχει προβλέψει 
για τη σεζόν του 2020 τη δημιουργία 13 έως 19 
τροπικών καταιγίδων, με 6 έως 10 από αυτές να 

έχουν τη δυνατότητα εξέλιξης σε τυφώνες, και 
από αυτούς 3 έως 6 σε επίπεδο μεγάλων τυφώνων 
(μεγαλύτεροι από κατηγορία 3). Στο σημείο αυτό 
πρέπει να τονιστεί ότι τέτοιου επιπέδου τυφώνες 
ήταν ο τυφώνας Catrine το 2005 και ο τυφώνας 
Sandy το 2012 και τελευταία, το 2017, ο τυφώνας 
Irma και οι τρεις από τους πλέον καταστροφι-
κούς τυφώνες που έπληξαν τα νησιά της Καραϊ-
βικής, τις ακτές της Λουιζιάνα, της Αλαμπάμα, του 
Τέξας και της Φλόριντα. Αν σε όλα τα παραπάνω 
υπολογιστεί ότι σε μια μέση περίοδο τυφώνων 
δημιουργούνται 12 τροπικές καταιγίδες, από τις 
οποίες οι έξι γίνονται τυφώνες, συμπεριλαμβα-
νομένων τριών μεγάλων τυφώνων με διάστημα 
εμπιστοσύνης 70%, τότε πράγματι μιλάμε για μια 
σεζόν με σαφέστατη αύξηση στη δημιουργία και 
στην εξέλιξη των τυφώνων, που έρχεται να προ-
στεθεί στην ήδη «στραγγαλισμένη» οικονομικά 
εμπορική δραστηριότητα των Ηνωμένων Πολι-
τειών. Και αν το μέγεθος των επιπτώσεων της 
πανδημίας ακόμα και μέχρι σήμερα δεν μπορεί 
να υπολογιστεί και να ενταχθεί σε ένα σχέδιο 
διαχείρισης κινδύνου, αντιθέτως το κόστος στην 
εμπορική δραστηριότητα και οι καταστροφές 
που μπορεί να προκαλέσει ένας τυφώνας είναι 
μετρήσιμα με αρκετά μεγάλη ακρίβεια. Επομένως 
πρέπει να ενταχθεί και να προστεθεί στα σχέδια 
διαχείρισης κινδύνου των ΗΠΑ ώστε η έξοδος 
της χώρας από την πανδημία να ενσωματώσει και 
τα ανάλογα μέτρα για την αντιμετώπιση των επι-
κείμενων καταστρεπτικών συνεπειών εφόσον η 
πιθανότητα της δημιουργίας τέτοιων φαινομένων 
έχει αυξηθεί στο 60%.
Δεν είναι όμως μόνο η κυβέρνηση των ΗΠΑ 
και των άλλων χωρών της περιοχής του κόλπου 
του Μεξικού και της Καραϊβικής που πρέπει να 
λάβουν επιπλέον μέτρα. Με ανάλογο έργο είναι 
επιφορτισμένες και οι διαχειρίστριες εταιρείες 
των πλοίων που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται 
να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή, με αυξη-
μένη επαγρύπνηση και παροχή οδηγιών προς τα 
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πλοία για την αντιμετώπιση τέτοιων έκτακτων 
φαινομένων, ενώ τέλος τα πλοία πρέπει να διατη-
ρούν τον υψηλότερο βαθμό ετοιμότητας κατά το 
επικίνδυνο διάστημα, συμβουλευμένα τα κατάλ-
ληλα εργαλεία (weather forecasts, Navtex και 
Ocean Route) για τη θέση, το μάτι, την επικίνδυ-
νη ακτίνα, την πορεία ταχύτητα του τυφώνα και 
την εκτίμηση της επόμενης θέσης του.
Στην αύξηση αυτή της συχνότητας και έντασης 
των τυφώνων για τη σεζόν του 2020 συνέβαλαν 
κλιματολογικοί παράγοντες, όπως το φαινόμενο 
της αύξησης της θερμοκρασίας της επιφάνειας 
της θάλασσας, οι ασθενέστεροι τροπικοί άνεμοι 
του Ατλαντικού και του ενισχυμένου μουσώνα 
της Δυτικής Αφρικής. Παρόμοιες συνθήκες σε μια 
σεζόν δημιούργησαν περισσότερους και πολύ πιο 
ισχυρούς τυφώνες από τη μέση δραστηριότητα.
Το μοντέλο πρόβλεψης κρίνεται από τη ΝΟΑΑ 
αξιόπιστο και επομένως καλό είναι η εκτίμηση 
αυτή να ενσωματωθεί στα μοντέλα διαχείρισης 
κινδύνου όλων των μερών που πρόκειται να επη-
ρεάσει η εκτιμώμενη δραστηριότητα.

Η πανδημία επιταχύνει την ψηφιοποίηση 
του παγκόσμιου εμπορίου με χρήση 
πλατφόρμας blockchain

Η εταιρεία DP World, με έδρα το Ντουμπάι, σε 
συνεργασία με την TradeLens, χρησιμοποιεί την 
πλατφόρμα της τελευταίας, η οποία, με τη χρήση 
τεχνολογίας blockchain, στοχεύει στην ψηφιακή 
διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας εμπορευ-
ματοκιβωτίων, και αναπτύχθηκε από κοινού από 
την A.P. Moller-Maersk και την IBM. Η εφαρμογή 
της πλατφόρμας TradeLens από την DP World 
αναμένεται να συμβάλει στην επιτάχυνση της 
ψηφιοποίησης σε όλες τις εφοδιαστικές αλυσίδες.
Η DP World στοχεύει στη σύνδεση και των 82 
τερματικών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων, 
καθώς και εταιρειών τροφοδοσίας και τμημάτων 
logistics, με την πλατφόρμα TradeLens. Το 2019, 
οι τερματικοί σταθμοί της DP World χειρίστηκαν 
71,2 εκατ. TEUs εμπορευματοκιβωτίων από περί-
που 70.000 πλοία, ενώ αναμένεται ότι η ικανότητα 
διαχείρισης θα φτάσει τα 91 εκατ. TEUs.

H ψηφιακή πλατφόρμα TradeLens συγκεντρώνει 
δεδομένα από ολόκληρο το παγκόσμιο σύστημα 
της αλυσίδας εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων 
των φορτωτών, των λιμενικών εγκαταστάσεων και 
των ναυτιλιακών γραμμών. Στοχεύει επίσης στον 
εκσυγχρονισμό των βασισμένων σε χαρτί εγγρά-
φων, αντικαθιστώντας τα με αρχεία ψηφιακής 
συναλλαγής, χρησιμοποιώντας την ασφάλεια που 
παρέχει η τεχνολογία blockchain. Τα δεδομένα 
από την ενσωμάτωση της πλατφόρμας TradeLens 
θα βελτιώσουν την επιχειρησιακή αποδοτικότη-
τα όλων των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων στην 
εφοδιαστική αλυσίδα, αυξάνοντας τη διαχείριση 
περισσότερων εμπορευματοκιβωτίων και επι-
τρέποντας και αμεσότερη διαχείριση του χώρου 
μεταφόρτωσης και προσωρινής αποθήκευσης.
Η συνεργασία της DP World για την εφαρμογή 
της πλατφόρμας TradeLens είναι στην ουσία μια 
πιλοτική εφαρμογή για τη δημιουργία «έξυπνων» 
λύσεων, οι οποίες μειώνουν το κόστος και δημι-
ουργούν προστιθέμενη αξία, ενώ θα επιταχύνει 
την ψηφιοποίηση του παγκόσμιου εμπορίου. Η 
πανδημία του Covid-19 σίγουρα άσκησε πίεση 
στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις τακτικών γραμμών 
στον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών στις εφο-
διαστικές αλυσίδες, από την κράτηση έως την 
εκκαθάριση, τις φορτωτικές και τις πληρωμές.
Η υιοθέτηση της πλατφόρμας TradeLens είναι υπό 
εξέλιξη μεταξύ των παγκόσμιων παικτών εφοδια-
στικής, ενώ βοηθά τους πελάτες της παγκόσμιας 
αλυσίδας εφοδιασμού να επεκτείνουν και να εξε-
ρευνήσουν τα οφέλη της ψηφιακής τεκμηρίωσης. 
Το διευρυμένο γεωγραφικό πεδίο της πλατφόρ-
μας παρέχει νέες ευκαιρίες στους συμμετέχο-
ντες στην πλατφόρμα TradeLens να καινοτομούν 
και να αναπτύσσουν ψηφιακές προσφορές στην 
πλατφόρμα.
Στον πυρήνα του, το επιχειρηματικό μοντέλο 
TradeLens είναι μια ανοιχτή πλατφόρμα για την 
προώθηση της συνεργασίας και της ψηφιοποίη-
σης μεταξύ όλων των μερών στο σύστημα της 
εφοδιαστικής αλυσίδας. Η πλατφόρμα σήμερα 
έχει υιοθετηθεί από τους τέσσερις μεγαλύτερους 
παγκόσμιους λιμενικούς φορείς, ενώ έχει επεκτα-
θεί και σε λιμάνια της Ινδίας.
Η πανδημία έχει μετατρέψει τη σταδιακή μετάβα-
ση στις ψηφιακές εφαρμογές σε ανάγκη, με απο-
τέλεσμα σήμερα οι εταιρείες που χρησιμοποιούν 
τεχνολογία αιχμής να έχουν μπει σε έναν αγώνα 
δρόμου για τον σχεδιασμό, την πιλοτική αξιολόγη-
ση, την προώθηση και την επιχειρησιακή εκμετάλ-
λευση των ψηφιακών εφαρμογών τους. Απαιτείται 
μεγάλη προσοχή όμως στη διαχείριση των τυχόν 
ψηφιακών ατελειών που θα προκύψουν και θα επι-
τρέψουν την απώλεια εμπιστοσύνης στη χρήση 
αυτών των εφαρμογών.

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ
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Στο πλαίσιο πρωτογενούς έρευνας, που πραγματοποιήθηκε από τον Δημή-
τρη Βασιλόπουλο, πλοίαρχο Α΄ τάξης ΕΝ, διδάσκοντα εισηγητή Ακαδημίας 
Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας και επιστημονικό συνεργάτη του εργα-
στηρίου περιβαλλοντικής τεχνολογίας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών 
– Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, προέκυψαν τρία ευρευνητικά ερωτή-
ματα σε σχέση με το αν υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ μελών του πληρώ-
ματος μέσα σε ένα πλοίο, τα αίτια και ο τρόπος διαχείρισής τους.
Αναφορικά με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, σχετικά με το εάν υπάρχουν 
συγκρούσεις ανάμεσα στα μέλη του πληρώματος του πλοίου, η πλειοψηφία 
δήλωσε ότι υπάρχουν, κυρίως μεταξύ των συναδέλφων (67,5%) και μεταξύ 
εργαζομένων διαφορετικής ιεραρχικής διαβάθμισης (42,5%).
Ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, για τις αιτίες των συγκρούσεών 
τους, οι βασικές αιτίες φαίνεται να είναι η αύξηση των ωρών εργασίας των 
εργαζομένων στα πλοία (85%), ενώ άλλοι βασικοί λόγοι είναι η ψυχολογική 
πίεση κατά τη μετάβαση από τη θάλασσα στην ξηρά και το αντίθετο (πάνω 
από το 50%), δυσκολία προσαρμοστικότητας στην επιστροφή τους στα 
οικογενειακά τους σπίτια (52,5%), το άγχος (87,5%), η δυσκολία επικοινω-
νίας, συνοχής και συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών ανθρώπων (55%), η 
συναισθηματική και ψυχολογική πίεση από τον περιορισμένο εργασιακό 
χώρο (55%), η μη ασφάλεια, οι κανονισμοί, ο περιορισμένος χώρος εργα-
σίας και η μη επαφή με τον «έξω κόσμο» (45%), οι φυσικοί κίνδυνοι του 
επαγγέλματος (47,5%), η ύπαρξη διοικητικών αδικιών εις βάρος τους (50%), 
ανταγωνιστική διάθεση για ιεραρχική άνοδο (50%), η μη αρμονική διαφυ-
λική συνύπαρξη και συνεργασία (37,5%), μη επαγγελματική ικανοποίηση 
(42,5%), ο ανταγωνισμός λόγω μισθολογικής διαφοροποίησης μεταξύ τους 
(35%) και οι διαφορετικές απόψεις μεταξύ τους (50%). 
Στις αιτίες δεν εντάσσονται το διαφορετικό υπόβαθρο των εργαζομένων, γεγο-
νός που δείχνει ότι υπάρχει αρμονική σχέση και αποδοχή της διαφορετικότη-
τας μεταξύ των μελών του πληρώματος. Επίσης, δεν υπάρχει ρατσισμός. 
Τέλος, κατά το τρίτο ερευνητικό ερώτημα, για τον τρόπο διαχείρισης των 

Aιτίες συγκρούσεων μεταξύ μελών  
του πληρώματος στα εμπορικά πλοία

Ο καπτ. Δημήτριος Βασιλόπουλος 
παρουσιάζει τις κυριότερες αιτίες  
των συγκρούσεων εν πλω, καθώς  
και τους συνηθέστερους τρόπους 
επίλυσης αυτών των συγκρούσεων, 
ανάμεσα στα μέλη του πληρώματος.

