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NAVIGATING
AN ADVANCED
ROUTE PLANNING
TOOL
Chart, ENP and ADP management
Purchase, download ENC charts & AENP
Viewer
Automatic updates
Automatic Port to Port Route Generation
Route import/export to ECDIS
Plans the most eﬃcient and practical routes
Full ports/container terminals database, including
more than 5000 destinations

SRHNAV, our unique maritime route
planning tool is a custom digital chart
viewer application that allows to import,
export, calculate or manually create
routes, select electronic charts &
publications, manage vessels’ existing
chart inventory and create a basket ﬁle
for ordering/update selected products
directly from SRH Marine SAIT.

Weather Overlay with comprehensive
meteorological symbology including: Wind,
Sea state, Pressure, Water current,
Sea ice and Typhoons
Weather Route Optimization
NavArea - Marpol - ECA Zones - AntiPiracy Areas
Passage Planning

THE FUTURE

SRHPlug Box creates a secure connection
between vessel’s ECDIS and SRHNAV
for automatic updates of charts folio
Automatic Route Generation
Automatic digital navigation updates
Updates and maintains all ENCs automatically
Direct connection to ECDIS via USB
Fully compatible with all ECDIS makers
Secure and automatic data transfer via embedded
AV & File Control
Compatible with all FBB/VSAT communication
platforms
Fleet Tracking via GPS connection
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SRH Plug Box is a hardware device for
secure transfer of AVCS updates to ECDIS
via USB.
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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
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Andriaki Shipping Co. Ltd

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

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

Learn more/ Send your CV to: www.andriaki.gr
9, Fragoklissias str, 151 25 Maroussi, Greece
Tel: 2106152300 / 2106152400

Οι αριθμοί
της ναυτιλίας

8%
εκτιμάται από τον DNV GL ότι θα είναι
η πτώση της ζήτησης για ενέργεια φέτος.

196,6 εκατ.
TEUs ήταν το θαλάσσιο εμπόριο
σε εμπορευματοκιβώτια το 2019,
σύμφωνα με την BIMCO.

364 εκατ. τόνοι
εκτιμάται από το IGC ότι θα είναι η
παγκόσμια παραγωγή σόγιας το 2020/2021.

84 μ.
ύψος έχει ο Πύργος του Πειραιά,
το δεύτερο ψηλότερο κτίριο στην Ελλάδα.
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1,93 εκατ.
βαρέλια ήταν η μείωση της παραγωγής
πετρελαίου από τα μέλη του OPEC+
τον περασμένο Ιούνιο.

13.676 χλμ.
είναι η ακτογραμμή της Ελλάδας.

41
σημαίες χωρών περιλαμβάνονται
στη Λευκή Λίστα του Paris MoU
για το 2019.

2.065,6 εκατ.
ευρώ ήταν η αξία των ελληνικών
εξαγωγών τον περασμένο Μάιο,
σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

TO ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φρ. Τίμερμανς, συζητά με τα μέλη
της αρμόδιας επιτροπής περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Emissions Trading System:
Γιατί η Ευρώπη πιέζει για άμεσες λύσεις
Το θέμα του μήνα που απασχόλησε τα διεθνή ΜΜΕ αφορούσε και πάλι το πράσινο μέλλον της
ευρωπαϊκής (και όχι μόνο) ναυτιλίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες υπέβαλε, σύμφωνα
με το ευρωπαϊκό δίκαιο, νομοθετική πρόταση στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα για την αναθεώρηση
του συστήματος της ΕΕ για την παρακολούθηση, την καταγραφή και την επαλήθευση των εκπομπών
CO2 από τις θαλάσσιες μεταφορές προκειμένου να την ευθυγραμμίσει με τις νέες απαιτήσεις του
ΙΜΟ. Οι ευρωβουλευτές της αρμόδιας επιτροπής για μία ακόμα φορά ανέδειξαν σημαντικά θέματα
που σχετίζονται με τις θαλάσσιες μεταφορές και το περιβάλλον, προβάλλοντας επιχειρήματα που
αντανακλούσαν τις πεποιθήσεις, τους στόχους και τους προβληματισμούς των περιφερειών που
εκπροσωπούν.

Επιμέλεια:
Ηλίας Μπίσιας,
Γιάννης Θεοδωρόπουλος
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Ορισμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διατύπωσαν την άποψη ότι δεν
υπάρχει επαρκής πρόοδος στον ΙΜΟ
αναφορικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ναυτιλίας και ζητούν από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει τις
προθέσεις του Οργανισμού σχετικά με
αυτό το θέμα, συμπεριλαμβανομένων των
στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού.
Στο προτεινόμενο κείμενο, που εγκρίθηκε από τους ευρωβουλευτές (62 ψήφοι
υπέρ, 3 κατά και 13 αποχές), η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και
Ασφάλειας των Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου φάνηκε ικανοποιημένη από το σκεπτικό της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και ψήφισε, μετά την κατάθεση τροπολογιών, ορισμένες ακόμα
πιο αυστηρές διατάξεις από την αρχική πρόταση, ώστε να συμπεριληφθούν
τα πλοία χωρητικότητας 5.000 gross
tonnage και άνω στο Emissions Trading
System (ETS) της ΕΕ.
Με τη νομοθετική πρότασή της, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και
Ασφάλειας των Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πάει ένα βήμα παραπέρα τον αρχικό σκοπό της αναθεώρησης
για την ευθυγράμμιση των data collection
systems του ΙΜΟ και της ΕΕ, επεκτείνοντας
και καθιστώντας τον νέο Κανονισμό MRV
υποχρεωτικό μέσο άμεσης μείωσης εκπομπών (βάσει του νέου
άρθρου 12α). Μια τέτοια πρόταση συνεπάγεται την επέκταση του
συστήματος ETS της ΕΕ στον ευρύτερο ναυτιλιακό κλάδο σύμφωνα με τις ακόλουθες απαιτήσεις:
•
Μειώσεις εκπομπών: Στόχος της ΕΕ για μείωση κατά
τουλάχιστον 40% των εκπομπών CO2 ανά μεταφορικό
έργο έως το 2030, με τον βασικό και τον ετήσιο
συντελεστή γραμμικής μείωσης να καθορίζεται σε
επόμενο στάδιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
•
Ένα υβριδικό market based measure-Οcean Fund:
Οι ναυτιλιακές εταιρείες των οποίων τα πλοία
προσεγγίζουν λιμάνια της ΕΕ θα πρέπει να συμβάλουν
στο σύστημα εμπορίας εκπομπών του ETS. Τουλάχιστον
το 50% των εσόδων από το σύστημα αυτό θα πρέπει να
χρησιμοποιείται μέσω του Ocean Fund. Εναλλακτικά, οι
ναυτιλιακές εταιρείες θα μπορούν να επιλέξουν μια ετήσια
εισφορά/τέλος/levy μέλους απευθείας στο Ocean Fund.
Το νέο Ocean Fund προτείνεται για την περίοδο 20222030.

Διαφαίνεται ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διάσταση απόψεων: η ναυτιλιακή βιομηχανία επιδιώκει τη δημιουργία ενός
Ταμείου (Ocean Fund ή Innovation Fund), του οποίου η δομή
και η συμβολή θα κινούνται στα πρότυπα ενός τέλους ανά
τόνο καυσίμου που καταναλώνουν τα πλοία. Από την άλλη,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οδεύει ολοταχώς προς ένα σύστημα
εμπορίας εκπομπών και για τη ναυτιλία, όπως συμβαίνει και
στις αερομεταφορές. Ως γνωστόν, ήδη έχουν υπάρξει κάποιες
σχετικές ρυθμίσεις στις αερομεταφορές που αφορούν δρομολόγια καμποτάζ, ενώ η ναυτιλία δεν είχε συμπεριληφθεί
στην αρχική νομοθεσία πριν από σχεδόν μία δεκαετία. Κύκλοι
και πηγές στην Ευρώπη αναφέρουν ότι τόσο μετά από έντονες πιέσεις ΜΚΟ αλλά και Βορειοευρωπαίων ευρωβουλευτών
και συμβούλων Επιτρόπων, όσο και εθνικών αντιπροσωπειών
στις Βρυξέλλες, αρκετοί νομοθέτες επιμένουν για την άμεση
ένταξη της ναυτιλίας σε ένα νέο «σύστημα», που πιθανώς
θα συμπαρασύρει και τον ΙΜΟ σε μια παρόμοια νομοθετική
πρωτοβουλία, όπως έχει συμβεί και σε άλλες περιπτώσεις στο
παρελθόν. Η κλιματική αλλαγή είναι εξάλλου πολύ υψηλά –πιο
ψηλά από ποτέ– στις προτεραιότητες της Κομισιόν και η ΕΕ
έχει άμεση ανάγκη από πόρους για να χρηματοδοτήσει την
έρευνα και την ανάπτυξη τόσο στον Βορρά όσο και στον
Νότο, ειδικά σε αυτή τη δραματική εποχή.
Η ναυτιλιακή βιομηχανία διαφαίνεται πως συνεχίζει να επιθυμεί ξεκάθαρα τη θέσπιση μέτρων με παγκόσμιο χαρακτήρα.
Σε κάθε περίπτωση, δύο είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν
μέχρι στιγμής: 1. Ποιο σύστημα τελικά θα ακολουθηθεί από την
ΕΕ, αφού οι αιρετοί της Ευρώπης επιθυμούν πλέον να εντάξουν
στις ρυθμίσεις που αφορούν την κλιματική αλλαγή όλες τις βιομηχανίες και 2. Πού και πώς θα διοχετεύονται τα κεφάλαια που
θα συγκεντρώνονται λαμβάνοντας υπόψη τις πιέσεις των Ευρωπαίων κατασκευαστών αλλά και ευρωβουλευτών για ενίσχυση
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και έρευνας, αποκλειστικά όμως
εντός της Ευρώπης. Είναι πάντως γεγονός ότι αρκετοί ευρωβουλευτές και στελέχη της Κομισιόν θεωρούν ότι τα κονδύλια που
θα συγκεντρωθούν θα διοχετευτούν όχι μόνο για την καινοτομία του κλάδου αλλά και για τη βελτίωση της ενεργειακής και
τεχνολογικής αποδοτικότητας της συγκεκριμένης βιομηχανίας.
Πάντως, ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι οι ευρωβουλευτές αντιλαμβάνονται πως το κόστος μετάβασης στη νέα εποχή είναι σημαντικό, για πλοιοκτήτες και διαχειριστές, και ένα
μέρος αυτών (κυρίως από τις χώρες του Νότου) πρότειναν να
μεταφερθεί το κόστος και στους ναυλωτές.
Το τοπίο θα διαλευκανθεί μετά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας στις 14-17 Σεπτεμβρίου στο Στρασβούργο, οπότε και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τα
κράτη-μέλη για την τελική διαμόρφωση της νομοθεσίας.
Τα Ναυτικά Χρονικά επικοινώνησαν με γνώστες του συγκεκριμένου ζητήματος και παραθέτουν τις απόψεις τους.

TO ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Μια ευκαιρία που δεν έπρεπε
να αφήσουμε ανεκμετάλλευτη

Του Νίκου Ανδρουλάκη,
Ευρωβουλευτή, Μέλους της Προοδευτικής Συμμαχίας
Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και Μέλους της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας
και Ασφάλειας των Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Η διαδικασία αναθεώρησης του πλαισίου για την παρακολούθηση, την καταγραφή και την επαλήθευση των εκπομπών CO2
από τις θαλάσσιες μεταφορές (MRV) ήταν μια ευκαιρία που δεν
έπρεπε να αφήσουμε ανεκμετάλλευτη, ώστε να διορθώσουμε μια
βασική στρέβλωση που υπήρχε από την προηγούμενη διαδικασία και έριχνε το βάρος στους πλοιοκτήτες. Αν και η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία βασίζεται στην αρχή «ο ρυπαίνων
πληρώνει», στη ναυτιλία υπήρχε το παράδοξο υπεύθυνος να είναι
ο πλοιοκτήτης και όχι ο ναυλωτής, ο οποίος λαμβάνει και όλες τις
αποφάσεις που επηρεάζουν την ενεργειακή απόδοση του πλοίου.
Για τον λόγο αυτόν, από την πρώτη στιγμή, κύριος στόχος
μας ήταν, μέσα στο πλαίσιο των συζητήσεων στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, να μεταφέρουμε το βάρος σε αυτόν που κυρίως ευθύνεται. Η αλλαγή αυτή, που πετύχαμε μέσα και από τη
συνεργασία μεταξύ των Ελλήνων αλλά και άλλων ευρωβουλευ-
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τών, αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία ενόψει των συζητήσεων για τη συμπερίληψη της Ναυτιλίας στο Ευρωπαϊκό Σύστημα
Εμπορίας Ρύπων (ETS).
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε και στο παρελθόν προσπαθήσει να συμπεριλάβει τον χώρο της Ναυτιλίας στο ETS. Αν
και πιστεύω ότι στην Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου η πρόβλεψη
θα παραμείνει στην Έκθεση του Κοινοβουλίου, αμφιβάλλω ότι
τελικά θα συμπεριλαμβάνεται στο τελικό νομοθετικό κείμενο
με τη μορφή που ψηφίστηκε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος.
Όμως, η συζήτηση θα επανέλθει σίγουρα και στο μέλλον. Στο
πλαίσιο αυτό θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση, στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, που αναμένεται να ξεκινήσουν
μετά την Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου, να διαμορφώσει τις
απαραίτητες συμμαχίες και να διατηρήσει αυτό που πετύχαμε
στο Κοινοβούλιο. Η όποια ρύθμιση έρθει στο μέλλον θα χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη νομοθεσία ως βάση. Είναι λοιπόν
κομβικό οι υποχρεώσεις να μην περιορίζονται μόνο στον πλοιοκτήτη, ιδιαίτερα όταν δεν είναι υπεύθυνος για την εμπορική
εκμετάλλευση του πλοίου.

TO ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Κάθε πρόταση που αποσκοπεί στην προστασία του
περιβάλλοντος θα πρέπει να τύχει αποδοχής και υποστήριξης

Του Ευθύμιου Η. Μητρόπουλου,
Προέδρου του Ιδρύματος Τσάκου και Επίτιμου Γενικού Γραμματέα του ΙΜΟ
Κατ’ αρχήν, κάθε πρόταση που αποσκοπεί στην προστασία
και στη διατήρηση του περιβάλλοντος (αμφότερων θαλάσσιου
και ατμοσφαιρικού) θα πρέπει να τυγχάνει της επιδοκιμασίας
και της αποδοχής των υπεύθυνων πολιτών που ενδιαφέρονται
ως προς την ποιότητα του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν και
δρουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους και το οποίο θα κληροδοτήσουν στις επόμενες γενεές. Υπό αυτή την άποψη, προτάσεις σαν και αυτή της Κομισιόν για την ευθυγράμμιση του
Κανονισμού MRV με αυτούς του ΙΜΟ είναι ευπρόσδεκτες και
θα πρέπει να τύχουν υποστήριξης.
Σχετικά με το προτεινόμενο κείμενο που εγκρίθηκε από ευρωβουλευτές (62 ψήφοι υπέρ, 3 κατά και 13 αποχές), τα πράγματα δεν είναι τόσο straightforward. Όταν, στις μέρες μου
ως γενικού γραμματέα, συζητήθηκε στον ΙΜΟ το θέμα των
Market-Based Measures [σαν ένα επιπλέον μέτρο στο πλαίσιο
των προσπαθειών decarbonisation της ναυτιλίας, τα άλλα ήταν
τεχνικά (ΕΕDI) και λειτουργικά (οperational – Energy Efficiency
Operational Measures λόγου χάριν, slow steaming)], στο τραπέζι τέθηκαν δύο προτάσεις:
•
Ένα Emissions Trading System (ETS), το οποίο
υποστήριξαν χώρες της Βόρειας Ευρώπης αλλά για το
οποίο η ναυτιλιακή βιομηχανία είχε επιφυλάξεις τόσο ως
προς πρακτικές δυσχέρειες εφαρμογής όσο και ως προς
τον τρόπο λειτουργίας του.
•
Ένα σύστημα επιβολής ενός τέλους, μιας προσαύξησης
(ενός levy) στην τιμή των καυσίμων των πλοίων, οι
εισπράξεις από το οποίο θα κατέληγαν σε ένα κεφάλαιο,
το οποίο θα συνιστούσε ο ΙΜΟ (υπό τη μορφή του
επιτυχημένου μοντέλου του IOPC Fund). Οι πρόσοδοι
από το κεφάλαιο αυτό θα εχρησιμοποιούντο για να
βοηθήσουν αναπτυσσόμενες χώρες να απαλλαγούν από
τη λειτουργία ρυπογόνων βιομηχανιών και να βρουν
τον δρόμο τους προς μια καινούργια εποχή, που θα
κάνει χρήση πηγών καθαρής ενέργειας (mitigation and
propagation purposes), σύμφωνα με το πνεύμα της
Συμφωνίας για την Κλιματική Αλλαγή (Παρίσι 2015).
Και αυτό γιατί οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν φαίνονται διατεθειμένες να απεμπολήσουν τα δικαιώματά τους από την
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Common But Differentiated Responsibilities and Capabilities
(CBDR) αρχή, ισχυριζόμενες ότι: «Εσείς οι βιομηχανικές
χώρες ευθύνεστε για την κατάντια του πλανήτη, εσείς να επωμιστείτε και τα βάρη της διάσωσής του».
Ως προς τη μείωση κατά 40% των αερίων του θερμοκηπίου
έως το 2030, αυτό είναι που προβλέπει το roadmap που έχει
δεχτεί ο ΙΜΟ με κατάληξη τη μείωση κατά 50% των εκπομπών
CO2 από τη ναυτιλία έως το 2050.
Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις κάποιων Πράσινων ευρωβουλευτών, θα πρέπει πρώτα να εξεταστούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οτιδήποτε υιοθετήσει η τελευταία (over and above
των όσων έχει μέχρι τώρα, λόγου χάριν μέσω του Κανονισμού
MRV) να υποβληθεί στον ΙΜΟ προς μελέτη.
Ειρήσθω εν παρόδω ότι στον ΙΜΟ εκκρεμεί προς συζήτηση
η πρόταση μη κυβερνητικών ομάδων για τη δημιουργία ενός
fund, το οποίο, από την είσπραξη 2 δολαρίων ανά τόνο πετρελαίου που καίνε τα πλοία, θα χρηματοδοτήσει έρευνες προαγωγής της ναυτικής τεχνολογίας έτσι ώστε να μειωθεί κατά
το δυνατόν η από τη ναυτιλία επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
Ως προς την πίεση που ασκείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση
να προχωρήσει σε μέτρα decarbonisation, αγνοώντας κατά
κάποιον τρόπο τον ΙΜΟ (unilateral ή regional measures), θα
προέτρεπα η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα τα 27 μέλη της που συγχρόνως είναι και μέλη του ΙΜΟ (αρκετά από αυτά εκλεγμένα
στο Συμβούλιο του Οργανισμού και όλα πολύ σεβαστά στους
κόλπους του), να φέρουν τις οποιεσδήποτε προτάσεις τους
στον Οργανισμό και, με ισχυρή επιχειρηματολογία, που δεν
αμφιβάλλω ότι θα μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν, να πείσουν τον Οργανισμό (τα υπόλοιπα μέλη πέραν των 27) να τις
δεχτεί και να τις κάνει global standards και πρακτικές. Ως προς
το σχόλιο «insufficient progress», είναι λυπηρό το ότι η πανδημία υποχρέωσε σε αναβολή κρίσιμες συνόδους οργάνων
του ΙΜΟ (Επιτροπή Ναυτικής Ασφαλείας – MSC και Επιτροπή Ασφαλείας Θαλασσίου Περιβάλλοντος – ΜEPC) και, κατά
συνέπεια, το όλο πρόγραμμα εργασιών του Οργανισμού πήγε
πίσω. Εύχομαι η πολυαναμενόμενη επιστροφή στην κανονικότητα να βρει ευρεία εφαρμογή και στον χώρο ευθύνης και
αρμοδιότητος του ΙΜΟ.

TO ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Νέες πολιτικές πρωτοβουλίες
δεν θα πρέπει να υπονομεύουν
το έργο του ΙΜΟ

Του Δημήτρη Φαφαλιού,
Προέδρου της ΙNTERCARGO
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Σχεδιασμένο ως σύστημα «cap-and-trade», το
EU Emissions Trading System (EU ETS) λειτουργεί από το 2005 και αποτελεί βασικό πυλώνα της
ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ. Σύμφωνα με την
αρχή «cap-and-trade», ένα σταδιακά μειούμενο
ανώτατο όριο (cap) καθορίζει τη συνολική ποσότητα αερίων θερμοκηπίου που μπορούν να εκπέμπονται από
όλες τις συμμετέχουσες εγκαταστάσεις. Τα δικαιώματα εκπομπής της ΕΕ δημοπρατούνται ή διατίθενται δωρεάν και στη
συνέχεια μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αγοραπωλησίας στη δευτερογενή αγορά. Εάν οι εκπομπές υπερβαίνουν την
επιτρεπόμενη από τα δικαιώματα της εγκατάστασης ποσότητα, αυτή πρέπει να αγοράσει δικαιώματα από άλλους. Αντίθετα, εάν μια εγκατάσταση έχει αποδώσει καλά στη μείωση των
εκπομπών της, μπορεί να πουλήσει τα υπόλοιπα δικαιώματά
της. Από το 2013, το EU ETS καλύπτει περισσότερες από 11.000
εγκαταστάσεις σε όλη την Ευρώπη, καθώς και ενδοκοινοτικές
πτήσεις.
Πριν από το 2013, η ΕΕ προσπάθησε να εντάξει τις διεθνείς
πτήσεις στο EU ETS, αλλά βρήκε έντονη αντίρρηση από τις
αεροπορικές εταιρείες, ειδικά από αυτές που πραγματοποιούσαν long haul international inbound flights στην Ευρώπη, όπου
ήταν πολύ δύσκολο να διοχετευθούν τα ποσά των credits για
τα τμήματα των πτήσεων εντός και εκτός ΕΕ.

Μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές του Μαΐου του 2019, η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επικεφαλής την Ursula von der Leyen, ξεκίνησε την πενταετή θητεία της. Ανταποκρινόμενη στην αυξανόμενη
πολιτική πίεση για την υιοθέτηση φιλόδοξων κλιματικών στόχων,
η νέα Επιτροπή ανακοίνωσε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
(EU Green Deal), μια σειρά πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένης της ένταξης της ναυτιλίας στο EU ETS, με πρωταρχικό στόχο
να καταστήσει την Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050.
Ωστόσο, η πρωτοβουλία της Επιτροπής δεν λαμβάνει υπόψη πολλούς παράγοντες, οι οποίοι καθιστούν το EU ETS μια
λανθασμένη επιλογή πολιτικής, η οποία επιφυλάσσει σημαντικούς κινδύνους, γεγονός που ανησυχεί ιδιαίτερα την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, καθώς και την Ένωση Ευρωπαϊκών
Εφοπλιστικών Ενώσεων (European Community Shipowners’
Associations – ECSA) και το Διεθνές Ναυτικό Επιμελητήριο
(International Chamber of Shipping – ICS).
Μια πρόσφατη κοινή μελέτη της ECSA και του ICS επισημαίνει
ότι η ένταξη στο EU ETS θα υπονόμευε τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού των
Ηνωμένων Εθνών (UN International Maritime Organization
– UN ΙΜΟ) για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία, επιβραδύνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο
τις παγκόσμιες προσπάθειες για τη λήψη μέτρων για απόλυτη
μείωση των εκπομπών. Επίσης, θα αύξανε την πολιτική έντα-

ση με τρίτες χώρες των οποίων τα πλοία θα υπόκειντο στο EU ETS, οδηγώντας ενδεχομένως σε
εμπορικές διαφορές, ειδικά εάν μια τέτοια κίνηση
εκληφθεί περισσότερο ως εισπρακτικό μέσο παρά
ως μια προσπάθεια μείωσης των εκπομπών από
τη διεθνή ναυτιλία. Υπάρχει επίσης δυνητικά υψηλός κίνδυνος διαρροής άνθρακα, αυξάνοντας τις
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τη ναυτιλία
εκτός του πεδίου εφαρμογής του EU ETS και οδηγώντας σε στρέβλωση της αγοράς. Τέλος, η ένταξη
της ναυτιλίας στο EU ETS θα αύξανε σημαντικά τη
διοικητική επιβάρυνση και τα σχετικά κόστη για
τις μικρές και μεσαίες πλοιοκτήτριες εταιρείες, οι
οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνόκτητης ναυτιλίας.
Επί του παρόντος, η ένταξη της ναυτιλίας στο EU
ETS προωθείται σε πολλά μέτωπα. Στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, η αρμόδια Επιτροπή ENVI (Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων) υιοθέτησε πρόσφατα έκθεση η
οποία περιλαμβάνει τροπολογίες που επιχειρούν
να παρακάμψουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και να επισπεύσουν την ένταξη του κλάδου
στο EU ETS. Οι προτάσεις αυτές αναμένεται να
εγκριθούν από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου τον Σεπτέμβριο. Είναι σημαντικό να
αναφερθεί ότι το κείμενο περιλαμβάνει και τροποποιήσεις που αναγνωρίζουν την ευθύνη των
ναυλωτών για την ενεργειακή απόδοση των πλοίων που τελούν υπό τον εμπορικό τους έλεγχο και
κατ’ επέκταση για τις εκπομπές τους, παράμετρος
που είναι σημαντική για το modus operandi (bulk/oil/tramp)
της ελληνόκτητης ναυτιλίας.
Παράλληλα, στο πλαίσιο των πρόσφατων αποφάσεων της
Συνόδου Κορυφής του Συμβουλίου της ΕΕ για το «EU
Recovery Package», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να ετοιμάσει νομοθετική πρόταση για την πιθανή ένταξη της ναυτιλίας στο EU ETS και τη χρήση των εξ αυτής δημιουργούμενων
εσόδων για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της ΕΕ
και την ανάκαμψη των ευρωπαϊκών οικονομιών. Έτσι, ενώ πριν
από την πανδημία του Covid-19, σημαντική έμφαση είχε δοθεί
στα υποτιθέμενα περιβαλλοντικά οφέλη του μέτρου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πλέον προσανατολίζεται προς ένα κατά βάση
εισπρακτικό μέτρo για τη χρηματοδότηση και την ανάκαμψη
της ευρωπαϊκής οικονομίας.
Η ναυτιλία είναι μια εξαιρετικά ετερογενής βιομηχανία, με
μοναδικά χαρακτηριστικά. Συνιστά στρατηγικό πλεονέκτημα
της ΕΕ, το οποίο διαφυλάσσει τη γεωπολιτική της ανεξαρτησία
και το οποίο αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της οικονομικής της
ευημερίας. Η ευρωπαϊκή ναυτιλία πρέπει να παραμείνει ανταγωνιστική τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Τυχόν νέες πολιτικές πρωτοβουλίες δεν θα πρέπει να υπονομεύουν το έργο του UN ΙΜΟ για την απεξάρτηση του κλάδου
από τον άνθρακα, ούτε να επιβάλλουν άσκοπα και δυσανάλογα βάρη και κόστη στις επιχειρήσεις.

TO ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Ο συνήθης τρόπος εμπορίας
ρύπων δεν μπορεί να εφαρμοστεί
εύκολα στη ναυτιλία

Του Πάνου Ζαχαριάδη,
Τεχνικού Διευθυντή της Atlantic Bulk Carriers Management Ltd.
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Στα τελικά συμπεράσματα της πρόσφατης ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής (17-20/7/2020), όπου τα ΜΜΕ ασχολήθηκαν
μόνο με τα θέματα χρηματοδότησης λόγω Covid-19, αναφέρεται στην παράγραφο 148: «The Commission is invited to put
forward a revised proposal on ETS, possibly extending it to
aviation and maritime».
Δηλαδή όλοι οι αρχηγοί των κρατών-μελών (το Council)
ζητούν από την Κομισιόν να φέρει νέο ETS, πιθανώς ενσωματώνοντας τη ναυτιλία. Δεδομένης της ψήφου των ευρωβουλευτών με μεγάλη πλειοψηφία για το MRV, που περιλαμβάνει
το ETS, η ένταξη της ναυτιλίας στο ευρωπαϊκό σύστημα ETS
θα πρέπει να θεωρείται σχεδόν βέβαιη και η σχετική ψηφοφορία της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου τον Σεπτέμβριο θα
είναι μια τυπική διαδικασία. Η Κομισιόν (DG CLIMA) θα εκδώσει ένα σχετικό προκείμενο στις αρχές Σεπτεμβρίου, με έναν
μήνα περιθώριο μετά για δημόσια διαβούλευση.
Το μεγάλο ερώτημα είναι ποιος θα είναι ο προτεινόμενος
μηχανισμός για το ETS της ναυτιλίας. Είναι γεγονός ότι ο
συνήθης τρόπος εμπορίας ρύπων δεν μπορεί να εφαρμοστεί
εύκολα στη ναυτιλία ως τοπικό μέτρο (trump shipping, υπευθυνότητα ναυλωτών, γραφειοκρατία καταστροφική για μικρές
εταιρείες και πολλά άλλα προβλήματα). Είναι σχετικά ενθαρρυντικό ότι αυτά τα προβλήματα εφαρμογής του ETS αρχίζουν
να γίνονται γνωστά και σε κάποιον βαθμό κατανοητά στους
αξιωματούχους της Κομισιόν. Και γι’ αυτό ένα εναλλακτικό
σύστημα τέλους ανά τόνο εκπομπών φαντάζει πιθανό.
Οι λεπτομέρειες του Κανονισμού θα «κλειδώσουν» κατά την
τριμερή διεργασία (συμβούλιο, κοινοβούλιο, Κομισιόν) στις
αρχές του 2021 (με Πορτογαλία στο τιμόνι και μετά Σλοβενία).

KATRADIS GLOBAL NETWORK

We are wherever you need us.
Worldwide relationships!
We provide you with access to our stock at all major ports with the support of the extensive global network of affiliated
establishments, agents, suppliers and representatives.
We guarantee immediate & reliable services all around the world.
Katradis Global Network
Africa: Egypt (Alexandria, Port Said, Suez) | South Africa (Durban, Cape Town)
Asia: Singapore (Singapore) | South Korea (all ports) | China (Hong Kong, Shanghai, Qingdao, Zhenjiang & other ports)
Europe: Belgium (Antwerp, Zeebrugge) | Germany (Hamburg) | Netherlands (Rotterdam,
Amsterdam) Spain (Algeciras, Cadiz, Las Palmas) |Turkey (all ports) | Bulgaria (Varna) | Greece (all ports) | Cyprus (all ports)
Middle East: U.A.E. (Fujairah, Dubai, Sharjah, Jebel Ali)
North America: Canada (Montreal) USA (Houston, New Orleans, New York, Los Angeles)
Central America: Panama (Panama)
Australia: (Brisbane, Sydney, Melbourne, Adelaide, Fremantle and Darwin)

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

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

TO ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Η ένταξη της ναυτιλίας στο ETS
ακούγεται μεν πολιτικά ορθή,
αλλά είναι στη λάθος κατεύθυνση

Του καθ. Χαρίλαου Ν. Ψαραύτη,
Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Δανίας (DTU),
Department of Transport
Κατ’ αρχάς θεωρώ πολύ θετικό το ότι η Επιτροπή θέλει να
εναρμονίσει το σύστημα του EU MRV με το σύστημα DCS του
ΙΜΟ. Δύο παράλληλα συστήματα για το ίδιο αντικείμενο αλλά
με διαφορετικά δεδομένα να συλλέγονται (πολύ περισσότερα
στο EU MRV) δεν είχε νόημα.
Κατά δεύτερο λόγο, είναι τώρα σαφές ότι και η Επιτροπή αλλά
και (όπως φαίνεται) το Ευρωκοινοβούλιο θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία του EU MRV για να εντάξουν τη ναυτιλία στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ, το EU ETS, και
όπως φαίνεται προχωρούν ακάθεκτοι ως προς αυτό το θέμα.
Από όσο ξέρω, γίνεται μια μελέτη σχετικά με το πώς ακριβώς
θα υλοποιηθεί αυτό, η οποία θα τελειώσει το καλοκαίρι του
2021. Από την άλλη πλευρά, η διαδικασία λήψης αποφάσεων
για βραχυπρόθεσμα μέτρα στον ΙΜΟ έχει παγώσει λόγω του
κορονοϊού και δεν φαίνεται να υπάρχει καμία σύνδεση των δύο
διαδικασιών, ΕΕ και ΙΜΟ, που ουσιαστικά αφορούν το ίδιο θέμα.
Η δική μου άποψη είναι ότι η ένταξη της ναυτιλίας στο EU ETS
ακούγεται μεν πολιτικά ορθή αλλά είναι στη λάθος κατεύθυνση,
λόγω των στρεβλώσεων που θα προκαλέσει και διότι βασικά
πολύ αμφιβάλλω ότι θα οδηγήσει σε μείωση των αερίων του
θερμοκηπίου. Ναι στα αγορακεντρικά μέτρα (Market Based
Measures), και μάλιστα σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά όχι στο EU
ETS. Ένας φόρος στα καύσιμα θα ήταν πολύ καλύτερη λύση,
πλην όμως τη λύση αυτή δεν τη βλέπω για πολιτικούς λόγους
και πολύ φοβάμαι ότι τελικά θα καταλήξουμε στο EU ETS.
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Jotun Hull Skating Solutions
Always clean hull – For the most challenging operations
Jotun Hull Skating Solutions
Always clean hull – For the most challenging operations

The HullSkater is a revolutionary onboard solution specially developed for
proactive cleaning. Together with the premium antifouling SeaQuantum Skate, Jotun Hull
Skating Solutions will maintain a clean hull, even in the most challenging operations.
The HullSkater
a revolutionary
solution
speciallyenvironmental
developed conditions
for
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risk of fouling.
The end-result
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fouling, Jotun Hull Skating Solutions is engineered to keep the hull fouling-free at all times. This groundbreaking
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Operational needs arising from a dynamic market in combination with challenging environmental conditions
increase the risk of fouling. The end-result being increased fuel cost and Green House Gas emissions. To combat
fouling, Jotun Hull Skating Solutions is engineered to keep the hull fouling-free at all times. This groundbreaking
approach is now in the final verification stage, in collaboration with leading industry partners.

Read more about Hull Skating Solutions on jointherevhullution.com

Εν
Πλω
Ψίθυροι, σκιές
και σκόπελοι
στην Ακτή
Μιαούλη
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Ελληνική ναυτιλία και ναυτικοί:
Τι αλλάζει άμεσα
Ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής των
Ελλήνων στις 29 Ιουλίου το νομοσχέδιο του
Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής
διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας…».
Κατά τη συνεδρίαση κατατέθηκε τροπολογία του
Υπουργείου Εργασίας, που περιλαμβάνει συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ναυτιλίας, οι σημαντικότερες εκ των οποίων συνοψίζονται ως εξής:
Ρυθμίσεις ναυτεργατικών οργανώσεων: Με το
Άρθρο 14 παρ. 3 δίνεται μια λύση στο θέμα του
Γενικού Γραμματέα της ΠΝΟ, αφού θέτει όριο
ηλικίας τα 72 έτη.
Ρύθμιση για τον μη προσφερόμενο πλοίαρχο:
Ρυθμίζει οριζόντια και διαχρονικά το θέμα του
μη προσφερόμενου Έλληνα πλοιάρχου, το οποίο

εντάθηκε κατά τους τελευταίους μήνες, λόγω των
περιορισμών στις αλλαγές πληρωμάτων.
Σημαντικό είναι και το άρθρο που αφορά τη ναυτική εργασία. Εν προκειμένω, θα εφαρμόζεται
η σύμβαση της ITF για τα κατώτερα πληρώματα, μέχρι τον βαθμό του ανθυποπλοιάρχου και
γ΄ μηχανικού ΕΝ. Πιο συγκεκριμένα, η ρύθμιση
αφορά μόνο τα αμιγώς εμπορικά πλοία με ελληνική σημαία άνω των 3.000 κόρων ολικής χωρητικότητας, από τα οποία εξαιρούνται τα πλοία της
ακτοπλοΐας, και μόνο για τις προαναφερθείσες
ειδικότητες. Επιτρέπεται δηλαδή η (ελάχιστη)
εφαρμογή των διεθνώς αναγνωρισμένων και εκάστοτε ισχυουσών (μισθολογικών) συλλογικών
συμβάσεων εργασίας (collective agreements)
ΠNO-ITF-TCC ή ΠNO-IBF, κατά την κρίση του
πλοιοκτήτη.
Το σύνολο των παραπάνω μέτρων αντανακλούν,
σύμφωνα με ανακοινώσεις από την Ακτή Βασιλειάδη, τις προσπάθειες και την προεκλογική

συμπληρώνει ότι η λιμενική δραστηριότητα στην
Κίνα έχει ομαλοποιηθεί.
Σε ό,τι αφορά τη ναυπηγική βιομηχανία, ο ίδιος
επισήμανε ότι έχει καταγραφεί μείωση 20% στις
παραδόσεις νεότευκτων, ωστόσο διαφαίνεται μια
ανάπτυξη στον κλάδο τελευταία.
Η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου
Η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου (πλοία
100 ΚΟΧ και άνω) μειώθηκε κατά 1,1% τον περασμένο Μάιο σε σχέση με τον Μάιο του 2019, ενώ σημείωσε αύξηση 0,9% κατά την αντίστοιχη 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 περασμένο Μάιο σημείωσε μείωση της τάξεως του 3%,
συγκριτικά με τον Μάιο του 2019. Μείωση κατά
2,4% σημειώθηκε επίσης κατά την αντίστοιχη
σύγκριση του έτους 2019 προς το 2018.
Τα κορυφαία ναυτιλιακά κέντρα του κόσμου

δέσμευση του ίδιου του πρωθυπουργού αλλά και του υπουργού Ναυτιλίας,
κ. Πλακιωτάκη, για την ενίσχυση του ελληνικού νηολογίου, το οποίο οφείλουμε να καταγράψουμε ότι έχει συρρικνωθεί ανησυχητικά τα τελευταία
χρόνια και αριθμεί πλέον σήμερα λιγότερο από 600 πλοία.
Θαλάσσιο εμπόριο: Εκτιμήσεις για απώλειες 1 δισ. το 2020
Το θαλάσσιο εμπόριο αναμένεται φέτος να υποχωρήσει κατά 1 δισ. σε
όρους όγκου, ως άμεση απόρροια της πανδημίας, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ναυλομεσιτικός οίκος Clarksons.
Στην εξαμηνιαία αξιολόγηση του αντίκτυπου του Covid-19 στο θαλάσσιο
εμπόριο, ο Steve Gordon, Managing Director της Clarksons Research, ανέφερε τα εξής: «Το ισχυρό οικονομικό σοκ της πανδημίας για τη ναυτιλιακή βιομηχανία γίνεται περισσότερο σαφές: εκτιμούμε ότι τον Μάιο το
θαλάσσιο εμπόριο υποχώρησε κατά 10,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο
μήνα πέρυσι, ενώ οι εκτιμήσεις μας συνιστούν ότι φέτος θα υποχωρήσει
κατά 5,6%, αντιπροσωπεύοντας “χαμένο” εμπόριο 1 δισ. και τη μεγαλύτερη
μείωση των τελευταίων 35 ετών».
Ο κ. Gordon σημειώνει παράλληλα ότι το αποκορύφωμα του αντίκτυπου της πανδημίας στο διά θαλάσσης εμπόριο έχει πιθανόν περάσει και

