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Οι ευρωπαϊκές τράπεζες 
σε νέους ορίζοντες

Δεξαμενόπλοια:
Η επόμενη μέρα

Adina 
Vălean
Η Επίτροπος Μεταφορών 
ανοίγει τα χαρτιά της

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Σουζάνα Λασκαρίδη
Βιωσιμότητα  
και γαλάζια ανάπτυξη

Αντιπαραθέσεις  
και συμμαχίες  
στη Μέση Ανατολή
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LEADING THE WAY IN 
MARINE SOLUTIONS

www.eagle.org/marine

SAFETY LEADERSHIP 
IN A CHANGING WORLD

LEARN MORE TODAY







ΣΥΝΕΧΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗ

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ

ΠΛΗΡΩΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΚΥΒΕΡΝΟ-ΑΝΤΟΧΗ

FLEET XPRESS
Η ΤΑΧΥΤΕΡΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ VSAT ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
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Η δύναμη πίσω από την παγκόσμια συνδεσιμότητα 
inmarsat.com/gxfx

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ 
ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ 
FLEET XPRESS

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Η δύο φορές βραβευμένη δορυφορική υπηρεσία 
της Inmarsat για τη ναυτιλία εγγυάται ένα εντελώς 
νέο πακέτο πλεονεκτημάτων.
Ζήστε την εμπειρία της απαράμιλλης απόδοσης, 
απλότητας και αξιοπιστίας, σε όποιο μέρος του 
κόσμου κι αν δραστηριοποιείστε.



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

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

Partners for performance
gaslogltd.com

INCREASING CERTAINTY

IMPROVING RETURNS
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Οι αριθμοί της ναυτιλίας

ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΕΥΠΟΙΙΑ 
Η ναυτιλία, παρούσα για ακόμα μία φορά  
στις ανάγκες της χώρας

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
Ενωμένοι είμαστε ισχυρότεροι

Συνέντευξη της Adina Vălean, 

Επιτρόπου Μεταφορών της ΕΕ

Εν Πλω
Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι στην Ακτή Μιαούλη

ANΑΛΥΣΗ
Αντιπαραθέσεις και συμμαχίες 
στη Μέση Ανατολή

του Γιάννη Θεοδωρόπουλου

Διεθνή  Ύδατα
Ειδήσεις από τις θάλασσες του κόσμου

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Η βιωσιμότητα μας ωθεί σε έναν διαφορετικό 
τρόπο σκέψης

Συνέντευξη της Σουζάνας Λασκαρίδη,  
Director της Laskaridis Shipping και Ιδρύτριας  
και Διευθύντριας του BlueCycle

Ο Ορίζοντας από τη Γέφυρα
του Καπτ. Γ. Γεωργούλη

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Οι τράπεζες, υπό πίεση, ανοίγουν  
νέους ορίζοντες

Σχολιάζουν οι:

Γιάννης Πλατσιδάκης

Δημήτρης Βασιλάκος

Δέσποινα Ράγια-Πατέρα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Δεξαμενόπλοια: Η επόμενη μέρα

Product Tankers: Ένας βασικός κρίκος  
στη διεθνή ενεργειακή αλυσίδα

του Βαλέντιου Βαλεντή

Η διαχείριση υγραεριοφόρων  
καθίσταται δύσκολη εξίσωση

του Xάρη Βαφειά

Δυνάμεις, Αδυναμίες, Ευκαιρίες, Απειλές  
για την αγορά στον τομέα των VLCCs

του Σταμάτη Μπουρμπούλη

Ανάλυση SWOT για την αγορά  
των Asphalt Tankers

του Kωνσταντίνου Τερζή

Οι Έλληνες πρωταγωνιστές των δεξαμενόπλοιων

Οι πραγματικές συνθήκες της αγοράς

του Δημήτρη Κουρτέση

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

Ενέργεια και Φυσικοί Πόροι

Η πετρελαιοβιομηχανία στη δίνη της πανδημίας

του Στέφανου Πουλημένου

Τεχνολογία και Ναυπηγική

Νεότευκτα
Kyklades Maritime Corporation:
«Nissos Sikinos», «Nissos Sifnos»

Market News

Εν Πτήσει
Επικαιρότητα από τον χώρο των αερομεταφορών

Ναυτικό Μουσείο Λιτοχώρου: Ο κρυφός ναυτι-
κός θησαυρός στους πρόποδες του Ολύμπου

των Ηλία Στεφανίδη και Ηλία Μπίσια

«Η βάρδια» 
Μια έκθεση φωτογραφίας με άρωμα θάλασσας 
από την Isalos.net

της Δρος Μαρίας Σάρδη

Οκτώβριος 2020

Φωτογραφία εξωφύλλου:  
Copyright © : Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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Ιδιοκτησία- Έκδοση
Gratia Εκδοτική Ι.Κ.Ε.

Διευθυντής Σύνταξης 
Ηλίας Μπίσιας

Σύμβουλος Ειδικών Θεμάτων
Πάνος Ζαχαριάδης

Ναυτιλιακός Αναλυτής 
Γιάννης Θεοδωρόπουλος

Οικονομικός Αναλυτής 
Μιχάλης Νικολάου

Ειδικοί συνεργάτες
Καπτ. Γιώργος Γεωργούλης

Στέφανος Πουλημένος
Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος 

Εμπορική Διεύθυνση 
Χρήστος Καπάνταης

Υπεύθυνη Διαφήμισης 
Δήμητρα Τσάκου

Υπεύθυνος Εταιρικής Επικοινωνίας  
και Ειδικών Αφιερωμάτων 

Χάρης Παππάς
 

Creative Directors
Πάνος Παπαναγιώτου
Πανδώρα Γιαμαλίδου

Νew Media 
Ηλίας Στεφανίδης

Διόρθωση κειμένων
Αλεξάνδρα Σφυρή

Φωτογραφίες
ΑΠΕ/ΜΠΕ/ΕΡΑ

Pixabay, Unsplash

Συνδρομές (11 τεύχη)
Ιδιώτες: 60 €

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

Χώρες ΕΕ: 120 €
Χώρες εκτός ΕΕ: 140 €

Gratia Εκδοτική Ι.Κ.Ε.
Εκδοτικές Επιχειρήσεις

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

F: 210-92.22.640
info@gratia.gr

www.naftikachronika.gr

Web strategy development by IT Box

Απόψεις που εκφράζονται στα ενυπό-
γραφα άρθρα δεν εκφράζουν απαραί-
τητα τη γνώμη του περιοδικού. Παρόλο 
που καταβλήθηκαν προσπάθειες για να 
βεβαιωθούμε ότι οι περιεχόμενες στο 
περιοδικό πληροφορίες είναι σωστές, το 
περιοδικό δεν είναι υπεύθυνο για οποια-
δήποτε ανακρίβεια έχει τυχόν παρει-
σφρήσει. Κανένα κείμενο ή φωτογραφία 
δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς 
την προηγούμενη έγγραφη άδεια των  
Ναυτικών Χρονικών.
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 23 εκατ. dwt 
είναι, από τις αρχές του έτους, οι παραγγελίες 
νεότευκτων πλοίων (στοιχεία Clarkson 
Research Services). 

 173 μ. 
είναι το μήκος του μεγαλύτερου 
πυρηνοκίνητου παγοθραυστικού πλοίου 
στον κόσμο. 

 $50 
το βαρέλι εκτιμάται από τη Saxo Bank ότι  
θα είναι η τιμή του πετρελαίου το 2021. 

 3,5% 
θα είναι η αύξηση του στόλου των bulk 
carriers φέτος, σύμφωνα με την BIMCO. 

 1.000 
εκτιμάται ότι θα είναι ο αριθμός των πλοίων 
που θα καταναλώνουν LNG για την κίνησή 
τους έως το 2030. 

 $294,4 δισ. 
ήταν το 2019 η αξία του χαρτοφυλακίου 
δανείων των κορυφαίων 40 τραπεζών του 
ναυτιλιακού κλάδου, σύμφωνα με έκθεση 
της Petrofin. 

 940 
Capesizes μετέφεραν φορτία από την 
Αυστραλία προς την Κίνα κατά τους οκτώ 
πρώτους μήνες του 2020. 

 54,28% 
της χωρητικότητας της Ευρωπαϊκής  
 Ένωσης κατέχουν οι  Έλληνες πλοιοκτήτες. 

Οι αριθμοί
της 
ναυτιλίας
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Και πάλι σήμερα, κατά τη δύσκολη συγκυρία της 
πανδημίας, άμεσα, δυναμικά και συλλογικά οι ναυτι-
λιακοί οίκοι της χώρας στέκονται αρωγοί του τόπου.
Με γνώμονα τη διαχρονική υποστήριξη της ελλη-
νικής ναυτιλιακής οικογένειας στις ανάγκες του 
τόπου, ακολουθούν παραδείγματα κοινωνικής δρά-
σης από ναυτιλιακούς φορείς και ιδρύματα της 
χώρας.

Ίδρυμα Ωνάση

Με τον νέο φωτισμό της λάμπει από τις 30 Σεπτεμ-
βρίου η Ακρόπολη, σκορπίζοντας λίγη από την 
ακτινοβολία της σε όλο τον κόσμο, ενώ η εκδή-
λωση αναμεταδόθηκε ζωντανά σε όλη την υφήλιο.
Στην πόλη που έχει ως «έμβλημα» την Ακρόπολη, 
ο Παρθενώνας είναι ορατός από τα πιο αναπά-
ντεχα σημεία: από ένα στενό ανάμεσα στις πολυ-
κατοικίες, από μπαλκόνια και ταράτσες στον Νέο 
Κόσμο, στο Αιγάλεω, στην Καισαριανή, στον Πει-
ραιά. Αποτελεί το πιο διακριτό σήμα κατατεθέν 
της πόλης και συμβολίζει τις θεμελιώδεις έννοιες 
της αθηναϊκής δημοκρατίας.
Το έργο της αναβάθμισης του φωτισμού στον 
Ιερό Βράχο πραγματοποιήθηκε παρουσία της 

Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλα-
ροπούλου, του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσο-
τάκη, της υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Λίνας Μενδώνη και του προέδρου του Ιδρύμα-
τος Ωνάση, Αντώνη Σ. Παπαδημητρίου.
Το έργο, που αποτελεί δωρεά του Ιδρύματος Ωνά-
ση, αποσκοπούσε στο να φωτιστούν εκ νέου ο 
Βράχος, τα Τείχη, ο Παρθενώνας, τα Προπύλαια, ο 
Ναός της Αθηνάς Νίκης, το Ερέχθειο, το Θέατρο 
του Διονύσου, η Στοά του Ευμένους και το Διονυ-
σιακό Ιερό. Ταυτόχρονα, πέντε ακόμα μνημεία θα 
αποκτήσουν «λάμψη» για πρώτη φορά: το μνημείο 
του Θρασύλλου, οι Χορηγικοί Κίονες, το Ασκλη-
πιείο και τα σπήλαια του Απόλλωνος και της Αγλαύ-
ρου / Κλεψύδρα, καθώς και το Ιερό της Αφροδίτης.
Η επιλογή του φωτισμού δεν είναι τυχαία, καθώς 
το έργο ανατέθηκε στην παγκοσμίου φήμης σχε-
διάστρια φωτισμού Ελευθερία Ντεκώ, με στόχο 
την ανάδειξη του όγκου και της γεωμετρίας του 
κάθε μνημείου από κάθε πιθανό σημείο θέασης. 

Η ναυτιλία, 
παρούσα για 
ακόμα μία 
φορά στις 
ανάγκες  
της χώρας
Σε όλες τις μεγάλες ανάγκες του τόπου, ο ελληνικός 
εφοπλισμός ανέκαθεν στάθηκε συλλογικά παρών.  
Οι ευεργεσίες από τα ιδρύματα αλλά και τους επιχειρηματίες 
της θάλασσας για την υγεία, την εκπαίδευση, την ασφάλεια, 
την άμυνα της χώρας και τον πολιτισμό είναι αναρίθμητες. 
Κανένας άλλος κλάδος της εθνικής μας οικονομίας δεν έχει 
πραγματοποιήσει τόσες ευεργεσίες στην πατρίδα μας.

Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση,  

δρ Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου, κατά την τελετή  

για την παρουσίαση του νέου φωτισμού της Ακρόπολης. 



Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στις τελευταί-
ες θέσεις της Ευρώπης στις μεταμοσχεύσεις.
Στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο 
(ΩΚΚ) υλοποιείται –το μοναδικό στην Ελλά-
δα– Πρόγραμμα Μεταμοσχεύσεων Καρδιάς 
και σύντομα και Πνευμόνων, ενώ το Ίδρυμα 
Ωνάση προχωρά στη δημιουργία του Ωνάσειου 
Εθνικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου (ΩΕΜΕΚ), 
προσφέροντας στην ελληνική κοινωνία ένα 
νοσοκομείο αφιερωμένο στη μεταμόσχευση 
συμπαγών οργάνων. Αυτό το νοσοκομείο θα 
αποτελέσει και ένα κέντρο έρευνας και καινο-
τομίας, που θα αλλάξει το τοπίο των μεταμο-
σχεύσεων στην Ελλάδα.

Ίδρυμα Ευγενίδου

Tο Ίδρυμα Ευγενίδου συνεχίζει να στηρίζει το 
Εθνικό Σύστημα Υγείας, για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας, με την ολοκλήρωση της δωρεάς εργα-

Τα μάρμαρα, πιο λευκά από ποτέ, αντανακλούν πλέον κάθε πτυχή, κάθε 
γεωμετρικό σχήμα, κάθε φυσικό υλικό, τονίζοντας το ανάγλυφο της διακό-
σμησης των μνημείων.
Ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι: «Η δημοκρατία και οι αρχές της κλασι-
κής Αθήνας χρειάζονται περισσότερο φως στις μέρες μας. Η Ακρόπολη απο-
τελεί ένα ορυχείο μνήμης, έναν πυροδότη δημιουργίας και μια αιώνια πυξίδα».
Ο πρόεδρος του Ιδρύματος, Αντώνης Παπαδημητρίου, επισήμανε ότι: 
«Σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, χρειάζεται να ξαναδούμε ως 
πολίτες του κόσμου τον Παρθενώνα πιο φωτεινό, πιο ευδιάκριτο και πιο 
παρηγορητικό. Στη σκοτεινή συγκυρία που αντιμετωπίζουμε, στην πανδημι-
κή κρίση που απειλεί να μας εγκλωβίσει, το φως μοιάζει να είναι ο ισχυρό-
τερος συμβολισμός».
Είναι πλέον φανερό ότι η Αθήνα, μετά και την ανακατασκευή της ιστορικής 
πλατείας Ομονοίας με τη συνεισφορά του Κοινωφελούς Ιδρύματος Α. Κ. 
Λασκαρίδη, εισέρχεται σε μια τροχιά ανανέωσης, που μαζί με άλλες δρά-
σεις θα την καταστήσουν ανερχόμενη τουριστική ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
Με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων και Μεταμοσχεύσε-
ων την 1η Νοεμβρίου, το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (ΩΚΚ) σε 
συνεργασία με το Ίδρυμα Ωνάση θα ενημερώσουν το κοινό με στόχο την 
εξοικείωσή του με τη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις, καθώς η 
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στηριακού και υγειονομικού εξοπλισμού ύψους 
162.890 ευρώ στην 7η Πνευμονολογική Κλινική 
του Νοσοκομείου «Η Σωτηρία».
H δωρεά, η οποία ανακοινώθηκε στις αρχές 
Σεπτεμβρίου, αφορά την αγορά και την τοπο-
θέτηση ενός ολοκληρωμένου και σύγχρονου 
συστήματος βρογχοσκόπησης, εξειδικευμένου 
για ασθενείς με Covid-19, εξοπλισμένου με πλήρη 
πύργο βρογχοσκοπήσεων, πλυντήριο ενδοσκοπί-
ων Series 1 και σύστημα αποστείρωσης και ασφα-
λούς αποθήκευσης 8 ενδοσκοπίων για τον πλήρη 
έλεγχο της επιμόλυνσης.
Παράλληλα, εξοπλίζει πλήρως 10 δωμάτια, δωρίζο-
ντας 30 νοσοκομειακές κλίνες μοντέλο VIDA, 30 
στρώματα και 30 κομοδίνα με τραπεζοτουαλέτα, 
για την ποιοτικότερη περίθαλψη των ασθενών.
Στόχος της συγκεκριμένης δωρεάς του Ιδρύ-
ματος Ευγενίδου είναι η συμβολή στην κάλυψη 
των αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας 
και ειδικότερα του Νοσοκομείου «Η Σωτηρία», 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν με τον απο-
τελεσματικότερο και ασφαλέστερο τρόπο τα 
κρούσματα Covid-19.
Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου, κ.  Λεωνίδας 
Δημητριάδης-Ευγενίδης, σε δήλωσή του ευχαρί-
στησε όλους τους επαγγελματίες υγείας του Νοσο-
κομείου «Η Σωτηρία» και της 7ης Πνευμονολογικής 
Κλινικής, οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν 
τα κρούσματα Covid-19 με υψηλό αίσθημα ευθύ-
νης και καθήκοντος, προσφέροντας τις υπηρεσίες 
τους στους ασθενείς που έχουν ανάγκη. Επιπλέον, 
ο κ. Ευγενίδης αναφέρθηκε στην άψογη συνεργα-
σία τόσο με τη Διοίκηση του νοσοκομείου όσο και 
με τη Διεύθυνση της 7ης Πνευμονολογικής Κλινι-
κής του Νοσοκομείου «Η Σωτηρία» για τη συνεχή 
προσπάθεια ενίσχυσης των αναγκών των ασθενών 
καθώς και του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπι-
κού. Παράλληλα, σημείωσε ότι «είναι καθήκον όλων 

μας να στηρίζουμε την εθνική προσπάθεια για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19, φροντίζο-
ντας για τις ανάγκες των νοσοκομειακών ιδρυμάτων 
της χώρας. Το Ίδρυμα Ευγενίδου, βασικός σκοπός 
του οποίου είναι η συμβολή στην τεχνική παιδεία 
της χώρας μας, με αίσθημα ευθύνης και αλληλεγ-
γύης στέκεται αρωγός της πολιτείας, οποτεδήποτε 
έκτακτες συνθήκες το απαιτούν». 
Το Ίδρυμα Ευγενίδου ανταποκρίθηκε και στις 
ανάγκες του Δημοτικού Σχολείου Σίφνου για 
τεχνολογική αναβάθμιση των υποδομών του, προ-
κειμένου να δημιουργήσει το κατάλληλο εκπαι-
δευτικό περιβάλλον για τους μαθητές και τους 
δασκάλους, δίνοντας έτσι νέες δυνατότητες στο 
εκπαιδευτικό τους έργο, με δωρεά ύψους 15.000 
ευρώ. Η δωρεά από το Ίδρυμα Ευγενίδου-Κλη-
ροδότημα Μαριάνθη Σίμου κάλυψε την αγορά και 
την τοποθέτηση μηχανημάτων ηλεκτρονικού και 
τεχνολογικού εξοπλισμού, ο οποίος θα συμβά-
λει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των μαθητών 
μέσα από την καθημερινή χρήση των νέων τεχνο-
λογιών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τους. 
Συγκεκριμένα δωρίστηκαν: 15 προτζέκτορες και 
αντίστοιχες βάσεις, 2 πολυμηχανήματα, 10 laptops,  
ένα φωτοτυπικό, 5 υπερσύγχρονοι πύργοι υπολογι-
στών και 5 οθόνες 22 ιντσών.
Στη δωρεά του Ιδρύματος περιλαμβάνεται και η 
οργάνωση της βιβλιοθήκης του σχολείου, καθώς 
το Ίδρυμα ανέλαβε την εγκατάσταση, τη συντήρη-
ση και την υποστήριξη του συστήματος ανοιχτού 
κώδικα Koha, ενός από τα πλέον σύγχρονα ολο-
κληρωμένα συστήματα οργάνωσης βιβλιοθηκών.

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος συνεχίζει τις προ-
σπάθειές του για την αντιμετώπιση των συνε-
πειών της πανδημίας Covid-19, με νέες δωρεές 
συνολικού ύψους $10,8 εκατ.
Με την πανδημία να συμπληρώνει πάνω από έξι 
μήνες από το ξέσπασμά της, το Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος (ΙΣΝ) ανακοίνωσε νέο κύκλο δωρεών, 
στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης, 
συνολικού ύψους $100 εκατ., για την αντιμετώπι-
ση των συνεπειών της πανδημίας, ανοίγοντας τον 
δρόμο προς την ανάκαμψη. Με τον τέταρτο κύκλο 
δωρεών, το συνολικό ποσό που έχει διαθέσει το 
ΙΣΝ μέχρι σήμερα ανέρχεται στα $72,3 εκατ.  
Ο τέταρτος κύκλος περιλαμβάνει 38 νέες δωρεές 
συνολικού ύψους $10,8 εκατ., με έμφαση στη συνε-
χιζόμενη υποστήριξη και κάλυψη των πιεστικών 
αναγκών που αντιμετωπίζουν οικογένειες σε ολό-
κληρο τον κόσμο, στην ενίσχυση των νέων ανθρώ-
πων, καθώς και στη δημιουργία των προϋποθέσεων 
για μια δίκαιη οικονομική ανάκαμψη.

ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΕΥΠΟΙΙΑ

O πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου, 

Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης,  

κατά την πρόσφατη επίσκεψή του  

στη Σίφνο.



Πρωτοβουλία για το Παιδί, Βέροια 
Ενίσχυση της απρόσκοπτης λειτουργίας του Κέντρου Ημέ-
ρας, που προσφέρει τις υπηρεσίες του σε εκατοντάδες παι-
διά που αντιμετωπίζουν ενδοοικογενειακή βία και συνθήκες 
υπερβολικής ανέχειας, δεδομένου ότι ο αριθμός ανάλογων 
περιπτώσεων και των συνεπακόλουθων αναγκών έχει αυξη-
θεί εξαιτίας της πανδημίας.