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ

Του Δημητρίου Βασιλόπουλου, 
πλοιάρχου Α΄ τάξης με ειδίκευση
στη διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού
– διαμεσολάβηση



συγκρούσεων μεταξύ των μελών του πληρώματος του πλοί-
ου, υπάρχει επιβεβαίωση με τις δηλώσεις των ναυτικών, ότι 
δηλαδή τη διαχείριση των συγκρούσεων αναλαμβάνει ο πλοί-
αρχος (55%), η μέθοδος επίλυσης των συγκρούσεων είναι 
η διαμεσολάβηση (40%), οπότε και υφίσταται παρέμβαση 
σε κάθε περίπτωση σύγκρουσης (50%), είναι επιβεβλημένο 
ο διαμεσολαβητής να έχει ανάλογες δεξιότητες, εμπειρία 
και ικανότητες για τη διαχείριση των συγκρούσεων (52,5%), 
επίσης να είναι οικείο πρόσωπο και έμπιστο στους εμπλε-
κομένους στη σύγκρουση (60%), υφίστανται περιφρονητικές 
επιθέσεις μεταξύ των αντιμαχόμενων μερών κατά τη διαδι-
κασία της διαμεσολάβησης (42%), ο διαμεσολαβητής είναι 
καθοδηγητικός (55%), και ο διαμεσολαβητής ενθαρρύνει την 
εποικοδομητική επικοινωνία μεταξύ αυτού και των αντιμαχό-
μενων (62,5%), ενώ βιβλιογραφικά ο διαμεσολαβητής οφείλει 
να ενθαρρύνει την εποικοδομητική επικοινωνία που θα πρέ-
πει να υπάρχει μεταξύ μόνο των αντιμαχόμενων μερών της 
σύγκρουσης.
Ωστόσο, φαίνεται ότι ο διαμεσολαβητής εκφράζει τις απόψεις 
του και θέτει ποινές, κάτι για το οποίο δεν συμφωνεί η βιβλι-
ογραφία ως ορθή και αποτελεσματική μέθοδο της διαμεσο-
λάβησης. Επίσης, προβληματισμό προκαλεί και η διανομή των 
ίσων περίπου απαντήσεων, άρα της άγνοιας των συμμετεχό-
ντων της έρευνας σχετικά με την ύπαρξη ειδικού διοικητικού 
τμήματος που αναλαμβάνει και έχει την ευθύνη της διοίκη-
σης των ανθρωπίνων πόρων και του πληρώματος, παρόλο που 
βιβλιογραφικά υπάρχει. Εξίσου μοιρασμένες είναι και οι θέσεις 
του δείγματος για το πόσο εισακούν στις απόψεις του πλοι-
άρχου, που επιβάλλει τις αποφάσεις του για την επίλυση της 

σύγκρουσης. Δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς τη διακοπή του 
λόγου των αντιμαχόμενων μερών στη διαδικασία της διαμεσο-
λάβησης από τον διαμεσολαβητή, γεγονός άλλωστε που δεν 
υποστηρίζεται βιβλιογραφικά, καθώς βιβλιογραφικά οι εργα-
ζόμενοι δεν εισακούν στις απόψεις του διαμεσολαβητή. Δεν 
υπάρχει ομοφωνία και ως προς τη διατήρηση σημειώσεων 
από τον διαμεσολαβητή, όπως πρέπει, βάσει βιβλιογραφίας, να 
γίνεται. Τέλος, φαίνεται να μη χρησιμοποιούνται εξειδικευμέ-
νες τεχνικές διαμεσολάβησης από τον πλοίαρχο, όπως συστή-
νεται βιβλιογραφικά.
Η προσωπική μου παρατήρηση, αξιολογώντας τα αποτελέ-
σματα της έρευνας, έχει ως εξής: 
Φαίνεται από την ανάλυση των ερωτηματολογίων ότι όταν δεν 
υπάρχει αρμονικό εργασιακό κλίμα, βασική ευθύνη φέρει η 
έλλειψη κατάρτισης ενός τουλάχιστον μέλους του πληρώμα-
τος (κατά κανόνα αξιωματικός ή πλοίαρχος) το οποίο θα είναι 
αρμόδιο για τη διαχείριση των συγκρούσεων μεταξύ μελών 
του πληρώματος, κατ’ επέκταση για την ύπαρξη θετικού εργα-
σιακού κλίματος, άρα και την αποδοτικότητα των εργαζομένων 
του πλοίου. Η λύση θα μπορούσε να δοθεί μέσω της επιμόρ-
φωσης και της κατάρτισης σε θέματα διαμεσολάβησης μεταξύ 
μελών του πληρώματος.
Εν κατακλείδι, διαπιστώνεται ότι υφίσταται ημιμάθεια σε επί-
πεδο τεχνικών και εφαρμογής της διαμεσολάβησης από τους 
σύγχρονους πλοιάρχους που αναλαμβάνουν τον ρόλο του δια-
μεσολαβητή σε περιστατικά συγκρούσεων μεταξύ των μελών 
του πληρώματος του πλοίου. 
Στην έρευνα έλαβαν μέρος σαράντα Έλληνες εν ενεργεία ναυ-
τικοί διαφορετικής ιεραρχικής διαβάθμισης. 
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Commodities
Εμπορευματικά αγαθά: από την παραγωγή  
στη διακίνηση και στην κατανάλωση

Επιμέλεια: 

Γιάννης Θεοδωρόπουλος, 

Μιχάλης Νικολάου

 

ΞΗΡΑ ΦΟΡΤΙΑ
-

Άνθρακας

Κίνα: Στροφή στην εγχώρια αγορά

H Κίνα αναμένεται να δώσει μεγαλύτερη έμφαση 
στη χρήση του εγχώρια παραγόμενου άνθρακα, 
επιβάλλοντας μέτρα περιορισμού των εισαγωγών, 
ξεκινώντας από τις εξαγωγές της Αυστραλίας, 
αναφέρουν traders και αναλυτές.
Η κίνηση αυτή από πλευράς Πεκίνου αναμφίβολα 
θα αυξήσει τις εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών. 
Ήδη η Κίνα έχει επιβάλει δασμούς στις εισαγω-
γές χοιρινού και κριθαριού από την Αυστραλία. 
Η Καμπέρα κατηγορεί το Πεκίνο για την προέ-
λευση και την εξάπλωση του Covid-19 και κάνει 
λόγο για ελλιπή πληροφόρηση από τις κινεζικές 
αρχές, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την έντονη 
αντίδραση της κινεζικής πλευράς.
Δημοσίευμα των Financial Times σημειώνει ότι το 
κρατικό όργανο της Κίνας, National Development 
and Reform Commission (NDRC), είχε προτείνει 
σε πέντε μεγάλες κρατικές εταιρείες κοινής ωφε-
λείας να μην αγοράσουν θερμικό άνθρακα από 
την Αυστραλία.
Αναλυτές της Wood Mackenzie τονίζουν ότι 
ακόμη παραμένει άγνωστο το πόσο αυστηρά θα 
είναι τα μέτρα και πόσο θα διαρκέσουν.
Το 2019, η Κίνα εισήγαγε περίπου 50 εκατ. τόνους 
αυστραλιανού θερμικού άνθρακα και 43 εκατ. 
τόνους μεταλλουργικού άνθρακα, που χρησι-



μοποιείται για την παραγωγή χάλυβα και δύσκολα εξορύσσεται εγχώρια.  
Η Ινδονησία εξήγαγε 147 εκατ. τόνους άνθρακα στην Κίνα.
Ο κ. Dave Sharma, Αυστραλιανός βουλευτής και πρώην διπλωμάτης, ανέφε-
ρε στους Financial Τimes ότι το εμπόριο άνθρακα από τη χώρα είναι προ-
στατευμένο έναντι πολιτικών κινδύνων. «Η αγορά άνθρακα είναι παγκόσμια 
και η Αυστραλία αποτελεί έναν αξιόλογο προμηθευτή για έναν σημαντικό 
αριθμό χωρών, κυρίως λόγω αξιοπιστίας και της ποιότητας του άνθρακα», 
πρόσθεσε. Περιοδικά, οι κινεζικές αρχές επιβάλλουν μέτρα για τον περιο-
ρισμό των εισαγωγών άνθρακα, με το Πεκίνο να επιχειρεί να διατηρεί τις 
εγχώριες τιμές σε ένα εύρος $70-80/τόνο.
Κύκλοι της αγοράς σημειώνουν ότι το Πεκίνο προσβλέπει να περιορίσει 
φέτος τις εισαγωγές άνθρακα στους 280 εκατ. τόνους, ο ίδιος αριθμός με 
το 2019. Κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2020, οι κινεζικές εισαγω-
γές άνθρακα έχουν αυξηθεί κατά 27% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα 
πέρυσι, στους 127 εκατ. τόνους.

Μπανγκλαντές: Εκτόξευση της ζήτησης τα επόμενα έτη

Το Μπανγκλαντές εκτιμάται ότι θα διπλασιάσει τις εισαγωγές ορυκτών καυ-
σίμων στους 32 εκατ. τόνους ισοδύναμου πετρελαίου (Mtoe) μεταξύ των 
ετών 2020-2030, αναφέρει σε πρόσφατο report της η Wood Mackenzie.
«Ενώ ο αυξανόμενος μέσος όρος ηλικίας των εργαζομένων στη χώρα, η 
αστικοποίηση και η αύξηση των εισοδημάτων ωθούν προς τα επάνω την 
εγχώρια ζήτηση, οι ανάγκες για ηλεκτρισμό από τις βιομηχανίες λιπασμάτων 
και κλωστοϋφαντουργίας θα οδηγήσουν κατά κύριο λόγο την αύξηση αυτή 
της ζήτησης για ενέργεια», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Η συνολική ζήτηση για ενέργεια στο Μπανγκλαντές αναμένεται να αυξη-
θεί κατά 27%, στους 55 Mtoe, κατά την περίοδο 2020-2030. Ο κ. Prakash 
Sharma, Asia Pacific Head of Markets and Transitions της Wood Mackenzie, 
ανέφερε ότι, για την κάλυψη των ηλεκτροδοτικών αναγκών του Μπανγκλα-
ντές, οι εισαγωγές άνθρακα και LNG είναι σημαντικές, καθώς η παραγωγή 
αερίου και άνθρακα στη χώρα βαίνει μειούμενη. «Ο άνθρακας και το LNG 
θα αντιπροσωπεύσουν το μεγαλύτερο μέρος των αυξημένων εισαγωγών 
ορυκτών καυσίμων μεταξύ 2020 και 2030», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Sharma εκτιμά ότι, κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα, η ζήτηση για 
άνθρακα θα υπερτετραπλασιαστεί, στους 12 Mtoe, με την Αυστραλία και την 
Ινδονησία να αποτελούν τους κύριους προμηθευτές για την ασιατική χώρα. 
Ο ίδιος βέβαια αναγνωρίζει τις προσπάθειες του Μπανγκλαντές να ενισχύ-
σει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό του μείγμα, παρά το 
γεγονός ότι ο στόχος της συμμετοχής των ΑΠΕ κατά 10% στην ηλεκτροπα-
ραγωγή φέτος φαίνεται να μην επιτυγχάνεται.
«Αναμένουμε ότι από τις ΑΠΕ θα παραχθεί φέτος το 2% της συνολικής 
ηλεκτρικής ενέργειας, έως το 2030 το ποσοστό θα ανέλθει στο 6% και έως 
το 2040 θα φτάσει στο 16%», τόνισε.