Η Σιγκαπούρη αναδείχθηκε για έβδομη χρονιά
το κορυφαίο ναυτιλιακό κέντρο σε παγκόσμιο
επίπεδο, σύμφωνα με το 2020 Xinhua-Baltic
International Shipping Centre Development
(ISCD) Index report του κινεζικού πρακτορείου
Xinhua σε συνεργασία με το Baltic Exchange.
Στο πλαίσιο της παραπάνω έκθεσης, μέσω ενός
δείκτη μετράται η επίδοση των μεγαλύτερων
πόλεων στον κόσμο αναφορικά με την παροχή
των λιμενικών και ναυτιλιακών τους υπηρεσιών.
Ο δείκτης βασίζεται σε πλήθος παραγόντων,
όπως η διακίνηση φορτίων μέσω λιμένων, η ποιότητα των λιμενικών εγκαταστάσεων, το εύρος
παροχής ναυτιλιακών υπηρεσιών και το γενικό
επιχειρηματικό περιβάλλον που επικρατεί σε
κάθε μεγαλούπολη.
Φέτος, σύμφωνα με την έκθεση, η Σιγκαπούρη
διατήρησε την ηγετική της θέση κυρίως λόγω της
γεωγραφικής της θέσης αλλά και των κυβερνητικών πολιτικών που υποστηρίζουν τον κλάδο. Από
την άλλη, το Λονδίνο διακρίθηκε και φέτος για τις
λεγόμενες παραναυτιλιακές του υπηρεσίες, όπως
οι ναυτασφαλίσεις, η ναυτιλιακή χρηματοδότηση,
η ναυλομεσιτεία κ.ά. Διαθέτοντας το λιμάνι με τη
μεγαλύτερη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων, η
Σαγκάη έχει βιώσει τα τελευταία χρόνια σημαντικές
βελτιώσεις στον τομέα των λιμενικών υποδομών και
των ναυτιλιακών υπηρεσιών στο σύνολό τους. Ως
εκ τούτου, κατάφερε να εισέλθει στο «top three»
των ναυτιλιακών κέντρων για πρώτη φορά. Πτώση
στην τέταρτη θέση για το Χονγκ Κονγκ, κυρίως
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λόγω μείωσης στη ροή φορτίων που διακινήθηκαν από το λιμάνι. Την πέμπτη
θέση κατέλαβε το Ντουμπάι, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί σημαντικό ναυτιλιακό κόμβο στη Μέση Ανατολή. Ρότερνταμ, Αμβούργο, Αθήνα-Πειραιάς, Νέα
Υόρκη-Νιου Τζέρσεϊ και Τόκιο κατέλαβαν αντίστοιχα την έκτη, έβδομη, όγδοη,
ένατη και δέκατη θέση.
Σύμφωνα με τον κ. Lu Su Ling, πρόεδρο του The China Economic Information
Service, θυγατρικής του κινεζικού πρακτορείου ειδήσεων Xinhua, η δημοσιοποίηση του δείκτη μπορεί να συμβάλει σε μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη μέσω της βελτιστοποίησης των ναυτιλιακών πόρων.
Η κ. Quah Ley Hoon, επικεφαλής της Ναυτιλιακής Αρχής της Σιγκαπούρης,
εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη διατήρηση της Σιγκαπούρης στην
κορυφή της λίστας των ναυτιλιακών κέντρων διεθνώς και πρόσθεσε ότι
πραγματική πρόκληση είναι η ανάκαμψη σε έναν κόσμο που βιώνει μια άνευ
προηγουμένου κρίση.
Ο κ. Mark Jackson, CEO του Baltic Exchange, κάλεσε τα κορυφαία ναυτιλιακά κέντρα του κόσμου να συνεχίσουν να επενδύουν στην Έρευνα και την
Ανάπτυξη και σε νέες υπηρεσίες και να παραμείνουν ανοικτά στις δεξιότητες και στα ταλέντα, προκειμένου να προσφέρουν ένα διεθνές ελκυστικό
επιχειρηματικό περιβάλλον.
Σκεπτικισμός στην αγορά των dry μετά από απόφαση
της Ιαπωνίας για το μέλλον του άνθρακα
H Ιαπωνία προβαίνει σε ένα αμφιλεγόμενο σχέδιο για τη διακοπή της λειτουργίας σημαντικού αριθμού ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων άνθρακα τα
επόμενα δέκα χρόνια. Σκοπός της ιαπωνικής κυβέρνησης είναι να αποκλείσει ουσιαστικά τον άνθρακα από το ενεργειακό μείγμα και να στραφεί στις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
H Ιαπωνία, η οποία στηρίζεται κατά 1/3 στον άνθρακα για την κάλυψη των
ενεργειακών της αναγκών, αναμένεται να διακόψει τη λειτουργία 100 μονάδων άνθρακα, από τις συνολικά 140 που διαθέτει, έως το 2030.
Το Υπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας φαίνεται, μάλιστα,
έτοιμο να αναπτύξει ένα σχέδιο, ώστε οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας να μεταβούν ομαλά από τον άνθρακα σε άλλες, καθαρότερες
μορφές ενέργειας.
Η απόφαση του Τόκιο έρχεται σε μια περίοδο όπου και ευρωπαϊκές χώρες γυρνούν την πλάτη στον άνθρακα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2019 οι ευρωπαϊκές
εισαγωγές μειώθηκαν κατά 14% σε σχέση με το 2018, ενώ κατά το πρώτο πεντάμηνο φέτος οι εν λόγω εισαγωγές είναι μειωμένες κατά 43% σε ετήσια βάση.
Η εξέλιξη αυτή αναμφίβολα αποτελεί έναν «πονοκέφαλο» για την αγορά
των dry, καθώς ετησίως ένας μεγάλος αριθμός bulk carriers μεταφέρουν
άνθρακα προς την Ιαπωνία.
Το υδρογόνο, προτεραιότητα για την απανθρακοποίηση
της ναυτιλίας
Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ευρωπαϊκή ΜΚΟ Transport & Environment
(T&E), η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη χρήση του
υδρογόνου ως ναυτιλιακού καυσίμου είναι η καλύτερη δυνατή τη δεδομένη
χρονική στιγμή. Η ΜΚΟ ανέφερε στις 8 Ιουλίου ότι η χρήση ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, και συγκεκριμένα του υδρογόνου, αποτελεί σημαντική
λύση για όλους εκείνους τους τομείς μεταφορών οι οποίοι δεν έχουν εναλλακτική για τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.
Διαφαίνεται ότι οι βλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στρέφονται μεν
στην προώθηση της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων από τις μεταφορές,
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ωστόσο οι περισσότερες προτάσεις επικεντρώνονται στην περαιτέρω χρήση των βιοκαυσίμων.
Κατά την T&E, περισσότερη έμφαση θα πρέπει
να δοθεί και στο υδρογόνο.
Όπως δήλωσε και ο κ. William Todts, διευθυντικό
στέλεχος της T&E, «το υδρογόνο αποτελεί τον
συνδετικό κρίκο για τη μείωση των ευρωπαϊκών
εκπομπών άνθρακα από τα αεροπλάνα και τα
πλοία, για τα οποία ακόμη δεν υπάρχουν επιλογές εξηλεκτρισμού. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση
πρέπει να δημιουργήσει νομικά πλαίσια, τα οποία
θα παρακινούν τους αερομεταφορείς και τις
ναυτιλιακές εταιρείες να χρησιμοποιούν καύσιμα μηδενικών εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων
του υδρογόνου, της αμμωνίας και της συνθετικής
κηροζίνης».
Η Τ&E υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη για χρήση τεχνολογιών υδρογόνου και στον κλάδο των
οδικών μεταφορών. Σύμφωνα με όσα αναφέρει
η ΜΚΟ στην ιστοσελίδα της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη
δημιουργία αυστηρότερων προδιαγραφών έως
το 2030 για την προώθηση του υδρογόνου και
της χρήσης μπαταριών σε φορτηγά και λεωφορεία. Ωστόσο, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου
για το γεγονός ότι η Επιτροπή αφήνει ένα ανοικτό παράθυρο για τη χρήση «μπλε» υδρογόνου,
το οποίο παράγεται μέσω ορυκτών καυσίμων και
ουσιαστικά δεν αποτελεί καθαρό καύσιμο.
Τέλος, ο κ. Todts υπογράμμισε ότι «το υδρογόνο
είναι τόσο (περιβαλλοντικά) καθαρό, όσο και η
ενέργεια από την οποία παρήχθη, και η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα απλώς καθυστερεί το
decarbonization της οικονομίας, κάτι για το οποίο
η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί».
Oil product tankers: Σημαντικά μειωμένες
οι αγοραπωλησίες
Ενώ οι ναύλοι των oil product tankers εκτοξεύτηκαν
κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, οι αγοραπωλησίες τους κινήθηκαν στα χαμηλότερα επίπεδα από
το 2016, εξηγεί σε πρόσφατο report της η BIMCO.
Σύμφωνα με δεδομένα της VesselsValue, κατά τους
πρώτους πέντε μήνες του έτους oil product tankers
χωρητικότητας 2,8 εκατ. dwt άλλαξαν χέρια. Ο
αριθμός αυτός είναι μειωμένος κατά 45% σε σχέση
με το αντίστοιχο διάστημα του 2019.
Όπως αναφέρει η BIMCO, τόσο οι αγοραπωλησίες όσο και οι ναύλοι για συμφωνίες χρονοναύλωσης ετήσιας διάρκειας αποτελούν μια καλή ένδειξη για την πορεία της αγοράς των oil product
tankers. Η χαμηλή ζήτηση για second-hand oil
product tankers, παρά την καλή εικόνα της ναυλαγοράς, υποδηλώνει μια νεφελώδη προοπτική
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Μείωση 47,7% για το ελληνικό εμπορικό
έλλειμμα

για τη συγκεκριμένη αγορά μεσοπρόθεσμα. Κατά τον κ. Peter Sand, ναυτιλιακό αναλυτή της BIMCO, η μειωμένη δραστηριότητα στις αγοραπωλησίες
ίσως έγκειται στο γεγονός ότι οι πλοιοκτήτες προτίμησαν να επικεντρωθούν στο δικό τους τονάζ για να εκμεταλλευτούν τα υψηλά κέρδη.
Σύμφωνα με την BIMCO, κορυφαίοι αγοραστές μεταχειρισμένων oil product
tankers ήταν Ασιάτες και Ευρωπαίοι πλοιοκτήτες. Πιο συγκεκριμένα, οι
Κινέζοι αντιπροσώπευσαν το 22,3% των αγοραπωλησιών, ενώ σημαντική
δραστηριότητα επέδειξαν οι Έλληνες (23,6%) και οι Δανοί (12,3%). Από
την άλλη, οι Ευρωπαίοι πλοιοκτήτες αποτέλεσαν το 67% των πωλήσεων oil
product tankers πέρυσι.
Σε ό,τι αφορά τις τιμές των oil product tankers, αυτές ανέκαμψαν σημαντικά προς το τέλος του 2019 σε σχέση με το 2017, με την εξέλιξη αυτή να
αποτελεί εν μέρει απόρροια της εφαρμογής του sulphur cap 2020. Με τα
μέχρι στιγμής δεδομένα, η αξία ενός MR2 (συνήθης χωρητικότητα 41.00055.000 dwt) πέντε ετών κινείται στα $30 εκατ. σε σχέση με τα $23 εκατ.
το 2016.
Ωστόσο, εντός του 2020, η αξία ενός μεταχειρισμένου MR tanker πέντε
ετών έχει μειωθεί κατά 15,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι,
αναφέρει η BIMCO. «Η στρατηγική του asset play είναι ζήτημα υπομονής
και σωστού timing, όπου οι επενδυτές αναμένουν οι τιμές να μειωθούν
σημαντικά», αναφέρεται στο report. Η παγκόσμια κρίση του 2008 είχε ως
αποτέλεσμα οι αξίες των πλοίων να μειωθούν στο μισό και συνεπώς οι
επενδυτές με καλή στρατηγική ρευστότητας έκαναν τις απαραίτητες κινήσεις. Παρά το γεγονός ότι το είδος της τωρινής κρίσης είναι διαφορετικό,
οι αξίες των πλοίων διαφαίνεται πως ακολουθούν την ίδια καθοδική πορεία.
Ενδεχομένως, λοιπόν, η μείωση των τιμών των oil product tankers να οδηγήσει σε αύξηση της δραστηριότητας στις αγοραπωλησίες αργότερα μέσα
στον χρόνο, καταλήγει η BIMCO.
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Σημαντική μείωση 47,7% σημείωσε το έλλειμμα
του ελληνικού εμπορικού ισοζυγίου τον περασμένο Μάιο, αγγίζοντας τα 1.162,1 εκατ. ευρώ έναντι 2.222,5 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του
έτους 2019, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).
Ειδικότερα, η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών κατά τον Μάιο ανήλθε στα 2.065,6 εκατ.
ευρώ έναντι 3.069,8 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο
μήνα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση
32,7%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή τον φετινό Μάιο παρουσίασε μείωση κατά
735,5 εκατ. ευρώ (δηλαδή 41,8%) και η αντίστοιχη
μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία
παρουσίασε μείωση κατά 733,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 42% σε σχέση με τον Μάιο του 2019.
Σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές-αφίξεις, η αξία τους
ανήλθε κατά τον περασμένο Μάιο στο ποσό των
3.227,7 εκατ. ευρώ έναντι 5.292,3 εκατ. ευρώ κατά
τον ίδιο μήνα του έτους 2019, παρουσιάζοντας
ετήσια μείωση 39%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα
πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 992,9
εκατ. ευρώ, δηλαδή 26,2%, ενώ η αντίστοιχη αξία
χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε
μείωση κατά 991,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 26,3%.
Υπουργείο της Θάλασσας: το νέο στοίχημα
του προέδρου Μακρόν
O 21ος αιώνας θα είναι «ναυτιλιακός», ήταν η
δήλωση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν
τον περασμένο Δεκέμβριο. Και η κυβέρνηση του
νέου Γάλλου πρωθυπουργού Ζαν Καστέξ υιοθέτησε τον προεδρικό στρατηγικό στόχο επανιδρύοντας το υπουργείο θαλασσίων υποθέσεων και
ναυτιλίας με τίτλο «Υπουργείο της Θάλασσας».
Μολονότι η Γαλλία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κράτη λιμένα στον κόσμο, με σημαντικότατη ακτογραμμή και υπερπόντιες κτήσεις
τόσο στην Ωκεανία όσο στον Ινδικό Ωκεανό,
στον Ατλαντικό και στην Καραϊβική, εντούτοις
το αρμόδιο υπουργείο για θέματα θαλάσσιας και
ναυτιλιακής πολιτικής έχει πολλές φορές καταργηθεί και υποβιβαστεί σε γενική γραμματεία ή
υφυπουργείο.
Νέα υπουργός αναλαμβάνει η Annick Girardin,
βουλευτής της εκλογικής περιφέρειας των νήσων
Saint-Pierre-et-Miquelon, αρχιπελάγους 6.000
κατοίκων στα ανοιχτά της ακτής του Καναδά.
Σύμφωνα με τη νέα υπουργό, οι κύριοι στόχοι του
Υπουργείου της Θάλασσας είναι οι εξής: πρώτον
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και κυριότερο η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η υπουργός
τόνισε πως τα γαλλικά ύδατα φιλοξενούν σχεδόν το 10% της συνολικής
θαλάσσιας βιοποικιλότητας και ως εκ τούτου η ευθύνη απέναντι στο θαλάσσιο περιβάλλον είναι, σύμφωνα με τις πρώτες δηλώσεις της, τεράστια. Δεύτερος στόχος του υπουργείου είναι η αντιμετώπιση των οικονομικών και
κοινωνικών ζητημάτων που αφορούν τη ναυτιλία και το πανίσχυρο γαλλικό
ναυτιλιακό cluster, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται 400.000 θέσεις εργασίας
που συνεισφέρουν στο 14% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας. Είναι βέβαιο ότι
τα θέματα του γαλλικού ναυτιλιακού cluster, και ιδιαίτερα των γαλλικών ναυπηγείων, της ναυπηγικής έρευνας και τεχνολογίας, θα αποτελέσουν βασική
προτεραιότητα της υπουργού, αφού επέλεξε ως δεξί χέρι στο προσωπικό
της γραφείο τον πρώην διευθυντή της Ένωσης Γαλλικών Ναυπηγείων και
Κατασκευαστών (GICAN), François Lambert.
Η πρωτοβουλία όμως του νέου πρωθυπουργού για την ίδρυση ενός ακόμα
υπουργείου στην πρόσφατη –μικρών κατά τα άλλα εκπλήξεων– ανακοίνωση του νέου υπουργικού συμβουλίου αντιμετωπίστηκε με αμφίθυμα συναισθήματα από τον εθνικό Τύπο. Αρκετές εφημερίδες στο Παρίσι μάλιστα
δεν δίστασαν να αναρωτηθούν για την ανάγκη δημιουργίας ενός αυτόνομου
υπουργείου. Η γαλλική κοινωνία, αν και έχει μεγάλη παράδοση στα ναυτικά και ναυτιλιακά επαγγέλματα, γνωρίζει σήμερα ελάχιστα για τη θαλάσσια
οικονομία και τις δυνατότητές της, ενώ η συρρίκνωση του γαλλικού νηολογίου και του αριθμού των Γάλλων ναυτικών αλλά και εφοπλιστικών εταιρειών
τις τελευταίες δεκαετίες είναι πρωτοφανής.
Είναι σαφές ότι η έμφαση των Ηλυσίων Πεδίων δίνεται πλέον στη μετατροπή
της Γαλλίας σε ισχυρότατο Ocean State. Το Παρίσι επιθυμεί να εστιάσει στην
ανάπτυξη νέων πολιτικών, στα πρότυπα της Νορβηγίας, που θα εξασφαλίζουν την υποστήριξη και τη δημιουργία δραστηριοτήτων που θα αφορούν
την εκμετάλλευση του πλούτου των πολυάριθμων και εκτεταμένων ΑΟΖ της
χώρας. Η έμφαση της Γαλλίας στην ανάπτυξη πολυεπίπεδων πρωτοβουλιών
για την προστασία του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την προώθηση του
θαλάσσιου εμπορίου και της ναυτικής ασφάλειας έχει διαφανεί και στη στάση του προέδρου Μακρόν στη Μεσόγειο. Ο ίδιος θέλει να δραστηριοποιηθεί
ενεργά σε όλη τη συγκεκριμένη περιοχή, από τις χώρες του Μαγκρέμπ έως
την Κρήτη και τη Μέση Ανατολή, προκειμένου η χώρα του να αναπτυχθεί ως
βασικός γεωπολιτικός ρυθμιστής και εμπορικός «πρωταγωνιστής», δημιουργώντας όμως εκνευρισμό στο Βερολίνο και στη Μόσχα.
«Πράσινες» μεταφορές: Έντεκα εταιρείες-κολοσσοί ενώνουν
τις δυνάμεις τους
Μια νέα συμμαχία, απαρτιζόμενη από έντεκα διεθνείς εταιρείες, συγκροτήθηκε πρόσφατα, με σκοπό την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης
στις μεταφορές και στα logistics. Οι εταιρείες που συμμετέχουν στη νέα
συμμαχία είναι οι εξής: AWS, Carrefour Group, CMA CGM Group, Cluster
Maritime Français, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Engie,
Faurecia, Michelin, Schneider Electric, Total και Wärtsilä.
Η ανακοίνωση της σύστασης της εν λόγω συμμαχίας πραγματοποιήθηκε
στο οικονομικό φόρουμ Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence, στο
οποίο έδωσαν το «παρών» αρκετοί οργανισμοί από όλο τον κόσμο. Κοινός
στόχος είναι η επιτάχυνση της ανάπτυξης νέων πηγών ενέργειας και τεχνολογιών προς έναν βιώσιμο κλάδο μεταφορών και logistics μέσω της παράλληλης μείωσης των εκπομπών, της καταπολέμησης της υπερθέρμανσης του
πλανήτη και της προστασίας της βιοποικιλότητας.
Τα έντεκα μέλη θα ενώσουν την τεχνογνωσία τους, προκειμένου έως το
2030 να διευρύνουν το χαρτοφυλάκιο των καθαρών μορφών ενέργειας,
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να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας κατά
τη μεταφορά εμπορευμάτων και να επιτύχουν
σημαντική μείωση των εκπομπών από τον κλάδο
της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Τα αποτελέσματα της συμμαχίας, η οποία υποστηρίζεται ένθερμα από τον Γάλλο πρόεδρο
Εμανουέλ Μακρόν, θα δημοσιοποιηθούν το 2021
στο IUCN World Conservation Congress.
Ο Rodolphe Saadé, πρόεδρος και CEO του
CMA CGM Group, ανέφερε σχετικά: «Λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η
ανθρωπότητα, πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις
μας προκειμένου να επιταχύνουμε την ενεργειακή
μετάβαση στις μεταφορές. Χαίρομαι που έντεκα
παγκόσμιες εταιρείες, ηγέτες στους αντίστοιχους
τομείς δραστηριοποίησής τους, έχουν συμμετάσχει σε αυτή την πρωτοβουλία. Η CMA CGM θα
παράσχει όλη την εμπειρία στην παγκόσμια αυτή
συμμαχία, που απολαμβάνει την υποστήριξη του
προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ
Μακρόν. Είμαστε όλοι πλήρως κινητοποιημένοι
για την παραγωγή συγκεκριμένων βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων
λύσεων».
Από την πλευρά του, ο Patrick Pouyanne, CEO
της Total, τόνισε ότι o γαλλικός κολοσσός συμμερίζεται τον στόχο μηδενικών εκπομπών έως
το 2050 και εξέφρασε την ελπίδα ότι, μέσω της
συνεργασίας, θα επέλθει η ανάπτυξη χειροπιαστών ενεργειακών λύσεων, οι οποίες θα συμβάλουν άμεσα στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος των μεταφορών.
Οι μπαταρίες, οδηγός για την αγορά των dry;
To κοβάλτιο, το λίθιο, το μαγγάνιο και ο γραφίτης,
φορτία τα οποία προσώρας δεν μεταφέρονται
σε μεγάλες ποσότητες, ίσως παρουσιάζουν μεγάλες προοπτικές για την αγορά των dry, σημειώνει
με νέα έρευνά της η UNCTAD.
Καθώς η ζήτηση για μπαταρίες που χρησιμοποιούνται για ηλεκτρικά αυτοκίνητα αυξάνεται διαρκώς λόγω της κλιματικής αλλαγής αλλά και των
διαταραχών της αγοράς πετρελαίου, η ζήτηση για
τη μεταφορά αυτών των υλικών αποτελεί ευκαιρία για τα bulkers.
Η κ. Pamela Coke-Hamilton, διευθύντρια διεθνούς
εμπορίου της UNCTAD, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι εναλλακτικές μορφές ενέργειας, όπως ηλεκτρικές μπαταρίες, κερδίζουν έδαφος, καθώς οι
επενδυτές εκφράζουν τις ανησυχίες τους για το
μέλλον του πετρελαίου. Η ίδια συμπληρώνει ότι
η αύξηση της ζήτησης για τέτοιες πρώτες ύλες
θα δημιουργήσει ευκαιρίες για χώρες οι οποίες
εμπορεύονται τέτοιου είδους υλικά.

Μάλιστα, σε πρόσφατη έρευνά του, το International Energy
Agency (IEA) αναφέρει ότι τα
παγκόσμια αποθέματα ηλεκτρικών οχημάτων θα αυξηθούν
36% ετησίως και θα ανέλθουν
στα 245 εκατ. το 2030. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΕΑ, το
2019 πουλήθηκαν περίπου 19
kilotons (kt) κοβαλτίου, 17 kt
λιθίου, 22 kt μαγγανίου και 65
kt νικελίου. Στο μετριοπαθές
σενάριο του ΙΕΑ, έως το 2030
η ετήσια ζήτηση για κοβάλτιο,
λίθιο και μαγγάνιο θα ανέλθει
σε 180 kt, 185 kt και 177 kt αντίστοιχα.
Σε ό,τι αφορά την παραγωγή, η
Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα κοβαλτίου, ενώ ακολουθούν
Αυστραλία και Κούβα. Από την
άλλη, Χιλή, Βολιβία και Αργεντινή
συγκεντρώνουν τις μεγαλύτερες
ποσότητες λιθίου, ενώ Τουρκία,
Κίνα και Βραζιλία συγκεντρώνουν αντίστοιχα το 31%, το 25%
και το 24% των παγκόσμιων αποθεμάτων γραφίτη.
«Καθώς οι περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες
στρέφονται σε ηλεκτρικά οχήματα, η
ζήτηση για επαναφορτιζόμενες μπαταρίες αυξάνεται επίσης», σημειώνει η
UNCTAD και προσθέτει: «Τα τελευταία χρόνια, η παγκόσμια αγορά κοβαλτίου έχει επεκταθεί σημαντικά, και μάλιστα ξεπέρασε τους 100.000 τόνους
το 2017, ενώ το 2018 η ζήτηση αυξήθηκε κατά 25%, στους 125.000 τόνους».
Οι παραγγελίες πλοίων σε καθοδική τροχιά
Σημαντικές μειώσεις κατέγραψαν οι παγκόσμιες παραγγελίες πλοίων κατά
το πρώτο εξάμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Clarkson Research Services,
τα οποία επικαλείται το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap. Κατά
την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου, το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών αποτελούνταν από 269 πλοία. Ο αριθμός αυτός παραγγελιών αποτελεί τον μικρότερο από το 1996, έτος κατά το οποίο οι παραγγελίες σημείωσαν πτώση
κατά 42% σε σχέση με το 1995.
Από τις συνολικές παραγγελίες, οι περισσότερες έχουν ανατεθεί σε κινεζικά ναυπηγεία (145), ενώ ακολουθούν τα ναυπηγεία της Νότιας Κορέας (37)
και της Ιαπωνίας (36). Σημειώνεται ότι, για τον μήνα Ιούνιο, οι παραγγελίες
πλοίων ανήλθαν σε 30, σημειώνοντας αύξηση κατά 26% σε σχέση με τον
Μάιο, αλλά και πτώση κατά 51% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.
Παρά τις ιδιαίτερα μειωμένες παραγγελίες μέχρι στιγμής για το 2020, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Yonhap, η αύξηση των παραγγελιών πλοίων
μεταφοράς LNG από Ρωσία και Μοζαμβίκη αναμένεται να δώσει μια πιο
αισιόδοξη εικόνα για την πορεία της βιομηχανίας.

Η χρηματοδότηση της ναυτιλίας
σε διαρκή υποχώρηση
Τα ευρήματά της για τις σύγχρονες προκλήσεις
και την εξέλιξη της τραπεζικής χρηματοδότησης
στη διεθνή ναυτιλία κατά το 2019 εξέδωσε πρόσφατα η Petrofin.
Σύμφωνα με την έκθεση, η τραπεζική χρηματοδότηση στη διεθνή ναυτιλία το 2019 υποχώρησε μόλις κατά 2,1% σε σχέση με την πτώση 13%
το 2018. Μάλιστα το χαρτοφυλάκιο δανείων των
κορυφαίων 40 τραπεζών του ναυτιλιακού κλάδου
διαμορφώθηκε στα $294,4 δισ. (-$6,3 δισ.). Συνεπώς η παγκόσμια ναυτιλιακή χρηματοδότηση
κινήθηκε στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκατριών ετών το 2019.
Οι πέντε κορυφαίοι δανειστές της ναυτιλίας ήταν
η BNP Paribas ($17,97 δισ.), η KfW ($16,65 δισ.),
η China Exim ($16,5 δισ.), η Bank of China ($15
δισ.), η SUMI TRUST ($13,5 δισ.). Μεταξύ των 40
κορυφαίων δανειστών της ναυτιλίας συγκαταλέγονται η Alpha Bank και η Πειραιώς, με την έκθεσή τους στη ναυτιλία να ανέρχεται σε $2,5 δισ.
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εκάστη. To ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο των Eurobank και Εθνικής Τράπεζας
της Ελλάδος διαμορφώθηκε αντίστοιχα σε $2,17 δισ. και $2,06 δισ.
Η μείωση της τραπεζικής χρηματοδότησης της ναυτιλίας έγκειται στο γεγονός ότι η αύξηση του παγκόσμιου στόλου χρηματοδοτήθηκε και από μη
τραπεζικές πηγές, όπως leasing, funds, ίδια κεφάλαια και επενδυτές. Είναι
χαρακτηριστικό ότι το κινεζικό leasing στη διεθνή ναυτιλία διαμορφώθηκε
στα $59,2 δισ.
Σε επιμέρους στοιχεία, τα χαρτοφυλάκια των ευρωπαϊκών τραπεζών παρουσίασαν για πρώτη φορά αύξηση από το 2010, ενώ αμερικανικές και ασιατικές τράπεζες μείωσαν την έκθεσή στη ναυτιλία πέρυσι. Οι ευρωπαϊκές
τράπεζες αύξησαν το μερίδιό τους από το 58,7% το 2018 στο 60,34% πέρυσι. Ένα επίσης εντυπωσιακό στοιχείο είναι το γεγονός ότι η έκθεση των
ασιατικών τραπεζών από τον κλάδο υποχώρησε κατά 6,45% σε αντίθεση
με την άνοδο κατά 12,8% του κινεζικού leasing.
Εστιάζοντας στα χαρτοφυλάκια των ευρωπαϊκών τραπεζών, η Petrofin
παρατηρεί ότι η συμμετοχή των βρετανικών, γαλλικών και ολλανδικών τραπεζικών ιδρυμάτων στη χρηματοδότηση του κλάδου αυξήθηκε. Από την
άλλη, οι σκανδιναβικές τράπεζες έχουν μειώσει την έκθεσή τους, ενώ οι
ελληνικές ενδυνάμωσαν πέρυσι την παρουσία τους.
Τέλος, η Petrofin υπογραμμίζει τον σφοδρό αντίκτυπο της πανδημίας στην
οικονομία, στο διεθνές εμπόριο και στη ναυτιλία, η οποία, με εξαίρεση τους
κλάδους της κρουαζιέρας και των offshore, κατάφερε να αντιμετωπίσει τη
μεγάλη αυτή κρίση, όπως αναφέρεται στην έκθεση.
Απώλειες πλοίων: Η αλήθεια πίσω από τους αριθμούς
Σύμφωνα με στοιχεία της έκθεσης Safety & Shipping Review 2020 της Allianz, το
ένα τρίτο των απωλειών πλοίων το 2019 έλαβε χώρα σε ασιατικά ύδατα, παρά
το γεγονός ότι ο αριθμός των συνολικών απωλειών πλοίων σε διεθνή ύδατα
κατέγραψε σημαντική πτώση της τάξεως του 20% σε σχέση με το 2018.
Τα στοιχεία της έκθεσης αναφέρουν ότι το 2019 οι απώλειες πλοίων μεγάλου μεγέθους κατά την πλεύση τους σε ασιατικά ύδατα ανήλθαν σε 14,
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αποτελώντας το 33% των συνολικών απωλειών
πλοίων για το 2019 παγκοσμίως.
Ωστόσο, παρά το ιστορικά χαμηλό των απωλειών
πλοίων μεγάλου μεγέθους, η έκθεση αναφέρει
ότι η υφιστάμενη κατάσταση της πανδημίας του
κορονοϊού ενδεχομένως να θέσει σε κίνδυνο τη
μακροπρόθεσμη ασφάλεια των πλοίων, καθώς οι
δύσκολες λειτουργικές συνθήκες, σε συνδυασμό
με την οικονομική κρίση, έχουν επιφέρει σημαντικές προκλήσεις.
Σύμφωνα με την έκθεση, οι περισσότερες απώλειες πλοίων σημειώθηκαν σε Νότια Κίνα, Ινδοκίνα, Ινδονησία και Φιλιππίνες. Στα ύδατα αυτών
των περιοχών καταγράφηκαν 12 απώλειες πλοίων
το 2019, ενώ ο αριθμός τους ανέρχεται σε 228
από το 2010.
Όσον αφορά τον τύπο των πλοίων, η Allianz αναφέρει ότι τα περισσότερα από αυτά ήταν bulk
carriers, ενώ ο κύριος λόγος για τον οποίο καταγράφηκαν απώλειες για τα πλοία αυτά ήταν η
κακοκαιρία (ένα στα πέντε πλοία). Επιπλέον, τα
πλοία Ro-Ro φαίνεται πως αντιμετώπισαν τις
μεγαλύτερες δυσκολίες στον τομέα της ασφάλειας, με τον αριθμό των απωλειών να σημειώνει
αύξηση σε σχέση με το 2018.
Αναφορικά με τις προκλήσεις που έχουν ανακύψει από την πανδημία του κορονοϊού, η έκθεση
ξεχωρίζει τις εξής:
•
Το ζήτημα της αδυναμίας αλλαγών
πληρωμάτων.
•
Η παρεμπόδιση της απαραίτητης
συντήρησης και επιδιορθώσεων.
•
Μειωμένες ή αργοπορημένες επιθεωρήσεις.
•
Πιθανές ζημιές σε φορτία ή αργοπορία
στην παράδοσή τους, λόγω των
υφιστάμενων πιέσεων στις εφοδιαστικές
αλυσίδες.
•
Αδυναμία αντίδρασης σε καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης, οι οποίες χρήζουν
εξωτερικής βοήθειας.
•
Ο ολοένα αυξανόμενος αριθμός
κρουαζιερόπλοιων και δεξαμενόπλοιων τα
οποία είναι παροπλισμένα ανά τον κόσμο,
καθώς τα πλοία αυτά είναι αγκυροβολημένα
σε περιοχές υψηλού κινδύνου (π.χ. σε
περιοχές με τυφώνες).
Η έκθεση κάνει επίσης λόγο για τις γεωπολιτικές εντάσεις στον Κόλπο του Ομάν και στη
Θάλασσα της Νότιας Κίνας, συνιστώντας ότι η
παγκόσμια ναυτιλία θα συνεχίσει να υφίσταται
τις επιπτώσεις τους. Τέλος, η Allianz δεν παρέλειψε να αναφέρει το ανησυχητικό φαινόμενο
έξαρσης των πειρατικών επιθέσεων στον Κόλπο
της Γουινέας, καθώς και των ένοπλων ληστειών
εν πλω στη Λατινική Αμερική και στα Στενά της
Σιγκαπούρης.

Together, we can
improve seafarer safety
We have a dedicated, worldwide loss prevention team providing
Members with proactive and inclusive support
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Ο ελληνικός εφοπλισμός,
αρωγός της θαλάσσιας
ασφάλειας και άμυνας
της χώρας

Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη,
του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Γιάννη Πλακιωτάκη, μελών του ελληνικού κοινοβουλίου,
υψηλόβαθμων στελεχών του ΛΣ και εκπροσώπων της
ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας πραγματοποιήθηκε την
Πέμπτη 9 Ιουλίου στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής η καθέλκυση του πρώτου από τα δέκα νέα
σύγχρονα ταχύπλοα περιπολικά σκάφη της δωρεάς της
Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού
ΣYN-ENΩΣIΣ. Το συγκεκριμένο σκάφος ήταν δωρεά της
οικογένειας του καπετάν Νίκου Λαιμού προς το Λιμενικό
Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή.
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A-Δ: Ο αντιναύαρχος ΛΣ Θεόδωρος Κλιάρης, ο κ. Θεόδωρος Βενιάμης
και ο υπουργός Ιωάννης Πλακιωτάκης.

A-Δ: Ο κ. Αντώνης Λαιμός και ο αντιναύαρχος ΛΣ Θεόδωρος Κλιάρης.
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Το «παρών» εκ μέρους της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών έδωσε ο
πρόεδρος Θεόδωρος Βενιάμης, ο αντιπρόεδρος Γιώργος Αγγελόπουλος και επιφανή μέλη της ΕΕΕ, καθώς και ο κ. Αντώνης Λαιμός,
εκ μέρους της οικογένειας των δωρητών. Παρόντες επίσης στην
εκδήλωση ήταν ο δρ Γεώργιος Πατέρας, πρόεδρος του ΝΕΕ, και
ο δρ Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης, Ναυτιλιακός Πρεσβευτής
Καλής Θελήσεως του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)
στην Ελλάδα και πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου.
«Ο στόλος του Λιμενικού μας Σώματος γίνεται σήμερα πληρέστερος και ισχυρότερος, υποδεχόμενος το πρώτο από τα δέκα
υπερσύγχρονα σκάφη, μία ακόμα σημαντική δωρεά της Ένωσης
Ελλήνων Εφοπλιστών, η οποία πολλαπλασιάζει τις επιχειρησιακές
δυνατότητες του Σώματος», ανέφερε στην αρχική του τοποθέτηση
ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Ταυτόχρονα αποδεικνύει τα θετικά αποτελέσματα που φέρνει η
συστράτευση της πολιτείας με όλες τις παραγωγικές δυνάμεις του
τόπου, γιατί κράτος και ιδιωτικοί φορείς οφείλουν να μη συνυπάρχουν απλώς κάτω από την ίδια εθνική σημαία αλλά να την υπηρετούν με πράξεις καθημερινά», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.
Ο πρωθυπουργός επισήμανε ακόμη ότι «τα νέα ταχύπλοα απαντούν
στις προκλήσεις της συγκυρίας ειδικά στο Αιγαίο» και συμπλήρωσε
ότι η ανταπόκριση της Ένωσης και των μελών στο κάλεσμά του
υπήρξε ταχύτατη. Τόνισε δε ότι τα προσφυγικά και μεταναστευτικά
κύματα έχουν αναχαιτιστεί, δεν έχουν όμως σταματήσει.
Παράλληλα έστειλε αυστηρό μήνυμα προς την Τουρκία, λέγοντας
–επικαλούμενος τον ιδρυτή του ΛΣ, Ελευθέριο Βενιζέλο– ότι «το
πιο ισχυρό μήνυμα είναι η ισχύς, θα προσέθετα όχι η χρήση της
αλλά η παρουσία της και η προβολή της».
Απευθυνόμενος προς τους διακινητές ανθρώπινων ζωών και όσους
«εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο», τόνισε ότι «αυτοί οι δρόμοι της ντροπής και του φόβου κλείνουν οριστικά. Η θάλασσα τελικά έχει σύνορα και η πατρίδα έχει το σχέδιο, τη δύναμη και κυρίως
τους ανθρώπους να τα υπερασπιστεί. Και να δείξει ότι δεν είναι
μόνο ελληνικά σύνορα αλλά και ευρωπαϊκά», πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης, ευχαριστώντας τους άνδρες και τις γυναίκες του ΛΣ.
Ο πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και την οικογέ-
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A-Δ: Ο αντιναύαρχος ΛΣ Θεόδωρος Κλιάρης, ο κ. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, η κ. Ειρήνη Νταϊφά,
ο υπουργός Ιωάννης Πλακιωτάκης, ο κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος και ο κ. Ιωάννης Τραγάκης.

νεια του Πάνου Λασκαρίδη για την παράδοση του ΠΓΥ «ΗΡΑΚΛΗΣ» στο Πολεμικό Ναυτικό.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Θεόδωρος Βενιάμης, τόνισε ότι «για την ελληνική
ναυτιλία, την οικογένειά μας, αποτελεί εθνικό καθήκον να
ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες του Λιμενικού Σώματος». Με
την καθέλκυση του πρώτου από τα δέκα σύγχρονα περιπολικά σκάφη, δωρεάς της ΕΕΕ, αλλά και με την προσθήκη των
υπολοίπων το προσεχές διάστημα, το ΛΣ διαθέτει πολύτιμα
εργαλεία για την πάταξη κάθε παράνομης ενέργειας στα ελληνικά ύδατα, τόνισε. Ο κ. Βενιάμης στάθηκε επίσης στην αρωγή
της Ένωσης στο κράτος και στην κοινωνία, υπογραμμίζοντας
το πρόγραμμα στήριξης των πυροπαθών της Ανατολικής Αττικής το 2018 αλλά και τις πρόσφατες δωρεές στο ΕΣΥ, ύψους
13 εκατ. ευρώ, για την αντιμετώπιση της πανδημίας. «Ξεκινάμε
άμεσα, τώρα που το επιτρέπουν οι συνθήκες, την υλοποίηση
της ανακατασκευής των χώρων υγιεινής όλων των νοσοκομείων της Αττικής», πρόσθεσε. «Το έργο της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ αποτελεί όραμα και επιδίωξή μας να συνεχιστεί. Στόχος μας είναι
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να χτίσουμε όλοι μαζί ένα υψηλό πρότυπο κοινωνικής υπευθυνότητας για την επόμενη γενιά, αλλά και έναν ισχυρό σύνδεσμο της κοινωνίας με τη ναυτιλία», κατέληξε ο κ. Βενιάμης.
Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης
Πλακιωτάκης, αφού ευχαρίστησε την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για τη δωρεά, ανέφερε ότι στη μακρά ιστορία της η ΕΕΕ
στηρίζει την πατρίδα με σημαντικές δωρεές. Παράλληλα αναφέρθηκε εκτενώς στις πρωτοβουλίες του υπουργείου για την
ενίσχυση της θαλάσσιας άμυνας της χώρας, ενώ ειδική μνεία
έκανε στο εθνικό σύστημα ολοκληρωμένης θαλάσσιας επιτήρησης. Δεν παρέλειψε, δε, να τονίσει την πρόοδο που έχει
επιτευχθεί στο ζήτημα των μεταναστευτικών και προσφυγικών
ροών. «Συνεχίζουμε την προσπάθεια με αυξανόμενη ένταση·
το οφείλουμε στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, το οφείλουμε στην ιστορία, το οφείλουμε σε ολόκληρο τον ελληνικό
λαό», ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια του υπουργού.
«Η εξαιρετική προσφορά σας δεν είναι απλώς μια δωρεά. Είναι
μια πράξη στην οποία συναντώνται η ανθρωπιά και το φιλότιμο του Έλληνα. Του δωρητή και του ωφελούμενου», τόνισε ο
αρχηγός Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής αντιναύαρχος ΛΣ Θεόδωρος Κλιάρης. Την ίδια ώρα εξήρε το έργο των
λιμενικών αρχών ιδιαίτερα στο Ανατολικό Αιγαίο. «Δράττομαι της
ευκαιρίας να συγχαρώ και να ευχαριστήσω όλα αυτά τα ανώνυμα
παιδιά, που για μένα όμως έχουν όνομα. Είναι στελέχη της μεγάλης οικογένειας του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής», επισήμανε χαρακτηριστικά ο κ. Θεόδωρος Κλιάρης.
Τα υπό δωρεά σκάφη είναι τύπου Leiftur 1100 Cabin Patrol
της εταιρείας RAFNAR, ισλανδικής σχεδίασης και ελληνικής
κατασκευής. Το ολικό μήκος τους ανέρχεται στα 11,55 μ.,
φέρουν δύο εξωλέμβιους κινητήρες συνολικής ιπποδύναμης
900 ίππων με δυνατότητα επίτευξης μεγάλων ταχυτήτων.
Έχουν μεγάλη ευελιξία, δυνατότητα προσαρμογής βαρέος
οπλισμού, φέρουν κλειστό χώρο διακυβέρνησης με αντιβαλλιστική προστασία και συστήματα επικοινωνιών-επιτήρησης
τελευταίας τεχνολογίας, ενώ η σχεδίαση επιτρέπει την πλεύση
κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες.

ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΕΥΠΟΙΙΑ

Δωρεά οικ. Π. Λασκαρίδη:
Ημέρα-σταθμός για τον
εκσυγχρονισμό του
Πολεμικού μας Ναυτικού

Η προσφορά του εφοπλισμού και της ναυτιλιακής
οικογένειας το τελευταίο διάστημα υπήρξε συνεχής και
γενναιόδωρη στις ανάγκες της χώρας. Παρουσία της
Α.Ε. της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνας
Σακελλαροπούλου, του υπουργού Εθνικής Αμύνης Νικολάου
Παναγιωτόπουλου, του τ. Α΄ αντιπροέδρου της Βουλής των
Ελλήνων Ιωάννη Τραγάκη, του αρχηγού ΓΕΕΘΑ στρατηγού
Κωνσταντίνου Φλώρου, του αρχηγού ΓΕΝ αντιναυάρχου
Στυλιανού Πετράκη ΠΝ και πλήθους προσωπικοτήτων
πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουλίου η τελετή ονοματοδοσίας
του Πλοίου Γενικής Υποστήριξης «ΗΡΑΚΛΗΣ», δωρεάς
της οικογένειας Π. Λασκαρίδη προς το Πολεμικό Ναυτικό.
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Το συγκεκριμένο πλοίο είναι το δεύτερο κατά σειρά Πλοίο Γενικής Υποστήριξης που δώρισε στο Πολεμικό Ναυτικό ο Πάνος
Λασκαρίδης και η οικογένειά του. Το πρώτο πλοίο έφερε το όνομα «ΑΤΛΑΣ Ι» και δωρίστηκε από την οικογένεια Λασκαρίδη τον
Δεκέμβριο του 2019.
Το ΠΓΥ «ΗΡΑΚΛΗΣ» είναι μήκους 85 μ., εκτοπίσματος 7.000 τόνων,
με μέγιστη φορτωτική ικανότητα ανεξαρτήτως φορτίου (υγρό, στερεό) 4.500 τόνων και μέγιστη ταχύτητα 15 κόμβων, ενώ ναυπηγήθηκε το 2002 στη Νορβηγία ως offshore supply ship για μεταφορές υγρών και στερεών φορτίων στις πλωτές δεξαμενές άντλησης
υδρογονανθράκων της Βόρειας Θάλασσας.
Σημειώνεται πως το ΠΓΥ «ΗΡΑΚΛΗΣ» συμβάλλει σημαντικά στον
εκσυγχρονισμό του στόλου του Πολεμικού μας Ναυτικού, ενώ
προσδίδει νέες δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας
και της διάσωσης υποβρυχίων. Επιπλέον, λόγω του ιδιόμορφου
σκαριού του, και δεδομένου ότι είναι σχεδιασμένο για τις βόρειες
θάλασσες, το νέο ΠΓΥ «ΗΡΑΚΛΗΣ» αντέχει σε αντίξοες καιρικές
και θαλάσσιες συνθήκες. Το συγκεκριμένο πλοίο διαθέτει μέγιστη
επιχειρησιακή ευελιξία, καθότι μπορεί να μεταφέρει βαρέα άρματα
και οχήματα μάχης και υποστήριξης, γερανούς, βαριές κατασκευές
και εμπορευματοκιβώτια με διαμόρφωση και δυνατότητες ανάλογα
με τις ανάγκες της εκάστοτε αποστολής. Επιπλέον, το πλοίο διαθέτει σύστημα σταθεροποίησης σε ακινησία (Dynamic Positioning)
υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, παρέχοντας έτσι στο Πολεμικό Ναυτικό δυνατότητες για επιχειρήσεις τις οποίες μέχρι σήμερα δεν μπορούσε να αναλάβει.
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Το ΠΓΥ «ΗΡΑΚΛΗΣ» διαθέτει 2 προωστήριες μηχανές ισχύος
9.600 ίππων, 2 αξονικές γεννήτριες, 4 εγκάρσιους προωθητήρες
(2 πλώρα και 2 πρύμα), επιπλέον των 2 κύριων ελίκων των κύριων
μηχανών, ενώ έχει και τη δυνατότητα εκτόξευσης κατευθυνόμενων βλημάτων αεροπορικής προστασίας stinger.
Ανάδοχος του πλοίου, ως επιβράβευση της αριστείας, ήταν η
κελευστής Μαρία Κοκαράκη, η οποία αποφοίτησε πρώτη στη
σχολή της το έτος 2016.
Στον χαιρετισμό του ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης ΠΝ δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα είναι μια ημέρα-σταθμός για τον εκσυγχρονισμό και την ανανέωση των
μονάδων του στόλου του Πολεμικού μας Ναυτικού, καθώς
και των πλοίων υποστήριξής του». Παράλληλα τόνισε πως ο
εκσυγχρονισμός των μονάδων του στόλου του Πολεμικού
Ναυτικού είναι αναγκαία συνθήκη για την αντιμετώπιση των
γεωπολιτικών προκλήσεων της ευρύτερης περιοχής. Επιπλέον,
ο αρχηγός ΓΕΝ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον «γνήσιο
πατριώτη Παναγιώτη Λασκαρίδη για μία ακόμα γενναιόδωρη
προσφορά του στο Πολεμικό Ναυτικό και στην πατρίδα».
Με τη σειρά του, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος
Φλώρος ανέφερε πως το ΠΓΥ «ΗΡΑΚΛΗΣ» αποτελεί μια «αξιόμαχη μονάδα, απολύτως κατάλληλη για υποστήριξη μεγάλου
όγκου επιχειρήσεων», ενώ εξέφρασε τη βεβαιότητά του πως
το σύστημα σταθεροποίησης σε ακινησία (DP) που διαθέτει το
πλοίο θα προσδώσει στο Πολεμικό Ναυτικό πολλαπλά οφέλη
και ικανότητα δράσης σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.
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Ο υπουργός Εθνικής Αμύνης Νικόλαος Παναγιωτόπουλος
επισήμανε πως το νέο πλοίο «εκσυγχρονίζει τις εν πλω δυνατότητες υποστήριξης του στόλου μας, με άμεση ισχύ», κάτι το
οποίο αποδείχθηκε άλλωστε και με τη συμμετοχή του προσφάτως δωρηθέντος ΠΓΥ «ΑΤΛΑΣ I» σε πρόσφατη άσκηση
του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ τόνισε πως ο εκσυγχρονισμός
του στόλου είναι κρίσιμης σημασίας, λόγω των έντονων γεωπολιτικών προκλήσεων στην περιοχή του άμεσου ενδιαφέροντος της χώρας μας.
Ο κ. Πάνος Λασκαρίδης, πρόεδρος του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, στον χαιρετισμό του επισήμανε ότι «ο εξοπλισμός του ΠΝ τα τελευταία χρόνια έχει παραμεληθεί σε επικίνδυνο βαθμό και πρέπει επειγόντως να εκσυγχρονιστεί, προκειμένου να δοθούν περισσότερες δυνατότητες στο Πολεμικό
Ναυτικό να κάνει τη δουλειά του με καλύτερο τρόπο». Ο κ.
Λασκαρίδης σημείωσε ακόμα την ανάγκη απεμπλοκής των
πολεμικών μας πλοίων από τη δαιδαλώδη γραφειοκρατία, η
οποία τα καταδικάζει σε ακινησία, όταν μάλιστα θα έπρεπε να
δρουν επιχειρησιακά, ενώ δεν παρέλειψε να ευχηθεί στο πλήρωμα του ΠΓΥ «ΗΡΑΚΛΗΣ» «ήρεμες θάλασσες και ο Άγιος
Νικόλας πάντα στην πλώρη σας».
Στο πλαίσιο της τελετής ονοματοδοσίας και με αφορμή την
πολύτιμη προσφορά του Παναγιώτη Λασκαρίδη στο Πολεμικό Ναυτικό και στην πατρίδα, του απονεμήθηκε η Διαμνημόνευση Αστέρα Αξίας και Τιμής, καθώς και ο βαθμός του
Υποναυάρχου επί τιμή.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η συλλογικότητα και η κοινωνική
ευθύνη έχουν πλέον πολύ μεγάλη
σημασία

Η Σεμίραμις Παληού, πρόεδρος
της HELMEPA, μιλάει στον
Γιάννη Θεοδωρόπουλο.
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Στην πρώτη αποκλειστική της συνέντευξη στα Ναυτικά Χρονικά,
η κ. Σεμίραμις Παληού παραθέτει τις σκέψεις της για τις
προτεραιότητες του νέου ΔΣ της HELMEPA, μιλάει για τον ρόλο
της ναυτιλίας στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος,
τις δράσεις και τις συνέργειες που θα επιδιώξει το νέο ΔΣ, και
εκφράζει τους προβληματισμούς της για τη μετά Cοvid εποχή,
αλλά και τις σκέψεις της για τη γενιά που αναλαμβάνει πλέον τα
σκήπτρα και τις θέσεις ευθύνης σε θεσμικά όργανα.

Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος
βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της ευρύτερης
ναυτιλιακής βιομηχανίας. Πόσο εισακούγονται
και υποστηρίζονται οι προσπάθειες της
HELMEPA από την πολιτεία, αλλά και πώς
αντιδρούν οι πολίτες στην προτροπή για αλλαγή
του τρόπου ζωής τους, ειδικά ως προς ενέργειες
που επιβαρύνουν μακροπρόθεσμα τις ακτές και
τους ωκεανούς;
Οι σχέσεις της ΗELMEPA με την πολιτεία στα 38
χρόνια από την ίδρυσή της είναι εξαιρετικές. Ειδικά η συνεργασία μας με το Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής αποδεικνύεται και από
την αδιάλειπτη συμμετοχή αξιωματικών όχι μόνο
του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

αλλά και του Πολεμικού Ναυτικού στα
ναυτιλιακά επιμορφωτικά εκπαιδευτικά
μας προγράμματα. Επίσης, από τη συμβολή των Λιμεναρχείων στη διάδοση
μηνυμάτων μας, αλλά και από την εκπαιδευτική ενημέρωση ομάδων παιδιών
του προγράμματος Παιδική ΗELMEPA.
Προ ημερών βρέθηκα σε Λιμεναρχείο
της Αττικής, στο οποίο ήταν αναρτημένη η χαρακτηριστική αφίσα με τον
Γλάρο, και ένιωσα ιδιαίτερη χαρά για το
γεγονός ότι οι δράσεις της HELMEPA
έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους
στην ελληνική κοινωνία. Χαίρομαι
ειλικρινά για τη στήριξη της πολιτείας στις εθελοντικές προσπάθειες των
μελών μας, ναυτικών και πλοιοκτητών,
για να αλλάξουμε τις περιβαλλοντικές
συνήθειες. Στο σημείο αυτό θέλω να
τονίσω και τη σχέση μας με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και
τους εθελοντές εκπαιδευτικούς. Κάθε
χρόνο, το υπουργείο εκδίδει άδεια λειτουργίας της Παιδικής HELMEPA, που,
όπως γνωρίζετε, ξεκίνησε το 1993, με
το έργο της να συνεχίζεται με επιτυχία μέχρι σήμερα. Όσο για την ανταπόκριση των πολιτών στις προτάσεις
μας, είναι άξιο μνείας το γεγονός ότι
πάνω από 300.000 παιδιά/μαθητές 5-13
ετών σε όλη τη χώρα έχουν περάσει
όλα αυτά τα χρόνια από τα προγράμματά μας. Έχουμε δε διαπιστώσει ότι
πολλά από αυτά τα παιδιά σήμερα, ως
γονείς, προωθούν το μήνυμά μας «Όχι
σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες
και ακτές». Άλλωστε, νομίζω και εσείς,
όπως και εγώ, μεγαλώσαμε ακούγοντας
αυτό το μήνυμα και βλέποντας τον
Γλάρο της HELMEPA στην τηλεόραση. Με προβληματίζει όμως ιδιαίτερα το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμη συμπατριώτες μας που δεν έχουν
περιβαλλοντική συνείδηση! Το βλέπουμε και το
μετράμε κάθε χρόνο στους εθελοντικούς καθαρισμούς ακτών, μετά το τέλος της θερινής περιόδου.
Όμως, δεν παραδίδουμε τα όπλα, συνεχίζουμε τις
προσπάθειές μας, γιατί αυτό δεν είναι μόνο προς
όφελος του περιβάλλοντος, αλλά και της ίδιας μας
της ζωής. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να
αλλάξουμε τη νοοτροπία των συνανθρώπων μας
σε σχέση με το περιβάλλον και την προστασία
του. Αυτό όμως ξεκινά από την παιδική ηλικία και
γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς να επενδύσουμε στη νέα γενιά, στα νέα παιδιά, στο πώς θα
γαλουχηθούν με περιβαλλοντική συνείδηση.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η πορεία της HELMEPA έχει υπάρξει
σημαντική για τη διάδοση του μηνύματος
της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Τι θα επιθυμούσατε να εξελίξετε;
Η εξωστρέφεια της HELMEPA είναι από τα βασικά που θα επιδιώξει να βελτιώσει το παρόν ΔΣ.
Όπως γνωρίζετε, τα social media είναι αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας όλων μας,
και δη της νέας γενιάς. Ως εκ τούτου, πρωταρχικός μας στόχος είναι να αξιοποιήσουμε τα μέσα
αυτά για να επικοινωνήσουμε με τη νέα γενιά, να
«μιλήσουμε» τη γλώσσα τους και να περάσουμε το μήνυμα της HELMEPA. Σε αυτό το σημείο,
πρέπει να σημειώσουμε ότι οι τηλεοπτικές διαφημιστικές καμπάνιες που προωθούν τη δράση
της HELMEPA δυστυχώς προβάλλονται σε ώρες
μικρής τηλεθέασης και εμβέλειας, με αποτέλεσμα το μήνυμα να μην «περνάει» όσο θα θέλαμε.
Τουλάχιστον όσον αφορά τα ΜΜΕ πανελλαδικής εμβέλειας, καθώς, όπως έχουμε διαπιστώσει,
στα περιφερειακά ΜΜΕ τα διαφημιστικά αυτά
spot προβάλλονται περισσότερο. Σε όλα αυτά να
συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι η νέα γενιά δεν
παρακολουθεί πλέον τηλεόραση. Ως εκ τούτου
είναι επιτακτική η ανάγκη να «εκσυγχρονίσουμε»
τον τρόπο προσέγγισης, κάτι το οποίο μπορεί να
επιτευχθεί μέσα από τα social media.

Η διεύρυνση διεθνών συνεργειών με σκοπό
την ασφάλεια στη θάλασσα και την προστασία
των ωκεανών αποτελεί προτεραιότητα του νέου
ΔΣ της HELMEPA; Ποιες είναι οι κινήσεις που
επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε σε σχέση
με τις εθνικές MEPAs, τα Clubs και τους
νηογνώμονες;
Η αλήθεια είναι ότι όσο πιο μεγάλη και δυνατή
είναι η HELMEPA, τόσο πιο μεγάλη βαρύτητα θα
έχει η άποψή της, η φωνή της. Οι συνέργειες είναι
προς όφελος όλων. Είναι μια στρατηγική που θα
επιδιώξουμε, μας ενδιαφέρει και θα κινηθούμε
προς αυτή την κατεύθυνση. Ασφαλώς γνωρίζετε ότι έχουμε βοηθήσει στην ίδρυση ακόμα έξι
οργανώσεων-MEPAs σε ισάριθμες χώρες. Όλες
οι ενώσεις και η HELMEPA είμαστε μέλη της διεθνούς ένωσης INTERMEPA. Είναι σημαντικό να
προβάλλονται οι διεθνείς συνέργειες και συνεργασίες της HELMEPA, ούτως ώστε να καθιερώνεται στη συνείδηση όλων ότι η HELMEPA δεν δρα
μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά είναι ένας οργανισμός με διεθνή εμβέλεια και παρουσία.
Όσον αφορά τους οργανισμούς που αναφέρατε,
τα P&I Clubs, τα νηολόγια, τους νηογνώμονες, πολλοί από τους οποίους είναι ήδη μέλη μας, το νέο
ΔΣ καταρτίζει προτάσεις για στενότερη συνεργασία. Χρειαζόμαστε την τεχνογνωσία τους, μέσω
της οποίας θα εκπαιδεύσουμε τους αξιωματικούς
μας, Έλληνες και αλλοδαπούς, που παρακολουθούν τα προγράμματά μας. Σκοπός είναι όλοι οι
αξιωματικοί που συμμετέχουν να μπορούν να
αντιμετωπίζουν τις διαρκώς πιο αυστηρές διαδικασίες και απαιτήσεις της διεθνούς νομοθεσίας
στους τομείς που ασχολούμαστε, την προστασία
του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την ασφάλεια
στα πλοία. Υπάρχει με αυτούς τους οργανισμούς
ένας κοινός στόχος: η βελτίωση της ασφάλειας
στα πλοία και η προστασία του περιβάλλοντος.
Ως εκ τούτου, σημαντικότατος στόχος του νέου
ΔΣ είναι οι συνέργειες προς αυτή την κατεύθυνση.
Θέλουμε επίσης την αρωγή και τη συμμετοχή των
ναυτεργατικών σωματείων. Ήδη αρκετοί Έλληνες
ναυτικοί είναι μέλη μας, αλλά θα επιδιώξουμε να
εγγραφούν ακόμα περισσότεροι, ξεκινώντας από
τους σπουδαστές ναυτικών σχολών. Σε αυτό το
πλαίσιο, είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες και
πρωτοβουλίες όπως η Isalos.net.
Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των
νέων αποτελούν σημαντικό πυλώνα και
απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του
έργου της HELMEPA. Ποιες πρωτοβουλίες θα
πρέπει, κατά τη γνώμη σας, να αναλάβει και να
προωθήσει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα,
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προκειμένου η νέα γενιά να είναι περισσότερο
ευαισθητοποιημένη σε θέματα προστασίας
του θαλάσσιου περιβάλλοντος;
Στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινωνίας και κυρίως των παιδιών έδωσε
έμφαση η HELMEPA από πολύ νωρίς. Ήδη από
το 1984 λειτούργησε η μόνιμη περιβαλλοντική
έκθεση στον Πειραιά και η κινητή, που περιόδευε
σε πόλεις και νησιά σε όλη τη χώρα, ενώ παράλληλα ξεκίνησαν ετήσιοι πανελλαδικοί διαγωνισμοί
παιδικής ζωγραφικής με θέματα γύρω από την
προστασία της θάλασσας. Όταν το 1992 η πολιτεία θεσμοθέτησε την περιβαλλοντική εκπαίδευση στα Δημοτικά, δεχτήκαμε πλήθος αιτημάτων
για υλικό και ιδέες υλοποίησης από δασκάλους
που ήδη είχαν συνεργαστεί μαζί μας. Έναν χρόνο
αργότερα, το 1993, το Συμβούλιο ενέκρινε τη δημιουργία του προγράμματος Παιδική HELMEPA για
παιδιά 5-12 ετών. Σκοπός ήταν να δοθεί βήμα στα
παιδιά να εκφράσουν τις περιβαλλοντικές τους
ανησυχίες αλλά και να συνδράμουμε τους εκπαιδευτικούς, που εθελοντικά και αφιλοκερδώς
λειτουργούσαν στο να καλλιεργήσουν περιβαλλοντική συνείδηση στους μαθητές. Επιθυμούμε,
μέσω της βιωματικής γνώσης, να αναπτύξουν τα
παιδιά πνεύμα εθελοντισμού, ευγενικής άμιλλας
και ομαδικής δουλειάς. Σήμερα έχουμε την ικανοποίηση να συναντούμε νέους δασκάλους, που
πέρασαν ως παιδιά από τις εκθέσεις μας ή ήταν
μέλη στην Παιδική ΗELMEPA, να φέρνουν τη
δική τους τάξη κοντά μας, θεωρώντας το «υποχρέωση» για τα όσα χρήσιμα έμαθαν στο παρελθόν και τους εντυπώθηκαν από τις πρωτοβουλίες
της HELMEPA. Σε όλους αυτούς τους δασκάλους,
που επί 27 χρόνια με μεράκι καθοδηγούν τα παιδιά στις περιβαλλοντικές δράσεις της HELMEPA,
εντός και εκτός σχολείου, θα θέλαμε η πολιτεία
να δώσει μια ηθική αναγνώριση για τη σημαντική αυτή πτυχή του έργου τους, επιβραβεύοντας
το πρόγραμμα, ώστε να κινητοποιήσει ακόμα
περισσότερους να συμμετάσχουν. Άλλωστε, ο
απώτερος στόχος δεν
είναι τίποτε άλλο από
το να προετοιμάσουμε
καλύτερα τη νέα γενιά
Όσο πιο μεγάλη και δυνατή
να αντιμετωπίσει τις
είναι η HELMEPA, τόσο
περιβαλλοντικές προκλήσεις καλύτερα και
πιο μεγάλη βαρύτητα θα
αποτελεσματικότερα.
έχει η άποψή της, η φωνή
Θεωρώ ότι η ελληνική
εκπαίδευση, αν και έχει
της. Οι συνέργειες είναι
κάνει θετικά βήματα,
προς όφελος όλων.
έχει ακόμη περιθώρια
βελτίωσης ως προς την
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ευαισθητοποίηση των παιδιών αναφορικά με το
περιβάλλον. H Παιδική HELMEPA έχει ήδη και θα
εξακολουθήσει να συνεισφέρει προς αυτή την
κατεύθυνση με τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες
της. Μας ξενίζουν πράξεις, όπως για παράδειγμα
αυτές των μαθητών στην Ιαπωνία, οι οποίοι καθαρίζουν όλοι μαζί τη σχολική τάξη τους όπως και
το εστιατόριο στο σχολείο μετά το μεσημεριανό
τους. Μπορούν όμως να αποτελέσουν παράδειγμα και για τα δικά μας παιδιά. Με αυτό το παράδειγμα, θέλω να τονίσω ότι η ένδειξη σεβασμού
στο περιβάλλον αλλά και στον συνάνθρωπό μας
είναι απόρροια γενικότερης νοοτροπίας και παιδείας, οι οποίες αποκτώνται από πολύ μικρή ηλικία. Προς αυτή την κατεύθυνση, είμαστε αποφασισμένοι να δουλέψουμε συλλογικά, για να μπορούμε να μιλάμε στο μέλλον για περιβαλλοντική
συνείδηση των επερχόμενων γενεών.
Η νέα γενιά, και ειδικότερα όσοι ανήκουν
στη γενιά Ζ, δυσκολεύονται να κατανοήσουν,
σύμφωνα με πολλούς κοινωνιολόγους, την
έννοια της δέσμευσης. Ποιες κινήσεις και
δράσεις θα θέλατε να αναλάβετε ως ένδειξη
αναγνώρισης για όσους έχουν αποδείξει τη
δέσμευσή τους στα οράματα της HELMEPA;
Πώς θα επικοινωνήσετε αυτές τις δράσεις;
Η αλήθεια είναι ότι κάνουμε προσπάθειες για να
γεφυρώσουμε το χάσμα που αναπόφευκτα υπάρχει μεταξύ των διαφόρων γενεών και ιδίως για να
προσεγγίσουμε την επονομαζόμενη γενιά Ζ, που,
όπως πληροφορήθηκα, είναι η γενιά των παιδιών
μας, τα οποία έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει στην
εποχή του διαδικτύου και της τεχνολογίας.
Θα ήθελα όμως να σταθώ ιδιαίτερα στην ερώτησή
σας για τη δέσμευση, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς. Η Διακήρυξη Εθελοντικής Δέσμευσης
που υπογράφηκε από ναυτικούς και πλοιοκτήτες
το 1982 για να ιδρυθεί η HELMEPA δίνει από μόνη
της το πραγματικό νόημα της λέξης. Εμείς, οι εθελοντές της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας, προσπαθούμε με συνέπεια να κάνουμε πράξη αυτή τη
δέσμευση τα τελευταία 38 χρόνια μέσα π.χ. από
την οργάνωση ομιλιών στα μέλη μας αξιωματούχων ελεγκτικών αρχών τρίτων χωρών. Πιστεύω
ότι η εθελοντική HELMEPA αποτελεί παράδειγμα
προς μίμηση, που με τα ηλεκτρονικά διαδικτυακά
μέσα προβάλλουμε ευρύτατα, μαζί με τα μηνύματά
μας. Οι προκάτοχοί μας αναγνώρισαν και τίμησαν
τη δέσμευση των ναυτικών και πλοιοκτητών μελών
μας. Τώρα είναι η σειρά μας να συνεχίσουμε αυτή
την παράδοση και πολύ γρήγορα θα είμαστε σε
θέση να σας δώσουμε χειροπιαστά στοιχεία.
Έχουν γίνει προτάσεις στο ΔΣ προκειμένου να
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βρούμε τρόπους να αναγνωρίσουμε τη συνεισφορά των ανθρώπων αυτών και, όταν η συγκυρία
ευνοήσει ξανά συναθροίσεις, θα πρέπει να αποδοθεί μια αναγνώριση στους ανθρώπους αυτούς
είτε πρόκειται για εταιρείες, είτε για ναυτικούς, είτε
μέλη του ΔΣ κ.λπ.
Στην Ελλάδα σήμερα θεωρείτε ότι η νέα
γενιά, ειδικά της ναυτιλίας, ενδιαφέρεται να
αναλάβει μια πιο ενεργή δράση όχι μόνο στην
επιχειρηματική ζωή αλλά και γενικότερα στα
κοινά και στους θεσμούς εκπροσώπησης;
Πολλοί κοινωνιολόγοι αναφέρουν ότι γενικότερα
στην επιχειρηματική ζωή του τόπου η νεότερη
γενιά δυσκολεύεται, για πολλούς λόγους, να
αναλάβει μια ουσιαστικότερη δράση.
Θεωρώ ότι η νέα γενιά
των επιχειρηματιών στη
χώρα μας έχει και την
ενέργεια και τη διάθεση
H πανδημία υπήρξε ένα
να συνεισφέρει με τον
δικό της «φρέσκο» τόνο
σημείο-ορόσημο για
όχι μόνο στην επιχειρηόλους τους ανθρώπους.
ματική ζωή αλλά και στα
κοινά του τόπου. Ίσως,
Είναι πολύ σημαντικό να
κατά την προσωπική μου
επανεξετάζει κανείς τις
άποψη, η δυσκολία για
την οποία κάνετε λόγο
αρχές και τη γενικότερη
να οφείλεται στο γεγοστάση ζωής μετά από
νός ότι οι μεγαλύτερες
γενιές, ως επί το πλείτέτοια γεγονότα.
στον αυτοδημιούργητες,
οι οποίες παραμένουν
εξαιρετικά ενεργές, δραστήριες και έχουν καταξιωθεί στο πέρασμα των χρόνων με τη δράση και
την παρουσία τους και έχουν προσφέρει τα μάλα
στον τόπο και στον τομέα τους, δεν έχουν ακόμη
παραδώσει τη «σκυτάλη».

“

”

Οι μετασχηματιστικοί ηγέτες (transformational
leaders) –οι οποίοι θεωρούνται και οι πιο
αποδοτικοί– επιθυμούν τη συνέργεια και την
ανάληψη πρωτοβουλιών από όλα τα μέλη
του ΔΣ. Πώς θα υποστηρίξετε την ανάληψη
πρωτοβουλιών και συγκεκριμένων δράσεων
από όλα τα μέλη του νέου ΔΣ;
Το να είσαι μετασχηματιστικός ηγέτης είναι,
νομίζω, έμφυτο. Προσωπικά, μου αρέσει να αναθέτω αρμοδιότητες. Η εποχή του ανθρώπου-παντογνώστη που τα γνώριζε και τα έλυνε όλα έχει
περάσει ανεπιστρεπτί, αφού πολύ απλά δεν είναι
δυνατόν να έχει κανείς εξειδίκευση σε όλους
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τους τομείς. Με αυτόν τον γνώμονα είναι εξαιρετικά σημαντικοί οι συνεργάτες σου και ο διάλογος επί ίσοις όροις. Είμαι υπέρ της ομαδικότητας
και στο νέο ΔΣ της HELMEPA έχουμε ορίσει υποομάδες εργασίας ήδη από την πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ. Υπήρχαν και στο παρελθόν ad hoc
επιτροπές, ωστόσο η δημιουργία αυτών των ομάδων εργασίας είναι κάτι καινούργιο. Συστήσαμε
τρεις ομάδες: η πρώτη ομάδα θα ασχοληθεί με
την ψηφιακή εκπαίδευση, η οποία λόγω Covid-19
κέρδισε έδαφος και όλοι κάναμε βήματα μπροστά. Πράγματα τα οποία θεωρούσαμε ότι ήταν
ανέφικτα ή η χρονική στιγμή για να εφαρμοστούν
δεν ήταν η κατάλληλη ξαφνικά έλαβαν σάρκα και
οστά. Την πρώτη αυτή ομάδα έχει αναλάβει ο κ.
Μιχάλης Δαλακούρας.
Έχουμε επίσης κάνει μια ομάδα προκειμένου
να εξετάσουμε την τιμολογιακή πολιτική της
HELMEPA. Σε αυτή την ομάδα συμμετέχουν ο
αντιπρόεδρος, κ. Ιωάννης Ξυλάς, ο ταμίας μας, κ.
Αριστείδης Πίττας, και ο κ. Γεώργιος Καραγεωργίου. Δημιουργήσαμε επίσης μια νέα επιτροπή,
η οποία θα ασχοληθεί με δυνητικές συνέργειες,
όπως π.χ. με τους νηογνώμονες, τα P&I Clubs
και τα νηολόγια. Ο κ. Αθανάσιος Μπέης, ο καπτ.
Δημήτρης Ματθαίου και ο κ. Γιώργος Καραγεωργίου θα συμμετάσχουν στην επιτροπή αυτή. Και
υπάρχουν σκέψεις για τη σύσταση μιας ομάδας
για την Παιδική HELMEPA, την επικοινωνιακή
πολιτική και τα social media.
Ο ρόλος του εκάστοτε προέδρου είναι να θέτει
την κατευθυνση, τους στόχους και να συνεργάζεται
με τις ομάδες αυτές, ζητώντας συνεχή ενημέρωση
και κυρίως νέες ιδέες από τους συμμετέχοντες στις
επιτροπές αυτές. Σκοπός μας είναι να υπάρχει ενεργή και συλλογική δράση όλων σε θέματα και τομείς
που γνωρίζουν καλά και μπορούν να προσφέρουν.
Να έχουμε όλοι μαζί ένα έργο να παραδώσουμε
στο επόμενο ΔΣ, όταν ολοκληρώσουμε. Νομίζω
αυτός είναι ο ρόλος του προέδρου, όπως αντίστοιχα και του manager, να συντονίζει τις ομάδες που
εργάζονται για να παρουσιάσουν έργο.
Θα ήθελα να επισημάνω επίσης και τα νέα πρόσωπα του ΔΣ, τα οποία είναι η κ. Ιωάννα Μαρτίνου,
η κ. Κάλλη Λιβανού, η κ. Μιλένα Παππά και ο κ.
Γεώργιος Καλλιάνης. Είναι τέσσερις νέοι άνθρωποι
με πολύ ζήλο και με φρέσκες ιδέες, που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα και για την Παιδική HELMEPA.
Θα ήταν βέβαια μεγάλη παράλειψη να μην αναφερθώ στη συμμετοχή των «παλαιών» μελών του
ΔΣ της HELMEPA, της κ. Νταϊφά, του κ. Ζαχαριάδη και της κ. Αικατερίνης Λω. Η εμπειρία και η
έμπρακτη συνεισφορά τους αποτελούν πολύτιμο
αρωγό στο δύσκολο εγχείρημα της υλοποίησης
των στόχων του νεοσυσταθέντος ΔΣ.

Στην εποχή της ψηφιοποίησης, ποιες κινήσεις
θα υλοποιήσετε προκειμένου να αναδειχθεί
περαιτέρω το πλούσιο έργο σας; Πώς μπορεί
να γίνει καλύτερη αξιοποίηση της ψηφιακής
τεχνολογίας, χωρίς όμως να χαθεί η μαγεία της
ανθρώπινης επαφής, ειδικά στην εκπαιδευτική
διαδικασία;
Η HELMEPA ήταν από τους πρώτους που στις
αρχές Μαρτίου, όταν εκδηλώθηκε η πανδημία,
μετέτρεψε όλα της τα προγράμματα, σεμινάρια
προς ναυτικούς, πρωτοβουλίες Παιδικής HELMEPA,
παρουσιάσεις και ενημερώσεις σε ψηφιακή μορφή,
πράγμα που συνεχίζει μέχρι σήμερα. Είναι πάρα
πολύ σημαντική η εστίασή μας στις δυνατότητες
της ψηφιακής εκπαίδευσης και ενημέρωσης. Άνοιξε τους ορίζοντες της HELMEPA, διότι μέχρι πρόσφατα η εκπαίδευση που παρείχαμε ήταν μόνο
σε Έλληνες ναυτικούς και μόνο στα γραφεία μας.
Πλέον μπορούμε να εξετάσουμε πώς η ψηφιακή
εκπαίδευση μπορεί να φτάσει σε χώρες όπως οι
Φιλιππίνες ή η Ινδία, όπου δηλαδή υπάρχουν ναυτικοί, προς όφελος των ίδιων των ναυτικών, των εταιρειών και εν τέλει της ασφαλούς ναυτιλίας. Εδώ και
χρόνια διαθέτουμε και το e-learning στην αγγλική
γλώσσα, το οποίο το νέο ΔΣ, εν μέσω πανδημίας,
αποφάσισε να είναι ελεύθερο για όλους και περίπου 650-700 άτομα συμμετείχαν στο πρόγραμμα.
Τα webinars τα παρακολούθησαν και οι εθελοντές
εκπαιδευτικοί της Παιδικής HELMEPA, με αποτέλεσμα αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση να συμβάλει στο
να φτάσει το «υλικό» μας σε πάρα πολλά παιδιά εν
μέσω της πανδημίας.
Η αλήθεια είναι, βέβαια, ότι η προσωπική επαφή
αποτελεί πολύ σημαντικό όρο στην όλη εξίσωση. Η φυσική παρουσία δεν αντικαθίσταται, αλλά
δυστυχώς ζούμε μια μεταβατική περίοδο, όπου
όλα επανεξετάζονται και αλλάζουν. Παρακολουθούμε λοιπόν τις εξελίξεις, συνεχίζουμε με την
ψηφιακή τεχνολογία τα προγράμματά μας και
ενημερώνουμε όσους θέλουν να μάθουν για το
έργο μας με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ρυθμίζοντας ανάλογα τις πρωτοβουλίες μας.
Οι κρίσιμες συγκυρίες στην ιστορία της
ανθρωπότητας θα έπρεπε να αποτελούν
χρονικές περιόδους για περισυλλογή αλλά και
για ανανεωτική δράση. Πόσο έχει επηρεάσει
η πανδημία και ο κοινωνικός/οικονομικός
αντίκτυπός της τη φιλοσοφίας ζωής σας
και ποιες νέες κατευθύνσεις θα θέλατε να
δοκιμάσετε ως πρόεδρος της HELMEPA,
επηρεασμένη από τις δραματικές εξελίξεις
που βιώνει όλη η ανθρωπότητα;

H πανδημία υπήρξε ένα σημείο-ορόσημο για
όλους τους ανθρώπους. Παρόλο που τείνουμε
να ξεχνάμε γρήγορα αυτά που βιώσαμε, νομίζω
ότι το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας συνειδητοποιήσαμε έννοιες τις οποίες είχαμε ξεχασμένες. Δηλαδή έννοιες όπως η κοινωνική ευθύνη,
η αλληλεγγύη, η στήριξη του συνανθρώπου μας,
αλλά και η δύναμη της προσωπικής ή επιχειρηματικής ευελιξίας και της προσαρμοστικότητας.
Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να επανεξετάζει κανείς τις αρχές και τη γενικότερη στάση
ζωής μετά από τέτοια γεγονότα. Σε αυτές τις
περιόδους, η συλλογικότητα και η κοινωνική
ευθύνη έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Η πανδημία
έδρασε σίγουρα για τους περισσότερους αφυπνιστικά. Το σημαντικό είναι να μη λησμονήσουμε ό,τι βιώσαμε και να πορευτούμε από εδώ και
στο εξής με όσα θετικά μάθαμε από αυτή την
περίοδο. Δεν είναι εύκολο(!), διότι πολλές φορές
είμαστε επιρρεπείς στο να επιστρέφουμε στη
ρουτίνα και στις παλιές μας συνήθειες.
Ποιο θα θέλατε να είναι το μήνυμα της
HELMEPA προς όλους όσοι επισκεφτούν
τις ελληνικές ακτές φέτος το καλοκαίρι;
Σίγουρα το γνωστό σε όλους μας μήνυμα του
Γλάρου, το οποίο παραμένει διαχρονικό! Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους συνανθρώπους μας
να απολαύσουν τη θάλασσα, τις παραλίες μας,
τον ζεστό μας ήλιο, αλλά πάντα με σεβασμό στο
περιβάλλον και, ειδικά φέτος, με σεβασμό στον
συνάνθρωπο και στις ανθρώπινες αξίες.
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Ήρεμες θάλασσες ενόψει
ή προκλήσεων συνέχεια
για την αγορά;

Το 2019 ολοκληρώθηκε με αισιόδοξα μηνύματα για την αγορά
ξηρού φορτίου, με αναλυτές αλλά και στελέχη της αγοράς να
αναμένουν ακόμα καλύτερες ημέρες το 2020, δεδομένης και της
εφαρμογής του ΙΜΟ sulphur cap από την πρώτη ημέρα του έτους.
Οι υψηλές περιβαλλοντικές βλέψεις του ΙΜΟ ερμηνεύτηκαν από
τη βιομηχανία ως μια «αδυναμία» των παλαιότερων πλοίων να
ακολουθήσουν τις τεχνολογικές απαιτήσεις και συνεπώς η ανακύκλωσή τους θεωρούνταν μονόδρομος. Από την άλλη, αρκετοί
πλοιοκτήτες bulkers επέλεξαν την οδό των scrubbers για την ευθυγράμμιση με τον κανονισμό και το γεγονός ότι ένας σημαντικός
αριθμός τονάζ θα εξερχόταν από την αγορά για την εγκατάσταση
αυτών των συστημάτων προσέθετε έναν ακόμα τόνο αισιοδοξίας
για τη ναυλαγορά, τουλάχιστον από την πλευρά της προσφοράς.
Στις 15 Ιανουαρίου υπεγράφη η «Φάση 1» της εμπορικής συμφωνίας ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα, εξέλιξη ιδιαίτερα ενθαρρυντική για την επανέναρξη του διμερούς εμπορίου και κυρίως για
τις θαλάσσιες μεταφορές αμερικανικών σιτηρών προς την Κίνα.

Η πανδημία ωστόσο ήρθε να ανατρέψει όλα τα παραπάνω,
δεδομένου ότι οι μεγαλύτερες αγορές παγκοσμίως παρέμειναν κλειστές για τουλάχιστον δύο μήνες, με την οικονομική
δραστηριότητα ουσιαστικά να έχει αδρανήσει, ενώ σημαντικές προκλήσεις κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι διαχειριστές
πλοίων σε ό,τι αφορά τις επιθεωρήσεις, τον εξοπλισμό πλοίων
και φυσικά τις αλλαγές πληρωμάτων.
Το τελευταίο διάστημα βέβαια παρατηρείται μια ανάταση της
ναυλαγοράς των dry, η οποία επισφραγίστηκε από τις σημαντικές αγορές σιτηρών των ΗΠΑ από την Κίνα. Eν μέσω υψηλής
μεταβλητότητας της ναυλαγοράς των dry, τα Ναυτικά Χρονικά
αναζήτησαν τις απόψεις πεπειραμένων εκπροσώπων της
συγκεκριμένης αγοράς για το πώς αντιμετώπισε η βιομηχανία
την κρίση της πανδημίας, ποια είναι τα lessons learned από
τέτοιου είδους «σοκ» και ποιες οι προοπτικές της αγοράς
ξηρού φορτίου από εδώ και στο εξής σε αυτό το ιδιαίτερα
ρευστό περιβάλλον.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΒULK CARRIERS

Οι πρωταγωνιστές
του ελληνόκτητου
στόλου bulk carriers

O ελληνόκτητος στόλος συνεχίζει να πρωταγωνιστεί διεθνώς, ακόμα και κατά την κρίσιμη
συγκυρία της πανδημίας. Σύμφωνα με στοιχεία
της VesselsValue (έως τα τέλη Απριλίου), η συνολική αξία του ελληνόκτητου στόλου ανέρχεται
σε $100,446 δισ. Σημαντική παρουσία είχαν –και
εξακολουθούν να έχουν– οι Έλληνες και στην
ιδιοκτησία και στη διαχείριση bulk carriers, και
είναι χαρακτηριστικό ότι η αξία του ελληνόκτητου
στόλου bulkers αγγίζει τα $28,417 δισ. (στοιχεία
VesselsValue έως τα τέλη Απριλίου), οριακά χαμηλότερα από τον αντίστοιχο κινεζικών συμφερόντων ($29,295 δισ.). Με αφορμή τη δυναμική των
ελληνικών συμφερόντων εταιρειών στη διαχείριση
και στην πλοιοκτησία bulkers, τα Ναυτικά Χρονικά
εξασφάλισαν αποκλειστικά για τους αναγνώστες
τους ορισμένα εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία, προερχόμενα από τη βάση δεδομένων της
VesselsValue, αναφορικά με τις κορυφαίες, με βάση
την αξία του διαχειριζόμενου στόλου bulkers,
ελληνικών συμφερόντων διαχειρίστριες εταιρείες.
Μάλιστα, στα παρακάτω γραφήματα παρουσιάζονται οι κορυφαίες εταιρείες διαχείρισης bulkers
συνολικά, ενώ υπάρχει και διαχωρισμός ανάλογα
με τον τύπο πλοίου που διαχειρίζονται αυτές οι
εταιρείες.

Συνολική εικόνα
Συνολική αξία σε εκατ. δολάρια
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Κατηγορία Capesize
Συνολική αξία σε εκατ. δολάρια

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΒULK CARRIERS

Κατηγορία Post Panamax
Συνολική αξία σε εκατ. δολάρια

Κατηγορία Panamax /
Ultramax / Supramax
Συνολική αξία σε εκατ. δολάρια

Κατηγορία Handysize
Bulker
Συνολική αξία σε εκατ. δολάρια
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΒULK CARRIERS

H INTERCARGO
στην πρώτη γραμμή:
Παλαιότερες και
σύγχρονες κύριες
προκλήσεις για τον
κλάδο των dry bulk
carriers

H ασφάλεια των bulk carriers
τα τελευταία χρόνια

Tων Δημήτρη Φαφαλιού,
Προέδρου της INTERCARGO,

και Κώστα Γκόνη,
Γενικού Γραμματέα της INTERCARGO
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Έως τα τέλη του 20ού αιώνα θα ήταν δίκαιο να πούμε ότι τα bulk carriers
είχαν μια αρνητική εικόνα, η οποία ενισχύθηκε από σημαντικά ατυχήματα, όπως του M/V «Derbyshire» το 1980 και άλλες απώλειες στα τέλη της
δεκαετίας του 1980 και κατά τη διάρκεια του 1990. Μετά την ανάλυση αυτών
των συμβάντων, έγινε ξεκάθαρο ότι οι προδιαγραφές σχεδιασμού και κατασκευής των bulk carriers δεν ήταν αυτές που θα έπρεπε να είναι. Τα μεγέθη
των πλοίων αυξάνονταν ραγδαία και το υφιστάμενο κατασκευαστικό πλαίσιο δεν είχε προσαρμοστεί αναλόγως. Στην πραγματικότητα, θα μπορούσε
κανείς να πει ότι, καθώς οι προδιαγραφές της παραγωγής των ναυπηγείων
υποβαθμίστηκαν για τη μείωση του κόστους, οι υπάρχοντες κανόνες των
νηογνωμόνων δεν μπορούσαν να βελτιώσουν τις προδιαγραφές τους, ώστε
να αντισταθμίσουν το κενό από την υποβάθμιση των κανόνων κατασκευής
των ναυπηγείων, ενώ οι ερμηνείες των IMO και SOLAS εφαρμόστηκαν ελάχιστα. Εν ολίγοις, η συνταγή για την τέλεια καταιγίδα!
Την ίδια ώρα, τα πρότυπα των επιθεωρήσεων των νηογνωμόνων αμφισβητήθηκαν, καθώς η χωρητικότητα των πλοίων αυξήθηκε πάνω από τα 200.000
dwt, ενώ η μέθοδος και η ταχύτητα με την οποία τα πλοία φόρτωναν και
ξεφόρτωναν στους τερματικούς σταθμούς ξηρού φορτίου προκαλούσαν
σημαντική καταπόνηση στην κατασκευή των πλοίων.
Η διάβρωση της κατασκευής από όξινα φορτία και φορτία με αρκετή υγρασία άρχισε να γίνεται καλύτερα κατανοητή, όπως και τα ελλιπή πρότυπα
χρωματισμού των αμπαριών και των δεξαμενών έρματος των πλοίων, φαίνεται ότι επηρέαζαν ιδιαίτερα τα bulk carriers.
Τέλος, ενώ άλλοι τομείς της ναυτιλίας, όπως τα δεξαμενόπλοια, τα gas
carriers και τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, προσελκύουν πληρώματα υψηλότερης ποιότητας, τα bulk carriers επανδρώνονται συχνά από
ναυτικούς οι οποίοι δεν διαθέτουν την κατάλληλη εκπαίδευση για την κατανόηση των ειδικών λειτουργικών απαιτήσεων καθώς και των απαιτήσεων
ελέγχου ευαίσθητων περιοχών της κατασκευής.