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 
Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου 
ΑΙΓΕΑΣ

Μία ακόμα σημαντικότατη δωρεά προσέφερε μέσω της 
ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ  η οικογένεια Αθανάσιου Μαρτίνου για τις 
ανάγκες του τόπου. Σε συνέχεια των πολλών και σημαντι-
κών δωρεών και χορηγιών για τις εθνικές και τοπικές ανά-
γκες της χώρας σε αυτή την περίοδο των μεγάλων κρίσεων, 
ο εθνικός ευεργέτης της ναυτιλίας στέκεται παρών στις ανά-
γκες της πολιτείας και της κοινωνίας μας. Ειδικότερα, η ελλη-
νική κυβέρνηση εξασφάλισε πρόσφατα 200.000 τεμάχια 
ταχείας εξέτασης αντιγόνων κορονοϊού (Covid-19 Ag Rap-
id Test), η αγορά των οποίων καλύφθηκε από δωρεά του  
κ. Μαρτίνου, ύψους 1.000.000 ευρώ. Τα ταχέα αντιγόνα θα 
χρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με τις οδηγίες των επιστημόνων 
της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, τόσο στην καθημερινή 
κλινική πράξη την περίοδο του χειμώνα όσο και για τη διε-
ρεύνηση επιδημιών. Η πρώτη τους εφαρμογή ήταν στη Μυτι-
λήνη, όταν τον Σεπτέμβριο ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στο 
Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) Μόριας.
Για τη μεταφορά τους οργανώθηκε αερογέφυρα με ειδική 
ναυλωμένη πτήση της Aegean Airlines, η οποία προσγειώθηκε 
την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο αεροδρόμιο της Μυτιλή-
νης και ακολούθως στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» 
στην Αθήνα.

«Το εύρος των δωρεών μας αντικατοπτρίζει 
την πραγματικότητα που βιώνουμε σε αυτό το 
στάδιο της πανδημίας, καθώς η υγειονομική 
και η κοινωνικο-οικονομική κρίση επηρεάζουν, 
και άρα διαμορφώνουν, η μία την άλλη, σε κάθε 
έκφανση της ζωής μας», αναφέρει ο πρόε-
δρος του ΙΣΝ, Ανδρέας Δρακόπουλος. «Το ΙΣΝ 
παραμένει αφοσιωμένο στην αποστολή του να 
συμβάλει στην κάλυψη των σημερινών κρίσιμων 
αναγκών, θέτοντας παράλληλα τα θεμέλια για 
μια ανάκαμψη. Είμαστε εξαιρετικά ευγνώμονες 
στους οργανισμούς με τους οποίους συνεργα-
ζόμαστε, για το έργο και την προσπάθεια που 
καταβάλλουν, κάτω από αυτές τις ιδιαίτερα 
δύσκολες συνθήκες».
Οι δωρεές σε οργανισμούς με δράση στην Ελλά-
δα επικεντρώνονται στην παροχή έκτακτης βοή-
θειας σε πρόσφυγες που αντιμετωπίζουν ιδιαίτε-
ρα επείγουσες συνθήκες σε δύο νησιά της χώρας. 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην προσφορά 
βοήθειας σε ανθρώπους που ζουν με σοβαρές και 
χρόνιες ασθένειες, με τους επιπλέον κινδύνους 
που θέτει η πανδημία για την υγεία τους, καθώς 
και στην υποστήριξη παιδιών που αντιμετωπίζουν 
δύσκολες συνθήκες στο σπίτι τους.

 Ένωση Ασθενών Ελλάδας
Δημιουργία γραμμής υποστήριξης για τη στήριξη 
και την ενδυνάμωση νέων ανθρώπων που ζουν 
με χρόνιες παθήσεις, όπως καρκίνο, διαβήτη και 
κατεσταλμένο ανοσοποιητικό σύστημα, γεγονός 
που τους κατατάσσει στις ευπαθείς ομάδες για 
Covid-19. Μέσω της γραμμής, η οποία δύναται να 
δεχτεί περίπου 1.000 κλήσεις τον μήνα, παρέχε-
ται ολιστική βοήθεια και καθοδήγηση.

Πνοή Αγάπης, Αθήνα
Παροχή αξιοπρεπούς διαμονής και ψυχολογικής 
υποστήριξης σε καρκινοπαθείς με χαμηλό οικο-
νομικό εισόδημα από όλη την Ελλάδα, οι οποί-
οι χρειάζεται να ταξιδέψουν στην Αθήνα για τη 
θεραπεία τους.

Médecins Sans Frontières (Γιατροί Χωρίς 
Σύνορα) (η δωρεά προς τον οργανισμό απαρτίζεται 
από δύο επιμέρους δωρεές, η μία εκ των οποίων 
διατίθεται στην Ελλάδα και η δεύτερη στην Αφρική 
και στη Μέση Ανατολή)
Παροχή έκτακτης ιατρικής βοήθειας, υποστήρι-
ξης για την αντιμετώπιση του Covid-19 και προ-
σφορά βασικών ειδών πρώτης ανάγκης σε πρό-
σφυγες στη Σάμο και στη Λέσβο, συμπεριλαμ-
βανομένων όσων επλήγησαν από τις φωτιές στη 
δομή προσφύγων στη Μόρια μετά την έξαρση 
κρουσμάτων στη δομή.

Ο κ. και η κ. Αθ. Μαρτίνου ανέλαβαν και το 2020 πολυποίκιλες δράσεις  
για την ενίσχυση του συστήματος υγείας της χώρας. Στιγμιότυπο από τη δωρεά στο 401 ΓΣΝΑ.
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Συνέντευξη της Adina Vălean,  
Επιτρόπου Μεταφορών της ΕΕ, στον Ηλία Μπίσια* 

Ενωμένοι 
είμαστε 
ισχυρότεροι

Στην πρώτη της αποκλειστική συνέντευξη 
στον ελληνικό ναυτιλιακό Τύπο, η Επίτροπος 
Μεταφορών της ΕΕ μιλά για τις προκλήσεις 
της αειφόρου ανάπτυξης και τις ανάγκες της 
ευρωπαϊκής ναυτιλίας, για την ανθρωπιστική 
κρίση της αδυναμίας αλλαγών πληρωμάτων, 
για την αντίδραση της Επιτροπής απέναντι στις 
κινεζικές βλέψεις, αλλά και για τις προοπτικές 
προσέλκυσης περισσότερων νέων στο ναυτικό 
επάγγελμα.

* Η συνέντευξη 

ολοκληρώθηκε στις 

28 Σεπτεμβρίου 2020. 

Μπορείτε να διαβάσετε 

το πρωτότυπο κείμενο 

στην ιστοσελίδα των 

Ναυτικών Χρονικών.
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To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να 
σκληρύνει τη στάση του μετά την πρόταση της 
Επιτροπής για την ένταξη της ναυτιλίας στο 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών.  
Τι θα πρέπει να αναμένει η ναυτιλιακή 
βιομηχανία τους επόμενους μήνες; 

Προκειμένου η Ευρώπη να καταστεί η πρώτη 
κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050 σε 
συμφωνία με το European Green Deal, θα πρέ-
πει όλοι οι κλάδοι μεταφορών να συνεισφέρουν 
ως προς αυτόν τον σκοπό, συμπεριλαμβανομένης 
της ναυτιλίας. Με στόχο τη μείωση των επιβλα-
βών εκπομπών αερίων από τη ναυτιλία εντός ΕΕ 
και την ίδια ώρα για να μειωθεί η ατμοσφαιρική 
ρύπανση που προκαλείται από τα πλοία, προς 
όφελος των νησιωτικών και παράκτιων κοινοτή-
των και του περιβάλλοντος, χρειαζόμαστε μια 
δέσμη μέτρων, η οποία θα διατυπωθεί με μεγα-
λύτερη σαφήνεια στην επικείμενη Στρατηγική για 
την Αειφόρο και Έξυπνη Κινητικότητα. Η μείωση 
των εκπομπών της ναυτιλίας απαιτεί δράσεις σε 

τρία κύρια μέτωπα: τη χρή-
ση καθαρότερων, εναλλακτι-
κών καυσίμων, την αυξημένη 
ενεργειακή απόδοση και μια 
ορθή και δίκαιη τιμολογιακή 
πολιτική. Για τον λόγο αυτόν 
αναζητούμε τρόπους να 
αναπτύξουμε τη ζήτηση για 
βιώσιμα εναλλακτικά καύσιμα 
μέσω της πρότασης FuelEU 
Maritime. Επίσης αναζητούμε 
τους βέλτιστους τρόπους για 
να επεκτείνουμε το Ευρωπα-
ϊκό Σύστημα Εμπορίας Εκπο-
μπών, το οποίο με τη σειρά 
του θα οδηγήσει σε οφέλη 
από την ενεργειακή απόδοση 
και θα παράσχει ανάπτυξη 
και διείσδυση σε νέες τεχνο-
λογίες. Οφέλη θα αποκομίσει 
και η βιομηχανία ναυτιλιακού 
εξοπλισμού, μία ακόμα ηγέτι-
δα βιομηχανία παγκοσμίως. 

Το αρχικό στάδιο της προετοιμασίας της νέας 
νομοθετικής πρότασης βρίσκεται σε πλήρη εξέ-
λιξη και ανυπομονώ να ακούσω από όλους τους 
φορείς της βιομηχανίας και των κοινωνικών εταί-
ρων τις απόψεις τους σχετικά με τις καλύτερες 
επιλογές για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.
Φυσικά, σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη και με 
διεθνείς εταίρους, πρέπει να συνεχίσουμε να πιέ-
ζουμε για δράση σε διεθνές επίπεδο, ιδιαίτερα 
εντός του ΙΜΟ. Παραμένουμε πιστοί στη δέσμευ-
σή μας για μια διεθνή προσέγγιση περί αποδοτι-

κής και γρήγορης απανθρακοποίησης του κλά-
δου, της οποίας θα ηγείται ο ΙΜΟ. Χρειαζόμαστε 
ένα ισχυρό παγκόσμιο πλαίσιο. Ενωμένοι είμαστε 
ισχυρότεροι. Eξ ου και η υποστήριξή μας στην 
πραγματική εφαρμογή της αρχικής στρατηγικής 
του ΙΜΟ για τη μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου, ξεκινώντας από βραχυπρόθε-
σμα μέτρα, αλλά προετοιμάζοντας συγχρόνως 
το έδαφος για μακροπρόθεσμες δράσεις. Ελπίζω 
να λάβω θετικές ειδήσεις από την επερχόμενη 
MEPC του ΙΜΟ αργότερα το φθινόπωρο.

Οι αλλαγές πληρωμάτων ήταν ο χειρότερος 
εφιάλτης της ναυτιλιακής βιομηχανίας κατά 
την περίοδο της πανδημίας του Covid-19. 
Εκατοντάδες χιλιάδες ναυτικοί παρέμειναν 
αποκλεισμένοι στη θάλασσα για μήνες. Πώς 
μπορούν τα ευρωπαϊκά κράτη να διασφαλίσουν 
τις αλλαγές πληρωμάτων και την ασφάλειά τους 
όχι μόνο σε ευρωπαϊκές αλλά και σε διεθνείς 
θαλάσσιες πύλες εισόδου; 

Η διασφάλιση της ευημερίας των ναυτικών και ο 
έγκαιρος επαναπατρισμός τους μέσω των αλλα-
γών πληρωμάτων αποτέλεσε προτεραιότητα για 
εμάς από την αρχή της πανδημίας. Καθ’ όλη τη 
διάρκεια της κρίσης έχουμε υπογραμμίσει την 
αναγκαιότητα και τη σημασία ώστε οι ναυτικοί 
να χαρακτηριστούν και να αναγνωριστούν ως 
«essential workers», και υποβάλαμε έκκληση 
στα κράτη-μέλη και στους διεθνείς εταίρους 
να διευκολύνουν τις αλλαγές πληρωμάτων και 
τον επαναπατρισμό των ναυτικών. Υιοθετήσαμε 
συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για την 
Ευρώπη, τις οποίες μοιραστήκαμε με τον ΙΜΟ. 
Έχουμε εργαστεί στενά με τις ναυτιλιακές διοική-
σεις των κρατών-μελών, με εφοπλιστικές ενώσεις 
και ναυτεργατικά σωματεία για να διευθετηθεί το 
ζήτημα άμεσα.
Είμαστε ιδιαίτερα ενεργοί σε παγκόσμιο επίπε-
δο. Από κοινού με τον Αντιπρόεδρο / Ύπατο 
Εκπρόσωπο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, Ζοζέπ Μπορέλ, επικοινώνησα 
με τα έντεκα πιο ενεργά ναυτιλιακά κράτη εκτός 
ΕΕ, καλώντας τα να επιτρέψουν τις αλλαγές 
πληρωμάτων και τις μετακινήσεις των ναυτικών.  
Η Επιτροπή βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με 
τις αντιπροσωπείες της ΕΕ σε πάνω από τριάντα 
χώρες εκτός ΕΕ, για να διαδώσουν το μήνυμα 
προς την ανακούφιση των πληρωμάτων.
Παράλληλα βρίσκομαι σε συχνή επικοινωνία 
με τον Γενικό Γραμματέα του ΙΜΟ και υποστή-
ριξα ενεργά τις προσπάθειές του να διαδώσει 
το μήνυμα της σημασίας των ναυτικών για την 
αντοχή αλλά και την ανάκαμψη του συστήμα-
τος μεταφορών μας από την υφιστάμενη κρίση.  

“
Σε συνεργασία με τα 
κράτη-μέλη και με 
διεθνείς εταίρους, 
πρέπει να συνεχίσουμε 
να πιέζουμε για δράση 
σε διεθνές επίπεδο, 
ιδιαίτερα εντός του ΙΜΟ. 
Παραμένουμε πιστοί στη 
δέσμευσή μας για μια 
διεθνή προσέγγιση περί 
αποδοτικής και γρήγορης 
απανθρακοποίησης του 
κλάδου. 

”
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Εργαζόμαστε στενά με τα Ηνωμένα Έθνη (μέσω 
του ΙΜΟ και του ΙLO), με στόχο την ταχεία επί-
λυση αυτής της κρίσης σε προσεχείς συνεδριά-
σεις τους, συμπεριλαμβανομένου του υψηλότερου 
επιπέδου, της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων 
Εθνών. Πιστεύω ότι, συνδυάζοντας όλες αυτές τις 
προσπάθειες, αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα από 
πολλές οπτικές γωνίες, διασφαλίζοντας ότι ένας 
μεγάλος αριθμός αλλαγών πληρωμάτων θα μπο-
ρούν να πραγματοποιηθούν και πάλι, επιτρέποντας 
στους αποκλεισμένους ναυτικούς να επιστρέψουν 
στην πατρίδα τους. Γνωρίζω ότι πολλοί ναυτικοί 
δεν έχουν ακόμη αποβιβαστεί από τα πλοία για 
να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, αλλά θέλω να 
τους διαβεβαιώσω ότι είναι σταθερή η δέσμευσή 
μας να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να 
μειώσουμε τις όποιες καθυστερήσεις.

Σε πρόσφατη ανάρτησή σας στο Twitter 
αναφέρατε ότι «θα πρέπει να εντατικοποιήσουμε 
την παραγωγή, την ανάπτυξη και τη χρήση 
βιώσιμων εναλλακτικών ναυτιλιακών καυσίμων». 
Ποιες είναι οι κυριότερες προκλήσεις που 
έχετε εισπράξει ως σχόλια από τα εμπλεκόμενα 
μέρη στη βιομηχανία και πώς σκοπεύετε να τα 
αντιμετωπίσετε; 

Πέραν της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης 
του κλάδου, η ενίσχυση της χρήσης βιώσιμων 
εναλλακτικών ναυτιλιακών καυσίμων αποτελεί 
συστατικό στοιχείο για την αντιμετώπιση του 
ζητήματος των εκπομπών της ναυτιλίας. Σήμερα, 
η ναυτιλιακή βιομηχανία βασίζεται σχεδόν απο-
κλειστικά στους υγρούς υδρογονάνθρακες. Μια 
σταδιακή μετάβαση προς βιώσιμες εναλλακτικές, 
όπως τα υγρά βιοκαύσιμα, τα e-liquids και το 
απανθρακοποιημένο αέριο (συμπεριλαμβανομέ-
νων των βιο-LNG και e-gas), το απανθρακοποιη-
μένο υδρογόνο και τα απανθρακοποιημένα καύ-
σιμα, παράγωγα υδρογόνου (μεθάνιο και αμμω-
νία), όπως και η ηλεκτρική ενέργεια, είναι ζωτικής 
σημασίας για να έρθει ο κλάδος πιο κοντά στους 
περιβαλλοντικούς και κλιματικούς μας στόχους. 
Η ανάπτυξη νέων καυσίμων αποτελεί περίπλοκη 
διαδικασία και απαιτεί συντονισμένη δράση από 
την πλευρά της ζήτησης (διαχειριστές πλοίων), 
την πλευρά της προσφοράς (παραγωγοί και δια-
νομείς καυσίμων) και από τις υποδομές (λιμενι-
κές εγκαταστάσεις τροφοδοσίας καυσίμων και 
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας). Κανένας, ανε-
ξαιρέτως, operator δεν μπορεί από μόνος του 
να αντιμετωπίσει αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων.  
Γι’ αυτό και εργαζόμαστε σε πολλά μέτωπα. Προ-
κειμένου να παράσχουμε κίνητρα στη ζήτηση για 
τα συγκεκριμένα καύσιμα, αναπτύσσουμε την 
πρωτοβουλία FuelEU Maritime. Επίσης αναμέ-
νουμε ότι με αυτή την πρωτοβουλία θα ενισχυθεί 
η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από πλοία, προερ-
χόμενη από λιμενικές εγκαταστάσεις στην ξηρά. 
Αναζητούμε επίσης τρόπους να ενισχύσουμε την 
προσφορά μέσω της αναθεώρησης των Οδηγιών 
περί ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ταυτό-
χρονα θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι αναπτύσ-
σονται οι κατάλληλες υποδομές προκειμένου 
προμηθευτές και πελάτες να συνεργαστούν.  
Γι’ αυτόν τον λόγο θα αναθεωρήσουμε το ρυθ-
μιστικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των υποδομών 
εναλλακτικών καυσίμων στην ΕΕ.
Εξετάζουμε διαφορετικές επιλογές για το πώς θα 
επιτύχουμε τους παραπάνω στόχους με βέλτιστο 
τρόπο και είμαστε σε διαρκή διάλογο με τα εμπλε-
κόμενα μέρη. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε εισακούσει 
τις προτιμήσεις της βιομηχανίας για μια τεχνολογι-
κά ουδέτερη προσέγγιση, παρέχοντας ευελιξία και 
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αφήνοντας την επιλογή στους συμμετέχοντες και 
στα εμπλεκόμενα μέρη στη ναυτιλιακή αγορά. Πρέ-
πει επίσης να αξιολογήσουμε με προσοχή τον αντί-
κτυπο στην ανταγωνιστικότητα του κλάδου αλλά 
και τους κινδύνους που ενδέχεται να ανακύψουν 
από τη διαρροή άνθρακα, ενώ την ίδια ώρα θα πρέ-
πει να λάβουμε υπόψη την εξέλιξη της διεθνούς 
νομοθεσίας, ιδιαίτερα σε επίπεδο ΙΜΟ. Παράλληλα 
αναζητούμε τρόπους συνεργασίας με τους διεθνείς 
εταίρους μας σχετικά με την ανάγκη αύξησης της 
χρήσης βιώσιμων καυσίμων παγκοσμίως. Οι διμε-
ρείς και περιφερειακές αυτές ανταλλαγές απόψεων 
μας επιτρέπουν να μοιραστούμε μαζί τους την προ-
σέγγισή μας αλλά και τις βέλτιστες πρακτικές που 
εφαρμόζουμε και να κατανοήσουμε τις ανησυχίες 
τους σε ό,τι αφορά τα βιώσιμα ναυτιλιακά καύσι-
μα. Ο διάλογος αυτός, με τη σειρά του, μπορεί να 
οδηγήσει σε ουσιαστική συνεργασία με στόχο την 
εξεύρεση λύσεων για μια μεγαλύτερη και ταχύτερη 
χρήση βιώσιμων καυσίμων στο μέλλον.

Tο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάκαμψης θα πρέπει 
να περιλαμβάνει και τις μεταφορές, καθώς 
όλοι οι κλάδοι χρειάζονται επενδύσεις. Σε 
ποιους συγκεκριμένους τομείς της ναυτιλιακής 
βιομηχανίας πιστεύετε ότι θα πρέπει να 
διοχετευτούν τα ευρωπαϊκά ταμεία αρωγής; 

Το 75% περίπου του εισαγόμενου εμπορίου της 
Ευρώπης πραγματοποιείται μέσω θαλάσσης, και 
με το 30% αυτού του εμπορίου να μεταφέρεται 
στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, ο ναυτιλιακός κλά-
δος αποτελεί βασικό κομμάτι της εφοδιαστικής 

και μεταφορικής αλυσίδας της 
ΕΕ. Το 2018, περισσότεροι από 
400 εκατ. επιβάτες χρησιμοποί-
ησαν πλοία της ακτοπλοΐας, ως 
επί το πλείστον εντός της ΕΕ. Ο 
κλάδος στο σύνολό του υπο-
στηρίζει περίπου 2,1 εκατ. θέσεις 
εργασίας, συμπεριλαμβανομέ-
νων ναυτιλιακών και λιμενικών 
υπηρεσιών, καθώς επίσης και 
της ναυπηγικής και κατασκευα-
στικής. Πρόκειται λοιπόν για ένα 
πολύπλοκο οικοσύστημα, στο 
οποίο όλοι οι δρώντες αλληλε-
ξαρτώνται.
H πανδημία του Covid-19 έχει 
επηρεάσει όλους αυτούς τους 
οικονομικούς κλάδους, ωστόσο 
η επιβατική κίνηση στην ακτο-
πλοΐα υπήρξε δραματικά συρ-
ρικνωμένη. Απαιτείται μια ολο-
κληρωμένη και ισορροπημένη 

προσέγγιση για την υποστήριξη 
της ανάκαμψης της ναυτιλιακής 
συστάδας (Maritime Cluster) σύμ-
φωνα με τους πράσινους και ψηφι-
ακούς στόχους της ΕΕ. Η ανάκαμ-
ψη βασίζεται σε μια ποικιλία συγκε-
κριμένων υποστηρικτικών πλαισίων 
και εργαλείων, όπως το μελλοντικό 
InvestEU Programme, το οποίο 
μπορεί να μετατρέψει τις προκλή-
σεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ λόγω 
της πανδημίας σε ευκαιρίες. Με τη 
συμμετοχή όλων των κλάδων της 
ναυτιλιακής βιομηχανίας, θα πρέπει 
να επιταχυνθεί η ανάπτυξη τεχνο-
λογιών χαμηλών και μηδενικών 
εκπομπών, καθώς και εναλλακτι-
κών καυσίμων για πλοία, υποδομών 
bunkering για εναλλακτικά καύσιμα, 
αλλά και να καταστεί διαθέσιμη η 
ηλεκτροδότηση στα πλοία από την 
ξηρά. Αυτή η δημόσια παρέμβαση 
μπορεί επίσης να δημιουργήσει 
προϋποθέσεις για νέες καινοτομί-
ες, να επιτρέψει αποτελεσματικές 
ψηφιακές λύσεις και να κινητο-
ποιήσει τον ιδιωτικό τομέα προς 
περαιτέρω επενδύσεις σε βιώσιμες 
υποδομές μεταφορών και προς την 
ανανέωση του στόλου.
Στο πλαίσιο του Recovery and 
Resilience Facility, καλούμε τα 
κράτη-μέλη να υποστηρίξουν 
θεμελιώδεις και μεγάλης κλίμακας 
δράσεις, που θα βοηθήσουν στην ενίσχυση της 
οικονομίας και στην ανάκαμψή της από τις επι-
πτώσεις της πανδημίας του Covid-19, καθώς και 
στην αύξηση της ανθεκτικότητάς της σε παρό-
μοιες μελλοντικές καταστάσεις. Παράλληλα, θα 
ωθήσει την οικονομία σταθερά προς την πράσινη 
και ψηφιακή μετάβαση.
Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη με το γεγονός 
ότι οι μεταφορές –συμπεριλαμβανομένων των 
θαλάσσιων και των ενδομεταφορών– αναγνωρί-
ζονται ως ένας βασικός τομέας για επενδύσεις.