Ζάχαρη
Σταθερά αυξανόμενη η παγκόσμια ζήτηση

Το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς ζαχαροπλαστικής αναμένεται να φτά-
σει τα $69,5 δισ. έως το 2026, καθώς η ζάχαρη θα σημειώνει σταθερά αυξα-
νόμενη ζήτηση με ρυθμό 4,3%.
Σύμφωνα με έρευνα της Polaris Market Research, που δημοσιεύεται στον 
ιστότοπο Confectionerynews.com, διαπιστώνεται ότι, παρά την αύξηση της 
ζήτησης για ζάχαρη, οι προμήθειες σε Ευρώπη και σε άλλες μεγάλες χώρες 

κατανάλωσης λέγεται ότι είναι ασφαλείς – χωρίς 
να ληφθούν, ωστόσο, υπόψη οι επιδράσεις από 
τον Covid-19.
Ο αναλυτής της αγοράς Clif Droke δήλωσε: 
«Παρά τη βιασύνη μεμονωμένων αγοραστών σε 
αρκετές χώρες να προμηθευτούν μεγάλες ποσό-
τητες ζάχαρης έναντι του Covid-19, οι traders δεν 
πρέπει να περιμένουν να δουν υψηλότερες τιμές 
για τα futures σύντομα. Αυτή τη στιγμή, η προσφο-
ρά δεν περιορίζεται από τον ιό. Επιπλέον, οι αναλυ-
τές της βιομηχανίας προβλέπουν ότι η παγκόσμια 
κατανάλωση ζάχαρης θα μειωθεί στην πραγματι-
κότητα κατά τη διάρκεια του κορονοϊού».
Ενώ υπάρχει ακόμη έλλειμμα εφοδιασμού ζάχα-
ρης στις ΗΠΑ, οι συνολικές παγκόσμιες προμή-
θειες είναι περιορισμένες. Στα τέλη Φεβρουαρί-
ου, οι αναλυτές της βιομηχανίας, στο 40ό ετήσιο 
International Sweetener Colloquim, προέβλεψαν 
ότι η παγκόσμια προσφορά θα παραμείνει περι-
ορισμένη τουλάχιστον έως ότου η Βραζιλία, ο 
κύριος παραγωγός του ζαχαροκάλαμου, εισέλθει 
στην αγορά αργότερα φέτος, καθώς μόλις πρό-
σφατα ξεκίνησε η συγκομιδή.
Έκθεση του αμερικανικού Υπουργείου Γεωργί-
ας (USDA) αποκάλυψε ότι και άλλοι σημαντικοί 
παραγωγοί προβλέπεται επίσης να παρουσιάσουν 
έλλειμμα κατά το έτος καλλιέργειας 2019/2020. Η 
παραγωγή ζάχαρης του Μεξικού για φέτος εκτι-
μάται σε 5,2 εκατ. metric tons, σημειώνοντας 
πτώση 8% από την προηγούμενη πρόβλεψη του 
Φεβρουαρίου.
Το USDA εκτιμά επιπλέον ότι η συνολική προ-
σφορά ζάχαρης στις ΗΠΑ για το 2019/2020 θα 
είναι χαμηλότερη κατά 668,7 short tons, λόγω 
μειωμένης παραγωγής και λιγότερων εισαγωγών, 
ενώ η εγχώρια παραγωγή ζαχαρότευτλων αναμέ-
νεται να είναι περίπου 3% χαμηλότερη.
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Σιδηρομετάλλευμα 
– Χάλυβας
Σημαντική πτώση της παγκόσμιας 
παραγωγής χάλυβα

H παραγωγή χάλυβα των 64 κυριότερων παραγω-
γών χωρών παγκοσμίως μειώθηκε τον περασμένο 
Απρίλιο στους 137,1 εκατ. τόνους, καταγράφο-
ντας πτώση 13% συγκριτικά με τον Απρίλιο του 
2019, σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Ένωσης 
Χάλυβα.
Η Κίνα παρήγαγε 85 εκατ. τόνους χάλυβα τον 
περασμένο Απρίλιο, σημειώνοντας αύξηση σε 
ετήσια βάση 0,2%. Παράλληλα, η παραγωγή ακα-
τέργαστου χάλυβα της Ιαπωνίας παρουσίασε μεί-
ωση 23,5% και έφτασε στους 6,6 εκατ. τόνους.
Στην Ευρώπη, η παραγωγή χάλυβα επίσης μειώθη-
κε σημαντικά, κατά 22,9%, σε σχέση με τον περ-
σινό Απρίλιο, στους 10,7 εκατ. τόνους.
Η παραγωγή χάλυβα της Τουρκίας τον περασμένο 
Απρίλιο διαμορφώθηκε στους 2,2 εκατ. τόνους, 
καταγράφοντας σημαντική πτώση 26,3% ετησίως. 
Σε ό,τι αφορά την αμερικανική παραγωγή χάλυβα, 
αυτή εμφανίστηκε μειωμένη κατά 32,5%, στους 5 
εκατ. τόνους.
Τέλος, η Βραζιλία παρήγαγε 1,8 εκατ. τόνους χάλυ-
βα (-39%). Όπως γίνεται αντιληπτό, η πανδημία 
επηρέασε σημαντικά τη δραστηριότητα των 
χαλυβουργείων σε διεθνές επίπεδο.

Σιδηρομετάλλευμα: Οριακή αύξηση  
της παραγωγής το 2020;

Η πλειονότητα των αγορών μετάλλων θα παρου-
σιάσουν πλεόνασμα το 2020, λόγω της πανδημίας, 
εκτιμά σε report της η Fitch Solutions.
Ο οίκος ερευνών αναθεώρησε προς τα κάτω τις 
εκτιμήσεις του τόσο για την παραγωγή όσο και 
για την κατανάλωση μετάλλων σε σημαντικό αριθ-
μό χωρών.
«Λειτουργικά εμπόδια ως αποτέλεσμα του 
Covid-19, ειδικά για τα χυτήρια που βρίσκονται σε 
χώρες όπου οι κυβερνήσεις επέβαλαν lockdown, 
και οι εθελοντικές περικοπές παραγωγής ως απο-
τέλεσμα της κατάρρευσης των τιμών μετάλλων θα 
οδηγήσουν σε χαμηλότερη παραγωγή το 2020», 
τονίζουν οι αναλυτές της Fitch Solutions.
Ωστόσο, για την παραγωγή iron ore, η Fitch 
Solutions βλέπει ανάπτυξη 0,8% φέτος σε σχέση 
με το 2019 έναντι ανάπτυξης 4,7% του 2019 σε 
σύγκριση με το 2018.
Σε ό,τι αφορά την τιμή του, η Fitch εκτιμά ότι 
φέτος θα κινηθεί κατά μέσο όρο στα $85/τόνο 

έναντι $90,4/τόνο το 2019. Μέχρι στιγμής φέτος η τιμή σιδηρομεταλλεύμα-
τος κινείται κατά μέσο όρο στα $83,5/τόνο.
Η προσφορά σιδηρομεταλλεύματος παρουσιάζει μέχρι στιγμής ανισορρο-
πία, μετά την παύση της λειτουργίας ορυχείων σε Καναδά, Περού, Νότια 
Αφρική και Ινδία, ενώ οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες σε Αυστραλία και 
Βραζιλία έχουν επίσης επιδράσει αρνητικά στην προσφορά.
Στο μέτωπο της ζήτησης iron ore, οι αναλυτές εκτιμούν ότι το δεύτερο 
τρίμηνο έχει ενισχυθεί από τα χαλυβουργεία σε διεθνές επίπεδο, με αποτέ-
λεσμα να στηριχτούν οι τιμές.

Σιτηρά
ΣΙΤΑΡΙ

Ουκρανία: Η ξηρασία πλήττει τη συγκομιδή

Οι καιρικές συνθήκες ξηρασίας σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας αναμέ-
νεται να οδηγήσουν σε μικρότερη συγκομιδή σιταριού τη χειμερινή εμπο-
ρική περίοδο 2020/2021, σύμφωνα με το εθνικό κέντρο πρόγνωσης καιρού.
Η χειμερινή συγκομιδή σιταριού αναμένεται να αγγίξει τους 23,3 εκατ. 
τόνους την προσεχή εμπορική περίοδο, μειωμένη σε σχέση με τους 26 
εκατ. τόνους του 2019/2020. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν υψηλόβαθμα στε-
λέχη του εθνικού κέντρου πρόγνωσης καιρού της Ουκρανίας στο Reuters, 
η ξηρασία στα νότια της χώρας αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα για την 
αναθεώρηση προς τα κάτω της συγκομιδής.

COMMODITIES - ΞΗΡΑ ΦΟΡΤΙΑ
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Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης της Οικονομίας, Εμπο-
ρίου και Γεωργίας, η Ουκρανία, η οποία αποτελεί τον τέταρτο μεγαλύτερο 
εξαγωγέα σιταριού παγκοσμίως, εξήγαγε 53 εκατ. τόνους το 2019/2020.
Στις αρχές Μαΐου, ο υπουργός Ανάπτυξης της Οικονομίας, Εμπορίου και 
Γεωργίας της Ουκρανίας, Ihor Petrashko, τόνισε ότι η χώρα θα επιδιώξει μια 
ισορροπία μεταξύ των εσόδων από ξένο συνάλλαγμα και της διασφάλισης 
των απαραίτητων προμηθειών για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών 
των πολιτών της.

ΣΟΓΙΑ

Αργεντινή: Τα ποτάμια, παράγοντας Χ για το εμπόριο 

To εμπόριο σόγιας της Αργεντινής θα συνεχίσει να επηρεάζεται για αρκε-
τούς μήνες ακόμα από τη χαμηλή στάθμη των υδάτων σημαντικών ποταμών, 
απόρροια της ξηρασίας, σημειώνουν κύκλοι της αγοράς.
Το ελάχιστο επίπεδο βροχοπτώσεων από τον Ιανουάριο στη νότια Βραζιλία 
και στη βόρεια Αργεντινή έχει επηρεάσει τη στάθμη των υδάτων ποταμών, 
όπως ο Παρανά, μέσω του οποίου πραγματοποιείται η μεταφορά του 90% 
των εμπορευμάτων της Αργεντινής. Η Αργεντινή, η οποία αποτελεί έναν 
από τους σημαντικότερους εξαγωγείς και προμηθευτές σόγιας, βασίζεται 
εν πολλοίς στις ποτάμιες μεταφορές για το εμπόριο σιτηρών.
Παρά το γεγονός ότι Βραζιλία και Αργεντινή προχώρησαν πρόσφατα στην 
αύξηση της ροής του ποταμού Παρανά, κύκλοι της αγοράς σημειώνουν στο 
S&P Platts ότι αποτελεί μια παροδική λύση σε ένα μακροπρόθεσμο πρόβλημα.
Αναλυτές θεωρούν ότι η κατάσταση δεν θα βελτιωθεί πριν από τον Οκτώ-
βριο, οπότε και οι χώρες της Νότιας Αμερικής βιώνουν υψηλές εποχιακές 

βροχοπτώσεις. Η ξηρασία που πλήττει την Αργε-
ντινή έρχεται σε μια περίοδο όπου η συγκομιδή 
σόγιας βρίσκεται στο αποκορύφωμά της.