Πρωτοβουλίες της βιομηχανίας για τη μείωση
των ατυχημάτων των bulk carriers
Η Διεθνής Ένωση Νηογνωμόνων (International Association of Classification
Societies – IACS) ανταποκρίθηκε στην πρόκληση, αναπτύσσοντας μια
δέσμη Ενοποιημένων Απαιτήσεων (Unified Requirements – URs, 1997), που
εστιάζουν σε βελτιώσεις στον σχεδιασμό βασικών αξόνων στην κατασκευή,
όπως για τα εγκάρσια διαφράγματα, τους νομείς των κυτών και τα καλύμματα πλωριών αμπαριών.
Επίσης, δομικές βελτιώσεις και άλλα χαρακτηριστικά ασφαλείας συμπεριλήφθηκαν στο SOLAS Chapter XII σχετικά με τα επιπλέον μέτρα ασφαλείας
για τα bulk carriers, το οποίο τέθηκε σε ισχύ το 1999. Αργότερα, τροποποιήσεις στο Chapter XII συνέβαλαν επίσης στην περαιτέρω ενίσχυση της
ασφάλειας της κατασκευής.
Οι γνώσεις που αποκτήθηκαν από τον IACS οδήγησαν στην ανάπτυξη/σύνταξη των Κανόνων Common Structural Rules (CSR) για τα bulkers το 2006,
oι οποίοι παρείχαν μια ενιαία δέσμη κανόνων των νηογνωμόνων για τα bulk
carriers, ενώ πριν κάθε νηογνώμονας είχε τους δικούς του κανόνες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν διαφορετικές προδιαγραφές και πρότυπα για τα ίδια
πλοία (κατά καιρούς, τα ναυπηγεία «εκμεταλλεύτηκαν» τις διαφορές στα πρότυπα για τη μείωση των δαπανών και την κατασκευή ελαφρύτερων πλοίων).
Το CSR, πρόσφατα, αναβαθμίστηκε από τα πρότυπα του ΙΜΟ για τη ναυπήγηση bulk carriers και oil tankers, τα οποία στην ουσία αποτελούν κανόνες
επί κανόνων, διασφαλίζοντας ότι το CSR καλύπτει τις ελάχιστες προδιαγραφές που έχουν τεθεί από τον ΙΜΟ.
Το CSR, αναμφίβολα, έχει βοηθήσει να αυξηθούν οι ελάχιστες προδιαγραφές για τον σχεδιασμό και την κατασκευή των πλοίων. Ορισμένοι επικριτές
σωστά επισημαίνουν ότι bulk carries τα οποία ναυπηγήθηκαν πριν από την
καθιέρωση των προτύπων του CSR και με βάση προδιαγραφές νηογνωμόνων
με αυστηρότερα κριτήρια στην πραγματικότητα διαθέτουν καλύτερες προδιαγραφές κατασκευής από ορισμένα bulkers προτύπων CSR.
Η IACS, επίσης, βελτίωσε τα πρότυπα επιθεωρήσεων μέσω του Προγράμ-

ματος Ενισχυμένων Επιθεωρήσεων (Enhanced
Survey Programme – ESP), το οποίο εισήγαγε
αυστηρότερες διαδικασίες για τις επιθεωρήσεις
και την αξιολόγηση των bulk carriers και tankers
και είχε έναν σημαντικά θετικό αντίκτυπο για την
ασφάλεια των bulk carriers.
Άλλες αλλαγές που προώθησαν την ασφάλεια
κατασκευής περιλαμβάνουν: την εισαγωγή του
International Safety Management (ISM) Code το
1998, ο οποίος συνέβαλε στη βελτίωση της λειτουργικής ασφάλειας των πλοίων, και του Code
of Practice for the Safe Loading and Unloading
of Bulk Carriers (BLU Code), ο οποίος υιοθετήθηκε από τον ΙΜΟ το 1997 και παρείχε κατευθυντήριες γραμμές στους πλοιάρχους και στους
διαχειριστές τερματικών σταθμών σε ό,τι αφορά
την ασφάλεια φόρτωσης και εκφόρτωσης χύδην
φορτίων. Περιλαμβάνει επίσης απαιτήσεις για την
επικοινωνία μεταξύ πλοίου και τερματικού σταθμού και διαδικασίες με έμφαση την ασφάλεια του
πλοίου και του τερματικού σταθμού.
Αναφορά απωλειών bulk and ore carriers
και έρευνες από τις Σημαίες
Υπάρχουν δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τα
οποία χρήζουν συζήτησης και δράσης από τις
εθνικές κυβερνήσεις. Το πρώτο είναι οι αναφορές ερευνών ατυχημάτων από τα Flag States. Είναι
γνωστό ότι τα πορίσματα από την ανάλυση των
θαλάσσιων ατυχημάτων αποτελούν «κλειδί» για
τη βελτίωση της ασφάλειας των πλοίων.
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Ο ΙΜΟ απαιτεί να υποβάλλονται τα αποτελέσματα
των ερευνών για τα σημαντικά ναυτικά ατυχήματα.
Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποιο καθιερωμένο χρονικό περιθώριο για την υποβολή των αναφορών.
Αυτό έχει οδηγήσει στη δυσάρεστη κατάσταση
όπου μόνο αναφορές για 24 από τις 39 απώλειες bulk carriers διατέθηκαν στον τομέα απωλειών του Global Integrated Shipping Information
System του IMO. Υπάρχουν αναφορές σε εκκρεμότητα από το 2010 και το 2011. Ο παρακάτω πίνακας παρέχει περαιτέρω πληροφορίες.
Year

No. of Bulk Carrier Losses

Reported in GISIS

2010

6

4

2011

11

5

2012

3

1

2013

6

6

2014

2

1

2015

5

3

2016

3

3

2017

2

1

2018

No Bulk Carrier Loss

N/A

2019

1

0

Η INTERCARGO συνεχίζει να θίγει αυτό το ζήτημα στον IMO, με την ελπίδα ότι οι απαιτήσεις για τις
αναφορές ατυχημάτων θα ενισχυθούν από τα σχετικά θεσμικά όργανα. Ωστόσο, αυτό θα καταστεί
δυνατό μόνο με την υποστήριξη των κρατών-μελών
του IMO.
Εσφαλμένο δηλωτικό φορτίου και υγροποίηση
χύδην φορτίων
Ο υφιστάμενος κώδικας IMSBC του IMO παρέχει ελάχιστη βοήθεια προς τον πλοίαρχο και το
πλήρωμα για την ακριβή δήλωση καθοριστικών
ιδιοτήτων των χύδην φορτίων, οι οποίες ενδεχομένως να επηρεάσουν την ασφάλεια του πλοίου
και των ναυτικών.
Ένα από τα κύρια ζητήματα είναι αυτό του εσφαλμένου δηλωτικού φορτίου και πιο συγκεκριμένα της
αποτυχίας του μηχανισμού σχετικά με την υγροποίηση (liquefaction) του φορτίου, λόγω της αυξημένης
υγρασίας που αυτό περιέχει. Την τελευταία δεκαετία, η υγροποίηση φορτίων ήταν υπεύθυνη για την
απώλεια περισσότερων από 100 ναυτικών. Πέρυσι,
το MV «Nur Allya» χάθηκε με 25 ναυτικούς. Παρότι
ο λόγος της εξαφάνισης δεν είναι γνωστός, εντούτοις πιθανή υγροποίηση δεν μπορεί να μη ληφθεί
υπόψη, καθώς το πλοίο ήταν φορτωμένο με νικέλιο.
Συχνά, οι περιπτώσεις υγροποίησης συνοδεύονται
από εσφαλμένα δηλωτικά σχετικά με το φορτίο
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ή τα χαρακτηριστικά του, εμποδίζοντας έτσι τον
πλοιοκτήτη να λάβει τις σωστές αποφάσεις για τη
μεταφορά του φορτίου. Αυτό ισχύει και για άλλα
φορτία, για τα οποία έχει γίνει, ηθελημένα και μη,
ανακριβές δηλωτικό φορτίου. Το σωστό δηλωτικό
των φορτίων αποτελεί απαίτηση του κώδικα IMSBC
του IMO. Δυστυχώς, οι απαιτήσεις αυτές δεν εφαρμόζονται επαρκώς από τις εθνικές κυβερνήσεις,
κάτι που προφανώς δεν βοηθάει.
Ένα ποιοτικό σχήμα αυτοαξιολόγησης
για τον κλάδο των dry bulk
Η INTERCARGO, εδώ και χρόνια, έχει επισημάνει
την ανάγκη οι εταιρείες του κλάδου dry bulk να διαθέτουν ένα ευρέως και κοινά αποδεκτό σύστημα
αξιολόγησης. Το ζήτημα, το οποίο εξετάστηκε και
πριν από πέντε χρόνια, επανήλθε στο προσκήνιο το
2018, ενώ από το 2019 η INTERCARGO αναπτύσσει με τα μέλη της, και με εξωτερική υποστήριξη, το
DRY-SAS, ένα ποιοτικό σχήμα αυτοαξιολόγησης για
τον κλάδο των dry bulk, το οποίο επικεντρώνεται
στο shore management.
Η INTERCARGO στοχεύει σε ένα σχήμα, και
έχει ήδη εργαστεί σε προχωρημένο στάδιο προς
αυτή την κατεύθυνση, που θα έχει την υποστήριξη του κλάδου, ενσωματώνοντας βέλτιστες πρακτικές και Key Performance Indicators, για την
επίτευξη αριστείας σε σχέση με το περιβάλλον,
τη λειτουργική αποδοτικότητα και την ασφάλεια.
Η ΙΝΤΕRCARGO αποτελεί τον μοναδικό μη
κερδοσκοπικό και διεθνώς αναγνωρισμένο
οργανισμό που εκπροσωπεί τους πλοιοκτήτες
(shipowners, managers και operators) χύδην
ξηρού φορτίου και έχει ως βασικές της αρχές
την ποιότητα και τη λειτουργική αριστεία.
Η Ένωσή μας είναι ανοιχτή σε συνεργασίες με
άλλους φορείς και οργανισμούς για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που θα σέβονται τις παραπάνω αρχές. H INTERCARGO οραματίζεται ένα
σχήμα που έχει αναπτυχθεί προσεκτικά, για το
οποίο θα έχει υπάρξει ευρεία διαβούλευση και
θα έχει γίνει αποδεκτό από τον κλάδο του ξηρού
φορτίου προκειμένου να του παράσχει βέλτιστες
υπηρεσίες.
Οι αρχές τις οποίες ένα τέτοιο σχήμα θα πρέπει
να σέβεται και να προάγει είναι οι εξής:
•
Ευρεία έγκριση από τη βιομηχανία
στο σύνολό της παρά από λίγα και
περιορισμένα συμφέροντα.
•
Υποστήριξη και έλεγχος από μια
αναγνωρισμένη ΜΚΟ ή σε συντονισμό με
έναν τέτοιο οργανισμό, αντί για ανάπτυξη
ενός σχήματος σε συνάρτηση με εμπορικά
συμφέροντα.

Committed to service excellence
Ionic (Shipping Mgt.) Inc.
93 Poseidonos Avenue
Glyfada 16674, Athens
Greece

Ionic (UK) Shipping Agencies Ltd.
36, Upper Brook Street,
London, W1K 7QJ
United Kingdom

Tel: +30 210 4282818
administration@ionicship.com

Tel: +44 203 0965150
london@ionicship.com

www.ionicship.com

“Το ζήτημα αναφορικά με
τις αλλαγές πληρωμάτων
παραμένει προτεραιότητα
της INTERCARGO και
δυστυχώς εξακολουθεί
να υφίσταται.

”

•

•

•

Παροχή ενός εργαλείου στον κλάδο μας για την εξυπηρέτηση της
ασφάλειας, της περιβαλλοντικής και λειτουργικής αριστείας. Ο κλάδος
δεν έχει αντίθετα ανάγκη από ένα δυνητικά εμπορικό εργαλείο ή,
όπως έχει σχολιαστεί, μια πιθανή μελλοντική «άδεια» (licence to
trade), η οποία θα προσέφερε εμπορικές ευκαιρίες σε οποιαδήποτε
συμφέροντα.
Μια διαφανή, παγκόσμια, ανοικτή διαβούλευση, όπου το feedback θα
είναι προσβάσιμο από όλους τους συμμετέχοντες, θα το διαχειρίζεται
ένας αμερόληπτος κριτής, ο οποίος θα το φιλτράρει και θα αξιολογεί.
Μια ξεκάθαρη διαδικασία διαχείρισης του σχήματος, καθώς και ένας
σαφής διαχωρισμός μεταξύ των διαχειριστών και των ελεγκτών του.

Το ζήτημα της αλλαγής πληρωμάτων
στα bulk carriers
Το γεγονός ότι τα bulk carriers δραστηριοποιούνται στην ποντοπόρο ναυτιλία, δεν έχουν καθορισμένα δρομολόγια, φορτώνουν και ξεφορτώνουν
εμπορεύματα από έναν μεγαλύτερο αριθμό λιμανιών σε σχέση με άλλους
τύπους πλοίων οδηγεί σε επιπλέον επιπλοκές. Το ζήτημα αναφορικά με
τις αλλαγές πληρωμάτων παραμένει προτεραιότητα της INTERCARGO και
δυστυχώς εξακολουθεί να υφίσταται.
Η INTERCARGO υπογραμμίζει την αναγκαιότητα επαναπατρισμού των
ναυτικών και διευκόλυνσης των αλλαγών πληρωμάτων μέσω των δελτίων
Τύπου της και σε διάφορα fora της ναυτιλίας και ψηφιακές συζητήσεις, στις
οποίες έχουν πρόσφατα συμμετάσχει τόσο οι υπογράφοντες όσο και οι
αντιπρόεδροι της INTERCARGO, κ. Jay K Pillai και Σπύρος Ταράσης.
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On time - any time!

A globally
integrated
shipping
group

- Transportation (dry bulk, wet, reefer)

LASKARIDIS SHIPPING CO. LTD.

- Shipyards

HEAD OFFICE

- Ship Agency

5, Xenias str. & Ch. Trikoupi

- Logistics

14562, Athens, Greece

- Terminals

Tel.: +30 210 62 84 200

- Fuel Supplies at High Seas
- Pelagic Fish Trading

e-mail: athens@laskaridis.com
www.laviniabulk.com
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Η νέα «κανονικότητα»
σίγουρα δεν θα
μοιάζει με την
κατάσταση προ
πανδημίας

Του Δημήτρη Μονιούδη,
General Manager της Rethymnis & Kulukundis
Ltd. και Προέδρου της Hellenic Engineers
Society of Great Britain
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Η πανδημία του 2020 έχει συμβάλει αισθητά στο υψηλό volatility της αγοράς ξηρού φορτίου, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι και το 2019 ήταν μια επώδυνη
χρονιά εν γένει, ενώ και η τελευταία περίπου εξαετία ήταν πολύ δύσκολη σε
σύγκριση με προγενέστερες περιόδους.
Αντιμαχόμαστε ακόμη το πρώτο κύμα της πανδημίας, με τα καλά νέα σε
χώρες όπως η Ελλάδα, η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία να μετριάζονται με τις
εξελίξεις στη Λατινική Αμερική, στις ΗΠΑ, στην Ινδία και αλλού. Είναι πολύ
νωρίς ακόμη να κάνουμε οποιονδήποτε μακροπρόθεσμο απολογισμό για
τις συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία και κατ’ επέκταση στο dry market,
καθώς οι προβλέψεις για ανάκαμψη τύπου «V», «U» η «Check» διίστανται.
Ασφαλώς, όμως, είναι αφορμή να αποτυπώσουμε κάποιες αρχικές ιδέες για
το πώς οι ναυτιλιακές εταιρείες μπορούν να αντεπεξέλθουν εποικοδομητικά υπό αυτό το καθεστώς.
Παρά την πρωτοφανή αναστάτωση στη ζωή των πολιτών με lockdown,
furloughing, κλείσιμο μαγαζιών, διακοπή πτήσεων κ.λπ., δεν πρέπει να
ξεχνάμε ότι η ποντοπόρος ναυτιλία, ιδίως, εξασφάλισε την απρόσκοπτη
διακίνηση ενεργειακών πόρων, πρώτων υλών, τροφίμων και προϊόντων χωρίς
κανένα ουσιαστικό πρόβλημα επί των χιλιάδων πλοίων, και αυτό διότι οι
ναυτικοί στο πλοίο και στο δίκτυο υποστήριξης στη στεριά συνέχισαν να
δουλεύουν 100%, ευσυνείδητα και επαγγελματικά, παρά τις αντιξοότητες,
την αδυναμία επαναπατρισμού, την ανησυχία για την υγεία των οικογενειών
τους κ.λπ. Με την ευκαιρία, να σημειώσω ότι είναι πια καιρός να τελειώσουν
τα ευχολόγια και να χαρακτηριστούν επίσημα και νομικά διεθνώς οι ναυτικοί ως ουσιώδεις «key workers», με ταξιδιωτικά δικαιώματα αντίστοιχα με
αυτά που χαίρεται ο διπλωματικός κλάδος.
Τα στελέχη των ναυτιλιακών γραφείων έμαθαν φέτος να δουλεύουν από
το σπίτι πολύ αποδοτικά. Η τηλεργασία, που για κάποιους στα τμήματα

technical/operations/
chartering ήταν η
συνηθισμένη εμπειρία
του σαββατοκύριακου,
των διακοπών και των
επαγγελματικών ταξιδιών στο εξωτερικό,
έχει πια εδραιωθεί για
όλους τους εργαζομένους. Κάθε εταιρεία
πρέπει να υποστηρίξει
τεχνικά και λειτουργικά ακόμα παραπάνω
την εργασία εξ αποστάσεως, προσφέροντας υψηλές ταχύτητες broadband/wi-fi με
εικονικές συναντήσεις
μέσω Ζoom, Teams
κ.λπ., και σίγουρα με τα
νέα προϊόντα και υπηρεσίες που θα βγουν
στην αγορά παράλληλα με το νέο 5G δίκτυο
κινητής τηλεφωνίας.
Η επιτυχημένη διαχειρίστρια εταιρεία πρέπει να βλέπει την καινοτομία ως σύμμαχο και όχι ως εχθρό. Κάθε εταιρεία
έχει δύο ειδών περιουσιακά στοιχεία: τα άψυχα πλοία και τους έμψυχους
ανθρώπους. Έτσι, όπως επενδύουμε σε νέα τεχνολογία στα πλοία (BWTS,
Scrubber, Energy Saving Devices κ.λπ.), πρέπει να επενδύουμε σε νέους
ανθρώπους και νέες δεξιότητες (skills), για να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα/ανταγωνιστικότητα. Οι τεχνολογικές εξελίξεις (blockchain, remote
surveys) καταφτάνουν αδιάκοπα και επιβάλλεται να είμαστε έτοιμοι να τις
ασπαστούμε αν πετυχαίνουν την ποιοτική αναβάθμιση της οργανικής λειτουργίας.
Η πανδημία σίγουρα ήταν πρωτοφανής εμπειρία, αλλά συνάμα η γεωπολιτική σταθερότητα των τελευταίων τριάντα χρόνων δεν μπορεί να θεωρηθεί ως δεδομένη στο μέλλον. Παγκόσμιες απειλές, όπως τα trade wars,
cybercrime, biosecurity και η μαζική οικονομική μετανάστευση, είναι πιθανό
να οδηγήσουν σε αυξημένους κλυδωνισμούς της αγοράς. Είναι αναγκαίο
οι διαχειρίστριες εταιρείες να έχουν μελετήσει/προετοιμαστεί για τέτοιων
ειδών σενάρια με κατάλληλα crisis management plans, που χρειάζονται
συνεχή επανεξέταση και ενημέρωση ανάλογα με τις συνθήκες.
Η τρέχουσα περίοδος απέδειξε πόσο σημαντικό είναι να έχεις διαλέξει
τους κατάλληλους συνεργάτες. Οι καλοί φίλοι στις φουρτούνες φαίνονται.
Ναυλωτές, προμηθευτές πληρωμάτων/καυσίμων/ανταλλακτικών, ασφαλιστές, P&I, λιμενικοί πράκτορες, τράπεζες, νηογνώμονες, ναυπηγεία και γενικά
όλο το δίκτυο των συνεργατών μιας εταιρείας δείχνουν την αξία τους όταν
προσφέρουν πρακτικές λύσεις/θετικές προτάσεις/συνδρομή και έμπρακτη
κατανόηση σε απαιτητικές καταστάσεις.
Ένα από τα διδάγματα της πανδημίας είναι ότι, παρ’ όλη την εξελιγμένη
τεχνολογία μας, οι υπάρχουσες διακρατικές/παγκόσμιες δομές συνεργασίας (ΟΗΕ, ΕΕ, ΔΟΥ κ.λπ.) δεν ήταν αρκετά σταθερές/λειτουργικές για να

“Η επιτυχημένη
διαχειρίστρια εταιρεία
πρέπει να βλέπει την
καινοτομία ως σύμμαχο
και όχι ως εχθρό.

”

αποτρέψουν την ανάγκη για μονομερείς αντιδράσεις/αποφάσεις από τις κυβερνήσεις προκειμένου να προστατεύσουν τους πολίτες τους.
Ενδεχομένως αυτή η δυσλειτουργία να αποτελέσει ένα νέο έναυσμα για στενότερη συνεργασία στο μέλλον για επίλυση των κοινών ανθρωπίνων προβλημάτων, όπως η κλιματική αλλαγή/
ελάττωση των αερίων του θερμοκηπίου. Είναι
απαραίτητο συνεπώς η ναυτιλιακή εταιρεία να
παρακολουθεί από πολύ κοντά τις εξελίξεις (π.χ.
στο EEXI, νέα καύσιμα, περιορισμοί παραγωγής
CO2) και να συμμετέχει γόνιμα στον διάλογο και
στη δίκαιη εφαρμογή νέων κανονισμών. Η άγνοια
και ο στρουθοκαμηλισμός δεν είναι λύση, καθώς
αφήνει το γήπεδο ελεύθερο για άλλους παίκτες,
με άλλα συμφέροντα, να βαδίσουν ανεμπόδιστα.
Η νέα «κανονικότητα» σίγουρα δεν θα μοιάζει με
την κατάσταση προ πανδημίας. Είναι υποχρέωση, λοιπόν, κάθε παλιά ρουτίνα και διαδικασία να
επαναξιολογηθεί για να βελτιωθεί αν χρειαστεί. Η
ποιοτική αναβάθμιση του dry sector ακολουθώντας τα tanker είναι αναπόφευκτη και ο σύνδεσμος της INTERCARGO πρωτοστατεί σε αυτόν
τον αγώνα.
Τελειώνοντας, όσο καλά διαβασμένος και να
είσαι, δεν μπορείς να υπερισχύεις πάντα της αγοράς. Πολλές φορές, η απλή επιβίωση είναι ίσως η
πιο μεγάλη επιτυχία. Η τελευταία γραμμή άμυνας
σε μια κακή αγορά είναι για τη μεμονωμένη εταιρεία η ύπαρξη ικανής χρηματικής ρευστότητας,
που δίνει τη δυνατότητα κάλυψης των απαιτήσεων όταν τα ναύλα είναι χαμηλά και την ευκαιρία
για νέες επενδύσεις όταν δοθεί η ευκαιρία. Για
τον κλάδο γενικά συνιστάται ο περιορισμός των
νέων παραγγελιών (όσο ελκυστικές και να είναι
οι τιμές που θα προσφέρουν τα πεινασμένα
ναυπηγεία), ώστε να εξασφαλιστεί, μεσοπρόθεσμα τουλάχιστον, η καλύτερη ισορροπία μεταξύ
προσφοράς πλοίων με τη ζήτηση μεταφοράς
εμπορευμάτων, που σίγουρα θα έχει ελαττωμένο
ρυθμό αύξησης τα επόμενα χρόνια.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΒULK CARRIERS

Η μεταβλητότητα και
η αβεβαιότητα της
αγοράς, καθώς και
οι διακυμάνσεις
των εμπορευματικών
μεταφορών, ήρθαν
για να μείνουν

Της Νάνσυς Γάκη,
General Manager της A.E. Nomikos
Shipping Investments Limited
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Η τρέχουσα διεθνής ναυτιλιακή αγορά μετά την οικονομική κρίση χαρακτηρίζεται κυρίως από αστάθεια και μεταβλητότητα. Η ναυτιλιακή βιομηχανία
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν δείκτης της παγκόσμιας οικονομίας, αφού
μεταφέρει πάνω από το 90% του διά θαλάσσης παγκόσμιου εμπορίου.
Η θαλάσσια μεταφορική ικανότητα που είχε αναπτυχθεί τη δεκαετία πριν
από την οικονομική κρίση σημείωσε σημαντική επιβράδυνση, κυρίως εξαιτίας της ύφεσης της οικονομίας της Κίνας, της υπερβολικής χωρητικότητας
και προσφάτως της πανδημίας Covid-19.
Στο πρώτο μισό του 2020 παρατηρήσαμε μια ιστορική πτώση της αγοράς,
που, ακόμα και αν ανακάμψει γρήγορα, τα αποτελέσματα παραμένουν αμφιλεγόμενα. Λέγεται πως το χύδην θαλάσσιο εμπόριο ενδέχεται να μειωθεί
κατά 3,5% σε όλη τη διάρκεια του 2020, ενόσω ο παγκόσμιος στόλος θα έχει
αναπτυχθεί κατά 3%. Παρ’ όλα αυτά, ίσως αυτό ακριβώς το «σοκ» ζήτησης
καταφέρει να προκαλέσει τη θεμελιώδη ισορροπία της αγοράς έως το τέλος
του 2020. Τα παρελθοντικά νούμερα, όμως, δεν διασφαλίζουν απαραιτήτως
τα μελλοντικά. Η πραγματική απόδοση μπορεί να διαφέρει. Είναι πολύ πιθανό
τους επόμενους μήνες να υπάρχουν περίοδοι αβεβαιότητας και αστάθειας,
λαμβάνοντας υπόψη την πιθανή επανεμφάνιση κρουσμάτων κορονοϊού, τις
σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας καθώς και τις προσεχείς αμερικανικές εκλογές.
Η μεταβλητότητα και η αβεβαιότητα της αγοράς, καθώς και οι διακυμάνσεις
των εμπορευματικών μεταφορών, ήρθαν για να μείνουν. Οι κατά τόπους
περιορισμοί, απαγορεύσεις, αποκλεισμοί, καθυστερήσεις έχουν δημιουργήσει δυσλειτουργικά έξοδα, ανεβάζοντας σημαντικά το ημερήσιο κόστος.
Οι διαχειρίστριες εταιρείες φορτηγών πλοίων ξηρού φορτίου δίνουν προτεραιότητα στη μείωση του κόστους και στο χρέος αποπληρωμών από τις
επενδύσεις. Άλλωστε, το κόστος χρηματοδότησης έχει αυξηθεί εξαιτίας
των παρενεργειών των οικονομιών και της χρηματοπιστωτικής αστάθειας.
Επομένως, είναι προς το συμφέρον της διαχειρίστριας εταιρείας να εργαστεί σε επιλογές για την επίτευξη εξοικονόμησης κόστους.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενός συνδυασμού κατανόησης της επιχείρησης, επιλέγοντας τον καλύτερο τρόπο μεταφοράς, προσδιορίζοντας
τον καλύτερο τύπο εμπορευματικών συμβάσεων, αυτοματοποιώντας τις
διάφορες διαδικασίες διαπραγμάτευσης συμβάσεων και εμπορευματικών
μεταφορών, βελτιώνοντας την αλυσίδα εφοδιασμού, αναλύοντας τα πρότυπα παράδοσης έναντι κόστους και χρησιμοποιώντας μια αποτελεσματική
διαδικασία διαχείρισης συμβάσεων. Χάρη στον ψηφιακό μετασχηματισμό,
μεγάλες διαχειρίστριες εταιρείες μπορούν να επωφεληθούν από τις διάφορες υπηρεσίες που προσφέρει ένας ψηφιακός μεταφορέας για την αντιμετώπιση της αστάθειας της αγοράς.
Στον αντίποδα της παραδοσιακής διαχείρισης, οι διαφορετικοί τύποι συμβάσεων long term,
short term, spot κ.λπ. προσφέΤο «σοκ» της ζήτησης ίσως
ρουν επιλογές και ευκαιρίες
καταφέρει να προκαλέσει
ανάλογα με τη θέση του πλοίου
και το φορτίο, ώστε να εξασφατη θεμελιώδη ισορροπία
λιστεί η βέλτιστη απόδοση στη
της αγοράς έως το τέλος
διαπραγμάτευση του ναύλου. Σε
περιόδους χαμηλής ζήτησης, ένα
του 2020.
βραχυπρόθεσμο ή άμεσο συμβόλαιο για εκείνη την περίοδο προσφέρει λύση και ένα μακροχρόνιο συμβόλαιο διατηρεί σταθερή
την ταμειακή ροή της εταιρείας. Ο περιορισμός ορισμένων λειτουργικών
εξόδων συνεπικουρεί στη διατήρηση της συνεχούς κίνησης του πλοίου.

“

”

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΒULK CARRIERS

Επιβάλλεται
η τήρηση μιας
υπεύθυνης στάσης
ώστε να καταφέρουμε
να ξεπεράσουμε
με επιτυχία και αυτή
την κρίση

Του Γιάννη Συρίγου,
Chief Financial Officer της Iolcos Hellenic
Maritime Enterprises Co. Ltd.
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Σε ό,τι αφορά τις τάσεις της αγοράς των bulk carriers, είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος. Αισιόδοξος επειδή, με το τέλος του παγκόσμιου lockdown
–και εάν δεν υπάρχει επόμενο–, θα δούμε ένα U-shaped recovery (νομίζω ότι ήδη πρέπει να ξεχνούμε το ενδεχόμενο του V-shaped recovery). Η
παγκόσμια οικονομία πέρασε ένα ισχυρότατο σοκ, εφάμιλλο –ίσως– ενός
μίνι παγκοσμίου πολέμου. Η ιστορία έχει δείξει ότι, μετά από μια πολύ μεγάλη καταστροφή, υπάρχει μια περίοδος αναπτύξεως και ευημερίας. Ήδη
οι κεντρικές τράπεζες όλου του κόσμου έχουν ανακοινώσει πρωτοφανή
πακέτα ενισχύσεως των οικονομιών τους, τα οποία δεν είναι δυνατόν να
μην έχουν αντίκτυπο στο διεθνές εμπόριο. Είμαι επίσης αισιόδοξος όσον
αφορά την πορεία των σινοαμερικανικών εμπορικών σχέσεων, αναφέροντας
χαρακτηριστικά ότι την Παρασκευή 10 Ιουλίου η Κίνα έκανε τη δεύτερη
μεγαλύτερη παραγγελία αμερικανικών σιτηρών στην ιστορία, αγοράζοντας
1,37 εκατ. τόνους σε μία ημέρα, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό.
Το μεγάλο στοίχημα, φυσικά, είναι εάν μια άνοδος της ναυλαγοράς θα έχει
και την ανάλογη διάρκεια, ώστε να συμπαρασύρει προς τα επάνω και τις
αξίες των πλοίων, οι οποίες το τελευταίο διάστημα βρίσκονται σε διαρκή
πτώση.
Οι εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας δεν θα μπορούσαν, φυσικά, να
αφήσουν ανεπηρέαστη και τη ναυτιλιακή χρηματοδότηση. Με την αρχή του
παγκόσμιου lockdown, πολλές τράπεζες μπήκαν σε ένα καθεστώς «άμυ-

νας» και σταμάτησαν νέες δανειοδοτήσεις, ενώ κάποιες οι οποίες ήταν σε
αρχικό στάδιο διαπραγματεύσεων τις πάγωσαν. Αντιθέτως, σε ό,τι αφορά
τις υπάρχουσες δανειακές συμβάσεις, είναι γεγονός ότι οι τράπεζες επέδειξαν αξιομνημόνευτη ψυχραιμία, μεταθέτοντας στις περισσότερες περιπτώσεις τα asset cover tests τους, αντιλαμβανόμενες ότι αυτή η αναστάτωση
στην αγορά δεν είναι φυσιολογική, αναβάλλοντας τις απαιτήσεις για παροχή
ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων (αφού και οι ίδιοι οι ελεγκτές αδυνατούσαν να πραγματοποιήσουν ελέγχους) κ.ά.
Είναι άλλωστε γεγονός ότι, τα τελευταία χρόνια, η ναυτιλιακή χρηματοδότηση έχει αλλάξει. Ολοένα και περισσότερα υψηλόβαθμα τραπεζικά
στελέχη που δεν έχουν σχέση με τη ναυτιλία και δεν γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες της αγοράς μας βρίσκονται σε θέσεις λήψεως αποφάσεων για
τη ναυτιλιακή χρηματοδότηση (π.χ. risk departments), αφού έτσι απαιτείται από τα ίδια τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αλλά και από τις κεντρικές
τράπεζες, και αυτό το γεγονός δημιουργεί δυσκολίες που δεν υπήρχαν
στο παρελθόν. Τις επιπτώσεις όμως της πανδημίας μπορεί να τις καταλάβει οποιοσδήποτε, ανεξαρτήτως εμπειρίας ή γνώσεων περί ναυτιλίας,
και έτσι ήταν αναμενόμενο πως όλοι αντιλαμβάνονται ότι επιβάλλεται η
τήρηση μιας υπεύθυνης στάσης (και από την πλευρά των τραπεζών, αλλά
και από τους πλοιοκτήτες), ώστε να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε με
επιτυχία και αυτή την κρίση.

“Η ιστορία έχει δείξει ότι,
μετά από μια πολύ μεγάλη
καταστροφή, υπάρχει μια
περίοδος αναπτύξεως και
ευημερίας.

”

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Maersk: Διεύρυνση του χαρτοφυλακίου
δραστηριοτήτων της

Διεθνή
Ύδατα
Ειδήσεις
από τις θάλασσες
του κόσμου

Η Maersk ανακοίνωσε τη Δευτέρα 6 Ιουλίου ότι ήλθε σε συμφωνία με την Bridgepoint
Development Capital για την εξαγορά της KGH
Customs Services (KGH), σουηδικής εταιρείας
που δραστηριοποιείται στους τομείς διαχείρισης
υπηρεσιών εμπορίου και τελωνείων στην Ευρώπη.
Με αυτή την κίνηση, ο δανέζικος κολοσσός προβαίνει σε ένα ακόμα βήμα για την ενίσχυση των
δυνατοτήτων του ως ολοκληρωμένης εταιρείας
container logistics, παρέχοντας ολοκληρωμένες
λύσεις για τους πελάτες του. Η KGH επικεντρώνεται εμπορικά στις ψηφιακές λύσεις για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πελάτες
της, όραμα που μοιράζεται βέβαια και η Maersk.
H δανέζικη εταιρεία, από το 2016, έχει προβεί σε
αποεπενδύσεις στους τομείς ενέργειας και επικεντρώνεται πλέον στα logistics και στον κλάδο
των containers, ενώ υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα
εξαγόρασε την εταιρεία αποθήκευσης και διανομής εμπορευμάτων Performance Team καθώς
και τη Vandegrift, εταιρεία μεσιτείας τελωνειακών
υπηρεσιών.
H εξαγορά της KGH από τη Maersk θα ανέλθει
στο ποσό των $279 εκατ., όπως προκύπτει από την ανακοίνωση της δανέζικης
εταιρείας. Τέλος, για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, εκκρεμούν διάφορες νομικές
και οικονομικές εγκρίσεις.
Το άνοιγμα της “Κ” Line στα FPSO
Η Kawasaki Kisen Kaisha (“K” Line) συνήψε συμφωνία με τις Yinson Acacia Ltd.,
θυγατρική της Yinson Holdings Berhad, και Sumitomo Corporation για τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες ιδιοκτησίας και ναύλωσης του FPSO project Marlim II
στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας.
Σημειώνεται ότι το πεδίο Marlim διαχειρίζεται η κρατική εταιρεία ενέργειας της
Βραζιλίας, Petrobras. Μέσω της συμφωνίας, η “K” Line θα κατέχει το 10% στο FPSO
project. Το FPSO πρόκειται να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες του πεδίου πετρελαίου
και φυσικού αερίου Marlim, το οποίο βρίσκεται 150 χλμ. μακριά από τις ακτές της
Βραζιλίας, στη λεκάνη Campos.
Η λειτουργία της πλωτής μονάδας αποθήκευσης και επαναεριοποίησης φυσικού
αερίου, η οποία θα ναυλωθεί για 25 χρόνια, αναμένεται το πρώτο τρίμηνο του 2023.
Saudi Aramco: Αναδιοργάνωση και επέκταση σε νέες αγορές

Επιμέλεια:
Γιάννης Θεοδωρόπουλος,
Μιχάλης Νικολάου
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Σε αναδιοργάνωση των βασικών δραστηριοτήτων παραγωγής του (μετατροπή πετρελαίου και φυσικού αερίου στα τελικά προϊόντα) σκοπεύει να προβεί ο ενεργειακός
κολοσσός Saudi Aramco. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία, η απόφαση αυτή
αποτελεί μέρος της αναπτυξιακής της στρατηγικής, ενώ στόχος του σαουδαραβικού
κολοσσού είναι η ολοκλήρωση της αναδιοργάνωσης έως τα τέλη του 2020.
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ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Παράλληλα, η Saudi Aramco ανέφερε ότι η αναδιοργάνωση θα κατηγοριοποιηθεί σε τέσσερις άξονες ως εξής:
•
Καύσιμα, συμπεριλαμβανομένου και του διυλισμού
•
Εμπορία, λιανικές πωλήσεις και λιπαντικά
•
Χημικά προϊόντα, ρεύμα και αγωγοί
•
Διανομή και τερματικοί σταθμοί
Όπως δήλωσε και εκπρόσωπος της Saudi Aramco, σύμφωνα με το Reuters,
«αυτή η αναδιοργάνωση αποσκοπεί στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ήδη υφιστάμενων διαδικασιών μετατροπής πετρελαίου και φυσικού
αερίου, ενώ δεν αποτελεί θεμελιώδη αλλαγή για τη συνολική επιχειρηματική
της δομή.
Σημειώνεται ότι η Saudi Aramco, ως η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής
πετρελαίου παγκοσμίως, παράγει περίπου 8,5 εκατ. βαρέλια αργού την ημέρα, ενώ εξάγει 6 εκατ. από αυτά.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Reuters, ο ενεργειακός κολοσσός προσβλέπει στην αύξηση της διυλιστικής του ικανότητας, τόσο στη Σαουδική Αραβία
όσο και στο εξωτερικό, στα 8-10 εκατ. βαρέλια την ημέρα. Μέχρι στιγμής, η
διυλιστική ικανότητα της Aramco ανέρχεται στα 5 εκατ. βαρέλια την ημέρα.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία προσδοκά σε επέκταση στις
κινεζικές αγορές, ενώ τον Ιούνιο προχώρησε στην εξαγορά του 70% των
μετοχών της SABIC, της τέταρτης μεγαλύτερης εταιρείας πετροχημικών
παγκοσμίως.
Νοτιοκορεατική ένωση δυνάμεων στο LNG bunkering
H Korea Gas Corporation (Kogas) υπέγραψε πρόσφατα συμφωνία με πέντε
ακόμη νοτιοκορεατικές εταιρείες για την ίδρυση ενός joint venture, με στόχο την παροχή υπηρεσιών LNG bunkering από τον ερχόμενο Οκτώβριο.
Πιο συγκεκριμένα, η συμφωνία μεταξύ της Kogas και των Busan Port Corp.,
Posco Ιnternational, S-Oil, Daewoo Logistics και Hyundai Glovis υπεγράφη
στις 14 Ιουλίου στη Σεούλ.
Μέσω του joint venture, εγχώριοι προμηθευτές φυσικού αερίου, διυλιστήρια, λιμάνια και εταιρείες logistics ευελπιστούν ότι θα καλύψουν την αυξημένη ζήτηση για τροφοδοσία πλοίων με LNG και ότι θα ενισχύσουν την
ανταγωνιστικότητα της ασιατικής χώρας στον συγκεκριμένο κλάδο.
Η Kogas εκτιμά ότι θα είναι σε θέση να προμηθεύει έως και 1,36 εκατ.
τόνους ναυτιλιακού καυσίμου LNG έως το 2030.
Ο πρόεδρος της Kogas, Hee-Bong Chae, ανέφερε ότι το νέο joint venture
θα ανταποκριθεί στους νέους κανονισμούς της ναυτιλίας, αλλά θα προσφέρει μια καλή ευκαιρία για την προώθηση του LNG ως καυσίμου για τα πλοία
που μετακινούνται από και προς τη Νότια Κορέα.
Kleven Verft: Εξαγορά-σανίδα σωτηρίας από την Green Yard
Δύο εβδομάδες μετά την υπαγωγή του σε καθεστώς πτώχευσης, ο νορβηγικός ναυπηγικός όμιλος Kleven Verft φαίνεται πως βρήκε σανίδα σωτηρίας
στην Green Yard.
Συγκεκριμένα, η επίσης νορβηγική Green Yard, η οποία επικεντρώνεται στην
ανακύκλωση πλοίων, ανακοίνωσε ότι ήλθε σε συμφωνία με τις πτωχευτικές
αρχές και τους πιστωτές της Kleven Verft για την εξαγορά της.
Σύμφωνα με νορβηγικά μέσα, το τελευταίο διάστημα πολλές εταιρείες είχαν
εκφράσει το ενδιαφέρον τους για την εξαγορά της Kleven Verft, ωστόσο
δεν κατέληξαν σε συμφωνία.
Σε σύντομη ανακοίνωσή της, η Green Yard αναφέρει ότι προσβλέπει στη διατήρηση του management της Kleven Verft, στη διατήρηση των υφιστάμενων
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δραστηριοτήτων της και στην επέκταση σε νέους
επιχειρηματικούς τομείς.
Η στροφή της CMA CGM στην κεντρική
Μεσόγειο
Από τις 10 Ιουλίου, η CMA CGM διαθέτει μια νέα
υπηρεσία συνδυασμένων μεταφορών, παρέχοντας πλέον σύνδεση μεταξύ Τουρκίας και Ιταλίας,
μέσω του λιμένα του Ταράντο. Η εν λόγω τακτική γραμμή αποτελεί μέρος της ήδη υπάρχουσας
υπηρεσίας TURMED της γαλλικής εταιρείας και
συνδέει την Τουρκία με το Ταράντο της Ιταλίας
σε τρεις ημέρες.
Παράλληλα, τα καθημερινά δρομολόγια τρένων
από την περιοχή του Ταράντο θα εξασφαλίσουν
μια γρήγορη, αποτελεσματική και περιβαλλοντικά
φιλική λύση για τις μεταφορές της κεντρικής και
βόρειας Ιταλίας, κυρίως στις πόλεις του Μιλάνου,
της Πιατσέντσα, της Μπολόνια και άλλων βιομηχανικών περιοχών.
Η CMA CGM εστιάζει στην κεντρική Μεσόγειο,
συνδέοντας το Ταράντο με την Τυνησία, την
Τουρκία και τη Μάλτα, ενώ αναπτύσσει επίσης
τις εμπορευματικές της μεταφορές μέσω του
κόμβου της στη Μάλτα. Επιπλέον, η γαλλική εταιρεία χρησιμοποιεί το σιδηροδρομικό δίκτυο της
βόρειας και κεντρικής Ιταλίας για τη διευκόλυνση
των μεταφορών στις εν λόγω τακτικές γραμμές.
Η βελτιωμένη υπηρεσία TURMED της CMA
CGM περιλαμβάνει τα εξής:
•
Σύνδεση μεταξύ κεντρικής και βόρειας
Ιταλίας με Τουρκία, Τυνησία και Μάλτα,
μέσω του λιμανιού Ταράντο.
•
Αποστολή τεσσάρων containerships
χωρητικότητας 1.100 TEUs.
•
Καθημερινές αναχωρήσεις τρένων
από το Ταράντο.
•
Σύνδεση με όλο το δίκτυο της CMA CGM
μέσω της Μάλτας.

MODERN CLASS FOR
SMARTER OPERATIONS
Today’s market needs smarter solutions – and a modern classification partner. Find out
how our modern classification solutions can turn possibilities into opportunities – and make
your operations safer, smarter and greener.
Learn more at dnvgl.com/maritime

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συμφωνία Κίνας-Ιράν: Οι βλέψεις, οι ευσεβείς πόθοι
και οι αντιδράσεις
Το Πεκίνο βρίσκεται στην τελική ευθεία έγκρισης μιας οικονομικής συμφωνίας ύψους $400 δισ. με την Τεχεράνη.
Η συμφωνία Κίνας-Ιράν αποσκοπεί στην ανάπτυξη σημαντικών κινεζικών
επενδύσεων σε λιμενικές και ενεργειακές υποδομές του Ιράν, ενώ θα επιδιωχθεί στενότερη στρατιωτική και αμυντική συνεργασία, καθώς και συνέργειες στους τομείς της τεχνολογίας και του 5G.
Η διαφαινόμενη συμφωνία των δύο κρατών έχει φέρει την αντίδραση της
Ουάσιγκτον, καθώς ερμηνεύεται ως μια προσπάθεια να αμφισβητηθούν τα
αμερικανικά συμφέροντα στον κλάδο ενέργειας της Μέσης Ανατολής και
της Ευρασίας. Παράλληλα, γνωστές είναι οι εμπορικές και οικονομικές σχέσεις των ΗΠΑ τόσο με την Κίνα όσο και με το Ιράν.
Η σινοϊρανική συμφωνία αποτελεί την πιο πρόσφατη από τις προσπάθειες
του Πεκίνου να επεκταθεί και να καταστεί παγκόσμια οικονομική δύναμη
μέσω του Belt and Road Initiative. Οι κινεζικές βλέψεις συχνά αποτελούν
αντικείμενο δριμείας κριτικής από πολιτικούς αναλυτές της Δύσης, λόγω
των πρακτικών επέκτασης της Κίνας.
Δεν αποτελεί βέβαια μυστικό ότι η Κίνα, κατά κάποιον τρόπο, εκμεταλλεύεται τις δυσμενείς συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στον οικονομικό
τομέα και στον τομέα της υγείας του Ιράν ελέω της πανδημίας.