Πολλοί ισχυρίζονται ότι η ναυπηγική και 
η επισκευαστική βιομηχανία έχουν πληγεί 
σοβαρά τα τελευταία χρόνια από τον αθέμιτο 
ανταγωνισμό και τις πρακτικές από τα 
ασιατικά ναυπηγεία. Πώς μπορεί η Ευρώπη 
να εξασφαλίσει τα συμφέροντά της και 
να προστατεύσει την τεχνογνωσία και το 
εργατικό δυναμικό της σε αυτόν τον τομέα; 
Με τη Ρουμανία να αποτελεί ένα από τα λίγα 

“
Γνωρίζω ότι πολλοί 
ναυτικοί δεν έχουν 
ακόμη αποβιβαστεί 
από τα πλοία για 
να επιστρέψουν 
στην πατρίδα τους, 
αλλά θέλω να τους 
διαβεβαιώσω ότι είναι 
σταθερή η δέσμευσή 
μας να συνεχίσουμε τις 
προσπάθειές μας για να 
μειώσουμε τις όποιες 
καθυστερήσεις.

”
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ευρωπαϊκά κράτη που έχουν επιχειρήσει να 
διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους στους 
τομείς ναυπήγησης και επισκευών πλοίων, ποιες 
πρωτοβουλίες θα αναλάβετε;

Οι βιομηχανίες που σχετίζονται με τη ναυτι-
λιακή τεχνολογία και τη ναυπηγική αποτελούν 
σημαντικές πηγές εργασίας και ανάπτυξης για 
την Ευρώπη. Γι’ αυτόν τον λόγο, η Επιτροπή 
έχει αποφασίσει ότι το «Horizon Europe», το 
πρόγραμμα ερευνών και καινοτομιών της ΕΕ 
για την περίοδο 2021-2027, θα υποστηρίξει το 
Waterborne Technology Platform. Η νέα αυτή 
συνεργασία θα εφαρμόσει ένα κοινό μεσο-
πρόθεσμο και μακροπρόθεσμο πλαίσιο για την 
έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και ένα Στρατηγι-
κό και Ερευνητικό Χαρτοφυλάκιο, με στόχο για 
παράδειγμα την πλήρη εξάλειψη των επιβλαβών 
για την ατμόσφαιρα και τη θάλασσα εκπομπών 
της ναυτιλίας έως το 2050.
Επιπλέον, η ευρωπαϊκή ναυπηγική βιομηχανία 

αντιμετωπίζει παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η 
υπερπροσφορά χωρητικότητας, η αποδυναμωμέ-
νη ζήτηση και οι χαμηλές τιμές. Έχουμε έντονο 
ενδιαφέρον για τη διατήρηση και την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας της συγκεκριμένης βιο-
μηχανίας της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο, και ιδίως 
για την παγκόσμια ηγετική θέση της στις πράσι-
νες τεχνολογίες της ναυτιλίας και στον εξοπλι-
σμό πλοίων. 
Οι κρατικοί μηχανισμοί και τα πλαίσια στήρι-
ξης που έχουν υιοθετηθεί από ορισμένες τρί-
τες χώρες έχουν επιδεινώσει την κατάσταση. 
Έχουμε δεσμευτεί να αντιμετωπίσουμε αυτές τις 
στρεβλώσεις που έχουν αρνητικές επιπτώσεις σε 
εταιρείες της ΕΕ, οι οποίες δραστηριοποιούνται 
σε όλους τους τομείς της ναυτιλιακής τεχνολο-
γίας και της ναυπηγικής. Αυτός είναι ο λόγος για 
τον οποίο θα εξετάζουμε πολύ πιο προσεκτικά 
ξένες επιδοτήσεις που ενδέχεται να δημιουρ-
γήσουν στρεβλώσεις σε ένα υγιές περιβάλλον 
ανταγωνισμού ισότιμων όρων, είτε αφορά τη 

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
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ναυπηγική βιομηχανία, 
είτε την επιχειρηματι-
κότητα, είτε τις επεν-
δύσεις σε υποδομές, 
και θα προτείνουμε 
συγκεκριμένα μέτρα 
τον επόμενο χρόνο.
Η νέα Στρατηγική μας 
για τη Βιομηχανία, που 
εγκρίθηκε τον Μάρτιο 
του 2020, καθορίζει 
μια σειρά δράσεων για 
την υποστήριξη όλων 
των φορέων και των 
εμπλεκόμενων μερών 
της ευρωπαϊκής βιο-
μηχανίας, συμπεριλαμ-
βανομένων των κατα-

σκευαστών και των εφοδιαστών ναυτιλιακών εξο-
πλισμών. Αυτές οι δράσεις θα συμβάλουν στην 
επίτευξη βασικών προτεραιοτήτων: τη διατήρηση 
της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομη-
χανίας, καθιστώντας την Ευρώπη περιβαλλοντικά 
ουδέτερη έως το 2050 και διαμορφώνοντας το 
ψηφιακό μέλλον της ηπείρου μας. Περιλαμβά-
νουν δε ένα Σχέδιο Δράσης για την Πνευματι-
κή Ιδιοκτησία και μια ανανεωμένη εστίαση στην 
καινοτομία, στις επενδύσεις και στις δεξιότητες. 
Θέλω να τονίσω ότι αναγνωρίζουμε τη ναυπηγική 

βιομηχανία ως μία από τις βιομηχανίες που έχουν 
τόσο την ευθύνη όσο και τις προοπτικές να προ-
ωθήσουν τις δύο σημαντικές και μεταβατικές μας 
επιδιώξεις: την υποστήριξη της ανταγωνιστικότη-
τας των βιομηχανιών της Ευρώπης και τη βελτίω-
ση της συνδεσιμότητας.

Ποια είναι η αντίδραση της νέας Επιτροπής 
στον λεγόμενο οικονομικό ιμπεριαλισμό της 
Κίνας εντός της Ευρώπης; Το Κολέγιο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής αντιμετωπίζει  
με σκεπτικισμό τις εμπορικές πολιτικές  
του Πεκίνου; 

Η σχέση ΕΕ-Κίνας είναι στρατηγικά σημαντική 
και ταυτόχρονα χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερες 
προκλήσεις για εμάς. Η Κίνα είναι διαπραγματευ-
τικός εταίρος και συνομιλητής, οικονομικός αντα-
γωνιστής και συστημικός αντίπαλος. Συνεχίζουμε 
να έχουμε μια μη ισορροπημένη εμπορική και 
επενδυτική συνεργασία. Οι συνεχιζόμενες δια-
πραγματεύσεις μας για μια συμφωνία-πλαίσιο για 
θέματα επενδύσεων είναι μία από τις κύριες πρω-
τοβουλίες μας για την αντιμετώπιση αυτής της 
κατάστασης. Πολλά ακόμη απομένουν να γίνουν 
σχετικά με την επιχειρηματική συμπεριφορά των 
δημόσιων και κρατικών κινεζικών επιχειρήσεων, 
τις αναγκαστικές μεταφορές τεχνολογίας (forced 
technology transfers) και τη διαφάνεια των επι-
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δοτήσεων (ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά 
για τους ευρωπαϊκούς εταίρους σε συνάρτηση με τη βιώσιμη 
ανάπτυξη).
Στο πλαίσιο της μετά Covid-19 ανάκαμψης, οι επενδύσεις θα 
παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο. Για να επιτύχουμε την ανά-
καμψη, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι επενδύσεις μας είναι 
βιώσιμες, τόσο οικονομικά όσο και περιβαλλοντικά, και να 
ευθυγραμμίζονται με τους παγκόσμιους κανονισμούς και τις 
παγκόσμιες προδιαγραφές. Όλα αυτά αφορούν τις επενδύ-
σεις προς την ΕΕ, είτε προέρχονται από την Κίνα είτε από 
άλλη χώρα. Για τον λόγο αυτόν, δημιουργήσαμε πέρυσι έναν 
ευρωπαϊκό μηχανισμό για τον έλεγχο ξένων επενδύσεων, ο 
οποίος θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία τον επόμενο μήνα. Η 
ΕΕ και η Κίνα μοιράζονται κοινά συμφέροντα προκειμένου να 
διασφαλίσουν ότι όλες οι επενδύσεις σε εγχειρήματα συνδε-
σιμότητας –συμπεριλαμβανομένων και αυτών που στηρίζο-
νται στο Belt and Road initiative– σέβονται αυτές τις αρχές. 
Θα συνεχίσουμε να διαπραγματευόμαστε με την Κίνα όσον 
αφορά τις επενδύσεις και τη συνδεσιμότητα, με απώτερο 
σκοπό την ενίσχυση του έργου της ΕΕ, δηλαδή τη βιώσιμη 
συνδεσιμότητα, με οφέλη για όλους όσοι εμπλέκονται.

Όλοι οι αρμόδιοι Επίτροποι την τελευταία δεκαετία 
έχουν τονίσει την επιτακτική ανάγκη για περισσότερους 
Ευρωπαίους ναυτικούς. Ωστόσο, παρά την πρόθεση 
της Επιτροπής, οι περισσότερες προτάσεις δεν είχαν 
την αναμενόμενη επιτυχία. Σε μια περίοδο η οποία 
χαρακτηρίζεται από έντονη ανεργία, κυρίως σε πολλές 
περιφέρειες της Ευρώπης, πώς μπορεί η Επιτροπή να 
προωθήσει το ναυτικό επάγγελμα όχι μόνο σε ναυτιλιακές 
κοινότητες αλλά και σε περίκλειστες περιοχές με μεγάλη 
ανεργία για τους νέους; 

Ανέκαθεν επιδιώκαμε οι πρωτοβουλίες μας για την προώθηση 
του ναυτικού επαγγέλματος να είναι ανοιχτές για όλους τους 
πολίτες, στοχεύοντας κυρίως στους νέους σε όλα τα κρά-
τη-μέλη. Εγκαινιάσαμε πολλές δράσεις και μελέτες, όπως αυτή 
του Blueprint Skills Sea, υπό το πρόγραμμα Erasmus+, η οποία 
ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2018 και διαρκεί τέσσερα χρόνια.
Πρόσφατα δημοσιεύσαμε και μια μελέτη σχετικά με τις κοι-
νωνικές πτυχές του κλάδου των μεταφορών, η οποία επικε-
ντρώνεται στα επιτεύγματα των πρόσφατων πολιτικών που 
υιοθετήθηκαν, καθώς και σε ορισμένα κενά και ελλείψεις που 
επιδρούν σε κοινωνικές διαστάσεις από το 2011. Η μελέτη 
εντόπισε επίσης πιθανές πρωτοβουλίες και δράσεις, οι οποί-
ες θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν καλύτερες επαγγελματι-
κές και γενικότερες συνθήκες διαβίωσης για τους ναυτικούς, 
καθώς και να προωθηθεί το ναυτικό επάγγελμα. Η πανδημία 
του Covid-19 έχει θέσει τους εργαζομένους μας στις μετα-
φορές, όπως είναι οι ναυτικοί, στο προσκήνιο των ανησυχιών 
μας. Επομένως, ανυπομονώ να συζητήσω με τα κράτη-μέλη 
μας και τους Ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους τις προτά-
σεις για περαιτέρω ανάπτυξη πολιτικών, έτσι ώστε να υπάρξει 
μεγαλύτερη ομοφωνία και σύμπλευση στο μέλλον. Danica Maritime Services GmbH
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Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών: 
Ένα τέρας ή ένα… τίποτα;

Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στην Ολομέλειά του υπερψήφισε, 
όπως αναμενόταν, τη νομοθετική πρόταση της 
αρμόδιας επιτροπής, με την οποία πλέον η ναυ-
τιλία θα πρέπει σχετικά άμεσα να «ενταχθεί» και 
αυτή, ως κλάδος των μεταφορών, στο Σύστημα 
Εμπορίας Εκπομπών (EU ETS). Οι ευρωβουλευ-
τές όρισαν ως καταληκτική ημερομηνία την 1η 
Ιανουαρίου 2022. Παράλληλα θεωρούν ότι πρέ-
πει να ληφθούν πολιτικές αποφάσεις και νομοθε-
τικές πρωτοβουλίες, ώστε οι εκπομπές άνθρακα 
από τα πλοία να συρρικνωθούν κατά 40% έως το 
2030. Μέχρι πρότινος, η ναυτιλία είχε εξαιρεθεί, 
για διάφορους λόγους, από το εν λόγω Σύστημα 
και δεν υπήρχαν αυστηρά και πιεστικά χρονο-
διαγράμματα για τις εκπομπές άνθρακα από τα 
εμπορικά πλοία. Το σύνολο των ευρωβουλευτών, 
πάντως, όλων των παρατάξεων, επιθυμούσαν εδώ 

και καιρό την αλλαγή της υπάρχουσας νομοθεσί-
ας, αν και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα υποστήρι-
ξε με πρότασή του την αξιολόγηση του αντικτύ-
που της παραπάνω περιβαλλοντικής νομοθεσίας, 
πριν από τη θέσπιση του νέου Συστήματος.
Η εισήγηση της ευρωβουλευτού των Πρασίνων 
Jutta Paulus για τροποποίηση του Κανονισμού 
σχετικά με την Παρακολούθηση, Αναφορά και 
Επιβεβαίωση των εκπομπών άνθρακα από τη 
ναυτιλία υποστηρίζει παράλληλα τη δημιουργία 
ειδικού ταμείου από την ΕΕ, ειδικά διαμορφω-
μένου για τη σε βάθος χρόνου ανάπτυξη περι-
βαλλοντικά «ουδέτερων πλοίων», τη θέσπιση 
περισσότερων θαλάσσιων προστατευμένων 
περιοχών και τη χρηματοδότηση ερευνών για 
πιο πράσινα πλοία. Η κ. Jutta Paulus δήλωσε, μετά 
την ετυμηγορία της Ολομέλειας, ότι: «Η σημερινή 
ψηφοφορία αποτελεί σημαντική επιτυχία για την 
προστασία του περιβάλλοντος. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο κάνει ένα μεγάλο βήμα για την προ-
στασία του». Απευθυνόμενη προς την πρόεδρο 

Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι  
στην Ακτή Μιαούλη



της Επιτροπής, η οποία ήταν παρούσα στην Ολομέλεια, δήλωσε: «Καλούμε 
την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, να θέσει ως 
προτεραιότητα τον στόχο της ΕΕ σχετικά με την κλιματική αλλαγή και να 
εφαρμόσει την αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει” και στον κλάδο της ναυτιλίας. 
Μεσοπρόθεσμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να θέσει στόχους μείωσης 
για τις εκπομπές μεθανίου και μια στρατηγική για τα ευρωπαϊκά λιμάνια».
Με την ένταξη της ναυτιλίας στο ETS, επιτυγχάνεται η επέκταση του κανο-
νισμού MRV ως υποχρεωτικού μέσου άμεσης μείωσης εκπομπών. Σύμφω-
να με την εγκριθείσα εισήγηση, τα ποντοπόρα και ακτοπλοϊκά πλοία, μιας 
συγκεκριμένης χωρητικότητας και άνω, που θα εισέρχονται ή θα επιχειρούν 
σε λιμένες της Ευρώπης θα πρέπει επίσης να μειώσουν τις εκπομπές διοξει-
δίου του άνθρακα κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030. Αν και η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή θα πρέπει να καταθέσει συγκεκριμένη πλέον πρόταση και εμμέ-
σως πλην σαφώς να «εισακούσει» την άποψη της Ολομέλειας των ευρω-
βουλευτών, το αρμόδιο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ, το οποίο εκπροσωπεί 
όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, ενδέχεται να διαφοροποιήσει τη στάση του και 
άρα να καθυστερήσει ή και να αποκρούσει την πολιτική αυτή απόφαση της 
Ολομέλειας των ευρωβουλευτών. Οι διαπραγματεύσεις Κοινοβουλίου-Συμ-
βουλίου κατά πάσα πιθανότητα θα ξεκινήσουν τη νέα χρονιά, αλλά στο 
μεταξύ θα έχει προχωρήσει το impact assessment της Κομισιόν. Η μεγά-
λη αποδοχή όμως της πρότασης για ένταξη της ναυτιλίας στο ευρωπαϊκό 

Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών από το σύνολο των 
ευρωβουλευτών ήδη θορυβεί τους ναυτιλιακούς 
αναλυτές αλλά και φορείς, οι οποίοι διακρίνουν 
μια εμφανή και αυξητική πλέον πίεση του μόνου 
αιρετού σώματος της ΕΕ ώστε να θεσπιστούν 
άμεσα νέοι κανόνες για μια πιο πράσινη ευρω-
παϊκή ναυτιλία.
Στο σύνολό τους όλοι οι θεσμικοί φορείς εκπρο-
σώπησης του εφοπλισμού, τόσο σε εθνικό όσο 
και σε περιφερειακό επίπεδο, έχουν εναντιωθεί 
έντονα και με σαφή επιχειρήματα στο ενδεχόμε-
νο να συμπεριληφθεί η ναυτιλία στο ευρωπαϊκό 
Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών. Δημοσιογραφικές 
πηγές αναφέρουν ότι ο ευρωπαϊκός εφοπλισμός 
στέκεται ενωμένος εναντίον της συγκεκριμένης 
πρότασης. Με δηλώσεις της τόσο η ECSA όσο 
και άλλες εφοπλιστικές ενώσεις έχουν επισημά-
νει ότι επιθυμούν μια παγκόσμια πολιτική προ-
σέγγιση και όχι μια περιφερειακή ρύθμιση. Κατά 
τις εφοπλιστικές ενώσεις, το νέο σύστημα που 
προτείνεται τόσο βιαστικά και χωρίς ουδεμία 
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εξέταση των επιπτώσεών του για τον κλάδο θα 
οδηγήσει σε ένα πολύπλοκο και δαιδαλώδες 
γραφειοκρατικό και εποπτικό σύστημα, το οποίο 
θα επηρεάσει αρνητικά τις μικρομεσαίες διαχει-
ρίστριες εταιρείες. Σημειώνουν, δε, ότι οι πολιτι-
κές αυτές πρωτοβουλίες υπονομεύουν το έργο 
και τον ρόλο του ΙΜΟ.
Την ίδια ώρα, αναλυτές υποστηρίζουν ότι οι μικρές 
εταιρείες τόσο στον ευρωπαϊκό βορρά όσο και 
στον νότο αποτελούν και τη ραχοκοκαλιά της 
ευρωπαϊκής ναυτιλίας και ήδη βάλλονται από τον 
διεθνή ανταγωνισμό και τις οικονομικές και κοι-
νωνικές δυσκολίες της εποχής. Έμπειρος γνωστής 
των θεμάτων δήλωσε μάλιστα για τη βιαστική πίε-
ση προς την Κομισιόν, που φάνηκε να ασκούν οι 
ευρωβουλευτές για τη θέσπιση του συστήματος, 
ότι: «Δεν γίνεται να θεσπίζεις τέτοιο κανονισμό 
χωρίς impact assessment. Βέβαια δεν γνωρίζουμε 
ακόμη τις λεπτομέρειες του κανονισμού. Μπορεί 
να δημιουργηθεί ένα τέρας, μπορεί και τίποτα».
Έντονη ήταν όμως και η αντίδραση της 
INTERCARGO μετά την υπερψήφιση της νομο-
θετικής πρότασης από την αρμόδια επιτροπή. 
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, η ένταξη 
της ναυτιλίας στο ETS αγνοεί τις εκκλήσεις της 
INTERCARGO και της ναυτιλιακής βιομηχανίας 
στο σύνολό της για συνεργασία και κοινή υιο-
θέτηση λύσεων προς την επίτευξη του στόχου 
της μείωσης των GHG εκπομπών από τα πλοία. 
Παράλληλα υπογραμμίζει ότι ο ΙΜΟ εργάζεται 
για να εξασφαλίσει ένα κοινό πεδίο κανονισμών 
που θα διέπουν τη βιομηχανία, σε αντίθεση με 
ευρωπαϊκά ή περιφερειακά μέτρα, τα οποία δημι-
ουργούν στρεβλώσεις και αγορές πολλών και 
διαφορετικών ταχυτήτων, ακόμα και εμπορικές 

διενέξεις. Μια ενδελεχής αξιολόγηση του αντι-
κτύπου της ένταξης της ναυτιλίας στο ETS κρί-
νεται επιτακτική.