Βραζιλία: Σε άνθηση οι εξαγωγές  
προς την Κίνα

Το πρώτο τετράμηνο του 2020, οι βραζιλιάνικες 
εξαγωγές αγροτικών προϊόντων απέφεραν έσο-
δα $31,40 δισ., σημειώνοντας ποσοστιαία αύξηση 
5,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 
2019, παρά το γεγονός ότι ο δείκτης τιμών τους 
έπεσε κατά 4,7%.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορίου και Διεθνών 
Σχέσεων της Βραζιλίας, οι πωλήσεις αγροτικών προ-
ϊόντων προς εξαγωγή από τη Βραζιλία το διάστημα 
Ιανουαρίου-Απριλίου αποτελούν ρεκόρ για τη χώρα. 
Ως επακόλουθο, το πλεόνασμα του εμπορικού ισο-
ζυγίου για την περίοδο αυτή έφτασε τα $26,83 δισ.
Οι εξαγωγές σόγιας έσπασαν κάθε ρεκόρ, τόσο 
σε όρους εσόδων ($11,50 εκατ.) όσο και σε όρους 
ποσοτήτων (33,66 εκατ. τόνοι), παρά τη μείωση 
της μέσης τιμής του προϊόντος κατά 4,2%. Η Κίνα 
ήταν ο κύριος προορισμός για τις βραζιλιάνικες 
εξαγωγές σιτηρών, με τις κινεζικές εισαγωγές να 
σημειώνουν αύξηση κατά 26,6% σε σχέση με το 
πρώτο τετράμηνο του 2019.
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ΥΓΡΑ ΦΟΡΤΙΑ
-

Αργό Πετρέλαιο
 Έρχεται η ανάκαμψη της αγοράς;

Ο συνασπισμός των μελών του OPEC+ φαίνεται 
αποφασισμένος να μειώσει την παγκόσμια παρα-
γωγή και να αυξήσει τις τιμές του πετρελαίου, 
οι οποίες κατακρημνίστηκαν τον Απρίλιο, λόγω 
των μεταξύ τους διενέξεων και της κάμψης της 
παγκόσμιας ζήτησης εξαιτίας της πανδημίας.
Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο από 
την έναρξη των νέων περικοπών του OPEC+, οι 
οποίες συνδυάστηκαν με την ελαφρώς βελτιω-
μένη εικόνα στην παγκόσμια ζήτηση πετρελαί-
ου, συνεπικουρούμενες από τις περικοπές στη 
Βόρεια Αμερική. Οι προσδοκίες ότι τα χειρότερα 
είναι πλέον πίσω μας και η αντίληψη ότι η χει-
ρότερη ιστορικά κατάρρευση της ζήτησης ανήκει 
οριστικά στο παρελθόν έρχονται να ενσταλάξουν 
εμπιστοσύνη στην αγορά.

Το πιο αισιόδοξο συναίσθημα, ωστόσο, εγείρει ένα άλλο ερώτημα: κατά 
πόσον οι παραγωγοί θα μπουν στον πειρασμό από την αύξηση των 
τιμών του αργού πετρελαίου να αγνοήσουν τις ποσοστώσεις εντός του 
OPEC+ και πόσο πιθανό είναι να ξεκινήσει η δραστηριότητα εξόρυξης 
σχιστολιθικού πετρελαίου στις ΗΠΑ νωρίτερα απ’ ό,τι η αγορά το χρει-
άζεται.
Στο σύμφωνο του Απριλίου, οι χώρες του OPEC+ συνειδητοποίησαν ότι 
υποτίμησαν τον αντίκτυπο του Covid-19 στην παγκόσμια ζήτηση. Με τα 
έσοδα από το πετρέλαιο να καταρρέουν, καθώς η ζήτηση και οι τιμές του 
μειώθηκαν σε πρωτοφανή κλίμακα, οι πετρελαιοπαραγωγοί χώρες γρήγορα 
αντιλήφθηκαν ότι έπρεπε να εξαναγκάσουν πάραυτα την αγορά σε ισορρο-
πία, για να σώσουν τις οικονομίες τους, που εξαρτώνται σε υψηλόω βαθμό 
από το πετρέλαιο.
Η τιμή του πετρελαίου είναι κατά 80% υψηλότερη απ’ ό,τι στα μέσα Απριλίου 
και οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι περικοπές από τον OPEC+, σε συνδυα-
σμό με την περιστολή της παραγωγής στη Βόρεια Αμερική, φτάνουν συνολικά 
τα 4 εκατ. bpd.
Η βελτίωση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου και οι γρηγορότερες από 
το αναμενόμενο περικοπές παραγωγής από χώρες εκτός του συμφώνου 
του OPEC+ αναμένεται να ωθήσουν την αγορά πετρελαίου σε έλλειμμα το 
προσεχές διάστημα, ανέφερε η Goldman Sachs.
Η Σαουδική Αραβία και η ηγέτιδα των χωρών εκτός OPEC, Ρωσία, υπέβαλαν 
δήλωση λέγοντας ότι παραμένουν σταθερά προσηλωμένες στην επίτευξη 
του στόχου της σταθερότητας της αγοράς και στην επίσπευση της εξισορ-
ρόπησης της αγοράς πετρελαίου.
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Οι εκτιμήσεις για την αμερικανική παραγωγή

Η παραγωγή πετρελαίου των ΗΠΑ, η οποία έχει μειωθεί αισθητά λόγω της πανδημίας, αναμένεται να ανακάμψει με έναν πολύ 
μικρό ρυθμό μετά τον Ιούνιο, εκτιμά με νέα της ανάλυση η Rystad Energy. 
Ωστόσο, η μηνιαία παραγωγή πετρελαίου από τη χώρα δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα 11,7 εκατ. βαρέλια/ημέρα πριν από το 
2022, αντανακλώντας μια σημαντική διαφορά από τα 12,9 εκατ. βαρέλια/ημέρα τον Μάρτιο του 2020.
Μερικούς μήνες πριν, η αμερικανική παραγωγή μαύρου χρυσού έφτανε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και όλα συνηγορούσαν στο 
ότι η ανοδική αυτή τάση θα συνεχιστεί. Μάλιστα, τον Νοέμβριο του 2019 άγγιξε τα 12,884 εκατ. βαρέλια/ημέρα, ελάχιστα πιο 
υψηλή από τα 12,855 εκατ. βαρέλια/ημέρα τον περασμένο Μάρτιο.
Σύμφωνα με τις αναλύσεις της Rystad Energy, η αμερικανική παραγωγή θα ανακάμψει το φθινόπωρο και θα ανέλθει περίπου στα 
11,1 εκατ. βαρέλια/ημέρα τον Δεκέμβριο, ενώ θα φτάσει στα 11,7 εκατ. βαρέλια/ημέρα στα τέλη του 2021. Οι παραπάνω εκτιμήσεις 
της Rystad Energy βασίζονται στο base-case σενάριο για την τιμή του WTI: στα $30/βαρέλι φέτος και στα $39/βαρέλι το 2021.

Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (LNG)

ΗΠΑ: Υπό πίεση οι εξαγωγές

Τα τελευταία χρόνια, οι ΗΠΑ έχουν αναδειχθεί σε πρωταγωνιστή του 
παγκόσμιου εμπορίου LNG, ωστόσο από τον περασμένο Μάρτιο παρατη-
ρείται σημαντική επιβράδυνση των συγκεκριμένων ροών από τη χώρα, και 
μάλιστα η τάση αυτή ενδέχεται να συνεχιστεί.
Έναν χρόνο πριν, σε ανάλυσή της η Rystad Energy εκτιμούσε ότι οι ΗΠΑ θα 
προσθέτουν στην προσφορά τους 35 εκατ. τόνους LNG/έτος για τα επόμε-
να τρία έτη, καθώς ξεκινά η λειτουργία σημαντικών projects.
Ωστόσο, τα δεδομένα έχουν αλλάξει άρδην από τον Μάρτιο του 2020, 
καθώς η πανδημική κρίση έχει χτυπήσει τις τιμές του LNG, όπως βέβαια 
και άλλων πηγών του ενεργειακού μείγματος, που βιώνουν άνευ προηγου-
μένου στρεβλώσεις. Με νέα της ανάλυση η RBN Energy επικεντρώνεται 
στις συνιστώσες που διαμορφώνουν τις τιμές του LNG, τονίζοντας ότι τα 
αμερικανικά φορτία δεν έχουν επηρεαστεί σημαντικά προσώρας. Βέβαια, 
εταιρείες όπως η Sempra και η Cheniere Energy έχουν αναδιαμορφώσει τα 
πλάνα τους.
Η RBN Energy αναφέρει ότι τα συνολικά φορτία LNG από τα αμερικανικά 
λιμάνια έφτασαν στο peak τους τον περασμένο Ιανουάριο, και συγκεκριμέ-
να στα 74, τον Φεβρουάριο υποχώρησαν στα 65, τον Μάρτιο στα 69 και στα 
59 τον Απρίλιο. Η μεγάλη πλειονότητα αυτών κατευθύνθηκε στην Ευρώπη. 
«Οι μειώσεις θα συνεχιστούν τους επόμενους μήνες και οι ακυρώσεις απο-
στολών LNG θα αυξηθούν», τονίζεται.
Σημαντικό ρόλο στα παραπάνω παίζει βεβαίως το κόστος, καθώς, σε περί-
πτωση που Ευρωπαίοι και Ασιάτες αγοραστές κρίνουν υψηλό το κόστος 
μεταφοράς LNG από τις ΗΠΑ, τότε μοιραία θα στραφούν σε εγχώριες 
προμήθειες ή σε προμήθειες από κοντινότερους προορισμούς. Σε ανάλυσή 
της η Rystad Energy εξετάζει τρία σενάρια της εξέλιξης της τιμής Henry 
Hub. Στο πιο συντηρητικό σενάριο, όπου έως το 2023 η τιμή θα παραμείνει 
στα επίπεδα των $1,8-1,9/MMBtu (million British thermal unit), η παραγωγή 
LNG στη Λεκάνη Haynesville θα μειωθεί. Ως αποτέλεσμα, μόλις 20 οριζό-
ντιες πηγές θα τίθενται σε λειτουργία κάθε μήνα και η καθαρή παραγωγή 
αερίου από τη Λεκάνη Haynesville θα μειωθεί από τα 12,5 δισ. κυβικά πόδια/
ημέρα στα 10 δισ. κυβικά πόδια/ημέρα μεταξύ των ετών 2020 και 2022.
Ωστόσο, οι περισσότεροι αναλυτές, μεταξύ αυτών και της Morgan Stanley, 
συνιστούν ότι οι τιμές Henry Hub θα αυξηθούν βραχυχρόνια και μένει να 
δούμε πώς οι δυνάμεις προσφοράς και ζήτησης θα διαμορφώσουν το μέλ-
λον των αμερικανικών εξαγωγών LNG.
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Ενέργεια  
και Φυσικοί 
Πόροι