Ναυτιλία και Βόρειο Πέρασμα: Το μεγάλο στοίχημα
της Μόσχας για τη Βόρεια Θάλασσα
Αύξηση 100 εκατ. τόνων προβλέπει η Μόσχα ως προς την ικανότητα διαχείρισης φορτίων με τρένα από και προς τον νέο κόμβο μεταφορών του
Μουρμάνσκ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tass. Τα αρχικά σχέδια
της Μόσχας προέβλεπαν επέκταση της ικανότητας σιδηροδρομικής μεταφοράς φορτίων από το συγκεκριμένο λιμάνι κατά 28 εκατ. τόνους, όμως
πλέον υπάρχουν δυνατότητες για επέκταση μέχρι και 100 εκατ. τόνους.
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Ο μεταφορικός κόμβος του Μουρμάνσκ αποτελεί τον μεγαλύτερο και σημαντικότερο στη
Βόρεια Ρωσία και στη Σιβηρία. Το project επέκτασής του περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της
κατασκευής ενός παντός καιρού λιμένα βαθέων
υδάτων δυτικά της χερσονήσου Κόλα, με σκοπό τη διαχείριση κυρίως φορτίων πετρελαίου και
φυσικού αερίου.
Μετά την ολοκλήρωση του project, το λιμάνι θα
αποτελεί μέρος του θαλάσσιου διαδρόμου μεταφορών Βορρά-Νότου, ενισχύοντας σημαντικά τη
θέση της Ρωσίας ως ναυτιλιακής δύναμης.
«Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να ολοκληρώσουμε το πρώτο στάδιο του project, αλλά η γενικότερη ανάπτυξη του έργου είναι το πιο σημαντικό
ζήτημα», δήλωσε ο κυβερνήτης του Μουρμάνσκ,
Andrei Chibis.
Η πόλη-λιμάνι του Μουρμάνσκ αποτελεί πύλη
εισόδου και συνδυασμένων μεταφορών για τη
Βόρεια Θάλασσα και την πολλά υποσχόμενη
Σιβηρία, ενώ υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για
την επέκταση των επενδυτικών σχεδίων, καθώς
και για την ανάπτυξη νέων υποδομών, πρόσθεσε
ο κυβερνήτης του Μουρμάνσκ.
Γαλλικό άνοιγμα επενδύσεων στη Σαουδική
Αραβία
Την πρόθεσή τους να εισέλθουν στην αγορά της
Σαουδικής Αραβίας μέσω επενδύσεων στους
τομείς του τουρισμού, των τροφίμων και της
βιομηχανίας εκδήλωσαν μια σειρά από γαλλικές
εταιρείες και επιχειρηματίες της χώρας, σύμφωνα
με το Αραβο-Γαλλικό Εμπορικό Επιμελητήριο.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Επιμελητηρίου,
οι ενδιαφερόμενες εταιρείες έχουν ήδη αρχίσει
να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που θα τους επιτρέψουν να επενδύσουν
στο Βασίλειο, έχοντας αναθέσει σε οικονομικούς

συμβούλους τη διενέργεια μελετών σκοπιμότητας και τον
προσδιορισμό των στοχοθετημένων τομέων.
Η Παγκόσμια Έκθεση Επενδύσεων για το 2020 της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη
(UNCTAD) –που εκδόθηκε πρόσφατα– αποκάλυψε την
άνοδο των ροών άμεσων ξένων επενδύσεων στη Σαουδική
Αραβία κατά 7% για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, φτάνοντας τα $4,6 δισ., παρά το ξέσπασμα του κορονοϊού.
Η έκθεση σημείωσε ότι το Βασίλειο αποτελεί έναν από
τους κύριους προορισμούς για άμεσες ξένες επενδύσεις
στην περιοχή της Δυτικής Ασίας, καταφέρνοντας να κερδίσουν την πλειοψηφία των εισροών κατά το προηγούμενο
έτος, προτού ξεκινήσει η τρέχουσα οικονομική ύφεση ως
αποτέλεσμα του Covid-19.
O γενικός γραμματέας του Αραβο-Γαλλικού Επιμελητηρίου,
δρ Saleh al-Tayyar, δήλωσε ότι ορισμένες μεγάλες εταιρείες
στη Γαλλία και στο εξωτερικό προετοιμάζονται για την επιτυχή μετάβαση στη μετά Covid-19 εποχή, ενώ πρόσθεσε
ότι το Βασίλειο προχωρά σύμφωνα με μια σαφή μεθοδολογία σε ισχυρά και πολλά υποσχόμενα αναπτυξιακά σχέδια,
παρά τη δύσκολη χρονική συγκυρία. Ο Σαουδάραβας αξιωματούχος κατέληξε τονίζοντας ότι οι πολιτικές του Ριάντ
κατάφεραν να περιορίσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας
στην εθνική οικονομία και έχουν γίνει πηγή προσέλκυσης
ξένων επενδύσεων.
Ινδία: Επιβολή δασμών και ελέγχων σε κινεζικά
προϊόντα
Στην επιβολή δασμών σε τουλάχιστον 370 κινεζικά προϊόντα
αναμένεται να προβεί η ινδική κυβέρνηση, σύμφωνα με το
πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, αποσκοπώντας στην ανάπτυξη της παραγωγικής ικανότητας της χώρας και στην αποτροπή εισαγωγής προϊόντων τα οποία η Ινδία μπορεί να παράγει.
Η επιβολή των εν λόγω δασμών θα αφορά χημικά και φαρμακευτικά προϊόντα, όπως επίσης σιδηρομεταλλεύματα,
λιπάσματα, έπιπλα και ηλεκτρονικά είδη.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Tasnim, το Υπουργείο Εμπορίου της Ινδίας εξετάζει την πιθανότητα αποφυγής της
επιβολής δασμών, μέσω της διεξαγωγής περισσότερων
επιθεωρήσεων και ελέγχων στα εισαγόμενα κινεζικά προϊόντα. Σκοπός αυτής της απόφασης είναι η μη παραβίαση
των κανόνων του Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου (WTO).
Ωστόσο, η Ινδία φαίνεται πως έχει ανάγκη να αντικαταστήσει τις κινεζικές εισαγωγές, κυρίως λόγω της μείωσης των
τελευταίων ένεκα της πανδημίας του Covid-19. Σε αυτή την
απόφαση συντελεί και η πρόσφατη διαμάχη των στρατιωτικών δυνάμεων των δύο χωρών στα Ιμαλάια, στην οποία είκοσι Ινδοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κίνα αποτελεί τον πιο σημαντικό
εξαγωγέα προϊόντων προς την Ινδία, με τις εξαγωγές ηλεκτρονικών ειδών, βιομηχανικών μηχανημάτων και χημικών
προϊόντων να αποφέρουν έσοδα ύψους $70 δισ. για την
Κίνα το 2019.

Danica

Hands-on Crew
Management Solutions
Danica delivers personalized crew management
services. We call it Danica Hands On.
Our crew management solutions are individually
designed to fit your specific needs.
You can choose a full service package or cherry
pick from our individual services, like crew logistics,
payroll or competence management or make use
of training services.
Ask us for a competitive quote for the manning
of your vessels and you will see that Danica’s
quality crew management is also cost efficient.

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

ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η αναγκαιότητα στροφής προς τη γαλάζια
οικονομία
H Asian Development Bank (ADB) κάνει έκκληση προκειμένου
η Ασία να επικεντρωθεί στη δημιουργία μιας νέας και βιώσιμης
«γαλάζιας οικονομίας». Αναφέρει μάλιστα ότι, για τη διατήρηση
του πλανήτη, είναι απαραίτητο η ήπειρος να στραφεί στη διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και να προωθήσει τη
μετάβαση από την «οικονομία των ωκεανών», μέσω της οποίας διαδραματίζεται η εκμετάλλευση των υδάτινων πόρων, στη
«γαλάζια οικονομία». Η ADB προτείνει, παράλληλα, οικονομικές
πρωτοβουλίες που θα συντελέσουν στη μετάβαση αυτή.
Κατά την ADB, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα κατά της τρέχουσας «οικονομίας των ωκεανών», που βασίζεται σε καταστροφικές πρακτικές αλιείας και ρύπανσης του θαλάσσιου
οικοσυστήματος. Αντ’ αυτού, πρέπει να οικοδομηθεί μια νέα
«γαλάζια οικονομία», η οποία ορίζεται από την τράπεζα ως η
βιώσιμη χρήση των υδάτινων πόρων για οικονομική ανάπτυξη.
Χαρακτηρίζεται από μια ισορροπία μεταξύ της διαβίωσης του
ανθρώπου και της υγείας του θαλάσσιου οικοσυστήματος.
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Εκατομμύρια άνθρωποι στην Ασία-Ειρηνικό –ιδιαίτερα φτωχότερα έθνη και κοινωνίες με πλούσια ακτογραμμή– εξαρτώνται
από τα θαλάσσια οικοσυστήματα για τα εισοδήματά τους. Η
ADB προβαίνει στην έκκληση αυτή, δεδομένης της κλιματικής
αλλαγής, της ρύπανσης, της καταστροφικής αλιείας και της
ταχείας αστικοποίησης των παράκτιων περιοχών, συνιστώσες
οι οποίες απειλούν την παραγωγικότητα των ωκεανών μας
ολοένα και περισσότερο.
Σύμφωνα με την έκθεση της ADB για τους ωκεανούς για το
2019, πάνω από το 60% των 8 εκατ. τόνων πλαστικών απορριμμάτων ωκεανού προέρχεται από την Ασία, ενώ η συμβολή της ηπείρου είναι σημαντική στους τοξικούς ρύπους από
τη γεωργία και στα μη επεξεργασμένα λύματα. Στο μεταξύ,
η ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη προκαλεί
αύξηση της στάθμης της θάλασσας, πλημμύρες και οξίνιση,
και η λήψη άμεσης δράσης είναι αναγκαία προκειμένου να μην
απειληθούν με εξαφάνιση το 90% των κοραλλιογενών υφάλων
και τα αποθέματα ψαριών μέσα στις επόμενες δεκαετίες.
Για τη μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη «γαλάζια οικονομία», η
ΑDB ανακοίνωσε οικονομικά μέτρα ύψους $5 εκατ. για τα
επόμενα πέντε έτη. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται «γαλάζια
ομόλογα» για την ενίσχυση των επενδύσεων προς τον περιορισμό της ρύπανσης των ακτογραμμών. Επενδύσεις σε πράσινα λιμάνια και θαλάσσιες υποδομές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και προς την ενίσχυση της απασχόληση των τοπικών κοινωνιών βρίσκονται επίσης στα σχέδια της τράπεζας.

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ - ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε ανακοίνωσή της, η ADB σημειώνει ότι το σχέδιο δράσης είναι προς την
κατεύθυνση της διασφάλισης του στόχου 14 των Ηνωμένων Εθνών για τη
Βιώσιμη Ανάπτυξη. Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα μέσα στον χρόνο, η ADB
είχε συγκροτήσει μια πλατφόρμα venture για την επένδυση σε start-ups,
που στόχο έχουν την προστασία των ωκεανών.
Ο αντίκτυπος των lockdowns στη θαλάσσια ζωή
Η θαλάσσια ζωή στην Ιταλία φαίνεται πως επωφελήθηκε ιδιαίτερα κατά τη
διάρκεια του δίμηνου lockdown της χώρας ελέω της πανδημίας, σύμφωνα
με ευρήματα της ιταλικής ακτοφυλακής.
Από τον περασμένο Απρίλιο, η ακτοφυλακή συνέλεγε δείγματα νερού, ενώ
χρησιμοποιούσε υποβρύχια πλάνα που μαγνητοσκοπήθηκαν από απομακρυσμένα οχήματα αλλά και δύτες για την καταγραφή της δραστηριότητας
της θαλάσσιας πανίδας.
«Παρατηρήσαμε μια αξιοσημείωτη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων
και μείωση των απορριμμάτων στη θάλασσα», ανέφερε στο Reuters o κ.
Lieutenant Alessandro Mino, διοικητής της ακτοφυλακής στην περιοχή της
Καμπανίας.
Ενώ τα πλήρη αποτελέσματα της ακτοφυλακής θα δημοσιοποιηθούν το
προσεχές διάστημα, τα πρώτα δείγματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.
Φάλαινες έκαναν ξανά την εμφάνισή τους στα νερά της θάλασσας της Σικελίας, κοντά στο λιμάνι του Milazzoν, ενώ δελφίνια αντικατέστησαν πλοία
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων σε λιμάνια στη βορειοδυτική Λιγκούρια.
Ο κ. Mino ανέφερε παράλληλα ότι η θαλάσσια πανίδα και γενικότερα το
θαλάσσιο οικοσύστημα έχουν αναζωογονηθεί μετά την, ουσιαστικά, παύση
της ανθρώπινης δραστηριότητας για δύο μήνες. Βέβαια δεν θα πρέπει να
παραλειφθεί το γεγονός ότι η πανδημία ενέχει άλλους κινδύνους για το
περιβάλλον, δεδομένου ότι κατά τη διάρκειά της έχει εκτοξευτεί η χρήση
πλαστικών γαντιών και μασκών.
Σε κάθε περίπτωση, τέτοιου είδους ευρήματα, όπως αυτά της ιταλικής ακτοφυλακής, υπογραμμίζουν στη συνείδηση της διεθνούς κοινότητας τον μεγάλο κίνδυνο που διατρέχει το θαλάσσιο οικοσύστημα από την ανθρώπινη
αβλεψία, ενώ είναι υποχρέωση όλων μας να κατανοήσουμε ότι η γη δεν
είναι κάτι το οποίο μας ανήκει.
Η μεγαλύτερη συλλογή θαλάσσιων απορριμμάτων στην ιστορία
Το πλοίο συλλογής απορριμμάτων από τη θάλασσα «S/V KWAI» της Ocean
Voyages Institute έδεσε στο λιμάνι της Χονολουλού πρόσφατα, μετά από
δύο ημέρες εξερεύνησης, κατά την οποία αφαιρέθηκαν 103 τόνοι αλιευτικών διχτυών και πλαστικών στη North Pacific Subtropical Convergence
Zone ή, όπως είναι ευρέως γνωστό, Great Pacific Garbage Patch ή Gyre.
Ως εκ τούτου, η ΜΚΟ Ocean Voyages Institute έθεσε ένα νέο ρεκόρ για τη
μεγαλύτερη συλλογή θαλάσσιων απορριμμάτων στην περιοχή, διπλασιάζοντας τον όγκο που συνέλεξε σε σχέση με πέρυσι.
«Είμαι πολύ περήφανη για τη σκληρή δουλειά του πληρώματός μας», τόνισε
αρχικά η Mary Crowley, επικεφαλής της Ocean Voyages Institute. Και συνεχίζει: «Ξεπεράσαμε τον στόχο μας να συλλέξουμε 100 τόνους τοξικών πλαστικών και εγκαταλελειμμένων διχτυών. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς,
συνεχίζουμε να συμβάλουμε στην αποκατάσταση της υγείας των ωκεανών
μας, που επηρεάζει τη δική μας υγεία αλλά και του πλανήτη».
Για τη συλλογή αλιευτικών διχτυών που έχουν συσσωρευτεί στους ωκεανούς, η Ocean Voyages Institute χρησιμοποιεί από το 2018 ειδικά συστήματα καταγραφής, βελτιώνοντας έτσι το επιχειρησιακό έργο της ΜΚΟ.
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Το Pacific Gyre βρίσκεται μεταξύ Χαβάης και
Καλιφόρνιας και είναι η περιοχή με τα περισσότερα πλαστικά μεταξύ των πέντε κύριων περιοχών συσσώρευσης πλαστικών στους ανοιχτούς
ωκεανούς (Gyre).
Η εταιρεία Matson, με έδρα τη Χονολουλού, θα
συμβάλει στη διαχείριση και στην ασφαλή ανακύκλωση-ρεκόρ των απορριμμάτων της Ocean
Voyages Institute.
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ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Η επανεκκίνηση της κρουαζιέρας, το μεγάλο στοίχημα
για διαχειρίστριες εταιρείες και ταξιδιώτες
Αναμφίβολα η κρουαζιέρα έχει πληγεί ανεπανόρθωτα από την
κρίση του κορονοϊού, δεδομένου ότι ουσιαστικά οι εταιρείες
διαχείρισης κρουαζιερόπλοιων έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους, ενώ οι οικονομικές τους υποχρεώσεις αυξάνονται και
καλούνται να βρουν άμεση ρευστότητα. Πρόσφατα μάλιστα η
Carnival Corp. ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για
το δεύτερο τρίμηνο, με τις οικονομικές ζημίες να ανέρχονται σε
$4,4 δισ., ενώ οι μετοχές των μεγαλύτερων εταιρειών έχουν πάρει
την κατιούσα, αντανακλώντας μια «αποστροφή» των επενδυτών.
Η βιομηχανία της κρουαζιέρας αντιμετωπίζει ίσως τη μεγαλύτερη πρόκληση των τελευταίων δεκαετιών. Σύμφωνα με έρευνα της Διεθνούς Ένωσης Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA), ο
αριθμός των επιβατών κρουαζιέρας αυξάνεται κάθε χρόνο την
τελευταία δεκαετία, με αθροιστική αύξηση 30% στους επιβάτες τα τελευταία πέντε χρόνια. Η ανάπτυξη αυτή καταγράφηκε
ακόμα και το 2012, όταν 32 επιβάτες έχασαν τη ζωή τους στο
ναυάγιο του «Costa Concordia». Παράλληλα, έρευνα της UBS
καταδεικνύει ότι πλέον η κρουαζιέρα δεν αποτελεί πόλο έλξης
μόνο για τις μεγαλύτερες ηλικίες αλλά και για τους millennials,
δείγμα ότι η βιομηχανία «έπλεε» σε πελάγη ανάπτυξης.
Διαφαίνεται ωστόσο ότι η ανάπτυξη αυτή του κλάδου δεν θα
συνεχιστεί και το 2020. Σημαντικό ρόλο στο stop της κρουαζιέρας διαδραμάτισαν τα πρώτα κρούσματα του ιού σε κρουαζιερόπλοια, που έκαναν τον γύρο των ΜΜΕ. Μάλιστα από πολλούς
θεωρήθηκε ότι η κρουαζιέρα ήταν υπεύθυνη για τη ραγδαία
αύξηση των κρουσμάτων και την εξάπλωση σε πολλές χώρες.
Η CLIA έχει προτείνει μάλιστα εθελοντική αναστολή της κρουαζιέρας από τα αμερικανικά λιμάνια έως τις 15 Σεπτεμβρίου, με
την Carnival να έχει ακυρώσει όλες τις κρουαζιέρες στη Βόρεια
Αμερική έως τις 30 Σεπτεμβρίου.
Βέβαια, παρά τα δυσοίωνα μηνύματα για την πορεία του κλάδου, οι «πιστοί» της κρουαζιέρας ετοιμάζουν τα πλάνα τους για
το επόμενο έτος. H Carnival καταγράφει μια αυξημένη ζήτηση
για το επόμενο έτος, και μάλιστα όχι
μόνο από ταξιδιώτες, των οποίων τα
ταξίδια ακυρώθηκαν φέτος. Και η
Royal Caribbean παρουσιάζει αυξημένη ζήτηση για το 2021, και μάλιστα
σε επίπεδα που υπερβαίνουν αυτά
της προ κορονοϊού περιόδου.
Σε έρευνα της UBS τον περασμένο
Μάιο, το 85% των συμμετεχόντων
ανέφεραν ότι θα ταξιδέψουν ξανά
σύντομα, το 62% ότι μετά το πέρας
της πανδημίας θα ταξιδεύουν με
τη συχνότητα που ταξίδευαν πριν
από την πανδημία, ενώ πάνω από το

88

50% ανέμεναν ότι θα ταξιδέψουν εντός 18 μηνών. Έρευνα του
ταξιδιωτικού ιστότοπου Cruise Critic τον περασμένο Ιούνιο
κατέδειξε ότι το 32% των συμμετεχόντων σχεδιάζουν ήδη την
επόμενη κρουαζιέρα τους.
Αναλυτές σημειώνουν ότι η ομαλή επανεκκίνηση της κρουαζιέρας ενδέχεται να περιλαμβάνει μικρότερα ταξίδια σε ιδιωτικά
νησιά, όπου δεν ελλοχεύει μεγάλος κίνδυνος μόλυνσης, ενώ επιτρέπουν στις εταιρείες να ελέγχουν το ποιος επιβιβάζεται και
αποβιβάζεται.
Η Carnival έχει υπό την ιδιοκτησία της δύο νησιά, ενώ η Royal
Caribbean επένδυσε πρόσφατα $250 εκατ. για τη διαμόρφωση μιας παραλίας στις Μπαχάμες σε θεματικό πάρκο.
Σε κάθε περίπτωση, το αύριο της κρουαζιέρας αναμένεται
τελείως διαφορετικό.
Δανία: Πορθμεία μηδενικών εκπομπών
στις δημόσιες συγκοινωνίες
O όμιλος Damen Shipyards παρέδωσε πρόσφατα πέντε πορθμεία
μηδενικών ρύπων στην Arriva Denmark, με έδρα την Κοπεγχάγη.
Η Arriva θα διαχειρίζεται τα πορθμεία για λογαριασμό του
οργανισμού δημοσίων μεταφορών της Δανίας, Movia. H εισαγωγή των νέων πορθμείων στις δημόσιες συγκοινωνίες της
Δανίας θα μειώσει τις εκπομπές NOx κατά 2,5% και τις εκπομπές CO2 κατά 10%.
Τα κελύφη των πλοίων είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να ελαχιστοποιούν την αντίσταση στο νερό, ενώ είναι εξοπλισμένα με
αισθητήρες, που επιτρέπουν την απομακρυσμένη παρακολούθηση, κυρίως σε ό,τι αφορά τον κύκλο ζωής των μπαταριών
και την ασφάλεια.
Η Damen εξετάζει παράλληλα βέλτιστες λύσεις για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στα πορθμεία, προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις της Movia. Μάλιστα, σε συνεργασία με τις
Echandia Marine, Heliox και Staubli, η Damen έχει αναπτύξει
μια καινοτομία: τα πορθμεία μπορούν να φορτίζονται εντός
επτά λεπτών μόλις ολοκληρώσουν το ταξίδι τους.
Μετακινήσεις στον Τάμεση μέσω… Uber
Σύντομα, Uber και Thames Clippers θα ενώσουν τις δυνάμεις
τους, ιδρύοντας την Uber Boat by Thames Clippers.
Μέσω της συνεργασίας, οι χρήστες της Uber θα μπορούν να
χρησιμοποιούν την εφαρμογή για να κάνουν κράτηση για ταξίδια
στον Τάμεση, χρησιμοποιώντας κατά την επιβίβασή τους ένα QR
Code από το κινητό τους. Με την κίνηση αυτή θα ενισχυθεί το
δίκτυο ποτάμιων μεταφορών του Λονδίνου. Προσώρας οι επιβάτες μπορούν να προμηθεύονται κανονικά τα εισιτήριά τους από
τα κανάλια πώλησης της Thames Clippers, με τα σκάφη να εξακολουθούν να αποτελούν μέρος του δικτύου της Oyster.
Όπως ανέφερε ο κ. Sean Collins, συνιδρυτής και διευθύνων
σύμβουλος της Thames Clippers, «η νέα συνεργασία θα μας επιτρέψει να συνδέσουμε τους δύο τύπους μεταφορών, ποτάμιων
και οδικών, παρέχοντας στους Λονδρέζους και στους επισκέπτες περισσότερες επιλογές να μετακινούνται, να εξερευνούν
και να απολαμβάνουν την πόλη μας μέσω του Τάμεση».
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EvEry momEnt
is a dEstination
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

INFORMATIONS ET RESERVATONS :
RESERVATIONS@CELESTYALCRUISES.FR

01 40 21 11 02

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ

Οι σημερινές προκλήσεις
στις αλλαγές πληρωμάτων
Καθώς η πανδημία συνεχίζει να εξαπλώνεται σε όλο
τον πλανήτη, οι αλλαγές πληρωμάτων καθίστανται
πλέον ένας καθημερινός άθλος, ως άμεσα
εξαρτώμενες από τους ισχύοντες περιορισμούς
για τις μετακινήσεις διεθνώς.
Του Κωνσταντίνου Οικονόμου,
Διευθύνοντος Συμβούλου
της Marine Tours
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Με δεδομένο ότι η απρόσκοπτη αλλαγή πληρωμάτων είναι
ζωτικής σημασίας για την αδιάλειπτη λειτουργία του διεθνούς
εμπορίου, φορείς από όλο τον κόσμο –μεταξύ των οποίων και
η ελληνική κυβέρνηση– παρεμβαίνουν με στόχο τον άμεσο
χαρακτηρισμό των ναυτικών ως «key workers», προκειμένου να
εξασφαλιστεί η ελεύθερη μετακίνησή τους.
Υπολογίζεται πως σήμερα περισσότεροι από 200.000 ναυτικοί
παραμένουν εγκλωβισμένοι είτε στα πλοία, μη δυνάμενοι να
επαναπατριστούν, είτε στη στεριά, μη δυνάμενοι να μεταβούν
στα πλοία τους προς εργασία.
Εν μέσω της κρίσιμης αυτής κατάστασης, οι ναυτιλιακές εταιρείες αγωνιούν για την ψυχική, πνευματική και σωματική υγεία
των ναυτικών, ενώ παράλληλα προσπαθούν να επικοινωνήσουν
τα νέα υγειονομικά μέτρα που ισχύουν σε καθένα από τα πολλαπλά σημεία από τα οποία διέρχεται ο ναυτικός, προσδοκώντας να τηρήσουν καθολικά τους κανονισμούς των επίσημων
φορέων.

Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο από τις
διαρκείς και αιφνίδιες μεταβολές του ταξιδιωτικού περιβάλλοντος: Χώρες-κλειδιά στις μετακινήσεις πληρωμάτων είναι «κλειστές» ή μερικώς «ανοικτές» με την προϋπόθεση καραντίνας 14
ημερών. Κομβικά σημεία στον κόσμο δέχονται μόνο περιορισμένο αριθμό εισερχόμενων επισκεπτών ανά εβδομάδα, ενώ τα
μέτρα προστασίας και οι κανονισμοί για την απαραίτητη διενέργεια Covid-19 test μεταβάλλονται διαρκώς. Τα μέτρα, δε, τροποποιούνται όχι μόνο ανάλογα με τη χώρα εισόδου αλλά και αναλόγως της εθνικότητας του ταξιδιώτη, ενώ η πληροφόρηση για
τις μεταβολές αυτές δίνεται κυριολεκτικά σε επίπεδο last minute,
ανάγοντας την εύρυθμη αλλαγή πληρώματος σε μια ιδιαίτερα
πολυσύνθετη διαδικασία.
Την ίδια στιγμή, ο ταξιδιωτικός κλάδος, με πρωταγωνιστή τις
αερομεταφορές, διαδραματίζει τον δικό του κομβικό ρόλο. Τα
μέτρα προστασίας των αεροπορικών εταιρειών αυξάνονται
δυναμικά, μετά και τις ποινές που έχουν επιβληθεί από διάφορα κράτη ανά τον κόσμο. Παράλληλα, οι πτήσεις που διενεργούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτή τη στιγμή, είναι ελάχιστες
σε σχέση με την αυξημένη ζήτηση για τη μεταφορά ναυτικών,
δίνοντας περιορισμένη διαθεσιμότητα, σε συνδυασμό με το
πολύ υψηλό κόστος ναύλων, και δημιουργώντας έτσι έναν ακόμα πιο ασφυκτικό κλοιό για τις ναυτιλιακές εταιρείες.
Στο webinar που διενήργησε προ ολίγων ημερών η Marine
Tours, με στόχο την ενημέρωση της ναυτιλιακής κοινότητας για τις σύγχρονες προκλήσεις στην αλλαγή πληρωμάτων,
εκπρόσωποι των αεροπορικών εταιρειών τόνισαν πως η ανάπτυξη του δικτύου και της συχνότητας πτήσεων θα εξαρτηθεί
από το «άνοιγμα των συνόρων» και τους περιορισμούς που θα
θέσουν τα κράτη το επόμενο διάστημα, ενώ οι ίδιοι επιθυμούν
να διευρύνουν το δίκτυό τους όπου αυτό τους επιτραπεί.
Σήμερα, η πρόσβαση στην κατάλληλη πληροφορία, την κατάλληλη χρονική στιγμή, κρίνεται ζωτικής σημασίας για την αδιάλειπτη μεταφορά των ναυτικών από την πόρτα της οικίας τους
στην πύλη του πλοίου και αντίστροφα.
Αντιλαμβανόμαστε απόλυτα την αβεβαιότητα που προκαλεί
το σημερινό περιβάλλον, αφουγκραζόμαστε τις καθημερινές
αγωνίες, τόσο των crew managers όσο και των ναυτικών, και
παραμένουμε σταθερά δίπλα τους, παρέχοντας λύσεις και
υποστηρίζοντάς τους κάθε στιγμή, με υπευθυνότητα και αξιοπιστία.
Κρίνεται επιτακτικό να χαρακτηριστούν οι ναυτικοί ως «key
workers», δεδομένης της κομβικής σημασίας τους στην υποστήριξη του παγκόσμιου εμπορίου. Η Marine Tours θα στηρίξει με κάθε μέσο τη ναυτιλιακή κοινότητα προς την επίτευξη
αυτού του στόχου.

Ο Ορίζοντας
από τη Γέφυρα
Με το βλέμμα του ναυτικού

Του Καπτ. Γ. Γεωργούλη
Απώλεια εμπορευματοκιβωτίων στη θάλασσα
Η απώλεια των εμπορευματοκιβωτίων στη θάλασσα λόγω πολύ κακών καιρικών συνθηκών (τροπικοί
τυφώνες και καταιγίδες) μπορεί να συμβεί ακόμα και όταν η στοιβασία και η έχμαση του φορτίου
διεκπεραιωθούν σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες, ειδικότερα όταν το πλοίο είναι εκτεθειμένο στις συνθήκες αυτές για μεγάλο χρονικό διάστημα (πάνω από 48 ώρες), οπότε τα συστήματα
έχμασης, λόγω των κλυδωνισμών του πλοίου, χαλαρώνουν και είναι επικίνδυνη για το πλήρωμα η διαδικασία επαναφοράς των συστημάτων στην αρχική θέση. Από την απώλεια όμως των εμπορευματοκιβωτίων, εκτός από το πλοίο που τα χάνει και το οποίο εκτίθεται στον κίνδυνο της απώλειας μέρους
της ευστάθειας αλλά και της αλλαγής της διαγωγής (trim), κίνδυνο αποτελούν για τη ναυσιπλοΐα και
τα ίδια τα εμπορευματοκιβώτια, τα οποία πλέουν ανεξέλεγκτα στη θάλασσα χωρίς φωτισμό και με
μικρή επιφάνεια πάνω από το νερό όταν είναι φορτωμένα, με αποτέλεσμα να μην είναι ορατά από τα
ραντάρ των άλλων πλοίων τη νύχτα αλλά και με γυμνό μάτι κατά τη διάρκεια της ημέρας. Κάθε χρόνο
(διάγραμμα) σχεδόν χίλια εμπορευματοκιβώτια χάνονται στη θάλασσα, σύμφωνα με την καταγραφή
του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ασφαλείας (World Shipping Council – WSC), με εξαίρεση το 2013, οπό-
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τε τα εμπορευματοκιβώτια έφτασαν τον αριθμό των 5.600, λόγω της ολικής
απώλειας και βύθισης του πλοίου «M/V MOL Comfort» (4.293 εμπορευματοκιβώτια), παρουσιάζοντας όμως πτωτική τάση το 2019. Το 2020 ωστόσο
δεν άρχισε καλά, παρά την αισιοδοξία του WSC και τον περιορισμό του
θαλάσσιου μεταφορικού έργου λόγω του Covid-19.
Διάγραμμα 1: Εμπορευματοκιβώτια που χάνονται στη θάλασσα

Πηγή: World Shipping Council

Πιο συγκεκριμένα, στις 15 Ιουλίου 2020, η Αρχή
για την Ασφάλεια στη Θάλασσα της Νοτίου
Αφρικής δήλωσε ότι διερευνά την απώλεια 23
εμπορευματοκιβωτίων από το «MSC Palak» στον
κόλπο Algoa κοντά στο Port Elizabeth, στο ανατολικό ακρωτήριο της Νότιας Αφρικής.
Το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «MSC Palak» απέπλευσε από το λιμάνι του
Ngqura στις 13 Ιουλίου 2020, στις 12:00, και, λόγω
των πολύ ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν,
αγκυροβόλησε στο αγκυροβόλιο αριθ. 2, περιμένοντας βελτίωση. Στις 13 και 14 Ιουλίου 2020, η
ισχυρή καταιγίδα πέρασε τις ακτές της Νοτίου
Αφρικής, προκαλώντας έντονα καιρικά φαινόμενα στον κόλπο Algoa. Το ύψος του κύματος
από το φουσκοθάλασσο (heavy swell) έφτασε
στον κόλπο Algoa περίπου τα 3,5 μ., σύμφωνα με
τοπικό μετεωρολογικό σταθμό. Στις 23:37, στις
14 Ιουλίου 2020, το Port Control ανήγγειλε ότι
το «MSC Palak» είχε χάσει εμπορευματοκιβώτια
ενώ ήταν αγκυροβολημένο.
Η αρχική εκτίμηση ήταν ότι έξι εμπορευματοκιβώτια είχαν πέσει στη θάλασσα και βυθίστηκαν.
Κατόπιν έρευνας από αέρος από την ακτοφυλακή στο πρώτο φως της επόμενης ημέρα,ς επιβεβαιώθηκε ότι 23 εμπορευματοκιβώτια χάθηκαν
στη θάλασσα.
Ένα αλιευτικό σκάφος ανέφερε την Τετάρτη 15
Ιουλίου ότι εντοπίστηκαν εμπορευματοκιβώτια
να παρασύρονται περίπου 7 ναυτικά μίλια νότια
από το σημείο αγκυροβολίας του «MSC Palak».
Στο λιμάνι του Ngqura έκλεισε η θαλάσσια
κυκλοφορία στον δίαυλο μέσω του οποίου τα
πλοία προσεγγίζουν το λιμάνι λόγω του κινδύνου
τα εμπορευματοκιβώτια να έχουν βυθιστεί κατά
μήκος του διαύλου. Η εταιρεία διαχείρισης του
πλοίου ανέλαβε την πρωτοβουλία της επιχείρησης εντοπισμού από αέρος τυχόν παρασυρόμενων εμπορευματοκιβωτίων, ενώ οι αρχές έχουν
ζητήσει από τα παραπλέοντα πλοία να αναφέρουν τυχόν εντοπισμό επικίνδυνων για τη ναυσιπλοΐα εμπορευματοκιβωτίων. Η εταιρεία επίσης
ανέφερε ότι τα απολεσθέντα εμπορευματοκιβώτια δεν περιέχουν επικίνδυνα φορτία για την
υγεία και το θαλάσσιο περιβάλλον.
Το περιστατικό του «MSC Palak» αποτελεί το
τελευταίο από μια σειρά συμβάντων απώλειας
εμπορευματοκιβωτίων από πλοίο που σημειώθη-

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ

καν τους τελευταίους δύο μήνες και έχουν καταγραφεί ως εξής:
•
Στα τέλη Μαΐου, το «APL England» έχασε
περίπου 50 εμπορευματοκιβώτια στη
θάλασσα από την ακτή του Σίδνεϊ της
Αυστραλίας, με αποτέλεσμα να κατηγορηθεί
ο πλοίαρχος του πλοίου.
•
Περίπου έναν μήνα αργότερα, ένα
κοντέινερ με σημαία της Λιβερίας έχασε
τρία εμπορευματοκιβώτια κατά μήκος
των ακτών της Δυτικής Αυστραλίας.
•
Στις 22 Ιουνίου, μια φορτηγίδα εσωτερικών
υδάτων στη Χαβάη έχασε περισσότερα
από 20 εμπορευματοκιβώτια κατά μήκος
των ακτών του Χίλο.
Η απώλεια όμως των εμπορευματοκιβωτίων,
η οποία μπορεί να οφείλεται σε κακή έχμαση
ή κακή εκτίμηση των καιρικών συνθηκών ή σε
πραγματικά πολύ κακές καιρικές συνθήκες, δεν
έχει μόνο οικονομικό αντίκτυπο για τις διαχειρίστριες και τις ασφαλιστικές εταιρείες φορτίων
και πλοίων, αλλά ενέχει και μεγάλο κίνδυνο για τη
ναυτιλία. Καλό είναι λοιπόν τα εμπορευματοκιβώτια να είναι εξοπλισμένα με συσκευές αναγνώρισης όμοιες με αυτές των πλοίων (AIS), ώστε να
είναι ορατά στις οθόνες των ραντάρ των άλλων
πλοίων που ναυσιπλοούν στην περιοχή, και να
ενεργοποιούνται με την πτώση τους στο νερό.
Οι εγκλωβισμένοι ναυτικοί υπολογίζονται
σε 600.000 σύμφωνα με την ITF
H Διεθνής Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές (International Transportation Federation
– ITF) εκτιμά ότι σήμερα υπάρχουν περίπου
300.000 ναυτικοί που βρίσκονται εγκλωβισμένοι
στα πλοία όπου εργάζονται λόγω της πανδημίας
του Covid-19 και του «εμφράγματος» που προκλήθηκε στα αεροπορικά ταξίδια και κατ’ επέκταση στις αλλαγές πληρωμάτων, ενώ ίσος αριθ-
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μός άνεργων ναυτικών περιμένει την όποια απελευθέρωση αεροπορικών
συγκοινωνιών προκειμένου να ταξιδέψει και να ναυτολογηθεί στα πλοία.
Σύμφωνα πάντα με την ITF, υπάρχουν πάνω από 9.500 πλοία που καλύπτονται από συμφωνίες του Διεθνούς Φόρουμ Διαπραγματεύσεων
(International Bargaining Forum – IBF) μεταξύ της ITF και των αντίστοιχων
εργοδοτών. Σε αυτά τα πλοία εργάζονται περίπου 370.000 ναυτικοί.
Οι ναυτικοί σε πλοία που καλύπτονται από IBF αποτελούν το 30,8% των 1,2
εκατ. ναυτικών που εκτιμά το Διεθνές Επιμελητήριο Ναυτιλίας (International
Chamber of Shipping – ICS) ότι αποτελεί το παγκόσμιο ναυτικό εργατικό
δυναμικό. Λαμβάνοντας υπόψη το 25% των εγκλωβισμένων ναυτικών που
καλύπτονται από την IBF και προεκτείνοντάς το στα 1,2 εκατ. ναυτικούς
παγκοσμίως, εκτιμάται τελικά ότι 300.000 ναυτικοί βρίσκονται στο στάδιο
της λήξης των συμβάσεών τους και επιβάλλεται η αντικατάστασή τους, ενώ
άλλοι 300.000 βρίσκονται σε αναμονή για ναυτολόγηση.
Η ITF υποστηρίζει ότι, παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί από
όλους τους φορείς, έχει σημειωθεί πολύ μικρή πρόοδος από τις κυβερνήσεις
για να επιφέρουν τις πρακτικές εξαιρέσεις και τα πρωτόκολλα που απαιτούνται για την υποστήριξη των αλλαγών του πληρώματος σε όλο τον κόσμο. Οι
ναυτικοί είναι εγκλωβισμένοι στα πλοία με τον κίνδυνο της εξουθένωσης και
της ψυχικής κατάρρευσης να παραμονεύει, ενώ οι άνεργοι ναυτικοί στην ξηρά
αντιμετωπίζουν την οικονομική καταστροφή, με μόνη στήριξη την ενίσχυση
από τις εταιρείες τους (εφόσον αυτές τηρούν τέτοιες πολιτικές), περιμένοντας να ναυτολογηθούν στα πλοία. Οι αεροπορικές εταιρείες είναι πρόθυμες να δρομολογήσουν ειδικές πτήσεις μόνο για ναυτικούς, οι ναυτιλιακές
εταιρείες κάνουν ό,τι μπορούν και επεξεργάζονται καθημερινά κάθε πιθανό
σενάριο που μπορεί να δώσει διέξοδο στο πρόβλημα, είτε σε ευρεία κλίμακα
είτε κατά περίπτωση, χωρίς να υπολογίζουν το κόστος για τις παρεκκλίσεις.
Οι κυβερνήσεις είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για την επίλυση της αυξανόμενης κρίσης των αλλαγών των πληρωμάτων.
Οι κυβερνήσεις πρέπει να αφυπνιστούν και να συνειδητοποιήσουν ότι το
επάγγελμα του ναυτικού είναι απόλυτα ιδιαίτερο και ξεχωριστό. Συνεπώς
η έγκαιρη και επιτασσόμενη από την ασφάλεια του πλοίου αντικατάσταση
των εργαζομένων στα πλοία δεν εμπίπτει στην κατηγορία της αναψυχής,
ούτε στην κατηγορία του επαγγελματικού ταξιδιού, αλλά στην επιτακτική
ανάγκη μετακίνησης προς αντικατάσταση. Επομένως οι κυβερνήσεις και οι
ειδικοί (επιδημιολόγοι, επιστήμονες) επιβάλλεται να καταλήξουν στα πρωτόκολλα που πρέπει να εφαρμοστούν, προκειμένου οι αντικαταστάσεις στα
πληρώματα να επιτυγχάνονται χωρίς καθυστερήσεις. Άλλωστε το επιχείρημα της καραντίνας για τα πλοία που επισκέπτονται τα λιμάνια δεν ισχύει
πρακτικά, γιατί υφίσταται επιβίβαση αρχών, φορτωτών και επιθεωρητών.
Υπάρχουν όμως κυβερνήσεις που τελικά επέτρεψαν την αντικατάσταση των ναυτικών, παρακάμπτοντας μάλιστα την υποχρέωση της θεώρησης
(visa), αλλά το λυπηρό γεγονός είναι ότι οι περισσότερες κυβερνήσεις παγκοσμίως δεν κάνουν
το ίδιο για το άνοιγμα των επαναπατρισμών, ενώ
κάποιες άλλες, ενώ αρχικά είχαν δηλώσει την
πρόθεση για απελευθέρωση των συνόρων για
τους ναυτικούς, τελικά υπαναχώρησαν.
Η ITF και οι ανά τον κόσμο εκπρόσωποί της,
και περισσότερο οι διαχειρίστριες εταιρείες
των πλοίων, θα βρίσκονται σε ετοιμότητα για
τον έλεγχο της τήρησης των υποσχέσεων που
έδωσαν οι κυβερνήσεις (Δανία, Γερμανία, Ελλάδα, Ινδονησία, Ολλανδία, Νορβηγία, Φιλιππίνες,
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πλοιου κατά τη φόρτωση με τον κίνδυνο της ρύπανσης της θάλασσας, η
λανθασμένη στοιβασία των εμπορευματοκιβωτίων σε ένα πλοίο μεταφοράς
εμπορευματοκιβωτίων, με αποτέλεσμα τη μείωση του επιπέδου ευστάθειας
του πλοίου, με κίνδυνο μεγάλης κλίσης ή και ανατροπής. Το περιστατικό
που αναλύεται στη συνέχεια αφορά την έλλειψη σχεδιασμού και συνεχούς
επαγρύπνησης του προσωπικού του πλοίου κατά την πολύ σημαντική διαδικασία της ολοκλήρωσης της φόρτωσης.
Μελέτη περίπτωσης από το αρχείο του Βρετανικού Κλάδου Διερεύνησης
Ναυτικών Ατυχημάτων (Marine Accident Investigation Branch – MAIB)

Σαουδική Αραβία, Σιγκαπούρη, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ) στις
9 Ιουλίου 2020 στην Εικονική Διεθνή Διάσκεψη
για τις αλλαγές πληρωμάτων που φιλοξένησε το
Ηνωμένο Βασίλειο.
Η έκδοση βέβαια από την ITF οδηγιών, όπως η
απόλυση των ναυτικών και η παραμονή τους στο
πλοίο σε κατάσταση επιβαινόντων, δεν μπορεί να
θεωρηθεί πρακτικά εφαρμόσιμη στα ποντοπόρα
εμπορικά πλοία και ίσως θα έπρεπε να αποσυρθεί προς αποφυγή σύγχυσης στους διάφορους
τύπους πλοίων και αγορών (κρουαζιέρα).
Η μοναδική λύση στο πρόβλημα, και όσο η πανδημία είναι παρούσα, είναι η δημιουργία ειδικών
πρωτοκόλλων από τους ειδικούς (επιδημιολόγους, συγκοινωνιολόγους), ώστε να θεσπιστούν
διαδικασίες τέτοιες που να δημιουργηθούν
ασφαλείς δίαυλοι από το πλοίο προς το αεροπλάνο και από το αεροπλάνο στο πλοίο, και γενικότερα στην αλυσίδα μετακίνησης, ενώ στους
ναυτικούς που θα αντικαταστήσουν τους υπάρχοντες πρέπει να γίνεται τεστ από τη χώρα αναχώρησης, ώστε να πιστοποιείται η καλή κατάσταση της υγείας τους πριν επιβιβαστούν στο πλοίο.