Οι κινεζικές βλέψεις και ο αντίκτυπος  
στο θαλάσσιο εμπόριο και στη ναυτιλία

Το νέο πενταετές πλάνο της Κίνας για την 
ασφάλεια και τη διατήρηση των προμηθειών 
της, αρχής γενομένης από το 2021, περιλαμβάνει 
αυξήσεις-μαμούθ στα αποθέματα πετρελαίου, 
μεταλλευμάτων και γεωργικών εμπορευμάτων, 
σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν αξιωματούχοι 
στο Bloomberg.
Οι ίδιοι τονίζουν ότι το Πεκίνο μοιάζει έτοιμο 
να διδαχτεί από την υφιστάμενη κρίση της παν-
δημίας αλλά και από την επιδείνωση των εμπο-
ρικών σχέσεων με τις ΗΠΑ και τους συμμάχους 
τους. Ως εκ τούτου, στις βλέψεις της κυβέρνησης 
εντάσσεται και η εξασφάλιση των απαραίτητων 
προμηθειών κύριων εμπορευμάτων, προκειμένου 
καμία ενδεχόμενη κρίση να μη θέσει σε κίνδυνο 
την εφοδιαστική αλυσίδα.
Η νέα στρατηγική της κινεζικής κυβέρνησης για 
το 2021-2025 θα παρουσιαστεί σύντομα, σύμφωνα 
με το δημοσίευμα του Bloomberg, και θα περιλαμ-
βάνει αύξηση της εγχώριας παραγωγής και κατα-
νάλωσης, αλλά και έμφαση στον τομέα της τεχνο-
λογίας, προκειμένου να «θωρακιστεί» η δεύτερη 
μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου απέναντι σε 
στρεβλώσεις της παγκόσμιας οικονομίας.
Παρά το γεγονός ότι οι ποσότητες αποθεμά-
των της National Food and Strategic Reserves 
Administration δεν γίνονται ευρέως γνωστές, κατά 
καιρούς τα στοιχεία αυτά έχουν διαρρεύσει. Τον 
περασμένο μήνα, το Bloomberg αποκάλυψε ότι 
στα πλάνα της Κίνας περιλαμβάνεται η εισαγωγή 
2.000 τόνων κοβαλτίου, το οποίο είναι απαραίτητο 
για την κατασκευή μπαταριών ηλεκτρικών οχημά-
των. Μέσα στον χρόνο, δε, η Κίνα εισήγαγε μεγά-
λες ποσότητες πετρελαίου μετά την κατάρρευση 
των τιμών, ενώ σημαντικά αυξημένες ήταν και οι 
εισαγωγές χαλκού προς στήριξη των εγχώριων 
βιομηχανιών. Εν αντιθέσει, οι εισαγωγές χοιρινού 
παρουσιάζουν στασιμότητα υπό τον φόβο της 
αφρικανικής πανώλης των χοίρων.
Στο πλαίσιο αυτό, ο ασιατικός γίγαντας θα προβεί 
στην κατασκευή μεγάλων εγκαταστάσεων αποθή-
κευσης αυτών των αποθεμάτων, ιδίως πετρελαϊκών, 
στην κινεζική ενδοχώρα. Τα παραπάνω αναμφί-
βολα θα επηρεάσουν και το θαλάσσιο εμπόριο, 
καθώς, σε περίπτωση που η Κίνα αυξήσει κατα-
κόρυφα τις εισαγωγές της προς την εκπλήρωση 
αυτού του στόχου, ένας αυξανόμενος αριθμός 
πλοίων θα κατευθύνεται στη χώρα τα επόμενα έτη. 

ΕΝ ΠΛΩ
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Σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα οι παραγγελίες 
πλοίων

Σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα βρίσκεται η αναλο-
γία του orderbook για όλους τους τύπους πλοίων 
σε σχέση με τον υφιστάμενο στόλο, σύμφωνα με 
στοιχεία της Clarkson Research Services.
Ειδικότερα, η Clarksons Research αναφέρει ότι 
η εν λόγω αναλογία ανέρχεται στο 7,4%, αριθμός 
που έχει να καταγραφεί από το 1989.
Αν και υπάρχουν κλάδοι που επιδεικνύουν καλύ-
τερες αναλογίες, όπως αυτός των LNG carriers, 
οι παραγγελίες για πλοία όπως tankers, bulkers 
και containerships είναι εξαιρετικά χαμηλές σε 
σχέση με τον αριθμό των πλοίων που συναποτε-
λούν τον παγκόσμιο στόλο.
Παράλληλα, η παραγωγική ικανότητα των ναυπη-
γείων σε παγκόσμιο επίπεδο έχει μειωθεί κατά 
40% συγκριτικά με τα ιστορικά υψηλά επίπεδα 
της περιόδου 2010-2011.
Μέχρι στιγμής, για το 2020, οι παραγγελίες αγγί-
ζουν τα 23 εκατ. dwt, με την Clarksons Research 
να εκτιμά ότι θα φτάσουν τα 30 εκατ. dwt έως 
το τέλος του έτους. Όσον αφορά τον μέσο όρο 
παραδόσεων πλοίων από το 2010 μέχρι και το 
2019, αυτός ανέρχεται στα 116 εκατ. dwt, με τις 
εκτιμήσεις για τις παραδόσεις πλοίων του 2020 
να κάνουν λόγο για παραδόσεις 84 εκατ. dwt. 
Ο αριθμός αυτός ξεπερνά κατά πολύ αυτόν των 
παραγγελιών, με το orderbook να έχει καταγρά-
ψει πτώση κατά 20% από τις αρχές του έτους 
μέχρι και τον Σεπτέμβριο.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο ναυλομεσιτικός 
οίκος, η αναλογία βιβλίου παραγγελιών-υφιστάμε-
νου στόλου αναμένεται να φτάσει σε ακόμα χαμη-
λότερα επίπεδα, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

 Έκκληση της ναυτιλίας για την ασφάλεια 
προσφύγων και μεταναστών στη Μεσόγειο

Ανοικτή επιστολή προς την πρόεδρο της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, τον 
αντιπρόεδρο Μαργαρίτη Σχοινά, την Επίτροπο 
Εσωτερικών Υποθέσεων Ylva Johansson και την 
Επίτροπο Μεταφορών Adina Valean απέστειλαν 
πρόσφατα από κοινού η ECSA, το ICS, η ΙΤF και 
η ΕΤF, με αφορμή την αύξηση των προσφυγικών 
και μεταναστευτικών ροών στην Ευρώπη.
Από την ανάδειξη του σημαντικού ζητήματος 
της προσφυγικής κρίσης το 2014, εμπορικά πλοία 
έχουν συντελέσει στη διάσωση 80.000 αποκλει-
σμένων ανθρώπων στην Κεντρική Μεσόγειο.
Ενώ ο αριθμός αυτός είχε μειωθεί, διαφαίνεται 
ότι η τάση αυτή έχει επανέλθει και, σύμφωνα με 
στοιχεία της Frontex, υπάρχει αύξηση των προ-
σφυγικών ροών κατά 86% σε σχέση με το 2019. 
Στην κοινή επιστολή τους, ECSA, ICS, ITF και ETF 
αναφέρουν ότι η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα ανη-
συχητική για τη ναυτιλία, καθώς τα σκάφη που 
μεταφέρουν αυτούς τους ανθρώπους διέρχονται 
από διεθνείς ναυτιλιακούς διαδρόμους, αυξάνο-
ντας την πιθανότητα εμπορικά πλοία να κληθούν 
να παράσχουν βοήθεια προς τη διάσωσή τους.
Όπως έκδηλα φάνηκε από τα πρόσφατα περι-
στατικά στα πλοία «Talia» και «Maersk Etienne», 
δεν υπάρχουν εγγυήσεις για άμεση συνδρομή και 
βοήθεια από πλευράς των αρχών, προκειμένου τα 
πληρώματα αλλά και οι ναυτιλιακές εταιρείες να 
ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες που δημιουρ-
γούνται για τους εγκλωβισμένους πρόσφυγες και 
μετανάστες.
Οι UNCLOS και SOLAS επιβάλλουν συμπληρω-
ματικές υποχρεώσεις σε πλοία και νησιωτικά κρά-
τη για τη διασφάλιση της διάσωσης ατόμων που 
βρίσκονται σε κίνδυνο στη θάλασσα, ανεξάρτητα 
από την εθνικότητά τους ή τις συνθήκες υπό τις 
οποίες βρίσκονται, και αποβιβάζονται σε ασφαλή 
μέρη σύμφωνα με τις οδηγίες που λαμβάνονται 
από την Αρχή Έρευνας και Διάσωσης (SAR).
Στην ανοικτή επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή τονίζεται ότι τα εμπορικά πλοία δεν έχουν 
κατασκευαστεί ούτε είναι εξοπλισμένα για τέτοιου 
είδους επιχειρήσεις, με τα πληρώματα να καλού-
νται να διαχειριστούν την κατάσταση υπό πίεση.
Οι ECSA, ICS, ITF και ETF σημειώνουν ότι, ενώ οι 
προκλήσεις από την πανδημία είναι γνωστές και 
σημαντικές, είναι ζωτικής σημασίας τα κράτη-μέλη 
να διασφαλίσουν τη διάσωση και την αποβίβαση 
προσφύγων και μεταναστών στο πλησιέστερο 
λιμάνι.
«Η ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα είναι ύψιστη 
αρχή, η οποία πρέπει να τυγχάνει σεβασμού υπό 
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όλες τις συνθήκες», αναφέρεται στην ανακοίνωση. 
Συνεπώς θα πρέπει τα κράτη-μέλη να διασφαλί-
σουν στους πλοιάρχους και στα κατώτερα πληρώ-
ματα των πλοίων, που διασώζουν πρόσφυγες και 
μετανάστες, ότι θα απαλλάσσονται από αυτές τις 
επιχειρήσεις όσο το δυνατόν ταχύτερα και ασφα-
λέστερα, σε συμφωνία με τις διεθνείς νομοθεσίες.
Τελευταία παρατηρείται από τα κράτη-μέλη η 
τάση να αρνούνται την παροχή βοήθειας στα 
εμπορικά πλοία τα οποία διασώζουν πρόσφυ-
γες και μετανάστες, με αποτέλεσμα να καθίστα-
νται αναγκαίες μακροπρόθεσμες λύσεις και ένα 
συντονισμένο πλαίσιο μεταξύ των μελών της ΕΕ 
σε σχέση με τις υποχρεώσεις τους απέναντι στις 
διεθνείς νομοθεσίες.
Οι ECSA, ICS, ITF και ETF κάνουν έκκληση για 
τη λήψη άμεσων μέτρων, με γνώμονα πάντα την 
ασφάλεια των πλοίων, των πληρωμάτων και των 
διασωθέντων ανθρώπων.

Η επόμενη μέρα για τις ναυτασφαλίσεις

Τις απόψεις του σχετικά με τις παραμέτρους 
οι οποίες αναμένεται να αλλάξουν τα δεδομέ-
να στον τομέα των ναυτασφαλίσεων εξέφρασε 
ο πρόεδρος της International Union of Marine 
Insurance (IUMI), Richard Turner.
Σε ομιλία του στο πρόσφατο ετήσιο ψηφιακό 
συνέδριο της IUMI, ο κ. Turner τόνισε πως η 
πανδημία του κορονοϊού, η ευμετάβλητη μακρο- 
οικονομική και γεωπολιτική κατάσταση, η κλιμα-
τική αλλαγή και η ψηφιοποίηση αποτελούν το 
«τετράπτυχο» που θα επιφέρει σημαντικές δομι-
κές αλλαγές στον κλάδο των ναυτασφαλίσεων.
Ο κ. Turner πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με στοιχεία 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), 
το εμπόριο σε παγκόσμιο επίπεδο έχει κατα-
γράψει πτώση κατά 18% το β΄ τρίμηνο του 2020. 
Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την επιβολή 
μέτρων εμπορικού προστατευτισμού και για την 
παγκόσμια μετάβαση σε μια πιο πράσινη παγκό-
σμια οικονομία, αναπόφευκτα θα επιφέρει αλλα-
γές στις ναυτασφαλίσεις.
Η κλιματική αλλαγή έχει ήδη επηρεάσει το μέγεθος 
και τη σοβαρότητα των claims στην παγκόσμια ναυ-
τιλία. Ακόμη, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας 
σε περιοχές όπου το φαινόμενο αυτό δεν μπορεί 
να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά αναμένεται να 
αποτελέσει πηγή ανησυχιών για τον κλάδο.
Επιπλέον, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των ναυ-
τασφαλίσεων αφορούν ζητήματα που ανακύ-
πτουν από τη μεταφορά ορυκτών καύσιμων, η 
παγκόσμια τάση για στροφή σε οικολογικότερες 
εναλλακτικές καυσίμων σίγουρα θα αλλάξει τα 
δεδομένα στον κλάδο.

Όσον αφορά την ψηφιοποίηση, ο κ. Turner υπο-
γράμμισε την ολοένα αυξανόμενη συμμετοχή 
των νέων τεχνολογιών στον κλάδο. Πεπεισμέ-
νος ότι οι ναυτασφαλίσεις έχουν μείνει πίσω 
σε σχέση με τους άλλους κλάδους ασφαλίσεων 
σε θέματα ψηφιοποίησης και καινοτομίας, λόγω 
του μεγέθους της ναυτιλιακής βιομηχανίας, ο κ. 
Richard Turner φάνηκε αισιόδοξος πως τεχνολο-
γίες όπως το Internet of  Things θα ενισχύσουν 
τη θέση τους στον κλάδο.
Τέλος, η πανδημία του κορονοϊού έχει αλλάξει 
σημαντικά το «modus operandi» του κλάδου των 
ναυτασφαλίσεων, με πολλούς μεσίτες και ασφαλι-
στές να έχουν υιοθετήσει την εργασία από από-
σταση και τις ναυτασφαλίσεις αυτές καθαυτές να 
πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά.

Τα τελευταία στοιχεία για τη δύναμη  
του ελληνικού εμπορικού στόλου

Η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου 
(πλοία 100 ΚΟΧ και άνω) μειώθηκε κατά 2% τον 
περασμένο Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούλιο του 
2019, ενώ σημείωσε αύξηση 1,1% κατά την αντί-
στοιχη σύγκριση του έτους 2019 προς το 2018, 
σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ).
Η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορι-
κού στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, τον 
περασμένο Ιούλιο σημείωσε μείωση της τάξε-
ως του 4,6%, συγκριτικά με τον Ιούλιο του 2019. 
Μείωση κατά 0,4% σημειώθηκε επίσης κατά 
την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2019 προς 
το 2018.

 Ύφεση για τις ασιατικές οικονομίες

Σε ύφεση βυθίζεται για πρώτη φορά τα τελευταία 
60 χρόνια η αναπτυσσόμενη Ασία, η οποία περι-
λαμβάνει 45 κράτη, σύμφωνα με όσα αναφέρει η 
Ασιατική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ADB).
Πιο συγκεκριμένα, η ADB βλέπει μείωση για το 
ΑΕΠ της αναπτυσσόμενης Ασίας στο 0,7% το 
2020, καθώς τα 3/4 των οικονομιών της περιοχής 
θα γνωρίσουν ύφεση. Μάλιστα η ADB υποβάθμι-
σε τις εκτιμήσεις της, καθώς αρχικά προέβλεπε 
ανάπτυξη της τάξεως του 0,1%.
Για το 2021, η ΑDB εκτιμά ότι θα υπάρξει ισχυρή 
ανάκαμψη στο 6,8%. Σε ανακοίνωσή τους ανα-
λυτές σημειώνουν ότι οι οικονομίες χωρών στην 
Ασία και στον Ειρηνικό θα «διαβούν ένα δύσκο-
λο αναπτυξιακό μονοπάτι το 2020».
Οι οικονομίες της Νότιας Ασίας θα επηρεαστούν 
περισσότερο, με την Κίνα να αποτελεί την εξαί-
ρεση, καθώς, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, θα κατα-
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γράψει οριακή ανάπτυξη 1,8%. Αντιθέτως, βαρύ θα 
είναι το πλήγμα της ινδικής οικονομίας από την 
πανδημία, καθώς η ADB βλέπει ύφεση της τάξε-
ως του 9% το 2020. Η Νοτιοανατολική Ασία θα 
σημειώσει ύφεση 3,8%, ενώ οι νησιωτικές χώρες, 
που βασίζουν πολλά στον τουρισμό, θα βιώσουν 
τις μεγαλύτερες μειώσεις στο ΑΕΠ τους. Ενδεικτι-
κά, οι οικονομίες των νήσων Φίτζι και των Μαλ-
διβών θα καταγράψουν ύφεση 19,5% και 20,5% 
φέτος.
Η Κίνα και η Ινδία θα ανακάμψουν το 2021, με τις 
οικονομίες τους να σημειώνουν ανάπτυξη 7,7% 
και 8% αντίστοιχα. Βέβαια, οι εκτιμήσεις της ADB 
είναι πιθανό να «εκτροχιαστούν» στο ενδεχόμε-
νο μιας παρατεταμένης πανδημίας, που θα συνε-
πάγεται επιβολή νέων περιοριστικών μέτρων.

Αύξηση μεριδίου αγοράς για τα ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα

Το μερίδιο αγοράς των ηλεκτρικών αυτοκινήτων 
στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά τη διάρκεια και 
αμέσως μετά το lockdown, σύμφωνα με στοι-
χεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, παρότι οι 
συνολικές πωλήσεις οχημάτων όλων των τύπων 
μειώθηκαν κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020. 
Τα νέα στοιχεία έρχονται καθώς οι αυτοκινητο-
βιομηχανίες αυξάνουν την παραγωγή ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων, για να ανταποκριθούν στα αυστηρά 
νέα όρια εκπομπών για το επόμενο έτος.
Το μερίδιο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων αυξή-

θηκε στο 7,2% το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου, από 
6,8% το πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με στοιχεία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινή-
των. Οι αριθμοί περιλαμβάνουν τόσο οχήματα 
μόνο με μπαταρία όσο και υβριδικά plug-in.
Οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων μειώθηκαν σε 
129.000, από 167.000, αλλά η συνολική αγορά αυτο-
κινήτων συρρικνώθηκε ακόμα περισσότερο, κατά 
περισσότερο από 50% τόσο για τα αυτοκίνητα 
ντίζελ όσο και για τα βενζινοκίνητα οχήματα.
Το μερίδιο αγοράς είναι σημαντικό, καθώς οι 
αυτοκινητοβιομηχανίες θα κριθούν από τον 
μέσο όρο του στόλου τους με βάση τα αυστηρά 
νέα όρια στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
που θα τεθούν σε πλήρη ισχύ το επόμενο έτος. 
Τα νέα όρια, που στοχεύουν στην καταπολέμη-
ση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, σημαίνουν 
ότι οι κατασκευαστές αυτοκινήτων θα πρέπει 
να κατασκευάζουν και να πωλούν περισσότερα 
αυτοκίνητα χαμηλών εκπομπών.
Η κατανάλωση ηλεκτρικών αυτοκινήτων ήταν 
χαμηλή έως και φέτος, λόγω ανησυχιών σχετικά 
με την εμβέλεια, τα σημεία φόρτισης και τις υψη-
λότερες τιμές. Οι τιμές της μπαταρίας μειώθηκαν, 
ωστόσο, και μια κοινοπραξία κατασκευαστών 
κατασκευάζει ένα δίκτυο σταθμών ταχείας φόρ-
τισης. Οι κυβερνήσεις έχουν επίσης αυξήσει τις 
επιδοτήσεις για πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων 
στο πλαίσιο προγραμμάτων οικονομικής τόνωσης, 
που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της ύφεσης.
Το μερίδιο των πωλήσεων που πραγματοποιήθη-
καν στα αυτοκίνητα ντίζελ μειώθηκε στο 29,4%, 
από 31,3% την ίδια περίοδο πριν από έναν χρό-
νο. Οι πωλήσεις ντίζελ έχουν πέσει κατακόρυφα 
μετά το σκάνδαλο της Volkswagen το 2015, που 
αφορούσε παραποίηση στις μετρήσεις ρύπων 
των πετρελαιοκίνητων οχημάτων της γερμανικής 
εταιρείας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο Lucien Mathieu, αναλυτής e-mobility, δήλωσε 
ότι, παρά την πανδημία, οι πωλήσεις ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων αυξάνονται με πρωτοφανή ρυθμό 
και ότι τα ηλεκτρικά οχήματα και τα υβριδικά 
κερδίζουν μερίδιο αγοράς από μοντέλα ντίζελ 
και βενζίνης. «Το 2020 είναι η χρονιά του ηλε-
κτρικού αυτοκινήτου στην Ευρώπη», ανέφερε 
χαρακτηριστικά.

Σκιαγραφώντας τις προοπτικές της 
ναυτιλίας στη μετά Covid εποχή 

Πρόσφατα το International Chamber of Shipping 
διοργάνωσε το webinar «Plotting the recovery 
and the aftermath of the Covid-19». Στο webinar 
συμμετείχαν διακεκριμένες προσωπικότητες της 
ευρύτερης ναυτιλίας και συγκεκριμένα ο πρόε-
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δρος του ICS, Esben Poulsson, ο πρόεδρος της 
INTERCARGO και της Fafalios Shipping, Δημή-
τρης Φαφαλιός, η διευθύνουσα σύμβουλος του 
ολλανδικού MF Shipping Group, Karin Orsel, και 
ο καθηγητής Supply Chain Strategy and Supply 
Chain Management στο Πανεπιστήμιο του 
Cranfield, Richard Wilding. Αντικείμενο της συζή-
τησης αποτέλεσε το μέλλον της εφοδιαστικής 
αλυσίδας εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού. 
Κάνοντας μια σύντομη εισαγωγή και ανασκόπηση 
των νέων δεδομένων που έχουν διαμορφωθεί για 
το θαλάσσιο εμπόριο και τη ναυτιλία, οι ομιλητές 
ανέφεραν ότι η παγκόσμια ζήτηση για θαλάσσιες 
μεταφορές στο σύνολό της έχει σημειώσει σημα-
ντική και άνευ προηγουμένου πτώση της τάξεως 
του 18,5% σε σχέση με το 2019. Το γεγονός αυτό 
συνιστά ότι οι επιπτώσεις της πανδημίας ήταν και 
συνεχίζουν να είναι καταστροφικές και μένει να 
δούμε πώς το μέλλον της εφοδιαστικής αλυσί-
δας καθώς και οι εξελίξεις σχετικά με αυτή θα 
καταφέρουν να υπερκεράσουν την πανδημία. 
Σύμφωνα με τον κ. Wilding, μία από τις κύριες 
προκλήσεις τις οποίες καλείται να αντιμετωπί-

σει η παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα είναι το 
λεγόμενο «supply chain 4.0». Πρόκειται για την 
εισαγωγή τεχνολογιών, όπως τα big data και η 
ψηφιοποίηση, οι οποίες, ελέω της πανδημίας, 
φαίνεται πως έχουν μπει για τα καλά στα σχέ-
δια του εκσυγχρονισμού της. Σύμφωνα με τον κ. 
Wilding, το πρωτοφανές φαινόμενο της υφιστά-
μενης πανδημίας έχει επιφέρει την ανάγκη για 
«μικρότερες» και αποτελεσματικότερες εφοδια-
στικές αλυσίδες, κάτι το οποίο θα τις καταστήσει 
αυτόματα και πιο ανθεκτικές στο ιδιαίτερα ευμε-
τάβλητο και αβέβαιο περιβάλλον. 
Μολονότι η ψηφιοποίηση της εφοδιαστικής αλυσί-
δας έχει να παρουσιάσει πολλές λύσεις στα όποια 