Πρόσω ολοταχώς για το μεγαλύτερο  
αιολικό πάρκο του κόσμου

H Equinor και η SSE Renewables, οι δύο εταιρεί-
ες που έχουν αναλάβει την ανάπτυξη και τη δια-
χείριση του μεγαλύτερου αιολικού πάρκου στον 
κόσμο, του Dogger Bank, ανακοίνωσαν πρόσφα-
τα τα σχέδιά τους για την κατασκευή μιας νέας 
Βάσης Επιχειρήσεων και Διατήρησης (Operations 
and Maintenance – O&M Base) στο λιμάνι Tyne.
Το αιολικό πάρκο Dogger Bank αποτελεί εξ ημι-
σείας joint venture των δύο εταιρειών. Η κατα-
σκευή του μεγαλύτερου αιολικού πάρκου στον 
κόσμο, την οποία έχει αναλάβει η SSE Renewables, 
ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2020. Η νορβηγική 
Equinor θα κατασκευάσει την O&M base και θα 
διαχειριστεί τη λειτουργία του αιολικού πάρκου 
για πάνω από 25 χρόνια, όσο δηλαδή εκτιμάται η 
επιχειρησιακή ζωή του.
Η κατασκευή του Dogger Bank περιλαμβάνει 
τρεις φάσεις 1,2 GW και, όταν καταστεί πλήρως 
λειτουργικό, θα έχει τη δυνατότητα να παράσχει 
αρκετό ηλεκτρικό ρεύμα από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας για πάνω από 4,5 εκατ. νοικοκυριά στο 
Ηνωμένο Βασίλειο.
Το έργο-ορόσημο στη Βόρεια Θάλασσα θα 
δημιουργήσει 200 νέες άμεσες θέσεις εργασίας, 
καθώς επίσης ευκαιρίες για εταιρείες που δρα-

στηριοποιούνται σε όλα τα επίπεδα της εφοδια-
στικής αλυσίδας.
Ο κ. Stephen Bull, Senior Vice President της  
Equinor North Sea New Energy Solutions και 
Chair του Renewable UK, ανέφερε χαρακτηρι-
στικά ότι «η βρετανική κυβέρνηση έχει δεσμευ-
τεί να εκμηδενίσει τις εκπομπές άνθρακα έως το 
2050 και μεγάλης κλίμακας projects ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας όπως το Dogger Bank διασφα-
λίζουν την ηγετική θέση της Βρετανίας στα παρά-
κτια αιολικά πάρκα».

Το υδρογόνο ήρθε για να μείνει  
στο ενεργειακό μείγμα

Ένα νέο report του DNV GL αναφορικά με τις 
προοπτικές του υδρογόνου στην παγκόσμια 
ενεργειακή σκακιέρα είδε πρόσφατα το φως της 
δημοσιότητας.
Η έκθεση «Heading for Hydrogen» φιλοξενεί τα 
αποτελέσματα έρευνας στην οποία συμμετείχαν 
μέσω συνεντεύξεων 1.000 επαγγελματίες του 
κλάδου του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.
Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα του DNV GL 
είναι ότι ένα διαρκώς αυξανόμενο ποσοστό εταιρει-
ών υιοθετούν πολιτικές και μεθόδους παραγωγής 
μειωμένων εκπομπών άνθρακα. Πιο συγκεκριμένα, 
φέτος το 60% των συμμετεχόντων αποκρίθηκαν 
ότι στρέφονται σε καθαρότερες πρακτικές, όταν το 
2018 το ποσοστό αυτό κινούνταν στο 44%.
Πάνω από το 50% των συμμετεχόντων στην έρευ-
να του DNV GL από Ασία-Ειρηνικό (56%), Μέση 
Ανατολή και Βόρεια Αφρική (54%) και Ευρώπη 
(53%) ανέφεραν ότι το υδρογόνο θα αποτελέσει 
σημαντικό μέρος του ενεργειακού μείγματος τα 
επόμενα δέκα έτη.
Ωστόσο, το report επικεντρώνεται στις πολιτικές, 
τεχνικές και οικονομικές συνιστώσες που είναι 
αναγκαίες προκειμένου να κεφαλαιοποιηθούν τα 
οφέλη από τη χρήση του υδρογόνου. Χαρακτηρι-
στικά, στο «Heading for Hydrogen» τονίζεται ότι, 
για να φτάσουν στο σημείο η βιομηχανία και οι 
κοινωνίες να απολαύσουν τα μέγιστα οφέλη του 
υδρογόνου, απαιτείται όλοι οι εμπλεκόμενοι στην 
αγορά να εστιάσουν στην ασφάλεια, στις υπο-
δομές, στις μεθόδους αποθήκευσης εκπομπών 
άνθρακα και στις τεχνολογίες για την ανάπτυξη 
κατάλληλων κινήτρων προς τη χρήση του.
«Το υδρογόνο βρίσκεται στο προσκήνιο, καθώς 
διαδραματίζεται η ενεργειακή μετάβαση. Όμως, 
για να αξιοποιηθούν οι δυνατότητές του, τόσο οι 
κυβερνήσεις όσο και η βιομηχανία θα πρέπει να 
λάβουν τολμηρές αποφάσεις», δήλωσε η κ. Liv A. 
Hovem, CEO του DNV GL – Oil & Gas. «Η πρό-
κληση τώρα είναι η αλλαγή του χρονοδιαγράμμα-

Επιμέλεια:
Γιάννης 
Θεοδωρόπουλος



τος: από το υδρογόνο στον ορίζοντα, στο υδρο-
γόνο στα σπίτια, στις επιχειρήσεις και στα συστή-
ματα μεταφοράς μας», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Το φυσικό αέριο της Μοζαμβίκης ελκύει 
ενεργειακούς κολοσσούς

Η γαλλική Total εξασφάλισε χρηματοδότηση 
ύψους $14,4 δισ. για το LNG project της στη 
Μοζαμβίκη, σύμφωνα με το Reuters.
Πηγές που επικαλείται το Reuters θέλουν την 
Total να έχει έλθει σε οικονομική συμφωνία με 
μια ομάδα είκοσι δανειστών για την πρώτη φάση 
της χρηματοδότησης του project της, η οποία θα 
κοστίσει $14,4 δισ. Η Total εκτιμά ότι η οικονομική 
συμφωνία της θα έχει ολοκληρωθεί εντός του Q3.
Η Total απέκτησε το 26,5% του μεριδίου της 
Anadarko στο LNG project τον περασμένο 
Σεπτέμβριο, έναντι $3,9 δισ., με την παραγωγή να 
αναμένεται να ξεκινήσει το 2024.

Στα σκαριά νέος τερματικός LNG στην Κίνα

H Sinopec ήλθε σε συμφωνία με την τοπική κυβέρ-
νηση της πόλης Zhoushan στην Κίνα για την κατα-
σκευή ενός τερματικού LNG αξίας $2,8 δισ.
Ο νέος τερματικός θα δύναται να δέχεται φορτία 
15 εκατ. τόνων LNG ετησίως και θα είναι ο τρίτος 

τερματικός LNG στην πόλη-λιμάνι της ανατολικής Κίνας. Η πρώτη φάση 
του νέου τερματικού θα περιλαμβάνει την κατασκευή δύο αποβαθρών, τεσ-
σάρων δεξαμενόπλοιων αποθήκευσης φυσικού αερίου με χωρητικότητα 
220.000 κ.μ. έκαστο και βοηθητικών εγκαταστάσεων, που θα μπορούν να 
μεταφέρουν 7 εκατ. τόνους φυσικού αερίου ετησίως.
Όπως ανακοίνωσε η τοπική κυβέρνηση, η κατασκευή του τερματικού θα 
ξεκινήσει το δεύτερο μισό του 2021 και το 2024 αναμένεται η έναρξη της 
λειτουργίας του. Η Sinopec διαχειρίζεται τρεις τερματικούς σταθμούς LNG 
στις πόλεις Tianjin, Qingdao και Beihai.

Καταριανή «επέλαση» και στην Αφρική

Η Qatar Petroleum κατέληξε σε συμφωνία με την Total για την απόκτηση 
του 45% του συμμετοχικού ενδιαφέροντος στα πεδία CI-705 και CI-706 
στη Λεκάνη Tano στις ακτές της Ακτής Ελεφαντοστού.
Τα δύο πεδία καλύπτουν έκταση 3.200 τ.χλμ., διαθέτουν βάθος υδάτων που 
κινείται σε ένα εύρος 1.000-2.000 μ., ενώ βρίσκονται 35 χλμ. από τη στεριά 
και 100 χλμ. από τα πεδία Foxtrot, Espoir και Baobab. Τα τελευταία χρόνια, 
η ευρύτερη περιοχή έχει συγκεντρώσει το επενδυτικό ενδιαφέρον ενεργει-
ακών κολοσσών, καθώς οι προοπτικές ανακάλυψης σημαντικών ποσοτήτων 
υδρογονανθράκων είναι μεγάλες.
Με αφορμή τη συμφωνία, η Α.Ε. ο Saad al-Kaabi, υπουργός Ενεργειακών 
Υποθέσεων του Κατάρ και CEO της Qatar Petroleum, ανέφερε ότι η συμ-
μετοχή στα δύο αυτά blocks σηματοδοτεί την ανάπτυξη του χαρτοφυλα-
κίου δραστηριοτήτων της QP στην Αφρική και την πρώτη επένδυση στην 
Ακτή Ελεφαντοστού. «Τα υπεράκτια πεδία στην Αφρική αποτελούν στόχο 
για τη διεθνή στρατηγική ανάπτυξης της Qatar Petroleum», σχολίασε χαρα-
κτηριστικά.

luboilorder@lukoil.com
www.lukoilmarine.com

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

NAVIGO MCL Extra
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ΝΕΟΤΕΥΚΤΑ

GasLog Ltd.:
«GasLog Wales», «GasLog Windsor»



Τα δύο νεότευκτα LNG Carriers  
της GasLog Ltd.

Παρά τις δυσκολίες που υφίστα-
νται παγκοσμίως τους τελευταίους 
μήνες λόγω του Covid-19, η GasLog 
Ltd. παρέλαβε δύο νεότευκτα πλοία 
μεταφοράς υγροποιημένου φυσι-
κού αερίου. Πιο συγκεκριμένα, η 
GasLog παρέλαβε την 1η Απριλίου 
το «GasLog Windsor», ενώ την 11η 
Μαΐου καλωσόρισε στον στόλο της 
το «GasLog Wales». 
Τα δύο αδελφά πλοία διαθέτουν τις 
νεότερες τεχνολογίες στη διαχείρι-
ση του αερίου και των συστημάτων 
πρόωσης, χωρητικότητα 180.000 m3 
XDF έκαστο και ναυπηγήθηκαν από 

τη Samsung Heavy Industries στη 
Νότια Κορέα.
Για το σημαντικό επίτευγμα της 
παραλαβής των δύο νεότευκτων 
πλοίων εν μέσω πανδημίας, η GasLog 
Ltd. εξέφρασε τις ευχαριστίες της 
προς όλα τα μέλη που συνέβαλαν 
στην τήρηση του χρονοδιαγράμ-
ματος και στην προετοιμασία των 
πλοίων για την ασφαλή έναρξη λει-
τουργίας τους.
Τα «GasLog Windsor» και «GasLog 
Wales» αποτελούν αντίστοιχα το 
29ο και το 30ό πλοίο  που παραλαμ-
βάνει η GasLog Ltd.

Ονόματα πλοίων
«GasLog Wales»,  
«GasLog Windsor» 

Τύπος 
Liquified Natural Gas Carrier 
(LNGC)

Έτος παραλαβής
2020

Ναυπηγείο 
Samsung Heavy Industries Co. Ltd.