Με την ολοκλήρωση της φόρτωσης, το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ετοιμαζόταν να αποπλεύσει. Ο καιρός ήταν καλός με απαλό αεράκι.
Ο υποπλοίαρχος, βασιζόμενος στις ενδείξεις των μετρητών των δεξαμενών
έρματος, αποφάσισε να συμπληρώσει έρμα στις δεξιές δεξαμενές, ώστε οι
ποσότητες έρματος στις αριστερές δεξαμενές να είναι ίσες με αυτές των
δεξιών. Ενώ η διαδικασία ήταν σε εξέλιξη, το πλοίο πήρε ξαφνικά μεγάλη κλίση δεξιά, με αποτέλεσμα ο πλοίαρχος να διατάξει την εκκένωση του πλοίου
από το πλήρωμα, με τον κίνδυνο ανατροπής να είναι ορατός. Στη συνέχεια,
και ενώ η κλίση του πλοίου δεν επιδεινώθηκε και μετά από αξιολόγηση της
κατάστασης από πλοίαρχο και λιμενική αρχή, επετράπη στο πλήρωμα να επιστρέψει στο πλοίο και να αναλάβει εκ νέου καθήκοντα. Η πρώτη επιχείρηση
ήταν η απάντληση του έρματος από τις δεξιές δεξαμενές και ο έλεγχος της
φόρτωσης και της ευστάθειας του πλοίου μετά την απάντληση των υδάτων.
Πράγματι, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η ένδειξη του μετρητή σε μια
αριστερή δεξαμενή στο δωμάτιο ελέγχου φορτίου (Cargo Control Room
– CCR) ήταν λανθασμένη και έδειχνε τη δεξαμενή γεμάτη, ενώ στην πραγματικότητα ήταν άδεια, και για το σφάλμα της ένδειξης υπεύθυνος ήταν ο
εγκλωβισμός αέρα στο σύστημα των μετρητών.
Λάθη που κατεγράφησαν από το ατύχημα:
•

•
Μελέτη περίπτωσης: Περιστατικό κατά
τη φόρτωση πλοίου εμπορευματοκιβωτίων
Κατά τη διαδικασία της φόρτωσης, και ειδικά στο
στάδιο της ολοκλήρωσης (κομπλετάρισμα), η
ετοιμότητα του επικεφαλής (υποπλοίαρχος) της
ομάδας που είναι επιφορτισμένη με το έργο της
ασφαλούς φόρτωσης αλλά και των μελών πρέπει
να είναι στο ανώτερο επίπεδο, προκειμένου να
τηρηθεί κατά γράμμα το σχέδιο φόρτωσης όπως
αυτό έχει συμφωνηθεί από όλα τα μέρη (πλοίο
και ξηρά). Ανάλογα με τον τύπο του πλοίου, διαφορετικοί είναι οι κίνδυνοι που απειλούν την
ασφάλεια της φόρτωσης, όπως για παράδειγμα
η υπερχείλιση των δεξαμενών ενός δεξαμενό-
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Ο μετρητής είχε λανθασμένη ένδειξη, αλλά ποια ήταν η κλίση
του πλοίου πριν από τον ερματισμό των δεξιών δεξαμενών;
Ο υποπλοίαρχος θα έπρεπε, από την πραγματική κατάσταση του
πλοίου και όχι αυτή που παρουσίαζε ο υπολογιστής φορτίου,
να καταλάβει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τις ποσότητες στις
δεξαμενές.
Η απότομη κλίση που πήρε το πλοίο δείχνει και κακή στοιβασία του
φορτίου και μη επαρκή ευστάθεια του πλοίου. (Με τον ερματισμό
μόνο η αλλαγή στην κλίση γίνεται σταδιακά και σε βάθος χρόνου
μπορεί να αυξηθεί σημαντικά.)

Το μάθημα που πρέπει να μείνει από το παραπάνω περιστατικό είναι ότι,
σε όλη τη διαδικασία φόρτωσης και μέχρι το πλοίο να αποπλεύσει από το
λιμάνι, η επαγρύπνηση του υπευθύνου δεν πρέπει να χαλαρώνει ούτε λεπτό.
Επίσης, οι ενδείξεις των μετρητών στις δεξαμενές είτε έρματος είτε φορτίου πρέπει να ελέγχονται σε όλη τη διάρκεια της φόρτωσης και να γίνεται
συνδυαστικός έλεγχος (cross check) με τοπική χειροκίνητη μέτρηση δύο
και τρεις φορές κατά τη φόρτωση/εκφόρτωση. Τέλος, η διαδικασία της
φόρτωσης πρέπει να επιβλέπεται με μεγάλη επιμέλεια, ώστε τα φορτία να
φορτώνονται εκεί που προβλέπεται από το σχέδιο φόρτωσης και η τελική
κατάσταση του πλοίου να συμφωνεί πραγματικά αλλά και στο σύστημα
υπολογισμού φορτίου με τον σχεδιασμό της φόρτωσης που συμφωνήθηκε
από όλα τα μέρη.

Η Polembros είναι μια από τις κορυφαίες εταιρίες διαχείρισης πλοίων με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρία στην
μεταφορά πετρελαίου και χύδην ξηρού φορτίου και απόλυτη αφοσίωση στην ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα.
· Συνεχώς αναπτυσσόμενος, σύγχρονος στόλος - πλοία υπό Ελληνική σημαία
· Φιλικό, ασφαλές περιβάλλον εργασίας με υψηλά επίπεδα διαβίωσης εν πλω
· Συνεχής επιμόρφωση ναυτικών και δυναμικό πρόγραμμα κατάρτισης δοκίμων
· Ανταγωνιστικές αποδοχές και προοπτικές γρήγορης ανέλιξης
Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικώς ή στέλνοντας την αίτηση σας μέσω της ιστοσελίδας μας.
Λεωφόρος Ποσειδώνος 57Α • Μοσχάτο 18344 • Aθήνα • +30 2104580300 • www.polembros.gr
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Τα αποτελέσματα της καμπάνιας των επιθεωρήσεων από το Paris
MoU για την ετοιμότητα των περιστατικών ανάγκης από τον
Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο του 2019
Πολλά από τα μνημόνια κρατών παγκοσμίως σε σχέση με τις επιθεωρήσεις
πλοίων από τις αρχές των λιμανιών συμμετείχαν το τρίμηνο από τον Σεπτέμβριο έως και τον Νοέμβριο του 2019 σε κοινή εκστρατεία (Concentrated
Inspection Campaign – CIC), επικεντρωμένη στην ετοιμότητα των πληρωμάτων των πλοίων στη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που μπορεί
να προκύψουν. Οι διαχειρίστριες εταιρείες και τα πλοία είχαν ενημερωθεί
για τις επιθεωρήσεις από τον Ιούλιο του 2019, ενώ είχε δημοσιευτεί και ένα
ερωτηματολόγιο για την καλύτερη προετοιμασία των πλοίων. Στόχος των
επιθεωρήσεων αυτών ήταν:
•
Η βελτίωση του βαθμού ανταπόκρισης των πληρωμάτων των πλοίων
σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, με ταυτόχρονη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας προκειμένου να διασωθούν ανθρώπινες ζωές,
να προστατευτεί το θαλάσσιο περιβάλλον και να ελαχιστοποιηθούν
οι ζημιές στα πλοία.
•
Η ειδική μέριμνα που πρέπει να ληφθεί από τις διαχειρίστριες
εταιρείες για την εκπαίδευση και την εξοικείωση των πληρωμάτων
στα συστήματα έκτακτης ανάγκης των πλοίων.
•
Η αποτελεσματική λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων
έκτακτης ανάγκης που είναι εγκατεστημένα επί του πλοίου και ο
εφοδιασμός των πλοίων με τον απαραίτητο αριθμό ανταλλακτικών
σε ό,τι αφορά τα παραπάνω συστήματα να είναι επαρκής.
Το μνημόνιο του Παρισιού στο διάστημα Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου 2019
εκτέλεσε 4.336 επιθεωρήσεις και κατέγραψε 9.968 παρατηρήσεις και 134
κρατήσεις. Από αυτές τις επιθεωρήσεις, 714 κατέληξαν με τουλάχιστον μία
παρατήρηση σε ό,τι αφορά την ετοιμότητα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε σύνολο 945 παρατηρήσεων με την ίδια αιτία, ενώ κατεγράφησαν
101 κρατήσεις πλοίων πάντα σε σχέση με την ετοιμότητα σε καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης.

Παρόλο που τα αποτελέσματα δείχνουν υψηλό
επίπεδο συμμόρφωσης των πλοίων που επιθεωρήθηκαν κατά την περίοδο της καμπάνιας από
όλα τα μνημόνια σε όλο τον κόσμο, φαίνεται
ότι στην ερώτηση 5 του ερωτηματολογίου, που
αφορά τη συμμόρφωση του πλοίου με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια
της Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS III/37), για τους
πίνακες διαίρεσης πληρώματος κατεγράφησαν οι
περισσότερες παρατηρήσεις. Πιο συγκεκριμένα,
στο ερωτηματολόγιο που εστάλη από τα μνημόνια στα πλοία και στις διαχειρίστριες εταιρείες,
η ερώτηση 5 αναφέρει: «Οι πίνακες συγκέντρωσης καθορίζουν λεπτομέρειες σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της τροποποίησης SOLAS 1996-1998,
Κεφάλαιο III, Κανονισμός 37;». Οι παρατηρήσεις
που αφορούν τους πίνακες διαίρεσης έφτασαν
τις 199 (διάγραμμα), ενώ δύο πλοία κρατήθηκαν
στη διάρκεια της καμπάνιας ενώ σε όλο το 2019
έφτασαν τον αριθμό των 407 από το μνημόνιο
του Παρισιού. Στις επιθεωρήσεις του Tokyo MoU
σημειώθηκαν 187 παρατηρήσεις στη διάρκεια
της τρίμηνης καμπάνιας για την ίδια αιτία, ενώ σε
άλλα μνημόνια, όπως του ινδικού, παρατηρήθηκε
επίσης ότι ορισμένα πληρώματα δεν ήταν εξοικειωμένα με τη λειτουργία του εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης των πλοίων τους.
Στο μεταξύ, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα,
οι παρατηρήσεις για τους πίνακες διαίρεσης
δεν ήταν οι μόνες που κατεγράφησαν κατά τη
διάρκεια της καμπάνιας. Πιο αναλυτικά πολλές
παρατηρήσεις κατεγράφησαν στον φωτισμό των

Διάγραμμα 2: Παρατηρήσεις και κρατήσεις από το Paris MoU στη διάρκεια
της καμπάνιας
Πηγή: Paris MoU
www.parismou.org/inspection-search/
inspection-results-deficiencies
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συστημάτων, στις μπαταρίες και στους διακόπτες με 159 παρατηρήσεις και 10
κρατήσεις, στα συστήματα ενδοεπικοινωνίας με 105 παρατηρήσεις και 4 κρατήσεις, στα γυμνάσια πυρκαγιάς και εγκατάλειψης, όπου σημειώθηκαν και οι περισσότερες κρατήσεις (23 και 13 αντίστοιχα), στη γεννήτρια έκτακτης ανάγκης με
99 παρατηρήσεις και 15 κρατήσεις, στην αντλία πυρκαγιάς και έκτακτης ανάγκης
με 54 παρατηρήσεις και 13 κρατήσεις, ενώ σημαντικός αριθμός παρατηρήσεων
σημειώθηκε σε άλλα πεδία, όπως εξοικείωση του πληρώματος στα συστήματα ανάγκης, στα γυμνάσια διάσωσης από κλειστούς χώρους και στα συστήματα
ρυμούλκησης και πηδαλιουχίας έκτακτης ανάγκης.
Οι διαχειρίστριες εταιρείες και κατ’ επέκταση οι πλοίαρχοι πρέπει να φροντίσουν οι πίνακες διαίρεσης να συμμορφώνονται και να πληρούν τις απαιτήσεις
της SOLAS Reg.III/8 και Reg.III/37, παρέχοντας επαρκώς λεπτομερείς οδηγίες
στα πληρώματα ώστε να υπάρχει άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης. Σε πλοία όπου δεν υπάρχουν μέλη του πληρώματος με επαρκή γνώση
της αγγλικής γλώσσας, ο πίνακας διαίρεσης θα πρέπει επίσης να είναι μεταφρασμένος και σε άλλη γλώσσα ή γλώσσες. Επιπλέον, οι πλοίαρχοι πρέπει επίσης να
λάβουν μέριμνα ώστε όλοι οι επιβάτες να είναι εξοικειωμένοι με τις διαδικασίες,
τα καθήκοντα και τον εξοπλισμό που πρέπει να χρησιμοποιούν σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης.
Τα συστήματα έκτακτης ανάγκης και ο σχεδιασμός για την αντιμετώπιση καταστάσεων που μπορεί να απειλήσουν την ασφάλεια του πλοίου, του πληρώματος και του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι υψίστης σημασίας και αποτελούν
μοναδικό όπλο του πλοίου απέναντι σε τέτοιους κινδύνους. Πρέπει λοιπόν το
πλήρωμα να διατηρεί όλα αυτά τα συστήματα που έχουν και τον τίτλο «critical
equipment» στον ύψιστο βαθμό λειτουργικής ετοιμότητας, ώστε, όταν απαιτηθεί,
να είναι άμεσα διαθέσιμα.
Τα αποτελέσματα της έρευνας από την παραπάνω καμπάνια των μνημονίων
πρέπει να χρησιμοποιηθούν από τις διαχειρίστριες εταιρείες πλοίων ως βασικός
παράγοντας για τη βελτίωση της απόδοσης των πλοίων στην αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, εστιάζοντας στη συνεχόμενη εκπαίδευση του πληρώματος
και στην περαιτέρω εξοικείωσή του με τα συστήματα και τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης. Ταυτόχρονα πρέπει να γίνεται παρακολούθηση της βελτίωσης των
χρόνων ανταπόκρισης με συνεχόμενα γυμνάσια, ακόμα και περισσότερα από
αυτά που απαιτούνται από τις διεθνείς συμβάσεις, και μάλιστα προσομοιάζοντας
τις συνθήκες των γυμνασίων με αυτές όπου συνήθως συμβαίνουν τα ατυχήματα
(νύχτα, κυματισμός).

Commodities
Εμπορευματικά αγαθά: από την παραγωγή
στη διακίνηση και στην κατανάλωση
Επιμέλεια:
Γιάννης Θεοδωρόπουλος,
Μιχάλης Νικολάου

ΞΗΡΑ ΦΟΡΤΙΑ
Άνθρακας
«Ασθενής» το θαλάσσιο εμπόριο
Ο μεγάλος αντίκτυπος της πανδημίας στη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια της Ινδίας και η στροφή των χωρών της Ευρώπης στο φυσικό αέριο
έχουν οδηγήσει το θαλάσσιο εμπόριο θερμικού
άνθρακα σε πολύ χαμηλά επίπεδα το 2020.
Σύμφωνα με στοιχεία του Argus Media, οι παγκόσμιες διά θαλάσσης εξαγωγές άνθρακα κατά
τους πρώτους πέντε μήνες του έτους έχουν μειωθεί κατά 7% σε ετήσια βάση ή κατά 30,5 εκατ.
τόνους, με την Ινδονησία να αντιπροσωπεύει το
ένα τρίτο αυτής της μείωσης.
Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ Ιανουαρίου-Μαΐου,
οι παγκόσμιες εξαγωγές άνθρακα άγγιξαν τους
389 εκατ. τόνους. Οι επτά σημαντικότεροι εξαγωγείς παρουσίασαν απώλειες, με την Αυστραλία
να παραμένει μόνο κραταιά λόγω των αυξημένων
ροών της προς την Κίνα.
Οι ινδονησιακές εξαγωγές μειώθηκαν το ίδιο
διάστημα κατά 11,2%, στους 175 εκατ. τόνους. Σε
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ό,τι αφορά τις εισαγωγές, οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας κατέγραψαν αύξηση 19,8%, στους 62,2 εκατ. τόνους, με το Βιετνάμ να αυξάνει τα
φορτία που δέχτηκε κατά 7,8 εκατ. τόνους σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, στους 24,9 εκατ. τόνους. Οι εξαγωγές από ΗΠΑ και Καναδά
υποχώρησαν κατά 12,4 εκατ. τόνους, καθώς η εξασθενημένη ζήτηση από
την Ευρώπη και η διαρκής πτώση των τιμών στις διεθνείς αγορές έχουν
ανακόψει τον όγκο των διά θαλάσσης φορτίων από τις δύο αυτές χώρες.
Η ζήτηση για άνθρακα από την Ινδία χτυπήθηκε βάναυσα από την πανδημία,
σύμφωνα με το Argus Media. Ειδικότερα, οι ινδικές εισαγωγές μειώθηκαν το
πρώτο πεντάμηνο του έτους κατά 19,3 εκατ. τόνους, στους 65,3 εκατ. τόνους.
Φωτεινή εξαίρεση αποτέλεσε τέλος η Τουρκία, η οποία αύξησε τις εισαγωγές
της κατά 10,2%, στους 12,5 εκατ. τόνους, μεταξύ Ιανουαρίου-Μαΐου.
Ινδονησία: Περικοπές στην παραγωγή ενόψει;
Οι Ινδονήσιοι παραγωγοί άνθρακα σχεδιάζουν μείωση της παραγωγής,
προκειμένου να ενισχύσουν τις τιμές, αναφέρει πρόσφατο δημοσίευμα του
κινεζικού πρακτορείου ειδήσεων Xinhua.
Πιο συγκεκριμένα, ο Pandu Patria Sjahrir, επικεφαλής της Indonesian Coal
Mining Association, ανέφερε σε συνέδριο στις αρχές Ιουλίου ότι τα ανθρακωρυχεία της χώρας θα μειώσουν την παραγωγή κατά 115 εκατ. τόνους από
τον στόχο των 595 εκατ. τόνων που είχε τεθεί για φέτος.
«Η Ένωση παραδέχτηκε ότι ένας έλεγχος της εθνικής παραγωγής είναι
αναγκαίος, προκειμένου αυτή να κινηθεί φέτος στους 480 εκατ. τόνους και
να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης διεθνώς».
Όπως τονίζει η Indonesian Coal Mining Association, οι περικοπές, σε συνδυασμό με τη στήριξη της κυβέρνησης, είναι μονόδρομος για την επιβίωση της βιομηχανίας άνθρακα της Ινδονησίας απέναντι στις προκλήσεις
της πανδημίας. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η Ινδονησία αποτελεί τον
μεγαλύτερο παραγωγό και εξαγωγέα θερμικού άνθρακα στον κόσμο.

Σιδηρομετάλλευμα – Χάλυβας

παραγωγής iron ore, διαβλέπει στην Αφρική έναν
αξιόπιστο προμηθευτή σιδηρομεταλλεύματος
και για τον λόγο αυτόν αυξάνει τις επενδύσεις
του στα αναξιοποίητα κοιτάσματα της Μαύρης
Ηπείρου.
Εντούτοις, η Αφρική διαθέτει περίπου τον ίδιο
αριθμό κοιτασμάτων iron ore με την Αυστραλία,
με τη διαφορά βέβαια ότι η πλειονότητα αυτών
παραμένουν αναξιοποίητα, λόγω των μικρών περιθωρίων οικονομικής ανάπτυξης των αφρικανικών
χωρών. Στις αρχές Ιουνίου, μάλιστα, κινεζικά ΜΜΕ
έκαναν λόγο για διάθεση της Κίνας «να επενδύσει και να ξοδέψει περισσότερο χρόνο προς την
αξιοποίηση των πόρων της Αφρικής ή της Βραζιλίας» μετά τις εντάσεις με την Αυστραλία. Κινεζικά χαλυβουργεία ιδιωτικών αλλά και κρατικών
συμφερόντων έχουν επενδύσει ήδη στην Αφρική
και μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι η Νότια
Αφρική αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο εξαγωγέα iron ore προς την ασιατική χώρα.
Παράλληλα, σημαντικά κοιτάσματα διαθέτουν η
Αλγερία, το Καμερούν, η Δημοκρατία του Κονγκό,
η Λιβερία, η Σενεγάλη, η Σιέρα Λεόνε, η Μαδαγασκάρη, η Γκαμπόν και η Μαυριτανία, που μόνο
αδιάφορα δεν αφήνουν το Πεκίνο.
Βέβαια, εμπόδιο στις κινεζικές βλέψεις παραμένουν η έλλειψη υποδομών ενέργειας και μεταφορών στην Αφρική και το ασταθές πολιτικό
και οικονομικό περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση
φαίνεται πως οι εμπορικές αντιπαραθέσεις Κίνας
και Αυστραλίας θα ευνοήσουν μακροπρόθεσμα
την Αφρική.
Ιαπωνία: Υπό πίεση η ζήτηση για χάλυβα

Η Αφρική, το στοίχημα της Κίνας για τις προμήθειες iron ore
Οι αυξανόμενες διπλωματικές και εμπορικές διενέξεις μεταξύ Κίνας και
Αυστραλίας έχουν οδηγήσει τις κινεζικές αρχές ουσιαστικά στην απαγόρευση εισαγωγών συγκεκριμένων προϊόντων από την Αυστραλία. Ωστόσο,
διαφαίνεται ότι το σιδηρομετάλλευμα παραμένει ανεπηρέαστο από τις
κόντρες Πεκίνου-Καμπέρας, καθώς οι αυστραλιανές αποστολές προς την
Κίνα παρουσιάζουν αυξητική τάση. Μάλιστα, αναλυτές θεωρούν εξαιρετικά
αδύνατο να επιβληθούν μέτρα από πλευράς Κίνας για τις εισαγωγές σιδηρομεταλλεύματος από την Αυστραλία, καθώς η ασιατική χώρα στηρίζεται
εν πολλοίς στον μεγαλύτερο παραγωγό iron ore για την κάλυψη των αναγκών της.
Τα δύο τρίτα των κινεζικών προμηθειών iron ore προέρχονται από την
Αυστραλία και ενδεχόμενες κινεζικές κυρώσεις ερμηνεύονται από αναλυτές και κύκλους της αγοράς ως ενδεχόμενη τροχοπέδη για την οικονομική
ανάπτυξη της Κίνας, η κυβέρνηση της οποίας προωθεί πακέτα οικονομικής
ενίσχυσης για τον τομέα των κατασκευών.
Μακροπρόθεσμα βέβαια τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο, καθώς
η Κίνα στρέφεται και σε άλλες χώρες για εισαγωγές σιδηρομεταλλεύματος,
ιδίως από αυτές της Αφρικής. Το Πεκίνο, μπροστά στις εμπορικές διενέξεις με ΗΠΑ και Αυστραλία, αλλά και στις στρεβλώσεις της βραζιλιάνικης

Η ιαπωνική ζήτηση για ακατέργαστο χάλυβα
για το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου αναμένεται
να μειωθεί κατά 27,9% σε ετήσια βάση και κατά
3,2% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο
τρίμηνο, στους 17,7 εκατ. τόνους, σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Ιαπωνίας που δημοσιοποιήθηκαν στις 8 Ιουλίου.
Εάν επιβεβαιωθεί η εκτίμηση του υπουργείου, θα
πρόκειται για το πρώτο τρίμηνο μετά από έντεκα
χρόνια που η ζήτηση για χάλυβα θα κινηθεί κάτω
από τους 18 εκατ. τόνους. Υπενθυμίζεται ότι η
ζήτηση για χάλυβα της ασιατικής χώρας κινήθηκε στους 17,6 εκατ. τόνους το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2009, μετά δηλαδή το ξέσπασμα της
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.
Οι εκτιμήσεις του υπουργείου ερμηνεύονται από
αναλυτές της αγοράς ως μια τάση για μειωμένη
παραγωγή από τα ιαπωνικά χαλυβουργεία το τρίτο τρίμηνο.
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Σιτηρά
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

παραγωγή μαλακού σιταριού στη Γαλλία σημειώθηκε το 2016.
Οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις υπολογίστηκαν σε
4,59 εκατ. εκτάρια, ο μικρότερος αριθμός από
το 2003. «Η καλλιεργητική περίοδος 2019-2020
χαρακτηρίζεται από δυσκολίες κατά τη σπορά το
φθινόπωρο, λόγω της έντονης βροχής, και από
την ξηρασία της άνοιξης. […] Οι συνθήκες αυτές
επηρέασαν ιδιαίτερα το μαλακό σιτάρι», ανακοίνωσε το υπουργείο.
Αναλυτές και έμποροι ανέμεναν μειωμένη παραγωγή φέτος, ωστόσο είχαν θέσει τον πήχη στους
32-33 εκατ. τόνους σιταριού. Σε ό,τι αφορά το
κριθάρι, οι εκτιμήσεις του γαλλικού υπουργείου
κάνουν λόγο για παραγωγή στους 12,33 εκατ.
τόνους, μειωμένη κατά 10,3% σε σχέση με πέρυσι.

ΣΟΓΙΑ

Βραζιλία: Οι καιρικές συνθήκες, εμπόδιο για τις καλλιέργειες

Πώς θα κινηθεί η παγκόσμια παραγωγή

Το εθνικό πρακτορείο γεωργίας της Βραζιλίας, Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab), αναθεώρησε προς τα κάτω τις εκτιμήσεις του για
την παραγωγή καλαμποκιού το 2019/2020, στους 100,56 εκατ. τόνους. Οι
αμέσως προηγούμενες εκτιμήσεις του Conab έκαναν λόγο για παραγωγή
100,99 εκατ. τόνων.
Στη Βραζιλία, η πρώτη φάση σποράς καλαμποκιού πραγματοποιείται μεταξύ
Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου, ενώ η δεύτερη φάση μεταξύ Φεβρουαρίου-Μαρτίου. Αντίστοιχα, η συγκομιδή πραγματοποιείται μεταξύ Φεβρουαρίου-Μαΐου και Ιουνίου-Ιουλίου.
Οι αναθεωρημένες προς τα κάτω εκτιμήσεις για την παραγωγή καλαμποκιού της Βραζιλίας αποτελούν κυρίως απόρροια των δυσμενών καιρικών
συνθηκών που επικράτησαν το προηγούμενο διάστημα σε περιοχές-κλειδιά για τις καλλιέργειες.
Εάν οι εκτιμήσεις επιβεβαιωθούν, η παραγωγή καλαμποκιού της Βραζιλίας θα φτάσει σε επίπεδα-ρεκόρ, παρά την αναθεώρηση των εκτιμήσεων.
Την ίδια ώρα, το Conab εκτιμά ότι τα τελικά αποθέματα καλαμποκιού το
2019/2020 θα αγγίξουν τους 8,7 εκατ. τόνους, ο μικρότερος δηλαδή αριθμός
από το 2015/2016.
Τέλος, σε ό,τι αφορά την εγχώρια κατανάλωση, οι εκτιμήσεις του Conab
είναι επίσης αναθεωρημένες προς τα κάτω και συγκεκριμένα από τους
68,52 εκατ. τόνους στους 68,43 εκατ. τόνους.

Με την ανάκαμψη της αμερικανικής παραγωγής, η
παγκόσμια παραγωγή σόγιας θα ανέλθει στα επίπεδα-ρεκόρ των 364 εκατ. τόνων το 2020/2021,
όπως εκτίμησε πρόσφατα το Ιnternational Grains
Council (ΙGC).
Η παγκόσμια παραγωγή σόγιας θα συνοδευτεί
από σημαντική αύξηση των εξαγωγών, εκτιμά το
IGC, με αποτέλεσμα τα αποθέματα να αυξηθούν
μόλις κατά 1 εκατ. τόνους. Η Βραζιλία αναμένεται και φέτος να παραγάγει ποσότητες-ρεκόρ,
για δεύτερη συνεχή χρονιά. Πιο συγκεκριμένα,
το IGC αναφέρει στο report του ότι η χώρα
της Νότιας Αμερικής θα παραγάγει 129,4 εκατ.
τόνους σόγιας, όταν οι εκτιμήσεις του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ έκαναν λόγο για παραγωγή κοντά στους 131 εκατ. τόνους.
Τόσο το αμερικανικό υπουργείο όσο και το ΙGC
εκτιμούν ότι η παραγωγή από τις ΗΠΑ θα ανέλθει το 2020/2021 σε 112 εκατ. τόνους.

ΣΙΤΑΡΙ
Γαλλία: Πτώση αναμένεται για την παραγωγή
H παραγωγή μαλακού σιταριού της Γαλλίας αναμένεται να υποχωρήσει
φέτος κατά 21%, κυρίως λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών στη χώρα,
ανακοίνωσε πρόσφατα το Υπουργείο Καλλιεργειών.
Σε αυτή την πρώτη εκτίμηση, το γαλλικό υπουργείο τονίζει ότι η παραγωγή
μαλακού σιταριού θα κινηθεί στους 31,31 εκατ. τόνους έναντι 39,55 εκατ.
τόνων το 2019. Ο αριθμός αυτός είναι μειωμένος κατά 12,4% σε σχέση με
τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας και, εάν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για τη δεύτερη μικρότερη συγκομιδή από το 2004. Η χαμηλότερη
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ΥΓΡΑ ΦΟΡΤΙΑ
Αργό πετρέλαιο
OPEC+: Στα χαμηλότερα επίπεδα
από το 1991 η παραγωγή;
Σε εκ νέου περικοπή της παραγωγής πετρελαίου προέβησαν τα κράτη-μέλη του OPEC+ την
περίοδο Μαΐου-Ιουνίου, αγγίζοντας αυτή τη
φορά τα χαμηλότερα επίπεδα μετά από αυτά της
περιόδου του Πολέμου του Κόλπου, το 1991. Πιο
συγκεκριμένα, τα μέλη του OPEC+ μείωσαν την
παραγωγή τους κατά 1,93 εκατ. βαρέλια την ημέρα
για τον μήνα Ιούνιο, σύμφωνα με το Bloomberg.
Η εν λόγω περικοπή αποτελεί προσπάθεια του
OPEC+ να επαναφέρει την παγκόσμια αγορά
πετρελαίου σε ισορροπία, καθώς τα νέα κρούσματα Covid-19 έχουν επιφέρει σημαντικά προβλήματα τόσο στην παραγωγή όσο και στις τιμές
του μαύρου χρυσού.
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Η Σαουδική Αραβία τήρησε εξ ολοκλήρου τα συμφωνηθέντα όρια περικοπών, μειώνοντας την παραγωγή της κατά 1,13 εκατ. βαρέλια την ημέρα.
Ωστόσο, Κουβέιτ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκπλήρωσαν μονάχα ένα
μέρος της συμφωνίας των εκ νέου περικοπών. Επιπλέον, αν και Ιράκ, Νιγηρία
και Ανγκόλα έχουν μείνει πίσω σε σχέση με τις υπόλοιπες πετρελαιοπαραγωγούς χώρες, κατάφεραν εντούτοις να συμμορφωθούν με τις νέες συμφωνηθείσες περικοπές κατά 70%, 77% και 83% αντίστοιχα για τον μήνα Ιούνιο.
Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass,
τα μέλη του OPEC+ δεν θα συνεχίσουν τις περικοπές της περιόδου Μαΐου-Ιουνίου και τον Αύγουστο. Σύμφωνα με δηλώσεις του Ρώσου υπουργού Ενέργειας, Alexander Novak, την Πέμπτη 2 Ιουλίου, όλα τα μέλη θα ξεκινήσουν
από την 1η Αυγούστου να παράγουν πετρέλαιο σύμφωνα με τους αρχικούς
όρους της συμφωνίας του OPEC+, του περασμένου Απριλίου.
Νέες (νεφελώδεις) εκτιμήσεις για τη ζήτηση
Καθώς ο αριθμός νέων κρουσμάτων του κορονοϊού αυξάνεται σε διεθνές
επίπεδο, ένα δεύτερο κύμα εικάζεται ότι κάνει την εμφάνισή του, με τις
ΗΠΑ να πλήττονται ισχυρά.
Στο σενάριο αυτό της έξαρσης δεύτερου κύματος της πανδημίας, ο οίκος
αναλύσεων Rystad Energy εκτιμά ότι η παγκόσμια ζήτηση για πετρέλαιο θα
υποχωρήσει στα 86,5 εκατ. βαρέλια/ημέρα το 2020. Στο base-case σενάριο
της Rystad, η παγκόσμια ζήτηση για πετρέλαιο φέτος θα ανερχόταν σε 89
εκατ. βαρέλια/ημέρα.
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Όπως αναφέρει ο οίκος αναλύσεων, η επίδραση
ενός δεύτερου κύματος της πανδημίας δεν θα είναι
τόσο ισχυρή όσο η επίδραση του πρώτου, δεδομένου ότι νέα μέτρα περιορισμού εξάπλωσης του
ιού θα εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες περιοχές
και για συγκεκριμένους τομείς. Σύμφωνα με τα στατιστικά μοντέλα της Rystad, Βόρεια Αμερική (ιδίως
ΗΠΑ), Μέση Ανατολή και Νοτιοανατολική Ασία
αναμένεται να πληγούν περισσότερο σε σχέση με
άλλες περιοχές.
Η αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων στις
ΗΠΑ αποτελεί ανησυχητική εξέλιξη για την
παγκόσμια αγορά πετρελαίου, καθώς ένα δεύτερο κύμα θα παραλύσει τη ζήτηση για πετρέλαιο
στις μεταφορές, ενώ δεδομένη είναι και η μεγάλη
κατανάλωση πετρελαϊκών προϊόντων στη χώρα.
Ο Artyom Tchen, αναλυτής της πετρελαϊκής αγοράς της Rystad Energy, τονίζει ότι «νέα lockdowns
σε περιοχές όπως η Ευρώπη, η Νότια Αμερική
και η Ρωσία αναμένεται να είναι περισσότερο
στοχευμένα και λιγότερο αυστηρά, καθώς πλέον
τα συστήματα υγείας θα είναι καλύτερα προετοιμασμένα σε σχέση με τον Απρίλιο». Κατά τη
Rystad, το jet fuel και η βενζίνη θα σημειώσουν
τις μεγαλύτερες απώλειες στη ζήτηση.

μειώσει επίσης το σενάριο τιμολόγησης πετρελαίου και φυσικού αερίου για
τα έτη 2020-2024.
Η Eni προβλέπει τώρα ότι οι τιμές για το Brent θα φτάσουν τα $60/βαρέλι
το 2023, ενώ στην προηγούμενη υπόθεση αναφερόταν τιμή-στόχος τα $70/
βαρέλι. Για τα έτη 2020-2022, οι τιμές Brent αναμένεται να είναι της τάξεως
των $40, $48 και $55 ανά βαρέλι αντίστοιχα, σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις των $45, $55 και $70 το βαρέλι.
Μειώνοντας τις εκτιμήσεις της για την τιμή του πετρελαίου, η ιταλική εταιρεία επανέλαβε τη δέσμευση που ανέλαβε τον περασμένο Φεβρουάριο να
μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα και ενδεχομένως ακόμα και να επιταχύνει
τις προσπάθειές της ώστε να είναι περισσότερο προετοιμασμένη κατά τη
μετάβαση της ενέργειας.
«Επιβεβαιώνουμε τη στρατηγική μας να γίνουμε ηγέτης στη διαδικασία απανθρακοποίησης, παρά τις διαρκείς επιπτώσεις της πανδημίας του
Covid-19 στην παγκόσμια οικονομία», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της
Eni, Claudio Descalzi. «Αυτή η συνεχής εξέλιξη θα επιτρέψει στην εταιρεία
να επιτύχει ένα καλύτερα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο, μειώνοντας την
έκθεση στην αστάθεια των τιμών των υδρογονανθράκων, ενώ προχωράμε
προς τους στόχους μας για βιωσιμότητα και κερδοφορία. Οι αναθεωρημένες μακροπρόθεσμες προβλέψεις μας, τέσσερις μήνες μετά το ξέσπασμα
της πανδημίας του Covid-19, αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες προσδοκίες
μας για τις μελλοντικές τιμές και θα ενσωματωθούν στις διαδικασίες κατανομής κεφαλαίων», κατέληξε ο κ. Descalzi.

Υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG)

Αναθεώρηση επί τα χείρω για τις τιμές
Πώς διαμορφώνονται το εμπόριο και οι τιμές
Η ιταλική Eni μείωσε τις μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις της για την τιμή του πετρελαίου, λέγοντας
ότι η πανδημία του κορονοϊού θα έχει «διαρκή
αντίκτυπο» στην παγκόσμια οικονομία και στην
ενεργειακή βιομηχανία. Λίγες εβδομάδες αφότου
οι BP και Shell αναθεώρησαν τις μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις τους, ήταν η σειρά της Eni να
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Οι αυστραλιανές εξαγωγές LNG έχουν υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, καθώς οι τιμές για τα συμβόλαια που συνδέονται με τις τιμές
πετρελαίου αλλά και αυτές στη spot αγορά της Ασίας εμφανίζουν σημάδια συνεχούς μείωσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι spot τιμές LNG στην
Ασία μειώθηκαν στα $1,70/mmBtu στα τέλη Απριλίου, ενώ δεν ξεπέρασαν
τα $2,50/mmBtu τον Μάιο και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Το
παραπάνω αναφέρεται στο πρόσφατο τριμηνιαίο report του Υπουργείου Βιομηχανίας, Επιστημών, Ενέργειας και Πόρων της Αυστραλίας.
Παράλληλα, στο report σημειώνεται ότι η
ραγδαία επέκταση του capacity LNG της
χώρας πλησιάζει στο τέλος της και εκτιμάται
ότι οι εξαγωγές το 2020-2021 θα ανέλθουν
έως τους 80 εκατ. τόνους. Σε ό,τι αφορά τα
έσοδα από τις εξαγωγές LNG της Αυστραλίας, αναμένεται ότι το 2020-2021 θα υποχωρήσουν στα $35 δισ. έναντι $47 δισ. το 20192020, κυρίως λόγω των μειωμένων τιμών.
«Το παγκόσμιο εμπόριο LNG εκτιμάται ότι
θα αυξηθεί φέτος με έναν ρυθμό 1%, λόγω
Covid-19, πολύ χαμηλότερα δηλαδή από τις
εκτιμήσεις του Μαρτίου», τονίζεται χαρακτηριστικά στο report του αυστραλιανού
υπουργείου. Παρά την εκτιμώμενη μείωση της
παγκόσμιας κατανάλωσης LNG κατά 4% –την
πρώτη τα τελευταία έντεκα έτη–, το εμπόριο
θα αυξηθεί φέτος έστω και οριακά.
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ΝΕΟΤΕΥΚΤΑ

Atlantic Bulk
Carriers
Management
Ltd. (ABCML)
«M/V Desert Honour»,
«M/V Desert Virtue»

Παρά τις δυσμενείς συγκυρίες της
πανδημίας, η Atlantic Bulk Carriers
Management Ltd. πρόσθεσε δύο νέα
νεότευκτα αδελφά πλοία στον στόλο της.
Τα νεότευκτα πλοία «M/V Desert Honour»
και «M/V Desert Virtue» ναυπηγήθηκαν με
βάση τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις
της εταιρείας.
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Τα δύο νεότευκτα Bulk Carriers της
Atlantic Bulk Carriers Management Ltd.
Τα νεότευκτα bulk carriers «M/V Desert Honour» και «M/V Desert Virtue»
παραδόθηκαν στις 27 Μαρτίου και 25 Ιουνίου αντίστοιχα στο I-S Shipyard
(μέρος του Imabari Group), στην Ιαπωνία. Και τα δύο πλοία φέρουν την ελληνική σημαία.

Ονόματα πλοίων
«M/V Desert Honour»,
«M/V Desert Virtue»
Τύπος πλοίου
Bulk Carrier/Ultramax
Έτος παραλαβής
2020
Ναυπηγείο
Imabari Shipbuilding Co. Ltd.