ζητήματα ανακύπτουν από την πανδημία, ιδιαίτερη 
πρόκληση αποτελεί επίσης το cybersecurity. Τόσο 
η κ. Orsel όσο και ο κ. Wilding εξήγησαν ότι, παρά 
το γεγονός ότι οι εφοδιαστικές αλυσίδες αγκαλιά-
ζουν τις νέες τεχνολογίες, την ίδια ώρα καθίστα-
νται ευάλωτες απέναντι σε ηλεκτρονικές παραβι-
άσεις και για τον λόγο αυτόν απαιτείται επαγρύ-
πνηση για την αποφυγή τέτοιων περιστατικών, τα 
οποία τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί ραγδαία 
στη ναυτιλία. 
Από την πλευρά του, ο κ. Φαφαλιός αναφέρθη-
κε στους παράγοντες οι οποίοι αναμένεται να 
διαμορφώσουν την αγορά των bulkers και κατ’ 
επέκταση της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσί-
δας. Κατά τον κ. Φαφαλιό, σημαντικός είναι ο 
αντίκτυπος των περιβαλλοντικών κανονισμών και 
των κοινωνικών πιέσεων για την κλιματική αλλα-
γή στην παγκόσμια οικονομία. Πιο συγκεκριμέ-
να, ο πρόεδρος της INTERCARGO ανέφερε ότι 
τα τελευταία χρόνια παρατηρείται χαμηλότερη 
ζήτηση γαιανθράκων και ένας μεγάλος αριθμός 
χωρών προσβλέπουν στην παραγωγή οικολογι-
κότερων πηγών ενέργειας.  
Σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει και η ανάπτυ-
ξη των λιμανιών, τα οποία με τη σειρά τους αγκα-
λιάζουν τις νέες τεχνολογικές καινοτομίες, προ-
κειμένου να μπορούν να εξυπηρετούν πλοία με 
καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο, τόσο 
από χρονικής όσο και από οικονομικής και, φυσι-
κά, περιβαλλοντικής άποψης. 
Η ψηφιοποίηση αποτελεί μία επιπλέον παράμετρο 
που θα διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό την εφο-
διαστική αλυσίδα. Μολονότι η ψηφιοποίηση είναι 
κάτι αναγκαίο, ο κ. Φαφαλιός υποστήριξε πως η 
εισαγωγή νέων τεχνολογιών, ειδικά στα πλοία, 
πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε οι ναυτικοί 
να αισθάνονται ότι προσφέρουν. Με άλλα λόγια, η 
τεχνολογία θα πρέπει να συμπληρώνει τις δεξιό-
τητες των ναυτικών και όχι να τις υποκαθιστά. 
Η αναδόμηση των εφοδιαστικών αλυσίδων ενδε-
χομένως μεταφράζεται και σε περικοπές θέσεων 
εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Wilding εξήγησε 
πως πολλές βιομηχανίες σε παγκόσμιο επίπεδο 
έχουν προβεί σε μείωση του προσωπικού τους, 
λόγω των τεχνολογιών αυτοματισμού που είναι 
πλέον διαθέσιμες. Από την πλευρά της, η κ. Orsel 
ανέφερε ότι οι νέες τεχνολογίες ίσως δημιουρ-
γούν νέες ευκαιρίες απασχόλησης και την ανάγκη 
για νέες θέσεις εργασίας. 
Οι ομιλητές τοποθετήθηκαν και επί του φλέ-
γοντος ζητήματος του EU Emissions Trading 
Scheme (ETS), στο οποίο πλέον συμπεριλαμβά-
νεται η ναυτιλία μετά την υπερψήφιση της νομο-
θετικής πρότασης της αρμόδιας επιτροπής από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
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Ο κ. Φαφαλιός τόνισε πως η ναυτιλία «είναι η 
διαχείριση της αλλαγής», γεγονός που τη δια-
χωρίζει από την υπόλοιπη εφοδιαστική αλυσίδα.  
Ο ίδιος πρόσθεσε πως οι κυβερνήσεις αντιλαμ-
βάνονται τη ναυτιλία με απλοϊκό τρόπο και πως η 
συμπερίληψη της ναυτιλίας στο EU ETS θα φέρει 
τα ακριβώς αντίθετα από τα επιθυμητά αποτε-
λέσματα. Χαρακτήρισε δε την Ευρώπη ως τον 
«μεγάλο χαμένο» του ETS, το οποίο, όπως τόνι-
σε, είναι ένα σύστημα που δεν προτάθηκε από τη 
βιομηχανία, όπως για παράδειγμα η εισφορά για 
τη δημιουργία ταμείου Έρευνας και Ανάπτυξης. 

Παγκόσμιο εμπόριο: Τα πρώτα  
θετικά μηνύματα

Αισιόδοξα είναι, μετά από πολύ καιρό, τα μηνύματα 
για την πορεία του παγκόσμιου εμπορίου. Το CPB 
Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis 
δημοσιοποίησε πρόσφατα τη μηνιαία έκθεσή του 
World Trade Monitor για τον μήνα Ιούλιο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, το παγκό-
σμιο εμπόριο κατέγραψε μηνιαία αύξηση 4,8% 
τον Ιούλιο. Η αύξηση αυτή είναι μεν μικρότερη 
από εκείνη του Ιουνίου έναντι του Μαΐου (7,8%), 
ωστόσο αποτελεί ελπιδοφόρο μήνυμα για τη 
σταδιακή ανάκαμψη του εμπορίου.
Το CPB Netherlands Bureau for Economic Policy 
Analysis αναφέρει ότι η ανάκαμψη αυτή που 
παρατηρείται από τον Μάιο και μετά είναι απόρ-
ροια της άρσης των περιοριστικών μέτρων στις 
μετακινήσεις σε πολλές χώρες. Ιδιαίτερα στην 
ευρωζώνη, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 5,9% ενώ 
οι εισαγωγές κατά 4,1%. Στις ΗΠΑ, τόσο οι εξα-
γωγές όσο και οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 11% 
τον περασμένο Ιούλιο, ενώ οι κινεζικές εξαγωγές 
και εισαγωγές αυξήθηκαν αντίστοιχα κατά 9,5% 
και 0,5%. Βέβαια, παρά τα όποια σημάδια ανάκαμ-
ψης, η επιστροφή του εμπορίου στα προ κορο-
νοϊού επίπεδα έχει μακρύ δρόμο να διανύσει.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το γεγονός ότι η 
παγκόσμια βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε σε 
μηνιαία βάση κατά 3,1%.
Το CPB δημοσιοποιεί το World Trade Monitor κάθε 
μήνα για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η ναυπηγική 
βιομηχανία και η βιομηχανία ναυτιλιακού 
εφοδιασμού της Ευρώπης

Η πανδημία του κορονοϊού αναμφίβολα έχει 
πλήξει σημαντικά και τη ναυπηγική βιομηχανία 
και τη βιομηχανία ναυτιλιακού εξοπλισμού της 
Ευρώπης. Πριν από το ξέσπασμα του κορονοϊού, 

μάλιστα, η εν λόγω βιομηχανία στη Γηραιά Ήπει-
ρο αναπτυσσόταν με ταχύτερους ρυθμούς απ’ 
ό,τι σε άλλα μέρη του κόσμου, όπου τα ναυπη-
γεία αντιμετώπιζαν υπερβάλλουσα δυναμικότητα, 
μειωμένη ζήτηση και «καθηλωμένη» αύξηση του 
θαλάσσιου εμπορίου. 
Πλέον, οκτώ με εννέα μήνες από την εκδήλωση 
της πανδημίας στην Ευρώπη, η εν λόγω βιομη-
χανία έρχεται αντιμέτωπη με σημαντικές προ-
κλήσεις. Οι ναυπηγήσεις πλοίων μικρών αποστά-
σεων, πορθμείων, κρουαζιερόπλοιων, αλιευτικών, 
superyachts αλλά και παράκτιων μονάδων πετρε-
λαίου αποτελούν ουσιαστικά τους «μεγάλους 
χαμένους» της κρίσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι, 
κατά τους πρώτους έξι μήνες του έτους, οι νέες 
παραγγελίες στην Ευρώπη έχουν υποστεί μείωση 
62% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.
Παράλληλα, οι εταιρείες παραγωγής ναυτιλιακού 
εξοπλισμού αναγκάστηκαν να αναστείλουν τις 
δραστηριότητές τους, εφαρμόζοντας κοστοβό-
ρα μέτρα ασφάλειας. Ως εκ τούτου βίωσαν θέμα-
τα ρευστότητας ή/και την αδυναμία επιστροφής 
του ξένου εργατικού τους δυναμικού στα γρα-
φεία λόγω των περιορισμών στις μετακινήσεις.
Βέβαια δεν ήταν λίγες και οι προκλήσεις για ιδιο-
κτήτες/διαχειριστές πλοίων, ιδιαίτερα επιβατηγών, 
δεδομένου ότι η κίνηση μειώθηκε δραματικά υπό 
τον φόβο εξάπλωσης της πανδημίας. Επομένως, 
προγραμματισμένες παραγγελίες ή παραλαβές 
πλοίων ανεστάλησαν, ως απόρροια των ζητημά-
των ρευστότητας που αντιμετώπισαν.
Πόσο κοντά όμως βρίσκεται η πολυαναμενόμενη 
ανάκαμψη του κλάδου; Εκτιμήσεις αναλυτών ανα-
φέρουν ότι η «αδρανοποίηση» νέων παραγγελι-
ών φέτος ουσιαστικά θα πλήξει ως επί το πλεί-
στον τη ναυπηγική βιομηχανία της Ευρώπης το 
2021-2022 και δύσκολα θα αλλάξουν οι συνθήκες 
στην αγορά πριν από το 2023-2024.
Παρά το γεγονός ότι η πανδημία έπληξε και τη 
βιομηχανία της Ασίας, προγράμματα κρατικών 
επιδοτήσεων και αθέμιτες πρακτικές ανταγωνι-
σμού (που ήταν σε ισχύ πριν από τον Covid-19) 
εξακολουθούν να δημιουργούν στρεβλώσεις 
στην παγκόσμια αγορά. Η πανδημία ήρθε να 
καταδείξει ακόμα πιο έντονα ότι η εξάρτηση 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας από άλλα κράτη, 
κυρίως της Ασίας, ενέχει αρκετούς και σημαντι-
κούς κινδύνους. Στο πλαίσιο αυτό η Ευρώπη θα 
πρέπει να επενδύσει στις δεξιότητες των δικών 
της εταιρειών και να αναπτύξει ένα συντονισμέ-
νο σχέδιο δράσης για τη ναυπηγική βιομηχανία 
και τη βιομηχανία ναυτιλιακού εξοπλισμού και 
εφοδιασμού, προκειμένου να υπερκεραστούν οι 
δραματικές συνέπειες της πανδημίας.
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ΑΝΑΛΥΣΗ

Του 
Γιάννη Θεοδωρόπουλου

Στιγμιότυπο από την ιστορική πρώτη επίσημη ισραηλινή πτήση από το Τελ Αβίβ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. 



Αντιπαραθέσεις 
και συμμαχίες  
στη Μέση Ανατολή
Το αβέβαιο μέλλον για τη ναυτιλία και  
το εμπόριο στην Αραβική Χερσόνησο 
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Το 2015, το Ισραήλ είχε εγκαινιάσει διπλωματικό 
γραφείο στο Άμπου Ντάμπι, Ισραηλινοί αξιωμα-
τούχοι επισκέπτονταν συχνά πυκνά τα ΗΑΕ, ενώ 
αθλητές από το Ισραήλ συμμετείχαν σε αθλητικά 
δρώμενα των Εμιράτων. 
Παρά το γεγονός ότι ΗΑΕ και Ισραήλ, διακριτι-
κά, είχαν αναπτύξει αμοιβαία επωφελείς σχέσεις 
κυρίως σε ό,τι αφορά θέματα ασφάλειας, η επί-
σημη εξομάλυνση των σχέσεων και η επερχόμε-
νη ένωση δυνάμεων σε τομείς όπως ο τουρισμός, 
το εμπόριο, οι τεχνολογίες και οι μεταφορές 
αποτελούν από μόνες τους εξελίξεις-ορόσημα, 
που αναμένεται να αλλάξουν άρδην τις ισορροπί-
ες και τα δεδομένα στην περιοχή.
Μετά λοιπόν την Αίγυπτο το 1979 και την Ιορδανία 
το 1994, ΗΑΕ και Μπαχρέιν αποτελούν δύο ακό-
μα αραβικά κράτη που προέβησαν σε εξομάλυνση 
των δεσμών τους με το Ισραήλ, ενώ διαφαίνεται ότι 
το προσεχές διάστημα ο αριθμός των αραβικών 
χωρών που «κλείνουν το μάτι» στην Ιερουσαλήμ 
θα αυξηθεί.

Η αντίδραση της Παλαιστίνης

Μπορεί οι Αμπντουλάχ Μπιν Ζαΐντ αλ-Ναχάν και 
Αμπντουλαφάτ Αλ Ζαϊάν, υπουργοί Εξωτερικών 
των ΗΑΕ και του Μπαχρέιν αντίστοιχα, να μην 
παρέλειψαν να αναφερθούν στην Παλαιστίνη 
μετά την υπογραφή της συμφωνίας, δεν συνέβη 
όμως το ίδιο και με τον πρωθυπουργό του Ισρα-
ήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Δεν είναι άλλωστε 
τυχαίο ότι, λίγες ώρες μετά την υπογραφή της 
συμφωνίας, ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν 
περιοχές στη Λωρίδα της Γάζας.
Είχαν προηγηθεί αναφορές της Παλαιστινιακής 
Αρχής για «πισώπλατες μαχαιριές» εκ μέρους 
των Μπαχρέιν και ΗΑΕ, για «μαύρη μέρα» στην 
ιστορία του αραβικού κόσμου και «ήττα» του 
Αραβικού Συνδέσμου. Εκατοντάδες διαδηλωτές 
ξεχύθηκαν στους δρόμους της Δυτικής Όχθης 
και της Γάζας, διαμαρτυρόμενοι για την τριμερή 
συμφωνία, ενώ μερικές δεκάδες φιλοπαλαιστίνιοι 
διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τον Λευ-
κό Οίκο.
Εμπειρογνώμονες σε θέματα Εγγύς Ανατολής 
σημείωσαν στο Deutsche Welle ότι με την κίνη-
σή τους τόσο η αμερικανική όσο και η ισραηλινή 
πλευρά ουσιαστικά ανακόπτουν κάθε προοπτική 
μιας τελείως αυτόνομης και ουσιαστικά ανεξάρ-
τητης κρατικής δομής για την Παλαιστίνη.
Άμεση ήταν η απάντηση του παλατιού στο Ριάντ, 
το οποίο αρχικά στάθηκε στο πλευρό των Παλαι-
στινίων: «Το υπουργικό συμβούλιο σημειώνει ότι 
το Βασίλειο στέκεται στο πλευρό του παλαιστι-
νιακού λαού και στηρίζει όλες τις προσπάθειες 
που στοχεύουν στην επίτευξη μιας δίκαιης και 
συνολικής λύσης στο παλαιστινιακό ζήτημα, η 
οποία θα επιτρέψει στον παλαιστινιακό λαό να 
ιδρύσει το δικό του ανεξάρτητο κράτος στα 
σύνορα του 1967, με την Ανατολική Ιερουσαλήμ 
ως πρωτεύουσα, σύμφωνα με τις διεθνείς αποφά-
σεις και την Αραβική Ειρηνευτική Πρωτοβουλία», 
αναφέρεται σε ανακοίνωση του Βασιλείου.

ΗΑΕ και Σαουδική Αραβία για 
μια θέση στον αραβικό ήλιο

Η ανακοίνωση στήριξης της Σαουδικής Αραβί-
ας στην Παλαιστίνη μπορεί να μεταφραστεί και 
σαν έμμεση «μομφή» προς τα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα. Δεν αποτελεί είδηση ότι τα τελευταία 
χρόνια υπάρχει μια άτυπη αντιπαράθεση των 
δύο κρατών, με τα ΗΑΕ να «αμφισβητούν» την 
ηγετική θέση του Ριάντ στην Αραβική Χερσόνη-
σο. Τα ΗΑΕ έχουν κάνει σημαντικά βήματα προ-

ΑΝΑΛΥΣΗ

Η πρόσφατη εξομάλυνση των σχέσεων Ηνωμένων 
Αραβικών Εμιράτων-Ισραήλ-Μπαχρέιν, η οποία 
επισφραγίστηκε από την υπογραφή τριμερούς 
συμφωνίας στον Λευκό Οίκο αλλά και από την  
ιστορική πρώτη επίσημη ισραηλινή πτήση από το  
Τελ Αβίβ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δεν έπεσε 
σαν «κεραυνός εν αιθρία» στους κύκλους αναλυτών και 
εμπειρογνωμόνων, αν αναλογιστεί κανείς τις διεργασίες 
που λαμβάνουν χώρα στην ευρύτερη περιοχή τα 
τελευταία χρόνια.
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όδου, έχοντας αναδειχθεί σε κορυφαίο χρηματοπιστωτικό κέντρο, ενώ οι 
μεταφορές, τα λιμάνια και η ευρύτερη ναυτιλία βρίσκονται στο επίκεντρο 
ενδιαφέροντος του Άμπου Ντάμπι.
Βέβαια, οι σχέσεις των δύο χωρών είχαν διαταραχτεί και κατά τη διάρκεια 
του εμφυλίου πολέμου της Υεμένης. Τα Εμιράτα, τα οποία είχαν ενισχύ-
σει σημαντικά την επέμβαση της Σαουδικής Αραβίας στην Υεμένη, εν τέλει 
αποσύρθηκαν στα τέλη Οκτωβρίου του 2019, επικαλούμενα την απελευ-
θέρωση του Άντεν. Εντούτοις, η κίνηση των Εμιράτων ήρθε αμέσως μόλις 
επετεύχθη ο απώτερος σκοπός τους, που ήταν ο έλεγχος των λιμένων στα 
νότια της Υεμένης. Ωστόσο, οι μακροχρόνιες πολιτικές και οικονομικές 
συμμαχίες μεταξύ Άμπου Ντάμπι και Ριάντ, η κοινή θρησκεία και ιδεολο-
γικές αντιλήψεις αλλά και οι συγγενικές σχέσεις της σαουδαραβικής βασι-
λικής οικογένειας με πολλούς πρίγκιπες στα επτά εμιράτα που αποτελούν 
τα ΗΑΕ δεν επιτρέπουν περαιτέρω δημόσιες αντιπαραθέσεις. Παράλληλα, 
αρκετοί αναλυτές επισημαίνουν ότι τόσο το παλάτι στη Μανάμα του Μπα-
χρέιν όσο και στο Άμπου Ντάμπι δεν θα μπορούσαν να κινηθούν σε αυτό 
το φλέγον ζήτημα τελείως ανεξέλεγκτα χωρίς, αν όχι τη συγκατάθεση του 
Ριάντ, τουλάχιστον την αποστασιοποίησή του.

Ο ρόλος των Ιράν και Τουρκίας

Μετά και τον ωθούμενο από την Ουάσιγκτον «εναγκαλισμό» του Μπαχρέιν με το Ισραήλ, αλλά και 
την κατά πολλούς αναλυτές επικείμενη παρόμοια συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και του Ομάν, η Τεχε-
ράνη αισθάνεται την ασφυκτική πίεση και την προσπάθεια μεγαλύτερης διείσδυσης των ΗΠΑ στην 
περιοχή.
Το ενδεχόμενο το Ισραήλ να αυξήσει την επιρροή του στην Αραβική Χερσόνησο σε διάφορους τομείς, 
όπως η ενέργεια, οι μεταφορές και οι υπηρεσίες, επίσης δεν περνά απαρατήρητο. Ως αντίδραση από την 
Τεχεράνη, ο στρατηγός Μohammad Βagheri προειδοποίησε τα ΗΑΕ ότι η προσέγγιση του Ιράν προς τα 
Εμιράτα θα διαφοροποιηθεί μετά τη συμφωνία με το Ισραήλ, ενώ δεν δίστασε να καταστήσει αρκετούς 
πολιτικούς ηγέτες Ανατολής και Δύσης υπεύθυνους σε περίπτωση που τεθεί σε κίνδυνο η εθνική ασφά-
λεια του Ιράν.
Αναμφίβολα, η τριμερής συμφωνία πυροδοτεί αντιδράσεις και στην Τουρκία, η οποία στο παρελθόν 
τουλάχιστον διατηρούσε καλές διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ. Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ 
Ερντογάν έσπευσε να τονίσει στα τέλη του περασμένου Αυγούστου ότι η Άγκυρα διακόπτει τις σχέ-
σεις με το Άμπου Ντάμπι και στέκεται στο πλευρό των ανθρώπων της Παλαιστίνης. Μετά τη συμμετο-
χή του Μπαχρέιν στη συμφωνία, η τουρκική πλευρά έκανε λόγο για «ενθάρρυνση του Ισραήλ να συνε-
χίσει τις παράνομες πρακτικές προς την Παλαιστίνη». Δεν πρέπει βέβαια να παραλειφθεί το γεγονός 
ότι στις αρχές του έτους το Ισραήλ υπέγραψε Διακρατική Συμφωνία με την Ελλάδα και την Κύπρο για 
τον αγωγό φυσικού αερίου EastMed, με τον Ερντογάν να διαμηνύει τότε ότι κανένα σχέδιο όπως αυτό 
δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη συναίνεση της Τουρκίας. Άγκυρα και Άμπου Ντάμπι «έδειξαν τα 
δόντια τους» και για τη Λιβύη: στις αρχές Μαΐου, το Άμπου Ντάμπι κατηγόρησε ευθέως την Τουρκία 
για «παράνομη» υποκίνηση και αρωγή μισθοφόρων και στρατευμάτων στη Λιβύη προς την υποστή-
ριξη της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης Σαράτζ στην Τρίπολη, ενώ τα ΗΑΕ επιθυμούσαν την 

“
Η συμμαχία Τουρκίας-Κατάρ 
αντιμετωπίζεται με εκνευρισμό 
στα ΗΑΕ, τα οποία, όπως 
διαφαίνεται, προσπαθούν 
πλέον να αναδειχθούν, αν 
όχι σε απόλυτο ρυθμιστή, 
τουλάχιστον σε κομβικό 
παράγοντα των γεωπολιτικών 
εξελίξεων στην περιοχή.

”

ΑΝΑΛΥΣΗ
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εγκαθίδρυση του Εθνικού Λιβυκού Στρατού υπό 
τον στρατάρχη Χάφταρ. Η κόντρα των δύο χωρών 
εντοπίζεται και σε μία από τις κορυφαίες θαλάσσι-
ες οδούς του κόσμου, καθώς τόσο τα ΗΑΕ όσο και 
η Τουρκία επιθυμούν πιο έντονη παρουσία στον 
Κόλπο του Άντεν αλλά και στην Ερυθρά Θάλασσα. 
Ιδιαίτερα στην προσπάθεια της Άγκυρας να δια-
δραματίσει σημαίνοντα ρόλο στη Σομαλία, τα ΗΑΕ 
απάντησαν με στρατεύματα στη Σομαλιλάνδη.
Η συμμαχία Τουρκίας-Κατάρ αντιμετωπίζεται με 
εκνευρισμό στα ΗΑΕ, τα οποία, όπως διαφαίνεται, 
προσπαθούν πλέον να αναδειχθούν, αν όχι σε από-
λυτο ρυθμιστή, τουλάχιστον σε κομβικό παράγο-
ντα των γεωπολιτικών εξελίξεων στην περιοχή. Δεν 
είναι μάλιστα τυχαίο ότι τα ΗΑΕ υποστήριξαν με 
θέρμη τον διπλωματικό και εμπορικό αποκλεισμό 
του Κατάρ από τους γείτονές του το 2017.