Νηογνώμονας
ABS

Χωρητικότητα
92.764,5 MT

Σημαία
Bermuda
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Τεχνολογία 
και Ναυπηγική

Drones στην υπηρεσία πλοίων:  
μια εξέλιξη-ορόσημο

Την Παρασκευή 22 Μαΐου έλαβε χώρα στο λιμά-
νι του Ρότερνταμ μια εξέλιξη-ορόσημο: η πρώ-
τη εναέρια παράδοση ανταλλακτικών στο πλοίο 
«Pioneering Spirit» της Allseas με τη χρήση 
drone. To «Pioneering Spirit» ελλιμενίζεται στο 
Alexiahaven και προετοιμάζεται για τις υπερά-
κτιες επιχειρήσεις του. Πρόκειται ουσιαστικά 
για την πρώτη παράδοση που πραγματοποίησε 
drone σε πλοίο στην Ολλανδία.
Το πιλοτικό πρόγραμμα, το οποίο συγκροτή-
θηκε από τη Λιμενική Αρχή του Ρότερνταμ, την 
Allseas και την Dutch Drone Delta, επιχειρεί να 
διαπιστώσει κατά πόσο οι εναέριες παραδόσεις 
drones σε πλοία μπορούν να αυξήσουν την απο-
τελεσματικότητα των μεταφορών στον ολλανδι-
κό λιμένα.
«Η χρήση νέων τεχνολογιών μάς επιτρέπει να 
κάνουμε το λιμάνι πιο “έξυπνο”, πιο ασφαλές 
και πιο αποδοτικό. Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα 
αποτελεί ένα τέτοιο πρώτο παράδειγμα, καθώς 
καθιστά αποτελεσματικές τις μεταφορές στο 
λιμάνι γενικά και μειώνει την πίεση στο οδικό 
δίκτυο», ανέφερε η Ingrid Römers, σύμβουλος 
του Λιμένα του Ρότερνταμ.
Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Allseas ανέφε-
ρε ότι το project παρέχει μια ευκαιρία στην εται-
ρεία να εξετάσει εάν τα drones αποτελούν έναν 

αποδοτικό τρόπο παράδοσης εξαρτημάτων στα 
πλοία. «Εάν ελικόπτερα δεν είναι διαθέσιμα και 
χρειαζόμαστε άμεσα ανταλλακτικά, οι παραδό-
σεις μέσω drones μπορούν να μας ωφελήσουν», 
αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ο μεγαλύτερος κινητήρας διπλού καυσίμου 
στον κόσμο

Ο μεγαλύτερος στον κόσμο low speed κινητήρας 
διπλού καυσίμου αποτελεί πλέον γεγονός, καθώς 
εγκαινιάστηκε πρόσφατα από την China State 
Shipbuilding Corporation (CSSC) στην Κίνα.
Ο εν λόγω κινητήρας αναπτύχθηκε από τη 
Winterthur Gas & Diesel (WinGD), θυγατρική 
της CSSC, και κατασκευάστηκε από τη Shanghai 
CSSC Mitsui Shipbuilding Diesel Engine Co. Ο 
νηογνώμονας Bureau Veritas απένειμε έγκριση 
τύπου στον κινητήρα διπλού καυσίμου 12X92DF 
της WinGD έπειτα από μια σειρά δοκιμών. 
Όπως ανέφερε ο κ. Olivier Cartier, Technical 
Vice President του Bureau Veritas, η διαδικασία 
πιστοποίησης του 12X92DF της WinGD υπήρξε 
ιδιαίτερα χρονοβόρα, λόγω του μεγέθους και της 
πολυπλοκότητας του κινητήρα.
Στις 26 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η ψηφιακή εκδή-
λωση εορτασμού της σημαντικής αυτής εξέλιξης, 
στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της ναυτιλι-
ακής βιομηχανίας από το Πεκίνο, τη Σαγκάη, το 
Παρίσι, τη Μασσαλία και το Βίντερτουρ.

Επιμέλεια:
Στέφανος  
Πουλημένος



Samsung Heavy Industries Company

• USCG Approved
• Autocleaning Samsung Filter
• Low operation and maintenance cost
• Optimized Retrofit
• Worldwide service network
• European Training and Spare Parts Center in DCSI  

premises in Piraeus

D.C.S.International Ltd
Filonos 107 – 109, Piraeus Greece, Tel: +30 210 4181833   E mail: dcsi@dcsi.gr   www.dcsi.gr
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Ο κινητήρας είναι σχεδιασμένος για σύγχρονα μεγάλα και πολύ μεγάλα 
containerships, και μάλιστα θα εξοπλίσει εννέα ULCS (Ultra Large Container 
Ships) της CMA CGM Group. Ζυγίζει, δε, πάνω από 2.100 τόνους.
O κ. Fanpei Lei, Chairman/Party Secretary της CSSC, ανέφερε ότι η ανάπτυ-
ξη του κινητήρα έρχεται σε συμφωνία με την αποστολή της βιομηχανίας για 
τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

Ηλεκτρονικές φορτωτικές:  Ήρθαν για να μείνουν;

Η Digital Container Shipping Association (DCSA), η ΜΚΟ που ιδρύθηκε το 
2019 από τις μεγαλύτερες εταιρείες της liner ναυτιλίας, προετοιμάζεται για 
την έλευση της ψηφιακής φορτωτικής στην αγορά μεταφοράς εμπορευ-
ματοκιβωτίων. Σύμφωνα με το τελευταίο report της DCSA, η υιοθέτηση 
των ψηφιακών φορτωτικών μπορεί να επιφέρει εξοικονόμηση $4 δισ. για 
τη βιομηχανία. Η DCSA θεωρεί ότι «η εξάλειψη της χρήσης χαρτιού σε 
συναλλαγές εντός της liner ναυτιλίας θα βελτιώσει κάθε πτυχή του εμπορί-
ου containers, καθιστώντας το γρηγορότερο, αποτελεσματικότερο και πιο 
φιλικό προς το περιβάλλον». Επιπλέον, λόγω της πανδημίας του Covid-19, 
πολλοί διαχειριστές πλοίων και πάροχοι τεχνικών λύσεων έχουν ξεκινήσει 
να καθιερώνουν σε μικρό βαθμό τις ηλεκτρονικές φορτωτικές.
Για την καλύτερη κατανόηση των πλεονεκτημάτων καθιέρωσης ηλεκτρονι-
κών φορτωτικών, η DCSA διεξήγαγε έρευνα για την ποσοτικοποίηση της 
εξοικονόμησης κόστους που αυτές αναμένεται να επιφέρουν. Τα αποτε-
λέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το κόστος χρήσης των παραδοσιακών 
φορτωτικών είναι τριπλάσιο από τη χρήση ηλεκτρονικών.
Με ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης 2,4%, σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως προ-
βλέπει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) 
έως το 2030, η DCSA εκτιμά ότι η βιομηχανία μπορεί να εξοικονομήσει 
έως και $4 δισ., εάν το 50% των συνολικών φορτωτικών πραγματοποιούνται 
ηλεκτρονικά.

Ιαπωνική συνεργασία για την αυτονομία των πλοίων

H ΝΥΚ Line και η MTI Co. Ltd. έλαβαν από τον ιαπωνικό νηογνώμονα Class 
NK Έγκριση επί της Αρχής (Approval in Principle – AiP) για ένα πλαίσιο 
ανάπτυξης αυτόνομων πλοίων που φέρει την ονομασία «APExS».
Πρόκειται μάλιστα για το πρώτο τέτοιο πλαίσιο ανάπτυξης αυτόνομων 
πλοίων που λαμβάνει έγκριση στην Ιαπωνία. Όπως αναφέρεται στην ανα-
κοίνωση της ΝΥΚ, με βάση το εν λόγω πλαίσιο, ο ιαπωνικός κολοσσός θα 

ενισχύσει τη συνεργασία του με εγχώριους και 
διεθνείς εταίρους για την ανάπτυξη τεχνολογιών 
αυτόνομων πλοίων που θα συμβάλουν σε προηγ-
μένες και ασφαλείς λειτουργίες.
Ο Class NK έχει εμπλακεί σε διάφορα projects 
και εργάζεται διαρκώς για την ανάπτυξη απαραί-
τητων προδιαγραφών ασφαλείας, προκειμένου 
να υποστηρίξει και να εφαρμόσει αυτόνομες 
λειτουργίες για πλοία. Μάλιστα, τον περασμένο 
Ιανουάριο, ο νηογνώμονας εξέδωσε τις «Κατευ-
θυντήριες γραμμές για αυτοματοποιημένη/αυτό-
νομη λειτουργία πλοίων», που σκοπό έχουν να 
συμπεριληφθούν οι απαιτήσεις που αφορούν τον 
σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση και 
τη συντήρηση των αυτοματοποιημένων συστη-
μάτων κατά τη λειτουργία τους.
Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι η ΝΥΚ πραγματοποίη-
σε πέρυσι την πρώτη παγκοσμίως δοκιμή αυτό-
νομων πλοίων (MASS) για το πλοίο μεταφοράς 
αυτοκινήτων και φορτηγών (PCTC) «Ιris Leader», 
σύμφωνα με τις ενδιάμεσες κατευθυντήριες 
γραμμές του ΙΜΟ για τις δοκιμές ΜΑSS.

Το πρώτο ποταμόπλοιο κατανάλωσης 
υδρογόνου

Η ABB θα παράσχει τις λύσεις της ισχύος και 
πρόωσης για ένα νεότευκτο πλοίο που θα επιχει-
ρεί στον Ροδανό ποταμό στη Γαλλία και θα κινεί-
ται αποκλειστικά με τη χρήση κυψελών καυσίμου 
υδρογόνου.
Η εταιρεία, συνεπώς, ενισχύει τη θέση της στην 
παροχή τεχνολογιών κυψελών καυσίμου υδρογό-
νου μέσω του FLAGSHIPS, της πρωτοβουλίας που 
χρηματοδοτείται από την ΕΕ για την ανάπτυξη 
εμπορικών πλοίων μηδενικών εκπομπών για εσω-
τερικούς πλόες και ταξίδια μικρών αποστάσεων.
Το πλοίο, για το οποίο η ABB θα προσφέρει 
τις υπηρεσίες της, θα διαχειρίζεται η γαλλική 
Compagnie Fluviale de Transport (CFT), θυγατρική 
της Sogestran Group, και αναμένεται να παραδο-
θεί το 2021. Με το υδρογόνο που απαιτείται για τις 
κυψέλες καυσίμου να προέρχεται από ανανεώσι-
μες πηγές ενέργειας στην ξηρά, η πλήρης ενερ-
γειακή αλυσίδα του πλοίου θα είναι απαλλαγμένη 
από εκπομπές. «Ως ένας από τους κύριους υπο-
στηρικτές των βιώσιμων μεταφορών, η ABB έχει 
δεσμευτεί να διαμορφώσει το μέλλον της θαλάσ-
σιας βιομηχανίας, όπου πλοία θα επιχειρούν στα 
ύδατα του κόσμου πιο αποδοτικά και πιο καθα-
ρά», αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΑΒΒ.
Το FLAGSHIPS αποτελεί ένα project που σκοπό 
έχει να καταδείξει ότι οι κυψέλες καυσίμου συνι-
στούν μια πρακτική και υλοποιήσιμη λύση πρό-
ωσης για ιδιοκτήτες και κατασκευαστές μεσαίου 
μεγέθους πλοίων.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ
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M/V SEAVEN PROGRESS:  
Το νέο φορτηγό πλοίο μεταφοράς 
τσιμέντου της Seaven

Ο στόλος της Seaven ενισχύεται με την προσθήκη 
του φορτηγού πλοίου μεταφοράς τσιμέντου M/V 
SEAVEN PROGRESS, ελληνικής σημαίας, χωρητικό-
τητας 6.375 dwt και κατασκευής 2007.
Το πλοίο εντάχθηκε στον στόλο της εταιρείας τον 
Απρίλιο του 2020 και πλέον ο στόλος της Seaven 
αριθμεί τέσσερα (4) φορτηγά πλοία μεταφοράς 
τσιμέντου, εκ των οποίων τα τρία (3) φέρουν την 
ελληνική σημαία, και επτά (7) σύγχρονα χημικά 
δεξαμενόπλοια, μικρού και μεσαίου μεγέθους, τα 
οποία φέρουν όλα την ελληνική σημαία.
Η Seaven τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε σταθε-
ρή τροχιά ανάπτυξης του στόλου της και βελτιστο-
ποίησης της οργανωτικής της δομής.