DWT
63.462 ΜΤ
Μήκος
199 μ.
ΙΜΟ Νο
9861330 / 9883132
Σημαία
Ελληνική

Ενέργεια
και Φυσικοί
Πόροι

Επιμέλεια:
Γιάννης Θεοδωρόπουλος
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Οι εκτιμήσεις για τη ζήτηση και την προσφορά ενέργειας
Η πανδημία του κορονοϊού θα έχει δραστική επίδραση στη ζήτηση και
στην προσφορά ενέργειας βραχυπρόθεσμα, καθώς ουσιαστικά οικονομία
και ενεργειακές αγορές είναι άρρηκτα συνδεδεμένες, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο DNV GL.
Όπως αναφέρει ο νηογνώμονας, η ζήτηση για ενέργεια δεν θα αυξηθεί και
το 2050 θα είναι στα ίδια επίπεδα με σήμερα, παρά τη ραγδαία αύξηση
του πληθυσμού και την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας. Ο DNV GL
εξηγεί ότι αυτή η εκτίμηση, που βασίζεται στο βασικό σενάριο του ΔΝΤ για
ύφεση 6% φέτος, αποτελεί απόρροια και της κρίσης του κορονοϊού.
Πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας, οι εκτιμήσεις του DNV GL έκαναν
λόγο για ζήτηση για ενέργεια στα 456 exajoules (EJ) το 2050. Οι νέες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πτώση της ζήτησης κατά 8% το 2050, με αποτέλεσμα
να κινηθεί στα ίδια επίπεδα με το 2018. Δομικές αλλαγές στην καθημερινό-

τητα της ανθρωπότητας παγκοσμίως λόγω Covid-19, όπως η απαγόρευση
των μετακινήσεων, θα οδηγήσουν σε σημαντικά μειωμένη ζήτηση από τις
μεταφορές και σε καμία περίπτωση στα επίπεδα που κυμαινόταν το 2019.
Βέβαια, η μειωμένη χρήση ενέργειας από τις μεταφορές αποτελεί θετική
είδηση για την κλιματική αλλαγή, δεδομένου ότι αυτές ακόμη στηρίζονται
εν πολλοίς στο πετρέλαιο. Μάλιστα, η μειωμένη ζήτηση αποτελεί και την
κυριότερη αιτία της πτώσης των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου.
«Δεν έχει έρθει ακόμη το τέλος των υδρογονανθράκων και ιδιαίτερα για
το φυσικό αέριο, το οποίο εκτιμούμε ότι θα ξεπεράσει το πετρέλαιο στο
ενεργειακό μείγμα αυτή τη δεκαετία», αναφέρει ο DNV GL. Η υψηλή μεταβλητότητα και οι χαμηλές αποδόσεις στις επενδύσεις στα ορυκτά καύσιμα
δημιουργούν σκεπτικισμό στους επενδυτές, οι οποίοι ενδέχεται να στρέψουν το ενδιαφέρον τους στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Ο DNV GL εκτιμά ακόμη ότι πέρυσι οι εκπομπές CO2 έφτασαν στο αποκορύφωμά τους, ενώ σημειώνει ότι ο στόχος της Συμφωνίας του Παρισιού
είναι αρκετά μακριά. «Για να πετύχουμε τον στόχο της μείωσης της θερμοκρασίας κατά 1,5°C, θα πρέπει η αισθητή μείωση των εκπομπών που
βιώνουμε φέτος να πραγματοποιείται κάθε χρόνο».
Στο report του Energy Transition Outlook (2020), το οποίο θα δημοσιοποιηθεί τον επόμενο Σεπτέμβριο, ο DNV GL εξετάζει τις απαραίτητες τεχνολογίες για την κάλυψη του κενού μεταξύ των στόχων της Συμφωνίας του
Παρισιού και των εκτιμήσεων για την υπερθέρμανση του πλανήτη. «Άποψή
μας παραμένει ότι η ανθρωπότητα κατέχει την κατάλληλη τεχνολογία. […]
Έχουμε την ικανότητα να αλλάξουμε τις συμπεριφορές και τις συνήθειές
μας», αναφέρεται τέλος στην ανακοίνωση του DNV GL.
LNG: Ιαπωνική επέλαση στη Μοζαμβίκη
H ιαπωνική κυβέρνηση και κορυφαίες εταιρείες ενέργειας καλοβλέπουν τις
προοπτικές επένδυσης σε πεδίο παραγωγής LNG στη Μοζαμβίκη.
Όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα του Asia Nikkei, μια ομάδα τραπεζών,
συμπεριλαμβανομένων των Japan Bank for International Cooperation και
των τριών μεγαλύτερων ιδιωτικών τραπεζών της ασιατικής χώρας, αναμένεται να παράσχει χρηματοδότηση ύψους $14,4 δισ. για την ανάπτυξη του
εν λόγω LNG project στην αφρικανική χώρα. Η συγκεκριμένη σύμπραξη
εκτιμά ότι μια ενδεχόμενη τέτοια επένδυση στη Μοζαμβίκη θα εξασφαλίσει για την Ιαπωνία σταθερή παραγωγή LNG, ενώ θα διαφοροποιήσει και
το χαρτοφυλάκιο προμηθειών υγροποιημένου φυσικού αερίου για την ασιατική χώρα.
Μάλιστα, πρόκειται για μία εκ των μεγαλύτερων ιαπωνικών επενδύσεων στο
εξωτερικό. Σύμφωνα με τον ιαπωνικό σχεδιασμό, η έναρξη της παραγωγής
12 εκατ. τόνων LNG από το πεδίο προορίζεται για το 2024. Από τους 12
εκατ. τόνους, το 30% θα διοχετευτεί για την Jera, ένα joint venture των
Tokyo Electric Power Co. Holdings, Chubu Electric Power, Tokyo Gas και
Tohoku Electric Power.
Τέλος, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Asia Nikkei, τα αποθέματα LNG στο
πεδίο ανέρχονται στο δεκαπλάσιο των ετήσιων εισαγωγών της Ιαπωνίας και
συνεπώς είναι έκδηλη η αισιοδοξία από ιαπωνικής πλευράς ότι θα υπάρχει
μια σταθερή πηγή προμηθειών τα επόμενα χρόνια.
ΟΗΕ: «Ο άνθρακας δεν έχει θέση στα σχέδια ανάκαμψης
μετά τον Covid-19»
Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, κάλεσε την Πέμπτη
9 Ιουλίου «όλους τους ηγέτες να επιλέξουν τον δρόμο της καθαρής ενέρ-

γειας» στα σχέδιά τους για οικονομική ανάκαμψη
μετά τον Covid-19 και τους ζήτησε να απαγορεύσουν τον άνθρακα και τις ενισχύσεις στα ορυκτά
καύσιμα.
«Ας δεσμευτούμε ήδη από σήμερα ότι δεν θα
καταφύγουμε ποτέ ξανά στον άνθρακα, ότι θα
τερματίσουμε οποιαδήποτε εξωτερική χρηματοδότηση του άνθρακα στις αναπτυσσόμενες
χώρες», σημείωσε ο κ. Γκουτέρες σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του προς τους υπουργούς
πολλών χωρών που συναντήθηκαν μέσω τηλεδιάσκεψης που διοργάνωσε η Διεθνής Υπηρεσία
Ενέργειας (ΙΕΑ).
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατά τη σύνοδο
αυτή «για τη μετάβαση σε μια καθαρή ενέργεια»
που διεξήχθη μέσω διαδικτύου, ο κ. Γκουτέρες
επέμεινε: «Ο άνθρακας δεν έχει θέση στα σχέδια
οικονομικής ανάκαμψης μετά τον Covid-19».
«Οι ενισχύσεις που έχουν στόχο τη διάσωση
τομέων όπως η βιομηχανία, η αεροπορία και οι
μεταφορές θα πρέπει να εξαρτώνται από την
ευθυγράμμιση των κλάδων αυτών με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα. […] Οφείλουμε να πάψουμε να σπαταλάμε
πόρους στις επιδοτήσεις στα ορυκτά καύσιμα
και να καθορίσουμε ένα πλαίσιο για τον άνθρακα.
Οφείλουμε να λαμβάνουμε υπόψη τον κίνδυνο
για το κλίμα στις αποφάσεις μας», σημείωσε επίσης.
Ο άνθρακας, το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο
τροφοδοτούν περίπου το 80% των εκπομπών
των αερίων που προκαλούν την υπερθέρμανση
του πλανήτη.
Σημειώνοντας ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προσφέρουν τριπλάσιο αριθμό θέσεων
εργασίας από αυτές τις βιομηχανίες των ορυκτών
καυσίμων, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ επικαλέστηκε τα θετικά παραδείγματα των σχεδίων
της ΕΕ, της Νότιας Κορέας αλλά και την επιλογή
της Νιγηρίας να προχωρήσει στη μεταρρύθμιση
του πλαισίου της για τις επιδοτήσεις στα ορυκτά
καύσιμα.
Το μεγαλύτερο project παραγωγής
πράσινου υδρογόνου παγκοσμίως
Η Air Products, σε συνεργασία με τις ACWA
Power και NEOM, υπέγραψαν την Τρίτη 7 Ιουλίου
συμφωνία ύψους $5 δισ. για την κατασκευή
μιας μονάδας παραγωγής αμμωνίας με βάση
το πράσινο υδρογόνο που τροφοδοτείται από
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Το παγκόσμιας κλίμακας project για την παραγωγή και την εξαγωγή πράσινης αμμωνίας προς τις
διεθνείς αγορές θα ανήκει ισομερώς και στους

σίως και 1,2 εκατ. τόνοι πράσινης αμμωνίας ετησίως. Το project θα ξεκινήσει τη λειτουργία του
το 2025.
Η Air Products θα είναι ο αποκλειστικός παραλήπτης της πράσινης αμμωνίας και σκοπεύει να
τη μεταφέρει σε όλο τον κόσμο για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου, η χρήση του οποίου θα
προορίζεται για τον τομέα των μεταφορών.
Αποεπενδύσεις για την πετρελαϊκή
βιομηχανία

τρεις εταίρους και θα είναι εγκατεστημένο στη ΝΕΟΜ, βορειοδυτικά της
Σαουδικής Αραβίας. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της Air Products,
θα πρόκειται για το μεγαλύτερο project πράσινου υδρογόνου, μέσω του
οποίου θα εξοικονομούνται εκπομπές 3 εκατ. τόνων CO2 κάθε χρόνο.
Η ΝΕΟΜ αποτελεί ένα φιλόδοξο project υψηλής τεχνολογίας και έρευνας,
το οποίο κατασκευάζεται στην Ερυθρά Θάλασσα, στα βορειοδυτικά της
Σαουδικής Αραβίας. Ουσιαστικά θα είναι μια πόλη, ένα «ζωντανό εργοστάσιο», που θα διαθέτει επίσης λιμάνια, επιχειρηματικές ζώνες και αθλητικές
εγκαταστάσεις, ενώ στόχος είναι η απασχόληση περισσοτέρων από 1 εκατ.
εργαζομένων από όλο τον κόσμο μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή της.
Το joint venture αποτελεί την πρώτη συνεργασία της ΝΕΟΜ με διεθνείς
παίκτες τέτοιου βεληνεκούς στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το «πράσινο» εργοστάσιο θα βασίζεται στην υψηλή τεχνολογία και θα
τροφοδοτείται με αιολική και ηλιακή ενέργεια ισχύος περίπου 4 gigawatts.
Από το εργοστάσιο θα παράγονται περίπου 650 τόνοι υδρογόνου ημερη-
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Ο βρετανικός ενεργειακός όμιλος BP, που χτυπήθηκε σκληρά από την πανδημία του Covid-19,
λόγω της μειωμένης ζήτησης για πετρέλαιο, ανακοίνωσε στις αρχές Ιουλίου την πώληση του
κλάδου των πετροχημικών δραστηριοτήτων του
στην ανταγωνίστρια Ineos, με τίμημα που φτάνει
τα 5 δισ. δολάρια.
«Η πώληση θα ενισχύσει περαιτέρω τον ισολογισμό της BP και θα επιτύχει τον στόχο των
εκποιήσεων έναν χρόνο νωρίτερα από ό,τι είχε
αρχικά προγραμματιστεί», ανέφερε ανακοίνωση
του βρετανικού κολοσσού.
Ο διευθύνων σύμβουλος της BP, Bernard Looney,
πρόσθεσε: «Αναγνωρίζω ότι αυτή η απόφαση
είναι έκπληξη και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για
να ελαχιστοποιήσουμε την αβεβαιότητα. Είμαι
βέβαιος, ωστόσο, ότι η πετροχημική δραστηριότητα θα είναι σε καλά χέρια ως μέρος της Ineos,
παγκόσμιου ηγέτη στον τομέα των πετροχημικών».
Η ανακοίνωση της BP ανέφερε ότι 1.700 άτομα
που απασχολούνται στον κλάδο των πετροχημικών παγκοσμίως αναμένεται να μεταφερθούν
στην Ineos μετά την ολοκλήρωση της πώλησης,
ικανοποιώντας έναν χρόνο νωρίτερα τον στόχο των 15 δισ. δολαρίων ΗΠΑ από την εκποίηση κλάδων και δραστηριοτήτων της βρετανικής
εταιρείας.
«Η σημερινή συμφωνία είναι άλλο ένα βήμα προς
την οικοδόμηση μιας BP που μπορεί να ανταγωνιστεί και να πετύχει μέσω της ενεργειακής μετάβασης», πρόσθεσε ο κ. Looney.
Ο Ιρλανδός διευθύνων σύμβουλος της BP, ο
οποίος ανέλαβε τον ενεργειακό όμιλο τον περασμένο Φεβρουάριο, στοχεύει ώστε η βρετανική
εταιρεία να επιτύχει μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2050.
Καθώς η κρίση του κορονοϊού έπληξε σοβαρά
την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου, η BP αποφάσισε να προβεί σε περικοπή περίπου 10.000 θέσεων
εργασίας ή του 15% του παγκόσμιου εργατικού
δυναμικού της.
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ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο, αλλά ο αντίκτυπός
της θα μπορούσε να γίνει αισθητός παγκοσμίως
μέσω λύσεων για πιο βιώσιμες μεταφορές».
Συνεργασία Cosco-Αlibaba με φόντο
την ψηφιοποίηση της ναυτιλίας

Τεχνολογία
και Ναυπηγική
Ναυτιλία μηδενικών εκπομπών:
Συνεργειών συνέχεια

Επιμέλεια:
Στέφανος
Πουλημένος
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Μια νέα κοινοπραξία στο Μπέλφαστ, με επικεφαλής την Artemis Technologies, κατάφερε να
εξασφαλίσει επιχορήγηση από την κυβέρνηση
του Ηνωμένου Βασιλείου, ύψους £33 εκατ., για
την ανάπτυξη πορθμείων μηδενικών εκπομπών.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Artemis
Technologies, στόχος είναι η «επανάσταση» στις
θαλάσσιες μεταφορές στην περιοχή.
Το εν λόγω project θα λάβει πρόσθετη χρηματοδότηση από τα συμβαλλόμενα στην κοινοπραξία
μέρη και κατά συνέπεια η συνολική επένδυση
θα ξεπεράσει τις £60 εκατ. τα επόμενα τέσσερα
έτη, δημιουργώντας παράλληλα πάνω από 1.000
θέσεις εργασίας τα επόμενα δέκα έτη.
Στην κοινοπραξία συμμετέχουν 13 εταίροι, μεταξύ των οποίων οι Belfast Harbour και Bombardier,
αλλά και δημόσιοι φορείς. Η πρωθυπουργός της
Βόρειας Ιρλανδίας, Αρλίν Φόστερ, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είμαστε υπερήφανοι για τη ναυτιλιακή και ναυπηγική κληρονομιά του Μπέλφαστ.
Ωστόσο, είναι ακόμα πιο συναρπαστικό να κοιτάζουμε προς το μέλλον, όπου η Βόρεια Ιρλανδία για ακόμα μία φορά μπορεί να πρωτοστατεί
στους τομείς των κατασκευών και της τεχνολογίας. Αποτίνω φόρο τιμής σε όλους όσοι εμπλέκονται στο έργο, το οποίο αποδεικνύει έμπρακτα
τα οφέλη της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων
και δημοσίων φορέων σε όλα τα επίπεδα. Αυτή η
επένδυση μπορεί να υποστηρίξει την οικονομική

Στην υπογραφή συνεργασίας με τον ναυτιλιακό
κολοσσό Cosco προέβησαν οι εταιρείες παροχής ψηφιακών λύσεων στον τομέα των logistics,
Ant Group και Alibaba Group. Στόχος είναι η
προώθηση και η ανάπτυξη της τεχνολογίας
blockchain στον χώρο της διεθνούς ναυτιλίας.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Ant Group, κίνητρο της συνεργασίας με την Cosco αποτελεί η
ανάγκη για απλοποίηση της διαδικασίας μεταφορών. Με τη χρήση της τεχνολογίας blockchain,
όλοι οι εμπλεκόμενοι θα μπορούν να έχουν ταυτόχρονη πρόσβαση σε μια πλατφόρμα δεδομένων, διευκολύνοντας έτσι τα logistics της ναυτιλιακής βιομηχανίας.
«Μέσω της τεχνολογίας blockchain της Ant
Group, ανυπομονούμε να υποστηρίξουμε την
ψηφιοποίηση της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας και να συνεργαστούμε με την Cosco, ώστε
να καταστήσουμε ευκολότερο και αποτελεσματικότερο το παγκόσμιο εμπόριο», δήλωσε ο Eric
Jing, εκτελεστικός πρόεδρος του Ant Group.
Τόσο το Alibaba Group όσο και το Ant Group
φαίνεται πως έχουν ιδιαίτερη διάθεση για συμμετοχή στον ναυτιλιακό κλάδο, με αμφότερους
τους ομίλους να έχουν προβεί και στο παρελθόν
σε παρόμοια συμφωνία με το China Merchants
Port Group. Παράλληλα, το Alibaba Group έγινε πρόσφατα μέλος της νέας πρωτοβουλίας
του International Port Community Systems
Association (IPCSA) για την προώθηση της
τεχνολογίας blockchain στις φορτωτικές.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Cosco έχει επιχειρήσει
και στο παρελθόν να επιστρατεύσει την τεχνολογία blockchain, σε συνεργασία με τον λιμένα του
Quingdao, με την Αρχή του λιμένα να υπογραμμίζει την απλοποίηση των διαδικασιών και την εξοικονόμηση χρόνου που επιτυγχάνονται μέσω του
blockchain.
Στα σκαριά το πρώτο αυτόνομο σκάφος
θαλάσσιων περιπολιών
Σε στάδιο ανάπτυξης βρίσκεται το πρώτο αυτόνομο πλοίο θαλάσσιων περιπολιών. Σύμφωνα με
δημοσιεύματα, το προσχέδιο του εν λόγω σκάφους
αποκαλύφθηκε την Τρίτη 7 Ιουλίου από τις εταιρείες που έχουν προβεί σε κοινοπραξία για την υλοποίηση του project. Πιο συγκεκριμένα, οι εταιρείες
C-Job Naval Architects, LISA Community, Seazip
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Offshore Service, Sea Machines, MARIN και eL-Tec Elektrotechnologie αναμένεται να αποτελέσουν τα εμπλεκόμενα μέρη για την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης καινοτομίας. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψαν οι εταιρείες, το πλοίο θα
χρησιμοποιηθεί για την περιπολία και την παρακολούθηση δραστηριοτήτων σε
παράκτιες αιολικές εγκαταστάσεις.
Το σκάφος θα πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις σχετικά με τις εκπομπές άνθρακα, ενώ θα διαθέτει επίσης χαμηλά λειτουργικά κόστη, καθότι
αυτόνομο. Δεδομένου ότι δεν θα υπάρχει πλήρωμα, θα είναι αρκετά μικρότερο από τα παραδοσιακά σκάφη περιπολιών, γεγονός που καθιστά τις
απαιτήσεις πρόωσης αρκετά χαμηλές. Παράλληλα, το πλοίο θα λειτουργεί
με τη χρήση μπαταριών, συνεισφέροντας με τη σειρά του στη μείωση του
περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ναυτιλίας.
«Το πλοίο διαθέτει ηλιακούς συλλέκτες στην κορυφή, οι οποίοι θα επιτρέπουν τη συνέχιση της πλεύσης και των επικοινωνιών σε περίπτωση
απωλειών ενέργειας από τις μπαταρίες», δήλωσε ο επικεφαλής αυτόνομων
ερευνών της C-Job Naval Architects, Rolph Hijdra.
Το σκάφος θα εκτελεί τις περιπολίες του με τη χρήση ραντάρ και αυτόματου συστήματος αναγνώρισης (AIS). Για κάθε πλοίο το οποίο πλησιάζει τα
ύδατα περιπολίας του, το αυτόνομο σκάφος θα παρέχει πληροφορίες και
θα λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, για την αποφυγή τυχόν συγκρούσεων και
ζημιών στις αιολικές εγκαταστάσεις. Όπως ανακοίνωσαν και οι παραπάνω
εταιρείες, που συμμετέχουν στο project, κάθε πλοίο θα μπορεί να επικοινωνήσει και να λάβει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ασφαλούς πλοήγησης στην περιοχή, καθώς και για την απομάκρυνσή του από τα ύδατα, με
τη βοήθεια του αυτόνομου σκάφους φρουράς.
Νέες καινοτομίες για τη διαχείριση εμπορευματοκιβωτίων
Στις αρχές Ιουλίου, εταιρείες του ναυτιλιακού κλάδου στο λιμάνι του
Ρότερνταμ εγκαινίασαν ένα νέο πιλοτικό project, διάρκειας τριών μηνών.
Το εν λόγω project, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του λιμένα, έχει
ως σκοπό τη διαχείριση containers χωρίς τη χρήση κωδικού PIN. Αντί του
παραδοσιακού κωδικού PIN, θα χρησιμοποιηθεί μια νέα εφαρμογή «Secure
Container Release», η οποία αναμένεται να αποτελέσει πιο ασφαλή λύση
σε σχέση με τη χρήση κωδικών PIN.
Μεταξύ των συμμετεχόντων σε αυτό το project είναι και οι εταιρείες CMA
CGM, Hapag-Lloyd, MSC, ONE-Line και Hutchison Ports ECT Rotterdam.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει το λιμάνι του Ρότερνταμ, κάθε χρόνο ο λιμένας
δέχεται εκατομμύρια εμπορευματοκιβώτια, τα οποία πρέπει να προωθηθούν στους προορισμούς τους. Η διαδικασία είναι αρκετά περίπλοκη, ενώ
είναι απαραίτητος ο συντονισμός και η συνεργασία των ναυτιλιακών εταιρειών, τερματικών σταθμών και freight forwarders.
Η εν λόγω διαδικασία, επομένως, ενέχει και ορισμένους κινδύνους. Μετά
την εκφόρτωσή τους στο λιμάνι, τα containers φορτώνονται σε φορτηγά, με
προορισμό τον τελικό παραλήπτη. Η διαδικασία μεταφοράς των εμπορευματοκιβωτίων από τις λιμενικές εγκαταστάσεις στα φορτηγά επικυρώνεται
με τη χρήση κωδικού PIN. Οποιοδήποτε λάθος ή καθυστέρηση στην εν
λόγω διαδικασία ενδέχεται να προκαλέσει συγχύσεις μεταξύ πελατών και
μεταφορέων. Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι η χρήση κωδικών PIN
καθιστά τις διαδικασίες ροής των εμπορευματοκιβωτίων εντός της μεταφορικής αλυσίδας ευάλωτες σε πρακτικές εξαπάτησης.
Το project θα αντικαταστήσει τους κωδικούς PIN με ένα ψηφιακό διακριτικό, το
οποίο θα είναι μοναδικό για κάθε container. Ως εκ τούτου, η διαδικασία διακίνησης των εμπορευματοκιβωτίων από τους διάφορους σταθμούς της μεταφορικής
αλυσίδας θα μοιάζει με σκυταλοδρομία. Παρότι το διακριτικό είναι μοναδικό για
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κάθε container, εντούτοις θα μεταβιβάζεται από όλα
τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας: από τον αποστολέα μέχρι τον τελικό παραλήπτη.
Όπως δήλωσε ο εμπορικός διευθυντής του ολλανδικού λιμένα, Emile Hoogsteden, «κατά τη διάρκεια του project οι συμμετέχοντες θα χρησιμοποιούν εφαρμογή με τεχνολογία blockchain, η οποία
θα τους επιτρέπει να οργανώνουν με ασφαλή και
αποτελεσματικό τρόπο τις διαδικασίες ροής των
εμπορευματοκιβωτίων στην αλυσίδα μεταφορών».
Σιγκαπούρη: Η πρώτη εξ αποστάσεως
επιθεώρηση σε ρυμουλκό πλοίο
Η εταιρεία PSA Marine σε συνεργασία με τον
νηογνώμονα Bureau Veritas Marine Singapore
(BV) πραγματοποίησαν τον πρώτο από κοινού εξ
αποστάσεως έλεγχο ρυμουλκού πλοίου διπλού
καυσίμου της PSA Marine.
Έχοντας και την υποστήριξη της Λιμενικής Αρχής
της Σιγκαπούρης (MPA), αυτή η συνεργασία αποτελεί την πρώτη στην οποία ένα ρυμουλκό πλοίο
του νηολογίου της Σιγκαπούρης υπόκειται σε
πλήρως τακτική ετήσια επιθεώρηση εξ αποστάσεως, δίχως τη φυσική παρουσία κάποιου επιθεωρητή επί του πλοίου.
Μέσω της χρήσης «έξυπνων» κινητών συσκευών
και μιας εφαρμογής live-streaming, το πλήρωμα
του ρυμουλκού πλοίου «PSA Aspen» καθώς και
ο επιθεωρητής του γαλλικού νηογνώμονα κατάφεραν να εκτελέσουν επιτυχώς τις απαραίτητες
διαδικασίες για τη διεξαγωγή της επιθεώρησης.
«Οι καινοτόμες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στις εξ αποστάσεως επιθεωρήσεις επιτρέπουν στην PSA Marine να ολοκληρώνει τις επιθεωρήσεις των πλοίων της εγκαίρως, παρά τον
Covid-19, ενώ εξασφαλίζουν ότι τα ρυμουλκά μας
συνεχίζουν να εξυπηρετούν τους πελάτες μας
χωρίς καθυστέρηση ή διακοπές», δήλωσε ο Peter
Chew, διευθύνων σύμβουλος της PSA Marine.
« Ήμασταν έτοιμοι για τη διεξαγωγή εξ αποστάσεως επιθεωρήσεων, ενώ παράλληλα αναπτύσσαμε
και ένα παγκόσμιο δίκτυο κέντρων απομακρυσμένων επιθεωρήσεων (RSCs). Βλέπουμε ότι η πανδημία έχει επιταχύνει την κατανόηση της προοπτικής
των ψηφιακών υπηρεσιών», δήλωσε ο αντιπρόεδρος του Bureau Veritas, David Barrow.
Τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης καθώς και
οι περιορισμοί στον τομέα της μετακίνησης έχουν
πλέον καταστήσει αναγκαία την εύρεση ψηφιακών
λύσεων σε πολλούς τομείς της ναυτιλίας. Η PSA
Marine ανέφερε ότι η πραγματοποίηση της εν
λόγω επιθεώρησης αποτελεί απόδειξη της αποτελεσματικότητας των ψηφιακών λύσεων και θέτει τις
βάσεις για την καθιέρωσή τους στο μέλλον.

Lufthansa
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Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε
για τα αεροπορικά ταξίδια
Τα αεροπορικά ταξίδια άλλαξαν και διαφαίνεται
ότι η νέα πραγματικότητα θα ισχύσει τουλάχιστον ένα με δύο χρόνια ακόμα. Η απότομη και
κατακόρυφη μείωση της ζήτησης σε συνδυασμό
με την απαγόρευση εκτέλεσης διεθνών ταξιδιών
από πολλά κράτη οδηγούν σε μια νέα και πρωτόγνωρη τάξη πραγμάτων για όσους τολμούν να
επιλέξουν ένα αεροπορικό ταξίδι.
Ωστόσο, σε σχέση με άλλα μέσα μεταφοράς,
είναι βέβαιο ότι, λόγω των αυστηρών μέτρων
προστασίας και καθαριότητας που επιβάλλονται
όχι μόνο από τα κράτη αλλά και από τις ίδιες
τις εταιρείες, δημιουργείται ένα αίσθημα ασφάλειας για τους επιβάτες. Σε σχέση με τα τρένα
ή τα δημόσια υπεραστικά λεωφορεία, η υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους –επιβάτες και
εργαζομένους– αλλά και οι τακτικοί καθαρισμοί
στις καμπίνες και στους δημόσιους χώρους των
αεροδρομίων αποτελούν εχέγγυα για την προστασία της δημόσιας υγείας.
Ωστόσο, όσοι ταξιδέψετε σε πτήσεις μακρινών
αποστάσεων ξεχάστε πλέον τα γιγαντιαία αεροσκάφη. Οι αεροπορικές εταιρείες αποσύρουν τα
μεγάλης χωρητικότητας και παλαιότερης τεχνολογίας αεροσκάφη τους. Αεροσκάφη όπως τα
747 σταδιακά αποσύρονται, πιο νωρίς από τα
αρχικά χρονοδιαγράμματα που είχαν θέσει οι
διεθνείς αερομεταφορείς πριν από την πανδημία,
ενώ πολλές εταιρείες αποσύρουν και τα πανάκριβα τετρακινητήρια A380. Ακόμα και σε πτήσεις
μικρής ή μεσαίας διάρκειας, οι εταιρείες προτιμούν μικρότερης χωρητικότητας αεροσκάφη,
προκειμένου να βελτιώσουν τους δείκτες πληρότητάς τους αλλά και να ελαττώσουν τα έξοδα
καυσίμων τους.

Εκτός όμως από την επικράτηση «μικρότερων»
αεροσκαφών, διαφαίνεται ότι πολλές εταιρείες
καταργούν ή αναστέλλουν την πρώτη θέση στα
αεροσκάφη. Όσοι μπορούν να ταξιδεύουν με
πρώτη θέση προτιμούν πλέον να αποφεύγουν
τα αεροπορικά ταξίδια ή μισθώνουν Learjets,
ισχυρίζονται αρκετοί αναλυτές, ενώ η πώληση
διακεκριμένων θέσεων φαίνεται να υπερτερεί
σε σχέση με τη μείωση στην πώληση εισιτηρίων
οικονομικής θέσης. Το κενό μεσαίο κάθισμα στη
διακεκριμένη θέση αποτελεί μεγάλο δέλεαρ για
όσους αναζητούν την ασφάλεια της κοινωνικής
αποστασιοποίησης εν πτήσει. Οι τιμές στα εισιτήρια διακεκριμένης θέσης έχουν αυξηθεί, ενώ
στην οικονομική έχουν στην κυριολεξία συρρικνωθεί και οι όροι αγοράς και ταξιδιού είναι πολύ
πιο ευέλικτοι.
Επιπλέον, ξεχάστε την πλουσιοπάροχη φιλοξενία και τα ευφάνταστα γεύματα! Καταγράφονται
δραστικές αλλαγές στον τρόπο παρασκευής
αλλά και παροχής γευμάτων εν πτήσει. Τα ζεστά
γεύματα και οι δίσκοι αντικαθίστανται σχεδόν σε
όλες τις πτήσεις, ενώ σε μικρής διάρκειας πτήσεις καταργούνται. Θα σας σερβίρουν σφραγισμένα και συσκευασμένα χάρτινα συνήθως πακέτα, σακούλες ή τσάντες με κρύα σνακ. Τα ζεστά
γεύματα περιορίζονται κυρίως στη διακεκριμένη
θέση και σε πτήσεις άνω των δύο ωρών, ενώ πολλές εταιρείες δεν σερβίρουν πλέον αλκοόλ, καφέ,
αλλά και παγάκια για ποτά.
Οι ιπτάμενοι φροντιστές και οι αεροσυνοδοί
φορούν υποχρεωτικά μάσκες και πλαστικά
γάντια, ενώ ορισμένες εταιρείες «ντύνουν» όλο
το προσωπικό καμπίνας με ειδικά, προστατευτικά γυαλιά οράσεως και άλλες, ειδικά στην Ασία,
με ειδικές φόρμες προστασίας.
Η νέα πραγματικότητα αντανακλά τις ανάγκες της
εποχής. Δραστικός περιορισμός εξόδων για τις
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Austrian Airlines

«Ελ. Βενιζέλος»

αεροπορικές εταιρείες, αλλά και απόλυτη ασφάλεια για το επιβατικό κοινό.
Το αεροπορικό ταξίδι ίσως να μην είναι πια τόσο ευχάριστο με τόσους περιορισμούς και απαγορεύσεις, αλλά τουλάχιστον είναι ακόμη πολύ ασφαλές.
Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»: πτώση 65%
στην επιβατική κίνηση
Κατά τους πρώτους έξι μήνες του έτους, η κίνηση του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» έφτασε στο επίπεδο των 3,9 εκατ. επιβατών, σημειώνοντας πτώση της τάξεως του 65,4% σε σχέση με το 2019, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας κατά την περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου.
Ο Ιούνιος ήταν ο τρίτος στη σειρά μήνας που επηρεάστηκε σημαντικά
από την πανδημία Covid-19 και τις επιπτώσεις της στο αεροπορικό ταξίδι.
Ως αποτέλεσμα, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου ήταν μειωμένη κατά
87,9% σε σχέση με τα αντίστοιχα επίπεδα του 2019, με περίπου 316.000
επιβάτες. Οι επιβάτες, τόσο των πτήσεων εσωτερικού όσο και των διεθνών
πτήσεων, κατέγραψαν μείωση της τάξεως του 75,4% και 93,4% αντίστοιχα.
Η διεθνής κίνηση μειώθηκε κατά 67%, ενώ οι επιβάτες εσωτερικού παρουσίασαν πτώση της τάξεως του 61,7%.
Airbus: «Απότομη προσγείωση» για τις παραδόσεις αεροσκαφών
Η Airbus παρέδωσε τον περασμένο Ιούνιο 36 εμπορικά αεροσκάφη, σε
σχέση με τα 24 τον Μάιο και τα 14 τον Απρίλιο, σύμφωνα με όσα ανέφερε
σε ανακοίνωσή του ο ευρωπαϊκός κατασκευαστής αεροσκαφών.
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, οι παραδόσεις αεροσκαφών της Airbus
ανήλθαν σε 196 έναντι 389 το πρώτο εξάμηνο του 2019. «Η μείωση αυτή
αντανακλά τον αντίκτυπο του Covid-19», αναφέρει η Airbus στην ανακοίνωσή της. Σε ό,τι αφορά τον τύπο αεροσκάφους, κατά το πρώτο εξάμηνο
παραδόθηκαν έντεκα A220s, 157 A320 Family, 5 A330s και 23 A350s.
Πράσινο φως των Βρυξελλών για οικονομική βοήθεια στην KLM
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξουσιοδότησε πρόσφατα την Ολλανδία να χορηγήσει οικονομική βοήθεια ύψους 3,4 δισ. ευρώ στην αεροπορική εταιρεία
KLM, για να αντεπεξέλθει στις δυσμενείς συνέπειες από την κρίση του
κορονοϊού, τονίζουν στην ανακοίνωσή τους οι Βρυξέλλες.
Η βοήθεια αυτή, υπό τη μορφή δανείων, θα προστεθεί στα 7 δισ. ευρώ
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που εκταμιεύτηκαν από τη Γαλλία στις 7 Μαΐου,
για να εξασφαλιστεί η επιβίωση της εταιρείας Air
France, με την οποία ο ολλανδικός αερομεταφορέας συγκροτεί τον όμιλο Air France-KLM. Το
γαλλικό και το ολλανδικό δημόσιο συμμετέχουν
με 14% το καθένα στον αεροπορικό όμιλο.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το
συνολικό ποσό των 3,4 δισ. ευρώ επιμερίζεται
στο δάνειο 2,4 δισ. ευρώ που χορηγείται από
έντεκα τράπεζες (τρεις εκ των οποίων είναι
ολλανδικές) και το οποίο είναι κατά το 90% εγγυημένο από το ίδιο το ολλανδικό δημόσιο, από
το οποίο απευθείας προέρχεται και το υπόλοιπο
1 εκατ. ευρώ υπό μορφή κρατικού δανείου.
«Η εγγύηση και το κρατικό δάνειο θα παράσχουν
στην KLM τη ρευστότητα την οποία έχει άμεση
ανάγκη για να αντεπεξέλθει στον αντίκτυπο που
προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού», εξηγεί
στην ανακοίνωση η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργκρέτε Βεστάγκερ.
Οι Βρυξέλλες υπογραμμίζουν στο ίδιο κείμενο
πως, με 36.600 υπαλλήλους, η KLM αποτελεί τον
δεύτερο μεγαλύτερο ιδιωτικό εργοδότη στην
Ολλανδία.
Συνολικά, ο γαλλο-ολλανδικός αερομεταφορέας επωφελήθηκε 10,4 δισ. ευρώ με τη μορφή
βοήθειας από το Παρίσι και τη Χάγη, προκειμένου να ξεπεράσει την κρίση, αναφέρει το
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στις 3 Ιουλίου, η διοίκηση της Air France ανακοίνωσε ένα σχέδιο διάσωσης, που περιλαμβάνει
κατάργηση 6.560 θέσεων εργασίας από τις 41.000
συνολικά των απασχολουμένων (συμπεριλαμβανομένων και των συμβασιούχων αορίστου χρόνου, που ενέχουν σχέση μόνιμου προσωπικού)
στις τάξεις του γαλλικού αερομεταφορέα και για
κατάργηση άλλων 1.020 θέσεων από τις 2.420
στην περιφερειακή θυγατρική της «HOP!».

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Φεστιβάλ με χρώμα θαλασσινό
Σε μια δύσκολη εποχή, μετά από έναν φορτισμένο με πρωτόγνωρες
καταστάσεις και προφυλάξεις χειμώνα, το φετινό καλοκαίρι είναι
σίγουρο ότι θα το θυμόμαστε για πάντα. Δεν παύει όμως να είναι
η εποχή της αισιοδοξίας. Τα πανέμορφα νησιά μας περιμένουν
τους επισκέπτες τους, όλους εμάς που αναζητάμε τον ήλιο,
τη θάλασσα, την αίσθηση ξεγνοιασιάς, και όχι μόνο…

Με λιγότερες εκδηλώσεις φέτος, ωστόσο με το ίδιο φροντισμένο πρόγραμμα, τα θερινά φεστιβάλ ετοιμάζονται να ανοίξουν τις
«πόρτες» τους για να υποδεχτούν το φιλότεχνο κοινό. Ας πάμε μια βόλτα στο Αιγαίο και ας κάνουμε μια στάση σε τρία νησιά
άρρηκτα συνδεδεμένα με τη ναυτική παράδοση της χώρας. Οι φετινές τους προτάσεις είναι ποικίλες και άκρως ενδιαφέρουσες.
ΑΝΔΡΟΣ
Το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ της Άνδρου
θα διαρκέσει από τις 30/7 έως τις 9/8.
Η έναρξη θα γίνει με το θεατρικό έργο
«Το Παγκάκι» του Αλεξάντερ Γκέλμαν,
σε σκηνοθεσία Γιώργου Κιμούλη. Στις
4/8 θα παρουσιαστούν από την «Ομάδα Σημείο Μηδέν» οι «Ευτυχισμένες
μέρες» του Μπέκετ και στις 7/8 η μουσική παράσταση του Σταύρου Ξαρχάκου
με τίτλο «5 Λαϊκές Μορφές με Τρόπον
Εντόνως Ερωτικόν», αφιέρωμα στο έργο
του ίδιου, όπως και των Θεοδωράκη,
Χατζιδάκι, Τσιτσάνη και Βαμβακάρη.
Τέλος, στις 9/8 το «Από Μηχανής Θέατρο» θα παρουσιάσει τον «Κήπο» του
Bruce Gooch σε σκηνοθεσία Δ. Μυλωνά.

ΣΥΡΟΣ
Το «Νησί των Φεστιβάλ» οργανώνει
φέτος το 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής από τις 8 έως τις 16/8. Ο
θεσμός ταξιδεύει στον χρόνο, θυμάται
όλους τους καλλιτέχνες διεθνούς φήμης
που τον έχουν τιμήσει, όπως οι Λεωνίδας
Καβάκος, Nobuko Imai, Michaela Martin,
Frans Helmerson, Radovan Vlatkovic,
Γιάννης Βακαρέλης, Κώστας Κοτσιώλης,
Michel Lethiec, και παρουσιάζει ένα πρόγραμμα πολυσυλλεκτικό στο ιστορικό
Θέατρο Απόλλων. Από τις 17 έως τις 23/8
θα λάβει χώρα το Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου «ΑΝΩ», αναδεικνύοντας
τη μοναδικότητα του εκκλησιαστικού
οργάνου του καθεδρικού ναού Αγίου
Γεωργίου στην Άνω Σύρο, το αρχαιότερο σε λειτουργία στην Ελλάδα. Ο μήνας
κλείνει με ρεμπέτικο, με ποικιλία δρώμενων, επικεντρωμένων στο έργο του μεγάλου Μάρκου Βαμβακάρη.

ΧΙΟΣ
Με εκδηλώσεις μουσικής, χορού και
λόγου, το 4ο φεστιβάλ του νησιού έχει
τίτλο «Μούσα Ελληνική» και ξεκινά
στις 26/7, με το δραματοποιημένο έργο
«Εγώ, ο Διονύσιος Λαυράγκας», αφιέρωμα στον Επτανήσιο θεμελιωτή του
ελληνικού μελοδράματος. Ενδιαφέρον
παρουσιάζουν επίσης το «Χρόνια Πολλά Μίκη, με μια Φωνή και δυο Κιθάρες»,
επ’ ευκαιρία των 95ων γενεθλίων του
Μίκη Θεοδωράκη, στις 29/7, η προβολή
της ταινίας του βωβού κινηματογράφου
«Το Παρίσι Κοιμάται» του Rene Clair,
με ζωντανή μουσική συνοδεία, στις 30/7
και η συναυλία «Με τα Τραγούδια του
Μάνου» την 1/8.

Αξίζει ακόμα να δείτε:
•

•

•
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Έργα (κολάζ, χάρτες και αντικείμενα) του διεθνούς
εικαστικού Κωνσταντίνου Ξενάκη υπό τον γενικό τίτλο
«Ελλάδα, Κώδικες Γραφής», στην γκαλερί Citronne,
στον Πόρο (έως τον Οκτώβριο).
«Δέηση», το Δέντρο ως διαρκής έμπνευση, με
δημιουργίες του Κώστα Τσόκλη στο ομώνυμο μουσείο
στον Κάμπο της Τήνου (έως τον Σεπτέμβριο).
Το αφιέρωμα στον πατριάρχη του ρεμπέτικου Μάρκο
Βαμβακάρη, στο πλαίσιο του 5ου Διεθνούς Φεστιβάλ
του ακριτικού Καστελόριζου, στις 23/8. Το νησί
φιλοξενεί και το διαγωνιστικό φεστιβάλ ντοκιμαντέρ
«Πέρα από τα Σύνορα», με συμμετοχές από δεκαοκτώ
χώρες. Μεταξύ των ελληνικών συμμετοχών, το έργο του

•

•

•

Φίλιππου Βαρδάκα «Υ1-Στη Σιωπή του Βυθού», με θέμα
το θρυλικό υποβρύχιο «Υ1-Λ. Κατσώνης» που βυθίστηκε
το 1943 βόρεια της Σκιάθου.
Την εικαστική έκθεση στον Πύργο Μπαζαίου στη Νάξο,
με τίτλο «A Drop of Time», με έργα των Ingbert Brunk,
Hiroshi Egami, Anais Lelievre, Laurent Reynes, Sandor
Zelenak, Saulius Valius (έως τον Σεπτέμβριο).
Το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Dance
Days στα Χανιά, με έργα νέων δημιουργών, παραστάσεις,
video dance, διαλέξεις/συζητήσεις, έκθεση, site specific
σεμινάρια και σεμινάρια τεχνικής.
Το 1ο Canto Human Voice Festival στη Μεσαιωνική
Πόλη της Ρόδου από τις 5 έως τις 12/9.
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ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ

Σε έναν σύγχρονο χώρο πολιτισμού, ειδικά
προσαρμοσμένο στους υγειονομικούς κανόνες
της εποχής, στο αίθριο του Μουσείου Μπενάκη,
την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020, έδωσαν το «παρών»
επίλεκτα μέλη και φίλοι της ελληνικής ναυτιλιακής
οικογένειας, για να τιμήσουν με την παρουσία
τους τους πρωταγωνιστές της περασμένης
χρονιάς, οι οποίοι επελέγησαν με τη συμμετοχή
μιας διευρυμένης πολυσυλλεκτικής επιτροπής,
που αντιπροσωπεύει τα ναυτιλιακά γράμματα, την
ακαδημαϊκή έρευνα, την εξειδικευμένη ενημέρωση
και, βεβαίως, το ναυτιλιακό επιχειρείν.
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Την κριτική επιτροπή των Βραβείων Ευκράντη
2019 απαρτίζουν οι βραβευθέντες των προηγούμενων ετών, καθώς και εκπρόσωποι της ακαδηµαϊκής, επιχειρηματικής και ναυτιλιακής κοινότητας
της χώρας, δημοσιογράφοι διαπιστευµένοι στο
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
καθώς και η διεύθυνση και οι τακτικοί αρθρογράφοι των Ναυτικών Χρονικών.
Στην τελετή απονομής συμμετείχαν ο γ.γ. του
Υπουργείου Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής

Πολιτικής, δρ Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, ο β΄
υπαρχηγός ΛΣ υποναύαρχος Νικόλαος Ισαακόγλου, ο διοικητής του Αγίου Όρους και η κ. Αθανασίου Μαρτίνου, ο πρόεδρος του Ιδρύματος Αικ.
Λασκαρίδη κ. Πάνος Λασκαρίδης, ο πρόεδρος της
INTERCARGO κ. Δημήτρης Φαφαλιός, ο επίτιμος
πρόεδρος της INTERCARGO κ. Ιωάννης Πλατσιδάκης, o πρόεδρος του Μεσογειακού Forum
INTERTANKO κ. Βασίλης Μπακολίτσας, το μέλος
του ΔΣ της ΕΕΕ κ. Γεώργιος Αγγελάκης, η εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος για θέματα πολιτισμού
στον Δήμο Πειραιά κ. Ειρήνη Νταϊφά, η πρόεδρος
της WISTA Ιnternational κ. Δέσποινα Παναγιώτου
Θεοδοσίου, η πρόεδρος της WISTA Hellas κ. Έλπη
Πετράκη, o πρόεδρος του Propeller Club Port of
Piraeus κ. Κωστής Φραγκούλης, ο πρόεδρος του
Green Award Foundation καπτ. Δημήτρης Ματθαίου, ο αντιπρόεδρος του Ελληνο-Κινεζικού Επιμελητηρίου και του Συνδέσμου Ελλάδας-Κίνας κ.
Γεώργιος Ξηραδάκης, ο πρόεδρος της Ένωσης
Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών
Ελληνικής Ναυτιλίας κ. Νικόλαος Βουγιούκας.
Στις σελίδες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι
νικητές των βραβείων.

Α-Δ: Η κ. Αλεξάνδρα Προκοπίου, η κ. Μαρίνα Μαρτίνου, η κ. Λυδία Καρρά
και ο κ. Αθανάσιος Μαρτίνος.

Ο δρ Ευάγγελος Κυριαζόπουλος.

Ο κ. Πάνος Λασκαρίδης.

Α-Δ: Ο κ. Δημήτρης Φαφαλιός, ο κ. Νικόλαος Φ. Λυκιαρδόπουλος,
η κ. Κατερίνα Λυκιαρδοπούλου και ο κ. Πάνος Λασκαρίδης.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ

A-Δ: Ο κ. Κώστας Βλάχος, ο κ. Βασίλης Μπακολίτσας και η κ. Κατερίνα Σκουρτανιώτη.

Ο κ. Γεώργιος Αγγελάκης.

Α-Δ: Ο κ. Στράτος Τσαλαμανιός
και ο κ. Σπύρος Βουγιούς.

Α-Δ: Ο κ. Ηρακλής Προκοπάκης, ο κ. Ιωάννης Πλατσιδάκης,
ο κ. Μηνάς Τσαμόπουλος και ο κ. Δημήτρης Πατρίκιος.

Α-Δ: Ο κ. Σταύρος Χατζηγρηγόρης και ο καπτ. Κώστας Κανελλόπουλος.

Α-Δ: Ο κ. Θεόδωρος Βώκος
και η κ. Ελένη Πολυχρονοπούλου.
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O καπτ. Δημήτρης Ματθαίου.

Α-Δ: Ο κ. Γεώργιος Χρονόπουλος, ο κ. Νικόλαος
Φ. Λυκιαρδόπουλος και ο κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ

Βραβείο συνολικής
προσφοράς στη ναυτιλία
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Οικογένεια Λυκιαρδόπουλου

(κλάδος Νικολάου Διον. Λυκιαρδόπουλου, 1866-1963)

Η οικογένεια Λυκιαρδόπουλου κατάγεται από την Κεφαλονιά,
και συγκεκριμένα από τις Κεραμιές Λειβαθούς, έναν από τους
σημαντικότερους ναυτότοπους των ελληνικών θαλασσών.
Η πιο πρώιμη αναφορά στο όνομα «Λυκιαρδόπουλος» χρονολογείται στον 16ο αιώνα, ενώ από το 1752 έως και το 1810
εντοπίζονται στα κεφαλληνιακά αρχεία δέκα διαφορετικά
πρόσωπα με το επώνυμο Λυκιαρδόπουλος, που δραστηριοποιούνται στις θάλασσες της κεντρικής και ανατολικής
Μεσογείου.
Ως πλέον σημαντικός κλάδος της οικογένειας αναδείχθηκε
αυτός με γενάρχη τον πλοίαρχο Νικόλαο Διονυσίου Λυκιαρδόπουλο (1866-1963), ο οποίος ανέδειξε την οικογενειακή
επιχείρηση σε έναν από τους σημαντικότερους και πρωτοπόρους ναυτιλιακούς ομίλους του περασμένου αιώνα. Ο Νικ.
Λυκιαρδόπουλος, με την αρωγή του Αθανασίου Βαλλιάνου,
θείου της συζύγου του Αικατερίνης Ροσολίμου, θα καταστεί
μάλιστα και ένας από τους πρώτους Έλληνες πλοιοκτήτες
που θα επενδύσει σε ατμόπλοια, αποκτώντας το πρώτο του
–το «Ελένη Μήλα»– το 1897.
Το 1875, ο όμιλος θα ανοίξει το πρώτο του ναυτιλιακό γραφείο στο Κάρντιφ, θα ακολουθήσει αυτό του Λονδίνου,
το 1901, ενώ το 1903 ιδρύεται στην Αθήνα η Cephalonian
Maritime Co. Ltd., πρόδρομος της σημερινής εταιρείας Neda
Maritime Agency Co. Ltd. Τέλος, το 1912 θα ιδρυθεί και η
εταιρεία London & Piraeus Steamship Co., η οποία, παρά την
αλλαγή επωνυμιών, διατηρεί την παρουσία της στην αγορά
έως σήμερα.
Το 1917, ο Ν. Δ. Λυκιαρδόπουλος πρωτοστάτησε στην ίδρυση της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, ενώ διετέλεσε και
πρόεδρός της την περίοδο 1950-1960.

ΧΟΡΗΓΟΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

Στη φωτογραφία, ο κ. Νικόλαος Φ. Λυκιαρδόπουλος παραλαμβάνει
το αγαλματίδιο «Ευκράντη» από τον κ. Θεόφιλο Ξενακούδη, Director,
Worldwide Business Operations και Managing Director του γραφείου
του Πειραιά του νηολογίου των Marshall Islands.

Τις παραμονές του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ο όμιλος Λυκιαρδόπουλου ανήκε στις δέκα ισχυρότερες ελληνικές εφοπλιστικές οικογένειες της εποχής.
Κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, οι γιοι του Ν. Λυκιαρδόπουλου, Παναγής (1893-1983) και Γεράσιμος (1895-1982),
θα προβούν σε αγορά πλοίων τύπου Στάνταρντ, ενώ θα
επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στην
Τράπεζα Πειραιώς και στη «Γενική Ασφαλιστική Εταιρεία».
Ο Ν. Λυκιαρδόπουλος έμεινε γνωστός για την επέκταση και τη
σωστή διαχείριση του στόλου του, μιας και ήταν ο πρώτος που
επέτρεψε τη μερική συμπλοιοκτησία στα ατμόπλοια του ομίλου.
Το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου σηματοδότησε για τον
όμιλο εφαρμογή νέων επιχειρηματικών πρακτικών με αγορά
δεξαμενόπλοιων τύπου Τ2 αλλά και Λίμπερτυ, καθώς και ένα
εκτεταμένο πρόγραμμα νέων ναυπηγήσεων. Περαιτέρω ώθηση στις ναυτιλιακές επενδύσεις του ομίλου έδωσε ο γιος του
Παναγή, Φώτης, με νέες ναυπηγήσεις δεξαμενόπλοιων κατά
το διάστημα 1950-1970, ενώ την ίδια περίοδο παρατηρείται και
στροφή του ομίλου προς την ελληνική σημαία.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 ιδρύθηκε στον Πειραιά η
Neda Maritime Agency Co. Ltd., η οποία αντιπροσώπευε τον
όμιλο Λυκιαρδόπουλου, ενώ σταθμός στην ιστορία του ομίλου είναι η κατασκευή και η απόκτηση το 1993 του πρωτοπόρου δεξαμενόπλοιου διπλού τοιχώματος,VLCC «AROSA»,
ακολουθώντας τις επιταγές της U.S. OPA90 για την αποφυγή
μόλυνσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος από διαρρέον πετρέλαιο. Το «AROSA» ήταν το πρώτο τέτοιο πλοίο που κατασκευάστηκε παγκοσμίως, υπόδειγμα για τα μεταγενέστερα.
Πέραν όμως των επιχειρηματικών δράσεων, η οικογένεια
επέδειξε και υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, επιτελώντας σειρά αγαθοεργών δράσεων τόσο προς όφελος του
γενέθλιου τόπου της όσο και εν γένει της χώρας.
Η τρίτη πλέον γενιά της οικογένειας Λυκιαρδόπουλου, με
επικεφαλής τους Φώτη, Νικόλαο και Μιχαήλ Λυκιαρδόπουλο, συνεχίζει επιτυχώς με σεβασμό και επιχειρηματική
σύνεση το ναυτιλιακό όραμα του αείμνηστου Νέστορα και
Πατριάρχη της ελληνικής ναυτιλίας, Νικολάου Διον. Λυκιαρδόπουλου, προσαρμόζοντας την κεφαλληνιακή ναυτιλιακή
παράδοση στις σύγχρονες τεχνολογικές και επιχειρηματικές
απαιτήσεις της παγκοσμιοποιημένης ναυτιλίας του 21ου αιώνα. Ο υπό διαχείριση στόλος, μοιρασμένος τόσο σε δεξαμενόπλοια όσο και σε πλοία φορτηγά, χύδην φορτίου, έχει
συνολική χωρητικότητα άνω των 3,5 εκατ. dwt και αποτελείται από 22-25 μονάδες.
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Βραβείο κοινωνικής προσφοράς
από ναυτιλιακή προσωπικότητα ή φορέα
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A.M. Nomikos
Transworld Maritime Agencies S.A.
Η ιστορική εταιρεία A.M. Nomikos, δημιούργημα του Σαντορινιού Αναστασίου Μάρκου Νομικού και της συζύγου του
Angele, το γένος Ιατρού και εκ μητρός της οικογένειας Βεργωτή, από την ίδρυσή της, όπως σημείωσαν τα μέλη της κριτικής επιτροπής, έχει φέρει εις πέρας πληθώρα πρωτοβουλιών κοινωνικής προσφοράς και ευποιίας, ενώ έχει αναδειχθεί
σε Μεγάλο Ευεργέτη στο πλαίσιο της Μη Κερδοσκοπικής
Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού
ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ.
Ο Αναστάσιος Νομικός αποτελεί μία από τις πλέον σημαντικές προσωπικότητες της ελληνικής ναυτιλίας. Ξεκίνησε
τη σταδιοδρομία του ως δόκιμος πλοίαρχος, ενώ στα μέσα
της δεκαετίας του 1950, έπειτα από σπουδές στην Αγγλία
(Southampton), θα λάβει πτυχίο πλοιάρχου. Αφού εργαστεί
ως διευθυντής των επιχειρήσεων του Ε. Π. Νομικού, θα ιδρύσει το 1958 στον Πειραιά τη δική του ναυτιλιακή επιχείρηση,
υπό την επωνυμία «Α.Μ. Νομικός Παγκόσμια Ναυτιλιακά
Πρακτορεία». Η εταιρεία, με γραφεία και στο Λονδίνο, θα επικεντρωθεί στον κλάδο των dry bulk vessels, ενώ τα τελευταία
χρόνια έχει στραφεί και προς τη διαχείριση containerships.
Πλέον, το πηδάλιο της ιστορικής εταιρείας κρατούν στα
χέρια τους η δεύτερη και η τρίτη γενιά της οικογένειας.
Ακρογωνιαίους λίθους για την οικογένεια του Α. Μ. Νομικού αποτελούν η παιδεία και η υγεία. Σημαντικοί πόροι
έχουν αφιερωθεί σε πανεπιστημιακές έδρες του εξωτερικού, όπως στο Grammenos Centre for Shipping, Trade and
Finance (Cass Business School), αλλά και στην Έδρα Κοραή
στο King’s College, όπου λειτούργησε το «The Tassos and
Angele Nomikos Postdoctoral Fellowship in Modern Greek
& Byzantine Studies».

ΧΟΡΗΓΟΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

Στη φωτογραφία, η κ. Έφφη Στρατάκη και ο κ. Μάρκος Νομικός
παραλαμβάνουν το αγαλματίδιο «Ευκράντη» από την κ. Δέσποινα
Παναγιώτου Θεοδοσίου, διευθύνουσα σύμβουλο της Tototheo
Maritime.

Παράλληλα, στην Ελλάδα υποστηρίζεται ο θεσμός του Junior
Achievement/ΣΕΝ, με στόχο τα παιδιά της σχολικής ηλικίας
να γνωρίσουν και να πειραματιστούν με την επιχειρηματικότητα. Επίσης, η οικογένεια υποστηρίζει προσπάθειες μουσείων, όπως με την υιοθεσία της θέσης στο Τμήμα Εκδόσεων
«Τάσσου και Angele Νομικού» στο Μουσείο Μπενάκη.
Στον τομέα της υγείας παρέχεται στήριξη σε ερευνητικά
προγράμματα στο Mayo Clinic των ΗΠΑ, με πλέον πρόσφατο το «Tassos and Angele Nomikos Family Endowed Fund for
Neuroscience».
Σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, σημαντική υπήρξε η τριετής
συνεργασία με το Μουσείο Γουλανδρή, προκειμένου παιδιά
σχολείων της Αττικής να ευαισθητοποιηθούν σε περιβαλλοντικά θέματα, ενώ συνεργάστηκαν με την Axion Hellas, πλαισιώνοντας ενέργειες για το περιβάλλον που γίνονταν από
φορείς όπως οι WWF και HELMEPA.
Με πίστη στη σημασία της κοινωνικής προσφοράς μέσα από
συνέργειες και αξιόπιστους φορείς, η A.M. Nomikos έχει
στηρίξει ποικιλοτρόπως φορείς όπως είναι ο «Δεσμός».
Ο Αναστάσιος και η Angele Νομικού, όμως, έδιναν ισχυρό
«παρών» και σε περιόδους κρίσεων. Για παράδειγμα, το 1992,
όταν καταστράφηκε το κτίριο του Baltic Exchange, χωρίς δεύτερη σκέψη, πήγε ο ίδιος ο Αν. Νομικός να δει τι συνέβη και απλά
χορήγησε επιταγή στο Baltic να τη χρησιμοποιήσει όπως αυτό
έκρινε σκόπιμο. Επίσης, η οικογένεια δεν έμεινε αδρανής τόσο
απέναντι σε διεθνείς κρίσεις, όπως το τσουνάμι (2004) και ο
σεισμός (2010) που έπληξαν την Αϊτή, όσο και σε τοπικές, όπως
οι πυρκαγιές στο Μάτι (2018) και στην Πελοπόννησο (2007).
Η οικογένεια Α. Μ. Νομικού, με υψηλό αίσθημα κοινωνικής
ευθύνης, θα συμμετάσχει και στην εθνική προσπάθεια αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης που έπληξε τη χώρα,
αρχικώς μέσω του ειδικού ταμείου της ΕΕΕ και εν συνεχεία
μέσω της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ. Άλλωστε, οι
δράσεις ευποιίας της «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ» έχουν συνταιριάξει
και συμπληρώσει σε μεγάλο βαθμό τις ενέργειες της οικογένειας και της εταιρείας.
Τέλος, προς αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 και διαμέσου της «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ», στηρίχτηκε το υγειονομικό σύστημα
της χώρας. Επιπροσθέτως, η οικογένεια, θέλοντας να στηρίξει και τον τόπο καταγωγής της, αλλά αντιλαμβανόμενη και
τη σημασία σχετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Παιδείας, προχώρησε στη δωρεά tablets σε μαθητές σχολείων της
Κεφαλονιάς και της Ιθάκης.
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Βραβείο καλύτερης
στρατηγικής επικοινωνίας
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Κώστας και Λυδία Καρρά

Ο Κώστας και η Λυδία Καρρά, εδώ και μία πεντηκονταετία,
έχουν θέσει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους, μέσω
της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
(ΕΛΛΕΤ), την προστασία του περιβάλλοντος της χώρας μας
και τη διάσωση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς όπου
γης. Ωστόσο, όπως σημείωσαν τα μέλη της κριτικής επιτροπής, η έμπρακτη απόδειξη της κοινωνικής ευθύνης μίας εκ
των παραδοσιακών ναυτιλιακών οικογενειών της χώρας ήταν
συνδεδεμένη με τη μακρά παρουσία της οικογένειας στον
χώρο του ναυτιλιακού επιχειρείν.
Ο Κώστας Ι. Καρράς αποτελεί μια εμβληματική προσωπικότητα στον χώρο της ελληνικής ναυτιλίας και σηματοδότησε με την παρουσία του μια νέα εποχή για τη σχέση της
ναυτιλίας με την Ελλάδα. Εργάστηκε επί 25 έτη στη ναυτιλία.
Διετέλεσε μέλος του ΔΣ της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών
και πρόεδρος της νεοσύστατης Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων της ΕΕΕ, από το 1975 έως το 1984. Από τους πιο στενούς συνεργάτες του προέδρου της ΕΕΕ Αντώνη Ι. Χανδρή
(1975-1981), πριν και μετά την εκλογή του, μαζί υλοποίησαν
την πρώτη συστηματική εκστρατεία προσέλκυσης νέων στο
ναυτικό επάγγελμα και μαζί σχεδίασαν και διοργάνωσαν τις
πρώτες συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με εκπροσώπους
από την πολιτική, δημοσιογραφική και ευρύτερη οικονομική
κοινότητα της χώρας.
Ο Κώστας Ι. Καρράς υπήρξε, όπως τόνισαν τα μέλη της επιτροπής, πρωτοπόρος σε θέματα επικοινωνίας σε όλες τις
επιχειρηματικές του δράσεις και ενασχολήσεις. Η σύζυγός
του, Λυδία Καρρά, το γένος Ποταμιάνου, είναι διακεκριμένη

ΧΟΡΗΓΟΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

Στη φωτογραφία, η κ. Λυδία Καρρά παραλαμβάνει το αγαλματίδιο
«Ευκράντη» από τον δρα Παναγιώτη Καπετανάκη εκ μέρους της
κ. Αθηνάς Κανελλάτου, Regional Director Mediterranean-Middle
East and India της MacGregor.

σκηνοθέτις, με πολλές βραβευμένες ταινίες που αφορούν το
περιβάλλον και τον πολιτισμό.
Η ΕΛΛΕΤ σχεδιάστηκε από το 1970 και ιδρύθηκε το 1972. Ο
Κώστας και η Λυδία Καρρά, κάτοικοι τότε του Λονδίνου, στο
ξεκίνημα της κοινής τους ζωής, αποφάσισαν να κινητοποιηθούν και να κινητοποιήσουν, με στόχο την προστασία του
περιβάλλοντος και της πολιτισμικής κληρονομιάς, σε μία από
τις μελανότερες περιόδους της ελληνικής περιβαλλοντικής
και πολιτισμικής ιστορίας.
Οι ιδρυτές της Εταιρείας ζήτησαν αρχικώς και έλαβαν την
αρωγή των αείμνηστων Γιάννη Κουλουκουντή, Γιώργου Π.
Λιβανού, Γιώργου Ποταμιάνου και Αντώνη Χανδρή. Από τότε,
σημαντικοί παράγοντες της ελληνικής ναυτιλίας ενισχύουν με
συνέπεια τη δράση της Εταιρείας μέχρι σήμερα, ενώ πέντε
μέλη της ναυτιλιακής οικογένειας υπηρετούν στο σημερινό
ΔΣ, με πρόεδρο τη Λυδία Καρρά, που δίνει ιδιαίτερη έμφαση
στην επικοινωνία με τα μέλη και την ευρύτερη κοινή γνώμη.
Η ΕΛΛΕΤ από την ίδρυσή της αναλαμβάνει εντυπωσιακές
και επιτυχείς πρωτοβουλίες, όπως τον αγώνα για τη σωτηρία
του νότιου Σαρωνικού, την προστασία της Πλάκας, την κήρυξη του συνόλου του Κτήματος Τατοΐου, κτιρίων και φύσης,
ως διατηρητέου, τον αγώνα, μαζί με άλλες περιβαλλοντικές
οργανώσεις, ενάντια στην εκτροπή του Αχελώου, τη διατήρηση παραδοσιακών οικισμών και της φύσης του Αιγαίου, μελέτες φέρουσας ικανότητος νησιών και τον πρόσφατο επιτυχή
αγώνα για την αποφυγή κατασκευής υψηλών κτιρίων γύρω
από την Ακρόπολη.
Η ΕΛΛΕΤ είναι εταίρος στο οκταετές Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την προσαρμογή της χώρας μας στην κλιματική αλλαγή, είναι ο επίσημος εκπρόσωπος στην Ελλάδα της Europa
Nostra, της ομοσπονδίας ευρωπαϊκών οργανώσεων πολιτισμικής κληρονομιάς, και έχει βραβευτεί για το έργο της από
την Ακαδημία Αθηνών (2002) και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2012).
Όπως σημειώνουν τα μέλη της κριτικής επιτροπής, ένας από
τους κύριους πυλώνες της ΕΛΛΕΤ, πέραν των χορηγών και
των εθελοντών, είναι και οι δημοσιογράφοι. Μέσω αγαστής
συνεργασίας με δημοσιογράφους, επιτυγχάνεται η σωστή
επικοινωνία των δράσεων της Εταιρείας, με στόχο την ευαισθητοποίηση των Ελλήνων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και διάσωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ

Βραβείο καλύτερου manager
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Σταύρος Χατζηγρηγόρης

Ο Σταύρος Χατζηγρηγόρης, με καταγωγή από τα Χανιά της
Κρήτης, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στελέχη της
ελληνικής αλλά και της διεθνούς ναυτιλιακής βιομηχανίας.
Η παρουσία του στον χώρο του ελληνικού ναυτιλιακού επιχειρείν είναι άρρηκτα συνδεδεμένη τόσο με τη μεγάλη αγάπη του
για τη θάλασσα όσο και με τον επιτυχή πλου του ομίλου των
εταιρειών τις οποίες ίδρυσε ο αείμνηστος Αντώνης Αγγελικούσης (1918-1989) –μία από τις πλέον εμβληματικές προσωπικότητες της σύγχρονης ελληνικής ναυτιλιακής ιστορίας με καταγωγή
από τα Καρδάμυλα της Χίου– και συνέχισαν οι διάδοχοί του.
Η σταδιοδρομία του Σταύρου Χατζηγρηγόρη στον κλάδο
της ναυτιλίας ξεκίνησε το 1977 με εργασία στα ναυπηγεία
Ελευσίνας. Το 1981, μετά τη θητεία του σε ναρκαλιευτικό
του Πολεμικού Ναυτικού, προσελήφθη στη θέση του αρχιμηχανικού (superintendent engineer) στην εταιρεία Anangel
Shipping Enterprises S.A., τη μοναδική τότε εταιρεία του
Αντώνη Αγγελικούση.
Το 1992 θα ιδρυθεί η Maran Tankers Management Inc., μια
θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Εταιρειών Αγγελικούση,
με ευθύνη τη διαχείριση των δεξαμενόπλοιων μεταφοράς
πετρελαίου του ομίλου. Καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου
της νεοσύστατης εταιρείας θα αναλάβει ο Σταύρος Χατζηγρηγόρης και θα παραμείνει σε αυτή τη θέση έως το 2014.
Τον Ιούλιο του 2003 θα αναλάβει νέα καθήκοντα, αυτά του διευθύνοντος συμβούλου της Maran Gas Maritime Inc., μιας νέας
εταιρείας με ευθύνη τη διαχείριση των πλοίων μεταφοράς LNG
και LPG του ομίλου.

ΧΟΡΗΓΟΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

Στη φωτογραφία, ο κ. Σταύρος Χατζηγρηγόρης παραλαμβάνει
το αγαλματίδιο «Ευκράντη» από τον κ. Κωστή Φραγκούλη,
πρόεδρο της Franman.

Ο Σταύρος Χατζηγρηγόρης έχει παρακολουθήσει σπουδές στο University of Strathclyde (Management of Ship
Operations), στο University College London (B.Sc. degree
in Naval Architecture and Ocean Engineering), καθώς και
στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (M.Sc. degree in Marine
Engineering).
Τα τελευταία χρόνια, o Σταύρος Χατζηγρηγόρης υπηρετεί
την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα και από τη θέση του επικεφαλής της Ελληνικής Ένωσης Τεχνικών ∆ιευθυντών Ελληνικών Ναυτιλιακών Εταιρειών (MARTECMA).
Η ενεργός δράση του, όμως, επεκτείνεται και εκτός εθνικών
συνόρων,με δεδομένο ότι ο ίδιος,κατά την κρίση των μελών της
κριτικής επιτροπής των Βραβείων Ευκράντη, αντιλαμβάνεται
ως μεγάλης σπουδαιότητας την ανάγκη η ελληνική ναυτιλιακή
κοινότητα να συνομιλεί απευθείας με τους άλλους διεθνείς
παίκτες, με στόχο όχι μόνο να επικοινωνεί η ίδια τις θέσεις
της στα διεθνή fora αλλά και να αντιλαμβάνεται άμεσα και
–στο μέτρο του δυνατού– να συνδιαμορφώνει τις εξελίξεις,
που καθορίζουν το σήμερα και το αύριο της παγκοσμιοποιημένης εμπορικής ναυτιλίας και να παραμείνει πρωτοπόρος.
Σε αυτό το πλαίσιο είναι μέλος του Institute of Marine
Engineers, ενώ έχει θητεύσει και στη θέση ενός εκ των αντιπροέδρων του SNAME International. Επίσης, είναι μέλος
του ABS Technical Committee, πρόεδρος του the DNV-GL
Technical Committee, καθώς και μέλος στα Greek Technical
Committees των LRS, KR and CCS.
Όπως σημείωσαν με έμφαση τα μέλη της κριτικής επιτροπής,
από τη θέση του ως διευθύνων σύμβουλος της Maran Gas
Maritime Inc., αλλά και ως επικεφαλής της Ελληνικής Ένωσης Τεχνικών ∆ιευθυντών Ελληνικών Ναυτιλιακών Εταιρειών
(MARTECMA), έχει επιτύχει να αναδειχθεί σε μία από τις
πλέον αξιοσέβαστες και νηφάλιες φωνές της ελληνικής ναυτιλίας. Χάρη στην επιστημονική και τεχνική του επάρκεια, τη
βαθιά γνώση της ναυτιλιακής βιομηχανίας, τον επαγγελματικό του ζήλο, τις ηγετικές του ικανότητες και έχοντας ως
αρχή το «leading by example», έχει επιτύχει να αναδειχθεί σε
παράδειγμα προς μίμηση για τα μέλη της ναυτιλιακής κοινότητας εντός αλλά και εκτός εθνικών συνόρων.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ

Βραβείο υποστήριξης
της ελληνικής ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας
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TMS group of Companies

Η TMS group of Companies αποτελεί έναν από τους πλέον
σημαντικούς ομίλους ναυτιλιακών εταιρειών τόσο εντός όσο
και εκτός εθνικών συνόρων και διακρίνεται για την παροχή
ποιοτικών και πολυεπίπεδων υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων
στον χώρο της ποντοπόρου εμπορικής ναυτιλίας αλλά και
στον χώρο της παγκόσμιας offshore βιομηχανίας. Οι εταιρείες που συγκροτούν τον όμιλο είναι οι: TMS Tankers Ltd., TMS
Bulkers Ltd., TMS Dry Ltd., TMS Offshore Services Ltd. και
TMS Cardiff Gas Ltd.
Η ιστορική διαδρομή και η σημερινή κυρίαρχη παρουσία των
εταιρειών του ομίλου στο παγκόσμιο ναυτιλιακό στερέωμα
είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το ναυτιλιακό όραμα και την
επιχειρηματική δεινότητα του Γεωργίου Οικονόμου.
Ο Γεώργιος Οικονόμου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1953. Αν
και ο πατέρας του δραστηριοποιείτο επιχειρηματικά στον
χώρο της εμπορίας προϊόντων χάρτου, ο ίδιος θα αγαπήσει
τη θάλασσα και θα αναδειχθεί σε μία από τις εμβληματικές
προσωπικότητες της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας. Έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Κολλέγιο Αθηνών,
θα μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και θα σπουδάσει Naval Construction and Engineering στο Τεχνολογικό
Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ), λαμβάνοντας πτυχίο
και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο
του «Naval Architecture and Marine Engineering», καθώς και

ΧΟΡΗΓΟΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

Στη φωτογραφία, ο κ. Γιώργος Κουρελής, General Manager της TMS
Tankers Ltd., παραλαμβάνει το αγαλματίδιο «Ευκράντη» από τον κ.
Ηλία Μάλλιο, υπεύθυνο Εξαγωγών της SeaBright.

μεταπτυχιακό τίτλο στο γνωστικό αντικείμενο «Shipping and
Shipbuilding Management». Η είσοδός του στον χώρο του
ναυτιλιακού επιχειρείν πραγματοποιείται το 1976. Δέκα χρόνια αργότερα θα ξεκινήσει τη δική του εταιρεία, ενώ το 1991
ιδρύει την Cardiff Marine Inc.
Σήμερα, πλέον, η TMS group of Companies έχει υπό τη διαχείρισή της έναν διαφοροποιημένο στόλο, ο οποίος αποτελείται από σχεδόν 130 πλοία (πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού
φορτίου, δεξαμενόπλοια και πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου).
Οι εταιρείες της TMS με επικεφαλής τον Γεώργιο Οικονόμου,
όπως σημείωσαν εμφατικά τα μέλη της κριτικής επιτροπής
με γνώση της ελληνικής ναυτιλιακής αγοράς αλλά και της διεθνούς πραγματικότητας, παρέχουν από τις πλέον ποιοτικές
υπηρεσίες διαχείρισης πλοίων. Μεταξύ των προσφερόμενων
υπηρεσιών περιλαμβάνονται οι εξής: εμπορική και τεχνική
διαχείριση, πωλήσεις, ασφάλιση εμπορευματικών αγαθών,
επίβλεψη συντήρησης, επιθεωρήσεις και επισκευές, πιστοποιητικά περιβαλλοντικής συμμόρφωσης, διαχείριση πληρωμάτων και εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού.
Επιπρόσθετα και σύμφωνα πάντα με την κρίση της πλειοψηφίας των μελών της επιτροπής, η TMS group of Companies
μαζί με το σύνολο του έμψυχου δυναμικού της, που υπηρετεί
σε πλοία και γραφεία, και τον μεγάλο και διαφοροποιημένο
στόλο της, έχουν συνεισφέρει σημαντικά και ποικιλοτρόπως
στην περαιτέρω ανάπτυξη και διεθνοποίηση της επιχειρηματικότητας της ελληνικής ναυτιλίας.
Η TMS group of Companies, έχοντας πίστη στην ελληνική
ναυτοσύνη, εμπιστοσύνη στο ελληνικό ναυτιλιακό επιχειρείν
και διατηρώντας την επιχειρηματική βάση της εντός εθνικών συνόρων, υπηρετεί για περισσότερο από τριάντα χρόνια
με σεβασμό το ελληνικό ναυτιλιακό παράδειγμα, προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες συνεργασίας και στήριξης σε
πολλές εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε επιμέρους τομείς του ελληνικού ναυτιλιακού cluster, όπως κατασκευαστές ναυτιλιακού εξοπλισμού, προμηθευτές, αλλά και
μονάδες παροχής υπηρεσιών ναυπηγοεπισκευής.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ

Βραβείο για τη διεθνή προβολή
της ελληνικής ναυτιλίας
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Καθ. Τζελίνα Χαρλαύτη

H Τζελίνα Χαρλαύτη, με καταγωγή από το Κιάτο της Κορινθίας, γεννήθηκε στην Αθήνα. Ο πατέρας της, Βασίλειος
Χαρλαύτης, ήταν αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού. Ως
μαθήτρια του δημοτικού επισκεπτόταν τον πατέρα της στα
πολεμικά πλοία όπου υπηρετούσε, και ήταν εκείνος, καθώς
και τα καλοκαίρια της στον Κορινθιακό, που της ενέπνευσαν
την αγάπη προς τη θάλασσα.
Το 1981 θα αποφοιτήσει από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ τις μεταπτυχιακές της σπουδές
θα τις ολοκληρώσει στα πανεπιστήμια του Κέιμπριτζ (M.Phil.)
και της Οξφόρδης (D.Phil.). Επιθυμία της ίδιας ήταν να παρακολουθήσει μεταπτυχιακές σπουδές με αντικείμενο τη μελέτη της ελληνικής βιομηχανίας. Ωστόσο, οι καθηγητές της στο
Κέιμπριτζ, αλλά και ο καθηγητής Βασίλης Μεταξάς, τον οποίο
γνώρισε στο Λονδίνο, την ωθούν προς την ελληνική ναυτιλία.
Ακολουθώντας τη συμβουλή του, θα εκπονήσει τη διδακτορική της διατριβή στην Οξφόρδη, με υπεύθυνο καθηγητή τον
John K. Campbell, πάνω στο παρθένο, τότε, ερευνητικό πεδίο
της ελληνικής ναυτιλιακής ιστορίας. Το 1988 θα υποστηρίξει
επιτυχώς τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο «The Greek
Shipowners, the Economy and the State, 1945-1975».
Θα ξεκινήσει την ακαδημαϊκή της σταδιοδρομία από το
Πανεπιστήμιο Πειραιά ως λέκτορας και επίκουρη καθηγή-

ΧΟΡΗΓΟΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

Στη φωτογραφία, η καθ. Τζελίνα Χαρλαύτη παραλαμβάνει το
αγαλματίδιο «Ευκράντη» από τον κ. Κωνσταντίνο Μαχαίρα,
Business Development Manager (Greece) του νηολογίου Isle of Man.

τρια Ναυτιλιακής Ιστορίας (1990-2003), εν συνεχεία θα βρεθεί στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (2003-2019) ως αναπληρώτρια
και κατόπιν ως καθηγήτρια Ναυτιλιακής Ιστορίας, ενώ από
πέρυσι διδάσκει στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του
Πανεπιστημίου Κρήτης.
Από το 2017 είναι διευθύντρια του Ινστιτούτου Μεσογειακών
Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στην Κρήτη, ενώ είναι επικεφαλής και του Κέντρου Ναυτιλιακής Ιστορίας ΙΜΣ-ΙΤΕ – ένα από τα οράματά της, που υλοποιήθηκε
έπειτα από χρόνια προσπαθειών. Πρόκειται για ερευνητικό
κέντρο διεθνούς εμβέλειας, που μελετά και ερευνά τη ναυτιλιακή ιστορία της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας.
Η Τζελίνα Χαρλαύτη έχει διατελέσει πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (2004-2008), πρόεδρος της International Maritime History Αssociation (20042008) και διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Σπουδών «Ιστορία και Τεκμηρίωση» στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (2013-2017). Το 2009 ήταν Visiting Fellow στο All Souls
College του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, το 2008 Alfred
D. Chandler, Jr., International Visiting Scholar στο Business
History Program του Harvard Business School, το 1999
Honorary Research Fellow στο Institute of Maritime Studies
στο Greenwich University στο Λονδίνο και το 1998 επισκέπτρια καθηγήτρια στο Memorial University of Newfoundland
στον Καναδά. Έχει δημοσιεύσει 28 βιβλία σε αγγλικούς,
καναδικούς και ελληνικούς εκδοτικούς οίκους και 60 άρθρα
σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους
στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά και ρωσικά. Το τελευταίο της βιβλίο τιτλοφορείται: Creating Global
Shipping: Aristotle Onassis, the Vagliano Brothers and the
Business of Shipping, c.1820-1970 (Cambridge, Cambridge
University Press, 2019).
Η Τζελίνα Χαρλαύτη αποτελεί ένα από τα πλέον καταξιωμένα, διεθνώς, ακαδημαϊκά πρόσωπα και μέλη της ευρύτερης
ελληνικής ναυτιλιακής οικογένειας. Με τον δημόσιο λόγο της
και την ακαδημαϊκή της παρουσία έχει βοηθήσει στην ανάδειξη του ελληνικού ναυτιλιακού παραδείγματος ως μοναδικού σημείου αναφοράς για την παγκόσμια ναυτιλία.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ

Βραβείο για την αρωγή στη ναυτική εκπαίδευση
από προσωπικότητα ή φορέα
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Andriaki Shipping Co. Ltd.

Η ιστορική εταιρεία Andriaki Shipping Co. Ltd., δημιούργημα του Νικολάου Ι. Γουλανδρή, κορυφαίας προσωπικότητας
του ελληνικού και του παγκόσμιου εφοπλισμού, συνεχίζει
από το 1953, οπότε και ιδρύθηκε ως μέλος του Ομίλου N. J.
Goulandris, να επικουρεί τη ναυτική εκπαίδευση και την προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα, με σεβασμό πάντα
στην ελληνική ναυτική παράδοση, και παράλληλα να πρωτοπορεί διαχρονικά σε κοινωνική και πολιτιστική συνεισφορά.
Ο Νικόλαος Ι. Γουλανδρής, τα παιδιά του Ιωάννης, Λεωνίδας,
Αλέξανδρος και Άννα, καθώς και η σημερινή γενιά, που έχουν
από καιρό παραλάβει τη σκυτάλη διοίκησης του ανδριώτικου ναυτιλιακού οίκου, είχαν και συνεχίζουν να έχουν ισχυρή
πίστη πως ακρογωνιαίος λίθος για τη διατήρηση της ελληνικής ναυτοσύνης αλλά και της παγκόσμιας πρωτιάς του
ελληνικού ναυτιλιακού επιχειρείν παραμένει η επένδυση στη
ναυτική εκπαίδευση.
Όπως σημείωσαν τα μέλη της κριτικής επιτροπής, η εκπαίδευση και η συνεχής κατάρτιση του έμψυχου δυναμικού
της αποτελούν για την Andriaki προϋπόθεση τόσο για τη
διαμόρφωση και τη διατήρηση ενός ασφαλούς, σύγχρονων
αντιλήψεων και διαρκώς βελτιούμενου εργασιακού περιβάλλοντος, όσο και για τη συνέχιση παροχής μεταφορικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.
Η Andriaki προσλαμβάνει ετησίως δοκίμους καταστρώματος και μηχανής, που παρακολουθούν το υψηλής ποιότητας
εκπαιδευτικό της πρόγραμμα, το οποίο έχει αναγνωριστεί

ΧΟΡΗΓΟΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

Στη φωτογραφία, ο κ. Φώτης Δαλμυράς, τεχνικός διευθυντής της
Andriaki Shipping Co. Ltd., παραλαμβάνει το αγαλματίδιο «Ευκράντη»
από την κ. Ελένη Πολυχρονοπούλου, διευθύντρια Επιχειρηματικής
Ανάπτυξης της Erma First.

από τη ναυτιλιακή κοινότητα ως ένα από τα καλύτερα του
είδους του. Με το πέρας του προγράμματος, οι δόκιμοι μπορούν να λάβουν την άδεια δεύτερου αξιωματικού/τρίτου
μηχανικού. Η διαρκής εκπαίδευση, η άρτια κατάρτιση των
πληρωμάτων και η κουλτούρα ασφάλειας έχουν καταστήσει
την Andriaki πόλο έλξης για τους Έλληνες ναυτικούς, πολλοί
εκ των οποίων επιλέγουν όχι μόνο να ξεκινήσουν αλλά και
να ολοκληρώσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία
στα πλοία της εταιρείας. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι η
Andriaki αποτελεί μία από τις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες
που επενδύουν όχι μόνο σε άνδρες αλλά, συνειδητά, και σε
γυναίκες αξιωματικούς.
Βέβαια, η αρωγή προς τη ναυτική εκπαίδευση από πλευράς
της Andriaki Shipping Co. Ltd. δεν παρέχεται μόνο προς τα
στελέχη της. Στον αντίποδα, η εταιρεία προσφέρει τη βοήθειά της τόσο προς τις ΑΕΝ της χώρας, συχνά αθόρυβα,
ενώ με όρους εξωστρέφειας δίνει το «παρών» σε ανοιχτές
επιμορφωτικές ημερίδες και σεμινάρια, που απευθύνονται σε
σπουδαστές AEN καθώς και σε φοιτητές που παρακολουθούν σπουδές σε ναυτιλιακά τμήματα πανεπιστημίων. Επίσης, ενεργός είναι η παρουσία στελεχών της εταιρείας σε
επιμορφωτικά προγράμματα, όπως αυτά που διοργανώνει η
HELMEPA.
Η Andriaki Shipping Co. Ltd., ωστόσο, επικουρεί όχι μόνο τον
ναυτιλιακό πολιτισμό, αλλά εν γένει την πολιτιστική ζωή του
τόπου. Χαρακτηριστικά μπορεί να αναφερθεί η ίδρυση του
Ναυτικού Μουσείου Άνδρου με δωρεά της οικογενείας του
Νικ. Ι. Γουλανδρή, η υποστήριξη προς το Μουσείο Μπενάκη,
αλλά και η αρωγή προς το έργο της WWF. Επίσης, αξίζει να
γίνει λόγος για τις αμέτρητες πολιτιστικές και λοιπές δωρεές
των αδελφών Ιωάννη, Αλέξανδρου, Άννας και Λεωνίδα Γουλανδρή. Στην Άνδρο διαμόρφωσαν την Πλατεία του Αφανούς Ναύτη με το πρωτοποριακό Γλυπτό του γλύπτη Μιχαήλ
Τόμπρου. Το ίδιο έκαναν στο λιμάνι της Σύρου, με το μνημείο του Αφανούς Ναύτη του γλύπτη Ι. Παππά. Στις ένοπλες
δυνάμεις συνεισέφεραν πλωτά μέσα.
Στην Άνδρο, ο Αλέξανδρος Γουλανδρής ανακατασκεύασε
τον Φάρο «Τουρλίτης», ώστε σήμερα να θεωρείται ο εντυπωσιακότερος παγκοσμίως. Η τελευταία του δωρεά αφορά
το θωρηκτό «Γ. Αβέρωφ».

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ

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

Η βράβευση του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας
«Αρχιπέλαγος» βασίζεται στην πολυσχιδή δράση της οργάνωσης. Με κεντρικό άξονα την αγάπη για τη θάλασσα, μια
αγάπη η οποία διακρίνει και όσους εργάζονται στο Ίδρυμα
Αικατερίνης Λασκαρίδη, το «Αρχιπέλαγος» έχει αναπτύξει
σημαντική δραστηριότητα για την προστασία του περιβάλλοντος και της θαλάσσιας ζωής.
Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» είναι
μια ελληνική μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση,
που συνδυάζει τη διαθεματική επιστημονική έρευνα με την
αποτελεσματική δράση για την προστασία της βιοποικιλότητας στη βορειοανατολική Μεσόγειο, με έμφαση στις
ελληνικές θάλασσες και νησιά και την ενεργό συμμετοχή
των τοπικών κοινοτήτων από το 1998. Η συνεργασία αυτή
δημιουργεί μια στρατηγική βάση, που διευκολύνει και ενισχύει τις δράσεις του Ινστιτούτου σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, επιτρέποντας την προστασία της θαλάσσιας
και χερσαίας βιοποικιλότητας από τη διαρκώς αυξανόμενη
ανθρώπινη παρέμβαση.
Ένας από τους βασικούς στόχους του Ινστιτούτου «Αρχιπέλαγος» είναι να συνδυάσει την εμπειρία και την τεχνογνωσία
της ελληνικής και της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, τις
οποίες αξιοποιεί, με στόχο να συμβάλει στην προστασία της

ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΩΓΗ

Στη φωτογραφία, η κ. Αναστασία Μήλιου, διευθύντρια Έρευνας του
Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος», παραλαμβάνει
το αγαλματίδιο «Ευκράντη» από τον κ. Κωνσταντίνο Μαζαράκη Αινιάν,
γενικό διευθυντή του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη.

μοναδικής βιοποικιλότητας του Αιγαίου και της βορειοανατολικής Μεσογείου.
Επιστήμονες, εμπειρογνώμονες και φοιτητές εργάζονται αφιλοκερδώς στις ερευνητικές βάσεις του «Αρχιπελάγους» στα
νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους. Οι ερευνητικές ομάδες είναι διεπιστημονικές,
καλύπτοντας ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και δεξιοτήτων, και
αποτελούνται από ανθρώπους που προέρχονται από πολλά
μέρη του κόσμου. Γι’ αυτόν τον σκοπό, το «Αρχιπέλαγος»
συνεργάζεται στενά με κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα από την Ευρώπη, την Αμερική και την Ασία.
Στον τομέα της εκπαίδευσης, το «Αρχιπέλαγος» προσφέρει
τη δυνατότητα σε μαθητές και φοιτητές από όλο τον κόσμο
να συμμετάσχουν σε ερευνητικές αποστολές και δράσεις για
την προστασία της βιοποικιλότητας, προσφέροντας πολύτιμη εμπειρία. Συνεργάζεται δε σταθερά με το Πανεπιστήμιο
του Κάρντιφ και το Πανεπιστήμιο του Έσσεξ, στο πλαίσιο
των υποχρεωτικών μαθημάτων πεδίου για τους τελειόφοιτους των Σχολών Θαλάσσιας Γεωγραφίας και Θαλάσσιας
Βιολογίας αντίστοιχα.
Μεταξύ των σημαντικών δράσεων και πρωτοβουλιών του
Ινστιτούτου συμπεριλαμβάνονται η εφαρμογή «Fish4Life»,
η οποία αποσκοπεί στο να ενημερώσει τους καταναλωτές
στην Ελλάδα σχετικά με τις βιώσιμες επιλογές τους στην
κατανάλωση θαλασσινών και να διευρύνει τη συμμετοχή
στο κίνημα για τη διάσωση των θαλασσών μας, αλλά και το
πρόγραμμα AMINESS (Analysis of Marine Information for
Environmentally Safe Shipping). Επιδίωξη του τελευταίου είναι
να συμβάλει στην ασφάλεια, στη διαχείριση ρίσκου και στην
παρακολούθηση της ναυτιλιακής δραστηριότητας με έμφαση στο Αιγαίο. Απώτερος στόχος είναι να μειωθεί η πιθανότητα σοβαρών ναυτιλιακών ατυχημάτων, που θα μπορούσαν
να προκαλέσουν δραματικές περιβαλλοντικές και κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις.
Τέλος, με ιδιαίτερη προσμονή αναμένεται η ολοκλήρωση και
η λειτουργία του Καταφυγίου Θαλάσσιας Ζωής Αιγαίου, που
ετοιμάζεται στους Λειψούς.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ

Α-Δ: Η κ. Αθηνά Συρίμη, η κ. Δέσποινα Παναγιώτου Θεοδοσίου, η κ. Έλπη Πετράκη,
η κ. Ρέα Μητροπούλου και η κ. Ελένη Πολυχρονοπούλου.

Α-Δ: Ο κ. Ηλίας Μπίσιας
και η κ. Ειρήνη Νταϊφά.

Α-Δ: Ο κ. Δημήτρης Φαφαλιός
και ο κ. Γιώργος Ανδρεάδης.

Α-Δ: Ο κ. Ιωάννης Πλατσιδάκης
και ο κ. Αθανάσιος Μαρτίνος.

Α-Δ: Η δρ Άννα Μπρεδήμα
και ο κ. Πάνος Ζαχαριάδης.

Α-Δ: O δρ Ιωάννης Πατινιώτης, ο κ. Νίκος Μαρκάκης και ο κ. Θεόφιλος Ξενακούδης.

Α-Δ: Ο κ. Παναγιώτης Μάλλιος, ο κ. Αναστάσιος Μάλλιος και ο κ. Ηλίας Μάλλιος.

144

Α-Δ: Ο κ. Θεόδωρος Βώκος
και ο κ. Κώστας Φανουριάδης.

Α-Δ: Ο κ. Παύλος Ιωαννίδης
και ο κ. Παύλος Ζερβογιάννης.

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

43, Iroon Polytechniou Ave.
185 35 Piraeus, Greece
T: +30 210 422 3355
F: +30 210 422 3356
ops@mylakiltd.gr
www.mylakiltd.gr

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

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.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ

Α-Δ: Ο κ. Σταμάτης Μπουρμπούλης, ο κ. Ευάγγελος
Σφακιωτάκης και ο κ. Iωάννης Παπαζαφειρίου.

Α-Δ: Ο κ. Πάνος Λασκαρίδης και η κ. Μαργαρίτα Πουρνάρα.

Α-Δ: Ο κ. Μάρκος Νομικός
και ο κ. Νίκος Τριανταφυλλάκης.

Στιγμιότυπο από τη διεθνή έκθεση φωτογραφίας «Η Βάρδια».

Η απονομή των Bραβείων Ευκράντη δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς την πολύτιμη αρωγή
του Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη και την ευγενική χορηγία των ακόλουθων εταιρειών:
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Tradition
of Excellence

Akti Miaouli 35- 39, Piraeus 185 35, Greece
T: +30 210 4292268
F: +30 210 4292271
E: admin@fafalios.gr
www.fafalios.gr
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