Τι σηματοδοτεί η συμφωνία  
για το εμπόριο και τη ναυτιλία

Παρά τις διπλωματικές αντιδράσεις και τους συναισθηματισμούς κυρίως σιιτών σε όλο τον κόσμο, οι 
πρώτοι σπόροι εμπορικών συνεργασιών ήδη φαίνεται να ευδοκιμούν: το Ισραήλ και τα ΗΑΕ κατέλη-
ξαν σε μια σειρά μνημονίων συνεργασίας μεταξύ του ισχυρού conglomerate της DP World όσο και 
της Dubai Customs με ισραηλινές εταιρείες και φορείς.
Ειδικότερα, η DP World υπέγραψε συμφωνία με την DoverTower, εταιρεία συμφερόντων του Shlomi 
Fogel, ο οποίος είναι συνιδιοκτήτης της Israel Shipyards και του λιμανιού Eilat.
Μέρος των διμερών συμφωνιών των δύο χωρών για την ενίσχυση της ειρήνης, του διαλόγου και της 
σταθερότητας στην περιοχή, τα μνημόνια δημιουργούν ένα πλαίσιο για τις δύο εταιρείες, προκειμένου 
να εργαστούν από κοινού και να αξιολογήσουν πιθανές ευκαιρίες ανάπτυξης εμπορικών υποδομών 
ανάμεσα σε Ισραήλ και ΗΑΕ. 
Παρά τις κορόνες θρησκευτικών φονταμενταλιστών στα Ιεροσόλυμα, στη Νέα Υόρκη αλλά και στον 
Αραβικό Κόλπο, είναι βέβαιο ότι το Ισραήλ επιχειρεί να εξαγάγει τεχνογνωσία και να βελτιώσει τις 
σχέσεις του με κράτη τα οποία αισθάνονται απειλή από χώρες όπως το Ιράν αλλά και από τους απα-
νταχού σιίτες. Εξάλλου, το νέο γεωπολιτικό σκηνικό διαμορφώνεται με γνώμονα τη στρατηγική «ο 
εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου».
Η αντίδραση της Σαουδικής Αραβίας, αναμφίβολα, παρουσιάζει ενδιαφέρον αν αναλογιστεί κανείς και 
τη σφοδρή αντίθεση του Κουβέιτ στη συμφωνία Ισραήλ-ΗΑΕ-Μπαχρέιν. Το πώς επίσης θα καταφέρει 
ο διάδοχος του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, να υλοποιήσει τα 
μεγαλεπήβολα σχέδια για την ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας, στο πλαίσιο βέβαια και του «Ορά-

ματος 2030», με κλειστές τις ισραηλινές πόρτες 
αποτελεί επίσης αφορμή για περαιτέρω ανάλυση 
στο μέλλον.
Η συμφωνία επίσης μεταφράζεται ως ενδεχόμε-
νη αποδυνάμωση του ρόλου της Τουρκίας, του 
Ιράν και των καυκάσιων χωρών στις μεταφορές 
και στην ενέργεια. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς 
ποιος θα είναι ο αντίκτυπος για τα πετρελαιοφό-
ρα, για παράδειγμα, εάν σε μερικά χρόνια κατα-
σκευαστούν αγωγοί που θα συνδέουν τα κοιτά-
σματα των Εμιράτων με λιμάνια του Ισραήλ. Το 
σίγουρο είναι ότι το παιχνίδι στη γεωπολιτική 
σκακιέρα «σκληραίνει» και νέοι τερματικοί σταθ-
μοί και νέες εμπορευματικές ροές θα μας απα-
σχολήσουν στο μέλλον.

“
Το νέο γεωπολιτικό σκηνικό 
διαμορφώνεται με γνώμονα 
τη στρατηγική «ο εχθρός του 
εχθρού μου είναι φίλος μου».

”

ΑΝΑΛΥΣΗ
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Ναυτιλιακή 
Επιχειρηματικότητα
–––

Εξαγορά της SeaTeam Management  
από την OSM Maritime

Σε τελικές διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της 
SeaTeam Management βρίσκεται η διαχειρίστρια 
εταιρεία πλοίων OSM Maritime (OSM).
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η OSM, η εξαγορά 
της SeaTeam Management από τη Frontline Ltd 
και την Ocean Group Ltd επρόκειτο να πραγμα-
τοποιηθεί έως τα μέσα Οκτωβρίου, γεγονός που 

θα ενισχύσει σημαντικά τη θέση 
της ως εταιρείας διαχείρισης πλοί-
ων, αφού πλέον θα διαχειρίζεται τα 
51 επιπλέον πλοία της SeaTeam.

O διευθύνων σύμβουλος της OSM, Bjoern 
Sprotte, δήλωσε: «Η απόκτηση της SeaTeam θα 
ενισχύσει την παρουσία της OSM στην Ασία, 
καθώς η διαχείριση άνω των 100 πλοίων θα πραγ-
ματοποιείται από τη Σιγκαπούρη. Ως εκ τούτου, η 
OSM θα διαθέτει δύο ισάξιες και ικανές εταιρείες 
διαχείρισης πλοίων στη Βόρεια Ευρώπη και στη 
Σιγκαπούρη, παρέχοντας τις κατάλληλες υπηρε-
σίες στους πελάτες της σε αυτές τις περιοχές».

Κορυφαίοι commodity traders φλερτάρουν 
με το Κέρας της Αφρικής

Το πρώτο φορτίο gasoil χαμηλής περιεκτικό-
τητας σε θείο απέστειλε πρόσφατα στο λιμάνι 
του Berbera η Trafigura Group Pte. Ltd, μετά την 
πρόσφατη υπογραφή συμφωνίας αποθήκευσης 
πετρελαίου με το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχα-
νιών και Τουρισμού της Σομαλιλάνδης.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει o commodity 
trader, πρόκειται για κίνηση-απόδειξη της 



δέσμευσής τoυ για επένδυση στον τερματικό 
σταθμό Berbera Oil (BOT) της Σομαλιλάνδης, με 
σκοπό την ανάδειξή του ως κόμβου για την εξυ-
πηρέτηση πελατών εντός του κρατιδίου, καθώς 
και της ενίσχυσης των πετρελαϊκών logistics κατά 
μήκος του Κέρατος της Αφρικής.
Η Trafigura, με την πλήρη υποστήριξη της κυβέρνη-
σης της Σομαλιλάνδης, προσβλέπει στην αναβάθ-
μιση του τερματικού σταθμού BOT καθώς και στη 
σταδιακή ενίσχυση της αποθηκευτικής του ικανό-
τητας. Απώτερος σκοπός είναι η διευκόλυνση εισα-
γωγής καυσίμων jet fuel και LPG από τον τερματικό, 
για την κάλυψη των εγχώριων ενεργειακών αναγκών.
Τα πλάνα της Trafigura περιλαμβάνουν και την 
αύξηση του βυθίσματος του τερματικού, γεγονός 
που θα επιτρέψει σε πλοία μεγαλύτερου μεγέ-
θους να προσεγγίζουν τον BOT, δίνοντας παράλ-
ληλα τη δυνατότητα στους εμπόρους να εισά-
γουν πετρελαϊκά προϊόντα με μικρότερο κόστος.
Ο υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανιών και Του-
ρισμού της Σομαλιλάνδης, Mohamoud Hassan 

Saad, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να 
συνεργαστούμε με μια κορυφαία, ανεξάρτητη, 
διεθνή εταιρεία όπως η Trafigura, για να βελτιώ-
σουμε την ποιότητα και την αξιοπιστία του εφο-
διασμού της χώρας με εξευγενισμένα προϊόντα 
πετρελαίου».
Ο Head of Africa Energy Trading της Trafigura, 
James Josling, δήλωσε ότι «η συμφωνία δίνει στην 
Trafigura πρόσβαση στον υπάρχοντα τερματι-
κό για την αποθήκευση διυλισμένων προϊόντων 
πετρελαίου και τον ανεφοδιασμό της τοπικής 
αγοράς». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η συμφωνία προ-
σβλέπει, επίσης, στην ενίσχυση του διασυνορια-
κού εμπορίου με το Τζιμπουτί και την Αιθιοπία.

H CMA CGM με το βλέμμα  
στις αερομεταφορές

Προσύμφωνο για την απόκτηση του 30% της 
Groupe DUBREUIL Aéro από την CMA CGM 
υπέγραψαν πρόσφατα οι δύο πλευρές.
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H επένδυση της CMA CGM στον αεροπορικό 
όμιλο θα προκύψει από την αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου έως του ποσού των 50 εκατ. ευρώ 
αλλά και από την απόκτηση μετοχών. H Groupe 
DUBREUIL Aéro συμμετέχει επίσης στο μετοχι-
κό σχήμα των Air Caraïbes και French Bee.
Η συμφωνία ανάμεσα σε CMA CGM και Groupe 
DUBREUIL Aéro αναμένει εγκρίσεις από τις 
αρχές ανταγωνισμού της Γαλλίας, της Γαλλικής 
Πολυνησίας και της Αυστρίας, καθώς επίσης 
και το πράσινο φως από το γαλλικό Υπουργείο 
Οικονομικών.
Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση της 
CMA CGM, η εταιρεία θα συμβάλει στη βελτίω-
ση των δραστηριοτήτων της Groupe DUBREUIL 
Aéro στον τομέα των εμπορικών πτήσεων μέσω 
της μεγάλης εμπειρίας της στα logistics.
Η συνεργασία των δύο ομίλων αποτελεί απόρ-
ροια των σημαντικών προκλήσεων που αντιμετω-
πίζουν οι μεταφορές ελέω της πανδημίας.
Ο Rodolphe Saadé, πρόεδρος και CEO του CMA 
CGM Group, εξέφρασε την ικανοποίησή του 
για τη συνεργασία των δύο οικογενειακών ομί-
λων, που «μοιράζονται κοινές αξίες και το ίδιο 
επιχειρηματικό πνεύμα», και πρόσθεσε ότι, μέσω 
της συμμετοχής της εταιρείας τoυ στο μετοχικό 
σχήμα της Groupe DUBREUIL Aéro, ενδυναμώ-
νεται η θέση της στις αερομεταφορές.

Η Sovcomflot στις ρωσικές κεφαλαιαγορές

Η ρωσική Sovcomflot ανακοίνωσε την Τετάρτη 
7 Οκτωβρίου ότι πραγματοποίησε την αρχική 
δημόσια εγγραφή της στο χρηματιστήριο της 
Μόσχας, σε μια κίνηση με την οποία αποσκο-
πεί να αντλήσει κεφάλαια ύψους $550 εκατ. 
Να σημειωθεί επίσης ότι η μετοχή της εταιρεί-
ας κατά τη δημόσια εγγραφή της στις ρωσικές 
κεφαλαιαγορές ορίστηκε στα $1,34 (105 ρούβλια).
Πρόκειται για την πρώτη IPO (initial public 
offering) ρωσικής κρατικής εταιρείας από το 2013. 
Ως εκ τούτου, το μερίδιο της ρωσικής κυβέρνη-
σης στη Sovcomflot θα μειωθεί από το 83,8% που 
κατείχε μέχρι πρότινος. Η κίνηση της κρατικής 
ναυτιλιακής εταιρείας της Ρωσίας έρχεται σε μια 
περίοδο κατά την οποία και η ρωσική αεροπορι-
κή εταιρεία Aeroflot επίσης σχεδιάζει να αντλή-
σει κεφάλαια μέσω δευτερογενούς δημόσιας 
προσφοράς μετοχών (secondary public offering 
– SPO). H Aeroflot επιχειρεί να ξεπεράσει τις 
δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τραπεζικές πηγές 
στο Reuters, η Sovcomflot προέβη στη δημόσια 
προσφορά των μετοχών της σε μια προσπάθεια 
να χρηματοδοτήσει νέα projects και να μειώσει 
τις δανειακές της υποχρεώσεις. 
Οι παγκόσμιες κεφαλαιαγορές βιώνουν άνθηση 
το τελευταίο διάστημα και, παρά το γεγονός ότι 
στην Ευρώπη δεν αναμένεται σύντομα κύμα IPOs, 
στις ΗΠΑ περίπου δώδεκα εταιρείες εισήλθαν 
και θα εισέλθουν για πρώτη φορά στο χρημα-
τιστήριο. Πρόκειται μάλιστα για τον μεγαλύτερο 
αριθμό IPOs από το 2014.
Από την άλλη, οι ρωσικές κεφαλαιαγορές δέχτη-
καν ισχυρή πίεση τον Αύγουστο και τον Σεπτέμ-
βριο, υπό τον φόβο νέων δυτικών κυρώσεων στη 
Μόσχα

Maersk: Η αναδιοργάνωση φέρνει 
τα πάνω κάτω στους εργαζομένους

Περισσότεροι από 26.000 εργαζόμενοι αναμέ-
νεται να επηρεαστούν από την επικείμενη ανα-
διοργάνωση του δανέζικου κολοσσού Maersk, 
σύμφωνα με δημοσιεύματα διεθνών ΜΜΕ.
Όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του τμή-
ματος Ocean and Logistics της Maersk, Vincent 
Clerc, «κάποιοι θα βιώσουν μεγάλες αλλαγές και 
άλλοι μικρές. Κάποιοι θα αναλάβουν νέα καθή-
κοντα, ενώ ένα μικρό ποσοστό δυστυχώς θα 
καταστεί περιττό, πράγμα το οποίο αντιμετωπί-
ζουμε με σοβαρότητα». Ο δανέζικος κολοσσός 
δεν έχει ακόμη αποφανθεί για τον αριθμό των 
απολύσεων.



Παράλληλα, η Maersk ανακοίνωσε ότι σκοπεύει 
να εντάξει τη ναυτιλιακή εταιρεία Safmarine στο 
ενεργητικό της, ως μέρος του πλάνου της για να 
καταστεί πλέον μια εταιρεία μεταφοράς εμπο-
ρευματοκιβωτίων, η οποία θα ενσωματώνει όλες 
τις δραστηριότητες logistics.

Το άνοιγμα της Ζim στην Αυστραλία

Η ισραηλινή εταιρεία διαχείρισης containerships 
Zim κάνει άνοιγμα στην αγορά της Αυστραλίας, 
εγκαινιάζοντας μια νέα τακτική γραμμή που θα 
συνδέει την Κίνα με κύρια λιμάνια της Αυστραλίας.
Η νέα τακτική γραμμή China Australia Express 
(CAX) ξεκίνησε στα μέσα Οκτωβρίου. Ο 
απαιτούμενος χρόνος για τη μετακίνηση ενός 
containership από τη Νότια Κίνα στην Αυστρα-
λία μέσω της τακτικής γραμμής θα είναι οι έντεκα 
ημέρες.
Η νέα υπηρεσία της Ζim θα περιλαμβάνει την 
εξής διαδρομή: Ningbo-Shanghai-Yantian-Sydney-
Melbourne-Brisbane-Ningbo. Τη νέα τακτική 
γραμμή θα εξυπηρετούν έξι reefers μεταφορικής 
ικανότητας 2.500 ΤΕUs έκαστο.
Ο Eli Glickman, πρόεδρος και CEO της Zim, εξέ-
φρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η 

εταιρεία ανοίγει νέες εμπορικές οδούς προς την 
Αυστραλία, η αγορά της οποίας παρουσιάζει μεγά-
λη ζήτηση, καταλήγοντας στο ότι η νέα υπηρεσία 
θα παράσχει λύσεις για τις διαρκώς αυξανόμενες 
ανάγκες των πελατών της.

WE KNOW YOUR VESSEL IS IN GOOD 
HANDS, BECAUSE WE TRAINED THEM

At BSM, we take the quality of crews into our own hands – with four wholly owned, state of the art Maritime 
Training Centres. In our advanced bridge, cargo handling, engine and LNG simulators seafarers learn to 
operate under high stress, heavy workload and critical decision making situations.    

Learn more about our training capabilities at  
www.bs-shipmanagement.com/maritime-training
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Γεωπολιτική
–––

Ανατολική Μεσόγειος: Η ενέργεια, σημείο 
συμμαχιών και αντιπαραθέσεων

Έξι μεσογειακές χώρες, ανάμεσά τους η Ελλάδα 
και η Κύπρος, υπέγραψαν την Τρίτη 22 Σεπτεμ-
βρίου το καταστατικό του East Mediterranean 
Gas Forum (EMGF), ενός φόρουμ ενέργειας με 
έδρα την Αίγυπτο, δίνοντας επίσημα ταυτότητα 
σε μια ομάδα κρατών που επιδιώκει να προωθή-
σει τις εξαγωγές φυσικού αερίου από την Ανατο-
λική Μεσόγειο.
Η Αίγυπτος, το Ισραήλ, η Ελλάδα, η Κύπρος, η 
Ιταλία και η Ιορδανία ίδρυσαν το EMGF ως δια-
κυβερνητική οργάνωση σε μια τελετή που φιλο-
ξένησε το Κάιρο μέσω τηλεδιάσκεψης.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο υπουργός Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, 
και οι ομόλογοί του υπουργοί Ενέργειας της 
Αιγύπτου (όπου θα είναι η έδρα του Οργανι-
σμού) Tarek El Molla, της Κύπρου Νατάσα Πηλεί-
δου, του Ισραήλ Yuval Steinitz, της Ιορδανίας Hala 
Zawati, η υφυπουργός Ενέργειας της Ιταλίας 
Alessandra Tode και ο πρέσβης της Παλαιστίνης 
στην Αίγυπτο Diab Allouh.
Η ομάδα ενώνει τους περιφερειακούς αντιπά-
λους της Τουρκίας, η οποία εμφανίζεται πλέον 
να έχει εγκλωβιστεί στη διαμάχη της με Ελλάδα 
και Κύπρο σχετικά με τα δικαιώματα γεώτρησης 
φυσικού αερίου στην περιοχή.
Η Παλαιστινιακή Αρχή είναι επίσης μέρος του 
φόρουμ, δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Ενέρ-
γειας Yuval Steinitz, ενώ και η Γαλλία έχει υποβά-
λει αίτηση για ένταξη, με τις Ηνωμένες Πολιτείες 

και την Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητούν καθεστώς 
παρατηρητή.
Επιπλέον, για το Ισραήλ, το φόρουμ αναμένεται 
να «φέρει περιφερειακή συνεργασία με αραβι-
κές και ευρωπαϊκές χώρες, το πρώτο του είδους 
του στην ιστορία, μέσω συμβάσεων εξαγωγής 
(ισραηλινού) φυσικού αερίου στην Ιορδανία και 
στην Αίγυπτο αξίας 30 δισ. δολαρίων», ανέφερε 
ο Yuval Steinitz.
Η Αίγυπτος άρχισε να εισάγει ισραηλινό αέριο 
στις αρχές αυτού του έτους, για πιθανή επανε-
ξαγωγή στην Ευρώπη ή στην Ασία. Η ανακάλυ-
ψη του γιγαντιαίου πεδίου Zohr το 2015 είχε 
ξεκλειδώσει το ενδιαφέρον για την αγορά ενέρ-
γειας της Αιγύπτου και ενθάρρυνε το Κάιρο να 
προωθήσει την ανάδειξη της βορειοαφρικανικής 
χώρας ως περιφερειακoύ κόμβου.

Ιστορική συμφωνία προστασίας εκατό 
ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων  
στην Κίνα

Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, η ΕΕ και η Κίνα 
υπέγραψαν διμερή συμφωνία προστασίας 100 
ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων στην Κίνα 
και 100 κινεζικών γεωγραφικών ενδείξεων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση από τον σφετερισμό και 
τις απομιμήσεις. Η συμφωνία αυτή, που αρχικά 
συνήφθη τον Νοέμβριο του 2019, αναμένεται να 
αποφέρει αμοιβαία εμπορικά οφέλη, καθώς και 
να βοηθήσει τους καταναλωτές των δύο μερών 
να ανακαλύψουν εγγυημένα και ποιοτικά προϊό-
ντα. Αντικατοπτρίζει τη βούληση της ΕΕ και της 
Κίνας να υλοποιήσουν τη δέσμευση που είχαν 
αναλάβει σε προηγούμενες συνόδους κορυφής 
ΕΕ-Κίνας και να τηρήσουν τους διεθνείς κανόνες 
ως βάση για τις εμπορικές σχέσεις.
Ο Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυ-
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ξης, Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι, δήλωσε σχετικά: 
«Είμαι υπερήφανος που κάναμε ακόμα ένα βήμα 
προς την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, γεγονός 
που αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να συνερ-
γαστούμε στενά με τους παγκόσμιους εμπορι-
κούς εταίρους μας, όπως η Κίνα. Τα ευρωπαϊκά 
προϊόντα με γεωγραφική ένδειξη φημίζονται για 
την ποιότητα και την ποικιλομορφία τους. Είναι 
σημαντικό να προστατεύονται σε ενωσιακό και 
παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να διασφαλίζεται η 
γνησιότητά τους και να διαφυλάσσεται η φήμη 
τους. Η παρούσα συμφωνία θα συμβάλει στην 
επίτευξη αυτού του στόχου, ενώ παράλληλα θα 
ενισχύσει την εμπορική μας σχέση και θα παρά-
σχει οφέλη για τον αγροδιατροφικό τομέα μας 
και τους καταναλωτές και των δύο μερών». 
Η κινεζική αγορά έχει υψηλό δυναμικό ανάπτυ-
ξης για τα ευρωπαϊκά τρόφιμα και ποτά. Το 2019, 
η Κίνα αποτελούσε τον τρίτο σημαντικότερο 
προορισμό για τα αγροδιατροφικά προϊόντα 
της ΕΕ, με ποσό που ανήλθε σε 14,5 δισ. ευρώ. 
Είναι επίσης ο δεύτερος σημαντικότερος προ-
ορισμός για τις εξαγωγές ενωσιακών προϊόντων 
που φέρουν προστατευόμενη γεωγραφική ένδει-
ξη, συμπεριλαμβανομένων των οίνων, των αγρο-
διατροφικών προϊόντων και των αλκοολούχων 
ποτών, και αντιπροσωπεύουν ποσοστό 9% σε 
αξία. Επιπλέον, χάρη στην εν λόγω συμφωνία, οι 
Ευρωπαίοι καταναλωτές θα μπορέσουν να ανα-
καλύψουν γνήσια ιδιότυπα προϊόντα της Κίνας.
Ο κατάλογος της ΕΕ με τις γεωγραφικές ενδείξεις 
που θα προστατευτούν στην Κίνα περιλαμβάνει 
εμβληματικά προϊόντα, όπως Cava, Champagne, 
Φέτα, Irish whiskey, Münchener Bier, Ούζο, Polska 
Wódka, Porto, Prosciutto di Parma και Queso 
Manchego. Όσον αφορά τα κινεζικά προϊόντα 
που φέρουν γεωγραφική ένδειξη, ο κατάλογος 
περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τις ονομασίες 
Pixian Dou Ban (πάστα φασολιών Pixian), Anji Bai 
Cha (λευκό τσάι Anji), Panjin Da Mi (ρύζι Panjin) 
και Anqiu Da Jiang (πιπερόριζα Anqiu).
Μετά την υπογραφή της συμφωνίας και την έγκρι-
ση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η συμφωνία θα 
εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο. Η συμφωνία 
αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στις αρχές του 2021.
Εντός τεσσάρων ετών από την έναρξη ισχύος 

της, το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας θα επε-
κταθεί ώστε να καλύπτει 175 επιπλέον ονομασίες 
γεωγραφικών ενδείξεων και από τα δύο μέρη. Οι 
ονομασίες αυτές θα πρέπει να υποβληθούν στην 
ίδια διαδικασία έγκρισης με τις 100 ονομασίες 
που ήδη καλύπτονται από τη συμφωνία (δηλαδή 
αξιολόγηση και δημοσίευση για παρατηρήσεις).