MARKET NEWS
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Εν 
Πτήσει

Ενέσεις δισεκατομμυρίων  
στις αεροπορικές εταιρείες

Οι επαναλαμβανόμενες προειδοποιήσεις και 
εκκλήσεις της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφο-
ρών (IATA) φαίνεται πως εισακούστηκαν από 
πολλές κυβερνήσεις του κόσμου, οι οποίες ανα-
κοινώνουν μέτρα στήριξης για τον πληττόμενο 
αεροπορικό κλάδο και ανοίγουν τη στρόφιγγα 
για τη χρηματοδότηση των αεροπορικών εταιρει-
ών. Κατά τη διάρκεια του παγκόσμιου lockdown, 
πολλές αεροπορικές εταιρείες ανέφεραν τις 
δυσκολίες για την οικονομική τους επιβίωση, ενώ 
κάποιες ήδη κήρυξαν πτώχευση.
Η Ιταλία ήταν από τις πρώτες χώρες που προ-
σέφεραν στήριξη στη χρεοκοπημένη Alitalia, 
προχωρώντας αναγκαστικά στην κρατικοποίησή 
της. Στην παροχή βοήθειας κατέληξαν και άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες. Η Γαλλία και η Ολλανδία ανα-
κοίνωσαν τη χρηματοδότηση της σύμπραξης 
Air France-KLM, με την παροχή 9-11 δισ. ευρώ. Η 
γερμανική Lufthansa θα λάβει κρατική βοήθεια 9 
δισ. ευρώ, με το γερμανικό Δημόσιο να αποκτά 
το 25% του γερμανικού κολοσσού. Ταυτόχρο-
να, η γερμανική Condor εξασφάλισε δανειακές 
εγγυήσεις ύψους 550 εκατ. ευρώ από το Δημόσιο. 
Οι θυγατρικές εταιρείες της Lufthansa, Swiss και 

Edelweiss, εξασφάλισαν δανειακές εγγυήσεις αξί-
ας 1,2 δισ. ευρώ από την Ελβετία. Ο όμιλος IAG θα 
λάβει κρατική ενίσχυση ύψους 1 δισ. ευρώ από την 
ισπανική κυβέρνηση, για τις ισπανικές εταιρείες 
Iberia και Vueling. Το Ηνωμένο Βασίλειο παραχώ-
ρησε κρατικό δάνειο 675 εκατ. ευρώ στην Easyjet 
και δάνειο 670 εκατ. ευρώ στην ιρλανδική Ryanair, 
παρά το γεγονός ότι ο CEO της, Michael O’Leary, 
έχει ταχθεί επανειλημμένως κατά της χρηματικής 
ενίσχυσης των αεροπορικών εταιρειών.
Σύμφωνα με την IATA, η οικονομική υποστήριξη 
του αεροπορικού κλάδου, σε παγκόσμιο επίπεδο, 
θα αγγίξει και πιθανόν να ξεπεράσει στο μέλλον 
τα $123 δισ. Τα περισσότερα κράτη, ακόμα και αν 
δεν παρέχουν άμεσες επιδοτήσεις στις αεροπο-
ρικές εταιρείες τους, λαμβάνουν μέτρα στήριξης 
γι’ αυτές, όπως για παράδειγμα φοροελαφρύνσεις.
Το τοπίο των αερομεταφορών μεταβάλλεται μέρα 
με τη μέρα, καθώς οι συνθήκες συνεχώς αλλά-
ζουν και ανακοινώνονται νέα μέτρα στήριξης του 
κλάδου. Ήδη η Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα έχουν αναφερθεί σε μέτρα οικονομικής 
ενίσχυσης της Turkish και της Emirates αντίστοι-
χα, χωρίς ωστόσο να έχουν δώσει λεπτομέρειες. 
Το μόνο βέβαιο είναι ότι η μάχη της επιβίωσης 
των αεροπορικών εταιρειών είναι ακόμη στην 
αρχή.

Επικαιρότητα  
από τον χώρο των 
αερομεταφορών

Επιμέλεια:
Κωνσταντίνος
Γιαννακόπουλος



ενθαρρύνουν τους πελάτες να επιστρέψουν, όπως ανακοίνωσε η Διεθνής 
Ένωση Αερομεταφορών (IATA).
«Οι αεροπορικές εταιρείες χρειάζονται ρευστότητα λόγω της κρίσης και 
προσπαθούν να ενθαρρύνουν τους επιβάτες να επιστρέψουν προσφέρο-
ντας χαμηλά ναύλα», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της IATA, Μπρά-
ιαν Πιρς, σε διαδικτυακή παρουσίαση.

Μπαράζ απολύσεων στην Boeing

Παρά το γεγονός ότι η αμερικανική αεροναυπηγική εταιρεία Boeing ανακοί-
νωσε τη σταδιακή επανέναρξη της παραγωγής του Boeing 737 MAX, κάτι 
που σηματοδοτεί την προσπάθεια επιστροφής στην κανονικότητα, κατα-
φεύγει ταυτόχρονα σε μαζικές μειώσεις του προσωπικού της.
Η αμερικανική εταιρεία παρουσίασε σημαντικές ζημίες το περασμένο έτος, 
που οφείλονται κυρίως στην καθήλωση των Boeing 737 MAX. Για τον λόγο 
αυτόν είχε προβεί σε παύση της παραγωγής του συγκεκριμένου μοντέλου, 
μέχρι τη διαδικασία της επαναπιστοποίησής του. Δεδομένου ότι αυτή η 
στιγμή πλησιάζει, η εταιρεία αποφάσισε να ξεκινήσει και πάλι την παραγωγή 
του. Ωστόσο, η ήδη επιβαρυμένη οικονομική της κατάσταση και η πανδημι-
κή κρίση οδήγησαν την Boeing στην απόφαση να περικόψει χιλιάδες θέσεις 
εργασίας. Οι αναφορές σε διεθνή ειδησεογραφικά μέσα κάνουν λόγο για 
περικοπές που θα αγγίξουν τα 16.000 άτομα συνολικά. Οι μειώσεις προσω-
πικού, μάλιστα, αφορούν ακόμα και εξειδικευμένο προσωπικό. Σε πρόσφα-
τα δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου, γίνεται λόγος για την απόλυση 
τουλάχιστον 1.500 μηχανικών και άλλων 1.000 ατόμων που αποτελούν τεχνι-
κό προσωπικό.
Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας δεν αναμένεται να βελτιωθεί σύντο-
μα, καθώς, ακόμα και με αρκετές περικοπές του κόστους και την επαναφο-
ρά του 737 MAX στους αιθέρες, έχει μειωθεί δραστικά η ζήτηση για νέα 
αεροσκάφη. Η άνευ προηγουμένου υγειονομική κρίση φαίνεται πως έχει 
γονατίσει ακόμα και αεροπορικές εταιρείες-γίγαντες, οι οποίες προχωρούν 
αναγκαστικά σε μειώσεις, καθυστερήσεις ή ακόμα και ακυρώσεις παραγγε-
λιών για νέα αεροσκάφη. Οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες φαίνεται να 
αναγνωρίζονται και από τον CEO της Boeing, ο οποίος δήλωσε ότι είναι 
πολύ πιθανό μία από τις μεγάλες αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες να 
καταρρεύσει εξαιτίας της κρίσης που προκάλεσε ο Covid-19.

Στα ύψη οι οικονομικές υποχρεώσεις  
της αεροπορικής βιομηχανίας

Σε πρόσφατη ανάλυσή της, η Διεθνής Ένωση Αερο-
μεταφορών επισήμανε τον αντίκτυπο της πανδη-
μικής κρίσης στις οικονομικές υποχρεώσεις των 
αεροπορικών εταιρειών. Σύμφωνα με την οικονομι-
κή ανάλυση, το χρέος του αεροπορικού κλάδου θα 
ανέλθει σε $550 δισ. μέχρι το τέλος του τρέχοντος 
έτους, αυξημένο κατά $120 δισ. σε σύγκριση με το 
περασμένο έτος, δηλαδή κατά 28%.
Σημαντικό ρόλο στην αύξηση των οικονομικών 
υποχρεώσεων διαδραματίζουν και οι κρατικές 
χρηματοδοτήσεις των αεροπορικών εταιρειών, 
καθώς μεγάλο μέρος αυτών αποτελούν κρατι-
κά δάνεια που θα πρέπει να επιστραφούν. Πιο 
συγκεκριμένα, από τα συνολικά $123 δισ. που 
έχουν δοθεί στον αεροπορικό κλάδο ως οικο-
νομική ενίσχυση, τα $67 δισ., δηλαδή το 55%, θα 
πρέπει να αποπληρωθούν. Από αυτό το πόσο, τα 
$50 δισ. αφορούν κρατικά δάνεια, τα $5 δισ. αφο-
ρούν την καταβολή φόρων που έχει αναβληθεί 
και τα $12 δισ. εγγυήσεις δανείων. Παραπάνω από 
$52 δισ. προέρχονται από εμπορικές πηγές, όπως 
εμπορικά δάνεια, χρέος κεφαλαιαγοράς, χρέος 
από νέες λειτουργικές μισθώσεις και πρόσβαση 
σε υπάρχουσες πιστωτικές διευκολύνσεις.
Η μεγάλη αύξηση του χρέους είναι σαφώς ανα-
μενόμενη, δεδομένων των εξαιρετικά δύσκολων 
οικονομικών συνθηκών, ωστόσο θα αποτελέ-
σει μία ακόμα τροχοπέδη στην ανάκαμψη της 
αεροπορικής αγοράς. Οι αεροπορικές εταιρείες 
προσπαθούν να μειώσουν κατά το δυνατόν τα 
λειτουργικά τους κόστη και να βρουν την κατάλ-
ληλη ισορροπία ανάμεσα στο να μην είναι παθη-
τικές και να παραμείνουν ανταγωνιστικές.
Η παρούσα οικονομική ανάλυση φυσικά θεω-
ρείται αρκετά πρώιμη, καθώς γίνεται στο πρώτο 
μισό του τρέχοντος έτους, ενώ ακόμη παραμένει 
άγνωστο το ποια θα είναι η κατάσταση τους επό-
μενους μήνες. Το σενάριο οι παρούσες προβλέ-
ψεις να είναι χειρότερες τελικά δεν είναι διόλου 
απίθανο, δεδομένου ότι οι υγειονομικές αρχές 
σε ολόκληρο τον κόσμο αναμένουν και δεύτε-
ρο κύμα του κορονοϊού, πιθανότατα μέσα στο 
έτος, κάτι που αναπόφευκτα θα επηρεάσει και τις 
μεταφορές γενικότερα.

Αύξηση της αεροπορικής κίνησης τον Μάιο 

Η επιβατική κίνηση στις αερομεταφορές παγκο-
σμίως αυξήθηκε κατά 30% τον Μάιο από τα πολύ 
χαμηλά επίπεδα του Απριλίου, καθώς οι αερο-
πορικές εταιρείες μείωσαν τις τιμές για πτήσεις 
εσωτερικού κατά 23% κατά μέσο όρο, για να 
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Εισαγωγή

Με ποια κριτήρια οι πρωτοετείς σπουδαστές των ΑΕΝ 
επιλέγουν τη ναυτιλιακή εταιρεία με την οποία θα 
πραγματοποιήσουν το πρώτο εκπαιδευτικό τους ταξίδι; 
Πώς διαφέρουν τα κριτήρια επιλογής εταιρείας για τους 
άνδρες και τις γυναίκες; Ποιες είναι οι επιθυμητές παροχές 
εν πλω και πώς διαφοροποιούνται για τους πρωτοετείς 
σπουδαστές που φοιτούν στις Σχολές Πλοιάρχων σε σχέση 
με αυτούς που φοιτούν στις Σχολές Μηχανικών;

Τα Ναυτικά Χρονικά παρουσιάζουν, στις σελίδες που ακολουθούν, ορισμένα ενδιαφέροντα ευρήματα, 
που αφορούν τις επιδιώξεις των φερέλπιδων αξιωματικών ΕΝ.
Τα στοιχεία που παρουσιάζονται προέκυψαν από τα ερωτηματολόγια που συνέλεξε η δημοσιογραφι-
κή ομάδα των Ναυτικών Χρονικών, στο πλαίσιο της ετήσιας ειδικής έρευνας για το προφίλ των πρωτο-
ετών σπουδαστών ΑΕΝ, μέρος της οποίας δημοσιεύτηκε στο τεύχος Απριλίου-Μαΐου των Ναυτικών 
Χρονικών.

Μεθοδολογία

Για τη συγκεκριμένη έρευνα δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο, το οποίο διαμοιράστηκε στους πρω-
τοετείς σπουδαστές των ΑΕΝ σε έντυπη αλλά και σε ψηφιακή μορφή κατά το διάστημα Δεκέμβριος 
2019-Φεβρουάριος 2020.
Το αρχικό δείγμα αποτελούνταν από 1.211 απαντήσεις πρωτοετών σπουδαστών των ΑΕΝ. Έπειτα από 
εκκαθάριση των μη συμπληρωμένων ή εκουσίως πλημμελώς συμπληρωμένων ερωτηματολογίων, το δείγμα 

διαμορφώθηκε σε 1.099 ερωτηματολόγια, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 82% του συνόλου των 
εισαγομένων (1.340 σπουδαστές) στις ΑΕΝ για το εκπαιδευτικό  έτος 2019-2020.
Καθότι τα ποσοστά που παρουσιάζονται στην έρευνα έχουν στρογγυλοποιηθεί στους πλη-
σιέστερους ακέραιους αριθμούς, προκειμένου να είναι ευανάγνωστα, ενδέχεται σε ορισμένα 
διαγράμματα και πίνακες το άθροισμα των ποσοστών να είναι μεγαλύτερο ή και μικρότερο 
από 100%, με απόκλιση +/-2%.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Τι αναζητούν οι πρωτοετείς 
σπουδαστές των ΑΕΝ από 
τις ναυτιλιακές εταιρείες;
Ερευνητές:
Χάρης Παππάς 
Καπτ. Γεώργιος Γεωργούλης

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ





122

Επιλογή ναυτιλιακής εταιρείας

Η συντριπτική πλειοψηφία (96%) των σπουδαστών θεωρούν εξαιρετικά σημαντική, πολύ σημαντική ή 
σημαντική την «Επαγγελματική σταθερότητα/ασφάλεια» κατά την επιλογή της ναυτιλιακής εταιρείας 
στην οποία θα εργαστούν, ενώ ακολουθούν οι « Ίσες ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη» (93%) και 
η «Καλή επικοινωνία με το Τμήμα Πληρωμάτων» (92%), γεγονός που ενισχύει την πεποίθηση πως η 
κουλτούρα της εταιρείας αποτελεί τον πρωταρχικό παράγοντα για τους νέους σπουδαστές. 

Οι «Απολαβές» βρίσκονται χαμηλότερα, στην τέταρτη θέση, με ποσοστό 91%, ενώ ακολουθεί ο «Σύγ-
χρονος στόλος» και η «Φήμη της εταιρείας» με ποσοστό 89%. Τη μικρότερη επιρροή φαίνεται να 
ασκούν οι παράγοντες «Εθνικότητα των πληρωμάτων» (64%) και οι «Συστάσεις των καθηγητών» (58%).

Διάγραμμα 1 

Αξιολόγηση παραγόντων για την επιλογή ναυτιλιακής εταιρείας
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Διάγραμμα 44 Αξιολόγηση παραγόντων για την επιλογή ναυτιλιακής εταιρείας 
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Το φύλο φαίνεται να επηρεάζει τη βαρύτητα των παραγόντων «Επαγγελματική σταθερότητα/Ασφά-
λεια» και « Ίσες ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη», καθώς οι γυναίκες τούς θεωρούν σημαντι-
κότερους παράγοντες (4,81/5 και 4,69/5 αντίστοιχα) σε σχέση με τους άνδρες (4,43/5 και 4,08/5 
αντίστοιχα).

Διάγραμμα 2 

Παράγοντες για την επιλογή ναυτιλιακής εταιρείας με βάση το φύλο
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Διάγραμμα 45 Παράγοντες για την επιλογή ναυτιλιακής εταιρείας με βάση το φύλο 

 

 

 

 

 

 

 

2,87

2,89

3,84

3,77

3,97

3,98

4,19

4,69

4,81

2,71

3,12

3,71

3,97

3,92

3,89

4,08

4,08

4,43

Οι συστάσεις των καθηγητών μου

Η εθνικότητα των πληρωμάτων

Η ευελιξία στους χρόνους ναυτολόγησης

Οι απολαβές

Ο σύγχρονος στόλος

Η φήμη της εταιρείας

Η καλή επικοινωνία με το Τμήμα Πληρωμάτων

Οι ίσες ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη

Η επαγγελματική σταθερότητα/ασφάλεια

Άνδρες Γυναίκες



124

Για τους μηχανικούς, οι «Απολαβές», η «Φήμη της εταιρείας» και η «Εθνικότητα των πληρωμάτων» 
φαίνεται πως διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο (4,05/5, 3,97/5 και 3,2/5 αντίστοιχα) σε σχέση με 
τους συναδέλφους τους πλοιάρχους (3,86/5, 3,86/5 και 3/5 αντίστοιχα). Αντιθέτως οι παράγοντες 
«Σύγχρονος στόλος» (3,96/5) και «Συστάσεις των καθηγητών» (2,79/5) δείχνουν να είναι σημαντικό-
τεροι για τους πλοιάρχους απ’ ό,τι για τους μηχανικούς (3,87/5 και 2,65/5 αντίστοιχα).

Διάγραμμα 3 

Παράγοντες για την επιλογή ναυτιλιακής εταιρείας με βάση την ειδίκευση

Παροχές εν πλω
Αναφορικά με τις παροχές στα πλοία, οι σπουδαστές κρίνουν πολύ ή εξαιρετικά σημαντικές την 
«Εξασφαλισμένη ιατρική περίθαλψη» (88%), το «Ποιοτικό φαγητό» (83%) και την «Αυτόνομη καμπί-
να» (81%). Παροχές, δηλαδή, που σχετίζονται άμεσα με την αντιλαμβανόμενη ασφάλεια και την καλή 
διαβίωση στο πλοίο, ακολουθώντας τη θεωρία του Abraham Maslow σχετικά με την ιεράρχηση των 
αναγκών του ανθρώπου.

Ακολουθούν οι παροχές που ικανοποιούν ανάγκες που σχετίζονται με την επικοινωνία και συγκεκρι-
μένα το «Δωρεάν τηλέφωνο», με το ποσοστό των σπουδαστών που την ιεραρχεί ως πολύ ή εξαιρετι-
κά σημαντική να αγγίζει το 65%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η παροχή «Γυμνα-
στήριο» αξιολογείται ως σημαντικότερη από τους σπουδαστές (60%) απ’ ό,τι η «Δωρεάν πρόσβαση 
στο διαδίκτυο» (59%). 
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Διάγραμμα 46 Παράγοντες για την επιλογή ναυτιλιακής εταιρείας με βάση τη σχολή φοίτησης 
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
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Διάγραμμα 46 Παράγοντες για την επιλογή ναυτιλιακής εταιρείας με βάση τη σχολή φοίτησης 
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Διάγραμμα 47 Αξιολόγηση παροχών εν πλω 
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Διάγραμμα 48 Αξιολόγηση παροχών εν πλω με βάση τη σχολή φοίτησης 
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Διάγραμμα 4 

Αξιολόγηση παροχών εν πλω

H σχολή φοίτησης δεν επηρεάζει σημαντικά τις παροχές εν πλω που οι σπουδαστές αξιολογούν ως 
σημαντικές, με εξαίρεση την «Εξασφαλισμένη ιατρική περίθαλψη» και την «Ποιότητα φαγητού», που 
αξιολογούνται ως σημαντικότερες από τους μηχανικούς (4,56/5 και 4,45/5 αντίστοιχα) σε σχέση με 
τους πλοιάρχους (4,47/5 και 4,31/5 αντίστοιχα), και την ύπαρξη «Βιβλιοθήκης», η οποία είναι σημαντι-
κότερη για τους πλοιάρχους (3,36/5) απ’ ό,τι για τους μηχανικούς (3,19/5).

Διάγραμμα 5

Αξιολόγηση παροχών εν πλω με βάση την ειδίκευση

ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
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Διάγραμμα 48 Αξιολόγηση παροχών εν πλω με βάση τη σχολή φοίτησης 
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Μουσικά όργανα

Βιβλιοθήκη

Ταινιοθήκη

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Ύπαρξη μέντορα/καθηγητή

Γυμναστήριο

Δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο

Δωρεάν τηλέφωνο

Αυτόνομη καμπίνα

Ποιότητα φαγητού

Εξασφαλισμένη ιατρική περίθαλψη

Σχολή Πλοιάρχων Σχολή Μηχανικών

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



128

Αντί επιλόγου

Απο την παραπάνω έρευνα, δύο φαίνεται πως είναι οι σημαντικότερες επιλογές που σημείωσαν το 
υψηλότερο σκορ στην αξιολόγηση των νέων:
• Η επαγγελματική σταθερότητα και ασφάλεια, δηλαδή η «οικογενειακή» δομή μιας εταιρείας που 

φροντίζει και στηρίζει τα μέλη της μέσα και έξω από το πλοίο. 
• Η ιατρική περίθαλψη και η καλή ποιότητα φαγητού να αποτελούν τις σημαντικότερες επιλογές 

για τη διαβίωση στο πλοίο, που σημαίνει δημιουργία αίσθησης της ασφάλειας και της διασφάλι-
σης της υγείας του πληρώματος πάνω στο πλοίο για την εταιρεία.

Συνολικά η έρευνα φωτίζει τις επιλογές των φερέλπιδων και πολλά υποσχόμενων νέων δοκίμων αξι-
ωματικών στις δύο ειδικότητες (καταστρώματος, μηχανοστασίου) και προσφέρει τη δυνατότητα αξι-
ολόγησης των επιλογών τους ώστε να προσφέρεται τελικά στις διαχειρίστριες ναυτιλιακές εταιρείες 
και στα τμήματα των πληρωμάτων τους η προσαρμογή των πολιτικών προσέλκυσης και διατήρησης 
των νέων αξιωματικών στην «οικογένειακή δομή» της εταιρείας τους.

Μπορείτε να διαβάσετε τα αποτελέσματα της ειδικής έρευνας των Ναυτικών Χρονικών για το προφίλ, 
τους στόχους και τις φιλοδοξίες των πρωτοετών σπουδαστών των δημοσίων ΑΕΝ στον παρακάτω 
σύνδεσμο: isalos.net/ereuna

ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ



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
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Χορηγοί Θερινών Ψηφιακών  
Διαλέξεων Ναυτιλίας

Οι Θερινές Ψηφιακές Διαλέξεις Ναυτιλίας πραγματοποιούνται με την αρωγή και τη συμμετοχή:

Γνωρίζοντας τις Ναυτιλιακές Αγορές: 
6 Διαλέξεις Ναυτιλιακής Οικονομικής

7-30 Ιουλίου 2020

Θερινές Ψηφιακές 
Διαλέξεις Ναυτιλίας

ΔιοργάνωσηΔηλώστε Συμμετοχή

       isalos.net/summerlectures
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Enesel S.A.  

Kolonaki International Center,
23A, Vas. So�as Ave., Athens 106 74
Tel: +30 210 7260500

Enesel Limited  

METIS Tower
2 Iacovou Tompazi str.  
& 28th October Ave
3107 Limassol – Cyprus
Tel: +357 2526 9700

Enesel Pte. Ltd.

137 Telok Ayer St #04-05 
Singapore 068602
Tel: +65 6222 9775

E N E S E L

On course for over a century and a half
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