Αίγυπτος: Με το βλέμμα στη Λατινική 
Αμερική

Η υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας της Αιγύ-
πτου, Nevine Gamea, αποκάλυψε ότι η πλήρης 
απαλλαγή δασμών σε 600 είδη που εξάγει η 
βορειοαφρικανική χώρα σε χώρες της Mercosur 
τέθηκε σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου.
Η απαλλαγή δασμών αποτελεί μέρος της συμφω-
νίας ελεύθερου εμπορίου που υπογράφηκε μετα-
ξύ της Αιγύπτου και των χωρών της Mercosur, 
ήτοι της Βραζιλίας, της Αργεντινής, της Ουρου-
γουάης και της Παραγουάης.
Σύμφωνα με την κ. Gamea, τα πιο σημαντικά αντι-
κείμενα που βρίσκονται στη λίστα της συμφωνίας 
περιλαμβάνουν το τσιμέντο, τα εσπεριδοειδή, τα 
ορυκτέλαια και το φυσικό αέριο.
Η Αιγύπτια υπουργός δήλωσε ότι η συμφωνία με τη 
Mercosur υποστηρίζει την τρέχουσα τάση του Καΐ-
ρου, με στόχο την αύξηση των εξαγωγών σε διάφο-
ρες διεθνείς αγορές και άνοιγμα νέων αγορών για 
τα αιγυπτιακά προϊόντα. Σημείωσε ότι το υπουργείο 
της επιθυμεί να επωφεληθεί από τις αγορές των 
κρατών-μελών της Mercosur και στοχεύει να χρη-
σιμοποιήσει τη συμφωνία ως κόμβο για αιγυπτιακές 
εξαγωγές που εισέρχονται στη Νότια Αμερική.
Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Αρχής 
Εμπορικής Αντιπροσώπευσης, Ahmed Maghawry, 
επισήμανε ότι οι αιγυπτιακές εξαγωγές προς τις 
χώρες της Mercosur είχαν σημειώσει σημαντική 
αύξηση ήδη πριν από την έναρξη της συμφωνίας. 
Σημείωσε μάλιστα ότι οι αιγυπτιακές εξαγωγές 
έφτασαν τα $490 εκατ. το 2019 σε σύγκριση με 
τα περίπου $212 εκατ. το 2017, αντανακλώντας 
αύξηση έως και 130%.
Αντίστοιχα, οι αιγυπτιακές εισαγωγές από τις 
τέσσερις χώρες της Mercosur μειώθηκαν κατά 
28%, φτάνοντας τα $2,8 δισ. το 2019 σε σύγκριση 
με τα περίπου $3,9 δισ. το 2017.
Η Αίγυπτος υπέγραψε συμφωνία ελεύθερου εμπο-
ρίου με τις χώρες της Mercosur το 2010, η οποία 
τέθηκε σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2017.
Η συμφωνία προβλέπει σταδιακή πλήρη απαλλα-
γή από δασμούς που επιβάλλονται στο 90% των 
εμπορευμάτων που ανταλλάσσονται μεταξύ των 
δύο μερών, σύμφωνα με διάφορους καταλόγους 
που επισυνάπτονται στη συμφωνία.

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ - ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ 
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Γαλάζια Οικονομία
–––

Διαλύσεις πλοίων: H Νότια Αφρική 
εισέρχεται δυναμικά στο παιχνίδι

Τα σχέδια για τη δημιουργία εγκατάστασης 
διαλύσεων πλοίων με φιλικές προς το περιβάλ-
λον μεθόδους ανακοίνωσε το South African 
Development Agency. Η ανάπτυξη μιας τέτοιας 
εγκατάστασης βρίσκεται στα πλάνα αρκετών 
πολιτικών της Νότιας Αφρικής από το 2011 και 
φαίνεται πως η ιδέα κάνει την επανεμφάνισή της.
Η πλειονότητα των πλοίων κατευθύνονται σε 

μονάδες του Μπανγκλαντές, της 
Ινδίας και του Πακιστάν, όπου οι 
προδιαγραφές ασφαλείας βρί-
σκονται συχνά στο στόχαστρο, 
εγείροντας ανησυχίες για την 
υγεία των εργαζομένων αλλά και 
για την προστασία του περιβάλ-
λοντος. Σημειώνεται πως, παρά 
το γεγονός ότι ορισμένα δια-
λυτήρια στις προαναφερθείσες 
χώρες έχουν πιστοποιηθεί υπό 
τη Σύμβαση του Χονγκ Κονγκ, 
εντούτοις δεν έχουν λάβει τις 
σχετικές εγκρίσεις από Ευρω-
παίους νομοθέτες υπό το EU 
Ship Recycling Regulation (SRR), 
το οποίο απαιτεί από διαχει-
ριστές πλοίων με ευρωπαϊκή 
σημαία να επιλέγουν από μια 
συγκεκριμένη λίστα πιστοποιη-
μένων διαλυτηρίων.
Σε αντίθεση με τον παραδο-
σιακό τρόπο διάλυσης που 
εφαρμόζουν τα διαλυτήρια της 
Ασίας, ο οποίος περιλαμβάνει 
το beaching, τα πλοία θα μετα-
φέρονται σε ειδικές εγκατα-
στάσεις για τη διάλυση και την 
ανακύκλωσή τους. Μέσω του εν 
λόγω συστήματος, περισσότε-
ρα του ενός πλοία θα μπορούν 
να μεταφέρονται στις ειδικές 
αυτές γιάρδες κάθε φορά.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν 
διεθνή ΜΜΕ, η νέα εγκατά-
σταση για την περιβαλλοντικά 
φιλικότερη διάλυση των πλοίων 
στη Νότια Αφρική θα φέρει 
την ονομασία «34South» και 
θα διευκολύνει τα πλοία που 

επιχειρούν πέριξ του Ακρωτηρίου της Καλής 
Ελπίδας, χωρίς να χρειάζεται να διασχίσουν τη 
Διώρυγα του Σουέζ.
Η «34South» χαίρει της υποστήριξης της Industrial 
Development Corporation (IDC) της Νότιας 
Αφρικής. Η εγκατάσταση θα βρίσκεται στη Δυτική 
Ακτή της Νότιας Αφρικής και συγκεκριμένα στο 
Saldanha Bay Industrial Development Zone.

Project Natick: το υποβρύχιο πληροφοριακό 
κέντρο της Microsoft

Μετά από δύο χρόνια στον βυθό των ακτών των 
νήσων Orkney, η Microsoft επανέφερε στην επι-
φάνεια ένα υποθαλάσσιο data centre. Ένα τέτοιο 
κέντρο ουσιαστικά είναι ένας χώρος, συνήθως σε 



ένα κτίριο, μέσα στον οποίο φιλοξενούνται υπολογιστές, διακομιστές και συστήματα 
δικτύωσης, τα οποία ένας οργανισμός μπορεί να χρησιμοποιήσει για να αποθηκεύσει 
τα δεδομένα του πληροφοριακού του συστήματος.
Πριν από δύο χρόνια, ο τεχνολογικός κολοσσός ξεκίνησε ένα πιλοτικό πρόγραμμα για 
την αξιολόγηση της ενεργειακής αποδοτικότητας ενός τέτοιου κέντρου στο νερό. Συνή-
θως τέτοια data centres είναι εντάσεως ενέργειας και απαιτούν διακομιστές και συστή-
ματα ψύξης, το ετήσιο κόστος των οποίων μπορεί να φτάσει στα $4 εκατ.
Τα πρώτα συμπεράσματα των ερευνητών είναι ότι το εν λόγω υποβρύχιο πληρο-
φοριακό κέντρο με τη μορφή μιας δεξαμενής χρειάστηκε λιγότερη ενέργεια για να 
λειτουργήσει σε σχέση με τα συμβατικά κέντρα έρευνας. Είναι δε χαρακτηριστικό 
ότι τα Orkney, στα ύδατα των οποίων φιλοξενήθηκε το data centre, τροφοδοτούνται 
αποκλειστικά με ηλιακή και αιολική ενέργεια, η οποία για τέτοιου είδους υποδομές 
στη στεριά κρίνεται μη αξιόπιστη. Ωστόσο, οι ενεργειακές ανάγκες του Project Natick 
καλύφθηκαν στο έπακρο.
Η Microsoft ευελπιστεί ότι στο άμεσο μέλλον υποβρύχιοι διακομιστές θα μπορούν να 
παράσχουν υπηρεσίες cloud σε έναν σεβαστό αριθμό χρηστών σε παράκτιες περιοχές.
Εμπειρογνώμονες αναφέρουν ότι το εν λόγω εγχείρημα της Microsoft παρουσιάζει σημα-
ντικές προοπτικές, καθώς οι ωκεανοί είναι πιθανό να αποτελέσουν το κατάλληλο περιβάλ-
λον με ένα μικρότερο κόστος για τέτοιου είδους ερευνητικά κέντρα.

Η γαλάζια οικονομία στο επίκεντρο  
της  Έρευνας και Ανάπτυξης

Ένα νέο πρόγραμμα για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων με σκοπό την αντιμετώπιση 
των σύγχρονων προκλήσεων σχετικών με τους ωκεανούς εγκαινιάστηκε πρόσφατα 
στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Πιο συγκεκριμένα, το UK Hydrographic Office (UKHO) ανακοίνωσε το ADMIRALTY 
Marine Innovation Programme, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα σε νεοφυείς επιχει-
ρήσεις και νέους επιστήμονες να αναπτύξουν νέες καινοτομίες για την προστασία των 
ωκεανών.
Σύμφωνα με έρευνα του UKHO, η αξία της γαλάζιας οικονομίας θα ανέλθει σε £3,2 
τρισ. έως το 2030. Νέα projects ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τον περιορισμό της 
κλιματικής αλλαγής και την ενίσχυση της ασφάλειας αυτόνομων πλοίων αποτελούν 
λίγες μόνο από τις προτεραιότητες του προγράμματος.
Ο Mark Casey, επικεφαλής Έρευνας, Σχεδιασμού και Καινοτομίας του UKHO, τόνισε 
ότι η έναρξη του προγράμματος αποτελεί εξέλιξη-ορόσημο, προκειμένου τομείς της 
θάλασσας να επιλύσουν τα σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν.

ΕΛΙΝΤ: Οι προτεραιότητες και οι στόχοι 
του νέου ΔΣ

Το νέο ΔΣ του ΕΛΙΝΤ (Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Tεχνολογίας) που αναδείχθηκε 
από τις πρόσφατες εκλογές ανέλαβε τον Ιούνιο τα ηνία του Ινστιτούτου, το οποίο 
μετρά ήδη 48 χρόνια προσφοράς στη ναυτική τεχνολογία της χώρας μας.
Αποστολή και κύριος σκοπός του ΕΛΙΝΤ είναι η διευκόλυνση της παραγωγής και της 
ανταλλαγής επιστημονικών γνώσεων και πληροφοριών επί βελτιωμένων μεθόδων, σχε-
διασμού, κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας του πλοίου και των εγκαταστάσεών 
του. Το Ινστιτούτο φιλοδοξεί να αποτελεί το γόνιμο έδαφος για τη σε βάθος διερεύνη-
ση καίριων τεχνολογικών ζητημάτων της ελληνικής και παγκόσμιας ναυτιλίας, μέσω της 
ολόπλευρης και εποικοδομητικής ανταλλαγής τεκμηριωμένων απόψεων.
Το νέο ΔΣ έχει θέσει σε προτεραιότητα τη μελέτη των νέων τάσεων για την προστασία 
του περιβάλλοντος, τις δυνατότητες προσαρμογής της ναυτιλίας στις νέες απαιτήσεις 
και τα περιθώρια που παρέχει η καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη.
Η διασύνδεση έρευνας και παραγωγής και η ενίσχυση επιχειρήσεων καινοτομίας, παράλ-
ληλα με την πραγματοποίηση ουσιαστικών επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό του 
παραγωγικού ιστού, θα οδηγήσει σε ουσιαστική και βιώσιμη ανάπτυξη.
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Επιβατηγός
Ναυτιλία
–––

«Φρένο» στις κρουαζιέρες το 2020 

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας ανακοίνωσε πρό-
σφατα την παράταση της απαγόρευσης της 
κρουαζιέρας στα χωρικά ύδατα της χώρας κατά 
τρεις επιπλέον μήνες. Ως εκ τούτου, η εν λόγω 
απαγόρευση θα ισχύει έως και τις 17 Δεκεμβρίου.
Η εν λόγω επέκταση της απαγόρευσης σημαίνει 
πρακτικά και το άδοξο τέλος της κρουαζιέρας 
για τη φετινή σεζόν στην Αυστραλία. Το μόνο 
θετικό στο οποίο προσβλέπει η αυστραλιανή 
κυβέρνηση είναι η αύξηση της εσωτερικής κίνη-
σης με πλοία της επιβατηγού ναυτιλίας.
Οι αυστραλιανές αρχές έχουν απαγορεύσει σε 
κάθε κρουαζιερόπλοιο που προέρχεται από το 
εξωτερικό και μεταφέρει περισσότερους από 100 
επιβάτες να αγκυροβολεί στα λιμάνια της χώρας.
Σύμφωνα με ανάλυση της Cruise Lines International 

Association (CLIA), η απαγόρευση της κρουαζιέ-
ρας στη χώρα αναμένεται να της στερήσει έσοδα 
περισσότερα των $1,4 δισ. Επιπλέον, η CLIA εκτιμά 
ότι άλλα $3,8 δισ. θα «χαθούν» λόγω της απαγό-
ρευσης κρουαζιέρας κατά το peak της υφιστά-
μενης τουριστικής περιόδου, ενώ 13.000 θέσεις 
εργασίας θα κινδυνεύσουν.
Θετικό είναι το γεγονός ότι η CLIA ενισχύει τις 
προσπάθειές της για την ασφαλή επαναλειτουρ-
γία της κρουαζιέρας στην Αυστραλία, προκειμέ-
νου να μετριαστούν οι εν λόγω απώλειες. Όπως 
αναφέρει η ίδια, «υπάρχουν δυνατότητες για 
ελεγχόμενη και σταδιακή επανέναρξη της εγχώ-
ριας κρουαζιέρας, με αυστηρότερα και βελτιωμέ-
να υγειονομικά πρωτόκολλα».
Στο πλαίσιο αυτό, η Coral Expeditions σκοπεύει 
να επαναφέρει κάποια από τα δρομολόγιά της 
σύντομα, ενώ κρουαζιερόπλοια της True North 
δραστηριοποιούνται ήδη στην ευρύτερη περιοχή 
του Kimberley.
Σε ακυρώσεις των δρομολογίων τους προχωρούν 
την ίδια ώρα και σημαντικοί παίκτες της βιομηχα-
νίας. Πιο συγκεκριμένα, τέλος στα διεθνή ταξίδια 
κρουαζιέρας για το υπόλοιπο του 2020 βάζει η 
νορβηγική Hurtigruten, λόγω του αυξημένου αριθ-
μού κρουσμάτων κορονοϊού σε Ευρώπη και ΗΠΑ. 
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία, στόχος 
πλέον είναι η επαναλειτουργία της το 2021.
Η ακύρωση αφορά μόνο τις λεγόμενες «κρουα-
ζιέρες εξερεύνησης», κατά τις οποίες τα πλοία 
της Hurtigruten διασχίζουν την Ανταρκτική. 
Όσον αφορά τη μεταφορά εμπορευμάτων και 
επιβατών εντός των νορβηγικών χωρικών υδάτων, 
θα συνεχιστούν κανονικά.
Η Hurtigruten ήταν από τις πρώτες εταιρεί-
ες παγκοσμίως που ξανάρχισαν τα δρομολόγια 
κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Ωστόσο, η εμφά-
νιση κρουσμάτων σε πλοία της τον περασμένο 
Ιούλιο ήρθε να ανατρέψει τα σχέδιά της.
Σε αναστολή όλων των προγραμματισμένων της 
ταξιδιών κρουαζιέρας έως και τις αρχές του 2021 
προέβη και η βρετανική P&O Cruises. Σύμφωνα 
με τα όσα αναφέρει η εταιρεία, όλα τα δρομολόγιά 
της προς την Καραϊβική έχουν ακυρωθεί μέχρι και 
τα τέλη Ιανουαρίου του ερχόμενου έτους, ενώ το 
ίδιο ισχύει και για τις κρουαζιέρες από και προς το 
Σαουθάμπτον, όπου και εδρεύει.
Ο πρόεδρος της P&O Cruises, Paul Ludlow, 
δήλωσε πως «με τους περιορισμούς ταξιδιών 
από τη Μεγάλη Βρετανία να αυξάνονται, δυστυ-
χώς καθίσταται απαραίτητο να αναστείλουμε 
αυτά τα δρομολόγια. Συνεχίζουμε να παρακολου-
θούμε τις εξελίξεις και σίγουρα θα επαναφέρου-
με τα δρομολόγια, εάν μας δοθεί η δυνατότητα».
Ο κ. Ludlow πρόσθεσε ότι η εταιρεία συνεργάζε-



ται με ορισμένα από τα «μεγαλύτερα μυαλά του επιστημονικού 
κλάδου, καθώς και με κυβερνήσεις», για την ανάπτυξη ενισχυ-
μένων υγειονομικών πρωτοκόλλων, τα οποία θα εφαρμοστούν 
όταν η εταιρεία επαναφέρει πλήρως όλες τις κρουαζιέρες της.

Στα σκαριά το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο  
του κόσμου

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζεται η ναυπήγηση του 
νέου κρουαζιερόπλοιου «Wonder of the Seas» της Royal 
Caribbean, το οποίο αναμένεται να κάνει το θαλάσσιο «ντε-
μπούτο» του το 2022, παρά την ιδιαίτερα ταραχώδη και 
αβέβαιη περίοδο που διανύει η βιομηχανία κρουαζιέρας. Πιο 
συγκεκριμένα, το πλοίο βρέθηκε σε αγκυροβόλιο στις αρχές 
Σεπτεμβρίου για τον περαιτέρω εξοπλισμό του.
H ναυπήγηση του εν λόγω κρουαζιερόπλοιου ανακοινώθηκε 
για πρώτη φορά το 2019, συνιστώντας την πέμπτη προσθήκη 
της Royal Caribbean στη σειρά κρουαζιερόπλοιων «Oasis», 
η οποία, όπως αναφέρει η εταιρεία, περιλαμβάνει τα μεγαλύ-
τερα επιβατηγά πλοία στον κόσμο. Μάλιστα, όπως αναφέρει 
ο διευθύνων σύμβουλος της Royal Caribbean, Michael Bayley, 
το «Wonder of the Seas» θα ξεπερνά σε μέγεθος τα προ-
ηγούμενα τέσσερα mega-κρουαζιερόπλοια, αποτελώντας το 
μεγαλύτερο στον κόσμο.
Σημειώνεται ότι αρχικά το πλοίο ήταν προγραμματισμένο να 
παραδοθεί το 2021. Ωστόσο, η πανδημία του κορονοϊού ήρθε 
να καθυστερήσει την παράδοσή του κατά ένα έτος.
Αν και τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (Centers 
for Disease Control) έχουν προχωρήσει σε απαγορεύσεις 
κρουαζιέρας σε πολλά μέρη του κόσμου μέχρι τουλάχιστον 
τα τέλη Σεπτεμβρίου, το μέλλον της βιομηχανίας διαφαίνεται 
πλέον πιο αισιόδοξο από όσο θα ανέμενε κανείς μερικούς 
μήνες πριν. Πολλοί είναι οι λάτρεις των ταξιδιών οι οποίοι 
ανυπομονούν να ταξιδέψουν εκ νέου με πλοία, ενώ, σύμφωνα 
με δημοσιεύματα διεθνών ΜΜΕ, έχει ήδη καταγραφεί σημα-
ντική αύξηση κρατήσεων για κρουαζιέρες το 2021.

Ηλεκτρικά πορθμεία σύντομα στο Άμστερνταμ

Με πέντε νέα ηλεκτρικά πορθμεία θα ενισχυθεί ο στόλος 
της Gemeente Vervoerbedrijf (GVB), της εταιρείας παροχής 
υπηρεσιών δημόσιων συγκοινωνιών στο Άμστερνταμ.
Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία Corvus Energy θα εξοπλίσει τα 
εν λόγω πορθμεία με συστήματα αποθήκευσης μπαταριών 
ιόντων λιθίου. Τη ναυπήγηση των πορθμείων, τα οποία θα 
επιχειρούν στις οδούς του North Sea Canal, έχει αναλάβει η 
Holland Shipyard Group.
Οι οδοί του North Sea Canal συγκαταλέγονται στις πλέον 
πολυσύχναστες, καθώς μέσω αυτών μεταφέρονται κάθε χρό-
νο 350.000 αυτοκίνητα. Η ναυπήγηση των πορθμείων αποτελεί 
μέρος του προγράμματος εκσυγχρονισμού του στόλου της GVB, 
ο οποίος θα μετατραπεί σε υβριδικός ή ηλεκτρικός έως το 2025.
Μετά την παράδοση του πρώτου τέτοιου πορθμείου περί τα 
μέσα του 2021, η GVB θα παραλαμβάνει ένα κάθε εξάμηνο 
έως το 2023.
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 Ύστατη προσπάθεια για την επιστροφή  
της κρουαζιέρας στις ΗΠΑ;

Η Cruise Lines International Association (CLIA) 
ανακοίνωσε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου νέα 
πρωτόκολλα και υγειονομικούς κανονισμούς για 
την επιστροφή της κρουαζιέρας των ΗΠΑ πριν 
από την ολοκλήρωση του τρέχοντος έτους.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η CLIA, τα εν λόγω 
πρωτόκολλα έχουν εγκριθεί από ειδικούς επιστή-
μονες, λοιμωξιολόγους και γιατρούς, καθώς και 
από την ειδική ιατρική ομάδα της ίδιας της CLIA.
Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών 
των ΗΠΑ (CDC) έχουν εδώ και καιρό ανακοι-
νώσει την απαγόρευση της κρουαζιέρας τουλά-
χιστον μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου. Ωστόσο, ο 
διευθύνων σύμβουλος της Carnival Corporation, 
Arnold Donald, υποστήριξε σε πρόσφατη δήλω-
σή του πως «καμία άλλη βιομηχανία δεν έχει 
μελετήσει τόσο εκτενώς τα επιστημονικά δεδο-
μένα, ούτε έχει δημιουργήσει τόσα πρωτόκολλα 
για την ασφάλεια των επιβατών και των εργαζο-
μένων της, όσο αυτή της κρουαζιέρας».
Ο διευθύνων σύμβουλος της Norwegian Cruises, 
Frank Del Rio, υποστήριξε πως η επαναλειτουρ-
γία της κρουαζιέρας παγκοσμίως, και κυρίως στις 
ΗΠΑ, αποτελεί σίγουρα τη μεγαλύτερη πρόκληση 
που αντιμετωπίζει η βιομηχανία αυτή τη στιγμή.
Οι έλεγχοι θα αποτελέσουν βασικό πυλώνα της 
CLIA για την επαναλειτουργία της κρουαζιέρας 
στις ΗΠΑ, με τους επιβάτες να υπόκεινται σε 
ελέγχους για την ανίχνευση του ιού SARS CoV-2 
πριν από την επιβίβασή τους, ενώ θα πρέπει να 
γίνεται θερμομέτρηση τακτικά κατά τη διάρκεια 
του ταξιδιού. Το ίδιο ισχύει και για τα μέλη του 
πληρώματος, τα οποία θα πρέπει να έχουν υπο-
βληθεί σε καραντίνα για επτά ημέρες πριν επιβι-
βαστούν στα κρουαζιερόπλοια.
Η χρήση προστατευτικής μάσκας καθίσταται 
υποχρεωτική για όλους όσοι βρίσκονται στο 
πλοίο, τόσο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού όσο 
και σε περιπτώσεις όπου η κοινωνική αποστασι-
οποίηση καθίσταται αδύνατη.

Η CLIA σχεδιάζει επίσης να ενισχύσει τα συστή-
ματα εξαερισμού των πλοίων, χρησιμοποιώντας 
ειδικά φίλτρα και άλλες τεχνολογίες, προκειμέ-
νου να μετριάσει τον κίνδυνο εξάπλωσης του ιού 
εντός των πλοίων.
Σε περίπτωση που υπάρξει επιβεβαιωμένο κρού-
σμα, η CLIA αναφέρει πως πρωταρχικός στόχος 
θα είναι η άμεση αποβίβαση του μολυσμένου 
ατόμου κατόπιν συνεννόησης με λιμενικές αρχές, 
προκειμένου να λάβει την απαραίτητη ιατρική 
περίθαλψη.
Αυστηροί κανονισμοί και πρωτόκολλα θα επιβάλ-
λονται και στις εκδρομές των επιβατών στη στε-
ριά, ενώ όσοι δεν ακολουθούν πιστά τις οδηγίες 
δεν θα μπορούν να επιβιβαστούν εκ νέου στα 
πλοία για τη συνέχεια της κρουαζιέρας τους.
Η CLIA αναμένεται να υποβάλει σύντομα τα νέα 
πρωτόκολλα στα CDC, προκειμένου να εξετα-
στεί το ενδεχόμενο έγκρισής τους. Οι κανονι-
σμοί θα ισχύουν για κάθε κρουαζιερόπλοιο, ενώ 
ο διευθύνων σύμβουλος της κάθε εταιρείας θα 
πρέπει να επιβεβαιώνει γραπτώς ότι η εταιρεία 
έχει υιοθετήσει τα εν λόγω μέτρα, πριν προβεί σε 
έναρξη των ταξιδιών της.

Συνέργειες μεγάλης κλίμακας  
για τα πορθμεία της νέας εποχής

Σε συμφωνία με το ναυπηγείο Guangzhou ήλθε 
η εταιρεία τεχνολογίας ABB για τον εξοπλισμό 
δύο νεότευκτων πορθμείων της P&O Ferries. Τα 
εν λόγω πλοία θα έχουν μήκος 230 μ. έκαστο και 
αναμένεται να παραληφθούν από την εταιρεία 
περί το 2030.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ABB, η συμφωνία 
περιλαμβάνει την παροχή ηλεκτρονικών, ψηφι-
ακών και λύσεων συνδεσιμότητας για τα πλοία 
της P&O, συμπεριλαμβανομένων και συστημάτων 
πρόωσης τύπου Azipod καθώς και συστημάτων 
αποθήκευσης καυσίμων.
Η υβριδική λύση πρόωσης αναμένεται να μειώ-
σει την κατανάλωση των πλοίων της P&O Ferries 
κατά 40%, για τα δρομολόγια μεταξύ Dover και 
Calais, ενώ οι μπαταρίες οι οποίες θα είναι εγκα-
τεστημένες στα πλοία θα επιτρέπουν την πλήρη 
τροφοδότηση των πορθμείων με ενέργεια όταν 
ελλιμενίζονται.
Επιπλέον, τα πλοία θα διαθέτουν συστήματα Ability 
Marine Pilot Control, τα οποία θα εξασφαλίζουν 
την αυτόματη πλοήγησή τους, επιτρέποντας έτσι 
στα πληρώματα να επικεντρωθούν περισσότερο 
στη βέλτιστη τοποθέτηση του πλοίου.
Τέλος, η ABB θα εξοπλίσει τα πλοία με συστήμα-
τα Power2 turbocharging, τα οποία θα μειώσουν 
την κατανάλωση καυσίμων των νεότευκτων έως 
και 5% επιπλέον.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η βιωσιμότητα  
μας ωθεί  
σε έναν  
διαφορετικό  
τρόπο σκέψης 



Στις Βρυξέλλες και στο Λονδίνο γίνεται  
συχνή αναφορά της ανάγκης σύνδεσης  
της έννοιας της βιωσιμότητας με τη ναυτιλία. 
Πώς αντιλαμβάνεστε τον όρο «βιωσιμότητα»; 

Θεωρώ ότι ο όρος εστιάζεται στην αντίληψη που 
πρέπει να διαμορφώσουμε ότι δεν μπορούμε να 
καταναλώνουμε φυσικούς πόρους επ’ αόριστον 
χωρίς επιπτώσεις. Η κατανάλωση ολοένα και 
περισσότερων πόρων, οι οποίοι δεν ανανεώνο-
νται, δεν είναι βιώσιμη πρακτική. Επί της ουσίας, 
η βιωσιμότητα μας ωθεί σε έναν διαφορετικό 
τρόπο σκέψης, με μακροχρόνιο ορίζοντα και 
προγραμματισμό, προκειμένου οι πράξεις μας 
να έχουν τον ελάχιστο δυνατό αντίκτυπο στον 
πλανήτη. 
Σήμερα γίνεται μεγάλη κουβέντα για την κυκλι-
κή οικονομία, η οποία και αφορά μια σφαιρική 
προσέγγιση για το εμπόριο, τις κατασκευές και 
τη βιομηχανία. Με την κυκλική οικονομία καλού-
μαστε να δούμε ολόκληρη την πορεία ζωής 
ενός αντικειμένου, από τον τρόπο απόκτησης 
της πρώτης ύλης για την κατασκευή του μέχρι 
και την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής και της 
χρηστικότητας ενός προϊόντος. Σκοπός είναι η 

εξασφάλιση της επάρκειας των φυσικών πόρων, 
ακολουθώντας ένα οικονομικό μοντέλο ανάπτυ-
ξης που περιορίζει τα απόβλητα.

Ως νέα επιχειρηματίας, αποφασίσατε να 
ασχοληθείτε επιχειρηματικά και με τον τομέα 
της βιωσιμότητας. Γιατί επιλέξατε τον Πειραιά 
ως βάση του BlueCycle και ποια είναι τα πρώτα 
συμπεράσματα από το νέο αυτό εγχείρημα; 

Ο Πειραιάς είναι ένα πολύ κομβικό σημείο, το 
οποίο διέθετε ανέκαθεν σημαντική βιομηχανική 
δραστηριότητα. Παρότι η πόλη έχει εξελιχθεί σε 
πολλές κατευθύνσεις μέσα στα χρόνια, ο Πειραι-
άς παραμένει επιχειρηματικός κόμβος, ενώ τα 
τελευταία χρόνια παρατηρούμε μια αναγέννηση 
της βιομηχανικής του δραστηριότητας. Πιστεύω 
ακράδαντα πως ο Πειραιάς, εκτός από παρελθόν, 
έχει και μέλλον. Επιπλέον, ως οικογένεια είμαστε 
συναισθηματικά δεμένοι με τον Πειραιά. Είναι 
ένα μέρος που αγαπώ πολύ και αποτελεί, μετα-
ξύ άλλων, έδρα και του Ιδρύματος Αικατερίνης 
Λασκαρίδη.
Το BlueCycle είναι ένα νέο επιχειρηματικό εγχεί-
ρημα, οπότε θα έλεγα πως είναι νωρίς ακόμη για 

Με αφορμή τις πρόσφατες συζητήσεις και πολιτικές πρωτοβουλίες στα διεθνή και 
ευρωπαϊκά όργανα για τη γαλάζια οικονομία και την προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος, η κ. Σουζάνα Λασκαρίδη μιλά στα Ναυτικά Χρονικά για τις 
έννοιες της βιωσιμότητας και της κυκλικής οικονομίας, για τους λόγους που την 
οδήγησαν στην ίδρυση του BlueCycle αλλά και στην επιλογή της έδρας του νέου 
εγχειρήματός της στον Πειραιά. 

Συνέντευξη της Σουζάνας Λασκαρίδη, 
Director της Laskaridis Shipping και  
Ιδρύτριας και Διευθύντριας του BlueCycle,  
στους Χάρη Παππά και Στέφανο Πουλημένο
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συμπεράσματα. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τις καινο-
τόμες επιχειρήσεις, έχουμε αντιληφθεί πως αντι-
μετωπίζουν ουκ ολίγα γραφειοκρατικά κωλύματα 
– ιδιαίτερα εάν η επιχείρηση δραστηριοποιείται 
σε δύο τομείς, όπως η ανακύκλωση αλλά και η 
κατασκευή αντικειμένων. Αντιμετωπίσαμε αρκετές 
δυσκολίες για την έναρξη του εγχειρήματος. Παρ’ 
όλα αυτά, με επιμονή καταφέραμε να πείσουμε 
πως επρόκειτο για κάτι νέο, δίχως προηγούμενο, 
το οποίο ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση και 
πραγματοποιεί δύο διαφορετικές δραστηριότη-
τες: τη συλλογή υλικού και τη μεταποίησή του, με 
σκοπό τη δημιουργία πρώτης ύλης αλλά και νέων 
προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση, πιστεύω πως τα 
συμπεράσματα είναι μπροστά μας. 

Πώς έχει συμβάλει στην ενασχόλησή σας με τη 
βιωσιμότητα και τη ναυτιλία το ακαδημαϊκό σας 
υπόβαθρο, το οποίο περιλαμβάνει σπουδές σε 
Κοινωνικές Επιστήμες και Ιστορία της Τέχνης; 

Οι ανθρωπιστικές σπουδές με έχουν ωφελήσει 
σημαντικά στην ενασχόλησή μου με τη ναυτιλία. 
Πιστεύω στη σφαιρική προσέγγιση των πραγμά-
των, που ίσως δεν καλλιεργείται με τον ίδιο τρό-
πο στις θετικές επιστήμες. Στις θεωρητικές επι-
στήμες, ο άνθρωπος έχει σημαίνοντα ρόλο. Είναι 
βασικό να μπορεί κανείς να δει τα πράγματα από 
μια άλλη σκοπιά. Δεν θα έλεγα πως οι ανθρωπι-
στικές σπουδές είναι καλύτερες ή χειρότερες· 

είναι απλώς διαφορετικές, προσφέρουν μια δια-
φορετική, ανθρωποκεντρική και ολιστική προ-
σέγγιση. Σε προσωπικό επίπεδο, πιστεύω πως για 
όλα τα θέματα ή τα προβλήματα που ανακύπτουν 
υπάρχουν λύσεις, κάτι το οποίο έχω επισημάνει 
δημόσια αρκετές φορές στο παρελθόν. Οι σπου-
δές μου μου έδωσαν τη δυνατότητα να κοιτώ τα 
προβλήματα από διαφορετική γωνία. 

Πόσο εύκολο είναι το να βρει κανείς πεταμένα 
δίχτυα και σχοινιά σήμερα; 

Δυστυχώς, είναι πολύ εύκολο. Για παράδειγμα, 
παρότι υπάρχει νομοθεσία από το 2009 για τον 
εντοπισμό και τη συλλογή των εγκαταλελειμμέ-
νων διχτυών στη θάλασσα, δεν εφαρμόζεται. Δεν 
υπάρχει ένας σαφής και ολοκληρωμένος μηχανι-
σμός καταγραφής και ανίχνευσης για να ξέρουμε 
από πού προέρχονται και πού καταλήγουν όλα τα 
δίχτυα αλλά και τα σχοινιά. Συνεπώς δεν έχουμε μια 
ολοκληρωμένη εικόνα για τον πλήρη κύκλο ζωής 
τους. Κάπου, πάντα, χάνεται αυτή η πληροφορία.
Σήμερα συλλέγουμε τα δίχτυα και τα σχοινιά 
κυρίως σε συνεργασία με δήμους, αλιευτικές κοι-
νότητες, περιβαλλοντικές οργανώσεις αλλά και 
κατασκευαστές. Πρόκειται για υλικό που μέχρι 
πρόσφατα κατέληγε στη χωματερή ως ένας ακό-
μα καθαρά ανεκμετάλλευτος πόρος, ο οποίος 
μάλιστα αποτελείται από πλαστικό υψηλής ποι-
ότητας.
Ιδιαίτερα στην Ελλάδα είναι πολύ εύκολο να βρει 
κανείς δίχτυα αλλά και σχοινιά, καθώς υπάρχει 
πολύ μεγάλη αλιευτική δραστηριότητα και ιχθυο-
καλλιέργειες, οι οποίες ανά τακτά χρονικά διαστή-
ματα αποσύρουν τον παλιό τους εξοπλισμό. Δεν 
είναι μάλιστα σπάνια η εικόνα διχτυών τα οποία 
σαπίζουν από τον ήλιο στα λιμάνια, κόβονται και 
τελικά παρασύρονται στη θάλασσα από τον αέρα. 



1500 m3/h UV reactor for PureBallast 3
Alfa Laval PureBallast 3, the third generation of the leading ballast 
water treatment technology, is an ideal solution for large ballast 
water flows. A 1500 m3/h reactor enables large-flow systems with 
less cost and complexity – and all the advantages that chemical-
free UV treatment has over electrochlorination.

Discover the big difference at www.alfalaval.com/pureballast

Optimized for 
large flows
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Τι αντικείμενα έχετε κατασκευάσει έως τώρα, 
ως BlueCycle, με αυτά τα δίχτυα και τα σχοινιά; 
Και τι θα θέλατε ίσως να κατασκευάσετε στο 
άμεσο μέλλον; 

Αυτή τη στιγμή έχουμε τέσσερις βασικές γραμμές 
παραγωγής, ενώ όλα τα προϊόντα παράγονται από 
ανακυκλωμένο πλαστικό. Η βασική μας γραμμή 
παράγεται μέσω 3D printing, η οποία πιστεύουμε 
πως είναι μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία, ιδιαί-
τερα για τη ναυτιλιακή βιομηχανία.
Δημιουργούμε λοιπόν μια σειρά επίπλων, η οποία 
είναι μοναδική. Κατασκευάζεται με 3D printing, 
είναι από ανακυκλωμένο πλαστικό, από δίχτυα 
και σχοινιά που συλλέγουμε από όλη την Ελλάδα 
και φυσικά είναι 100% ανακυκλώσιμα. Αξίζει να 
αναφερθεί πως στο BlueCycle Lab, στον Πειραιά, 
υπάρχει το μοναδικό ρομποτικό εργαστήριο για 
3D printing μεγάλων διαστάσεων, το οποίο έχει 
τη δυνατότητα να εκτυπώνει ενιαία κομμάτια, 
περίπου έως τα τρία μέτρα!
Από τον εξοπλισμό που συλλέγουμε, παράγουμε 
επίσης νήμα για 3D printing, καθώς και πλαστι-
κό pellet, δηλαδή ανακυκλωμένο υλικό σε μορφή 
κατάλληλη για τη βιομηχανία. Βασικός μας στό-
χος είναι το πλαστικό αυτό να επιστρέψει πίσω 
στη βιομηχανία πλαστικών, προκειμένου να μπει 
ξανά στην παραγωγή, εφαρμόζοντας τις αρχές 
της κυκλικής οικονομίας.

Διαθέτουμε επίσης ένα πιλοτικό πρόγραμμα 
δημιουργίας υφαντικού νήματος από νάιλον. 
Βασικός μας στόχος είναι να αποδείξουμε ότι, 
για να υπάρξει μια πραγματικά κυκλική οικονομία, 
πρέπει το ανακυκλωμένο πλαστικό να βρει σιγά 
σιγά τη θέση του στη βιομηχανία. 

Ως νέα επιχειρηματίας που βλέπει τα πράγματα 
και μέσα αλλά και έξω από τη ναυτιλιακή 
επιχειρηματικότητα, θεωρείτε ότι η ναυτιλία 
έχει συνειδητοποιήσει τι σημαίνει κυκλική 
οικονομία και προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος; 

Πιστεύω πως, όπως και οι περισσότερες ριζικές 
αλλαγές στον κλάδο, η βιωσιμότητα ίσως αντιμε-
τωπίζεται με καχυποψία από τη ναυτιλία. Η αλή-
θεια είναι πως απαιτείται μια σταδιακή προσέγγιση 
προκειμένου να επιβεβαιωθεί πως η κυκλική οικο-
νομία και η βιωσιμότητα εν γένει πράγματι μειώ-
νουν τις αρνητικές επιπτώσεις της βιομηχανίας 
στο περιβάλλον.
Ωστόσο, υπάρχουν οι προϋποθέσεις για ένα 
«πάντρεμα» ναυτιλίας και κυκλικής οικονομίας. 
Οι θαλάσσιες μεταφορές αλλάζουν συνεχώς 
και ίσως η κυκλική οικονομία και το 3D printing 
δεν απέχουν τόσο από την καθημερινότητα όσο 
ίσως φανταζόμαστε.



Mylaki Shipping Agency Ltd
Ship Agency • Ship-to-Ship Transfers • Protecting Agency • Canal and Straits Transits
Electronic Customs Clearances • Ship Supply • Husbandry Services • Ship Lay-Up
Change of Management / Ownership • Technical Support • Ship Repairs 

Greece

Ag. Theodoroi: 1, Spirou Meleti St., 200 03 Ag. Theodoroi
T: +30 27410 62301 / F: +30 210 422 3356

Alexandroupolis: 6, M. Botsari St., 681 00 Alexandroupolis
T: +30 21670 05952 / F: +30 2310 223932

Aliveri (Mylaki Port): 18, A. Nika St., 345 00 Aliveri
T: +30 22230 23692 / F: +30 22230 23789

Chalkis: 10-12, Voudouri Ave., 341 00 Chalkis
T: +30 22210 74810 / F: +30 22210 76760

Eleusis: 19, Kanellopoulou St., 192 00 Eleusis
T: +30 210 556 1654 / F: +30 210 556 1655

Kavala: 1, Er. Stavrou St., 654 03 Kavala
T: +30 2310 230577 / F: +30 2310 240391

Lavrion: Lavriou Sq., 195 00 Lavrion
T: +30 21670 05953 / F: +30 210 422 8096 

Patras: 124, Ag. Andrea St., 262 21 Patras
T: +30 2610 422102 / F: +30 2610 434297

Thessaloniki: 7, Karatasou St., 546 26 Thessaloniki
T: +30 2310 283375 / F: +30 2310 223932

Volos: 32, Argonafton St., 382 21 Volos
T: +30 24210 23496, / F: +30 24210 39361

Yali (Island): Yali-Nissiros, 853 03 Dodecanese
T: +30 22420 92086 / F: +30 22420 92086

Cyprus

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

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

Besides the ports/locations that we cover via our offices appearing on the relevant list, Mylaki Shipping Agency
covers all Greek and Cypriot ports through our local correspondence.
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Ο Ορίζοντας
από τη Γέφυρα
Με το βλέμμα του ναυτικού 

Του 
Καπτ. Γ. Γεωργούλη 

Ναυτιλία και κυβερνοασφάλεια

Ενώ η πληροφορική (Information Technologies – 
IT) περιλαμβάνει συστήματα μηχανογράφησης 
και λογισμικά σε γραφεία και λιμάνια, η επιχει-
ρησιακή τεχνολογία (Operational Technologies) 
έχει εφαρμογές στον έλεγχο επιχειρησιακών 
συστημάτων, όπως έλεγχος μηχανών, διαχείριση 
φορτίου, συστήματα πλοήγησης κ.ά. Μέχρι πριν 
από κάποια χρόνια, αυτά τα συστήματα ήταν 
συνήθως ανεξάρτητα το ένα από το άλλο και 
φυσικά δεν υπήρχε καμία παρέμβαση σε αυτά 
από τη στεριά. Ωστόσο, η εξέλιξη της τεχνολο-
γίας και των επικοινωνιών επέτρεψε την ενσωμά-
τωση των λογισμικών και των συστημάτων ελέγ-
χου, δηλαδή των κόσμων IT και OT.
Στις ναυτιλιακές επιχειρησιακές τεχνολογίες OT 
περιλαμβάνονται συστήματα όπως:

• Ενσωματωμένα συστήματα γέφυρας  
(Vessel Integrated Navigational System)

• Παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης 
(Global Position System)

• Δορυφορικές επικοινωνίες  
(Satellite Communication)

• Αυτόματο σύστημα αναγνώρισης 
(Automatic Identification System)

• Συστήματα ραντάρ και ηλεκτρονικοί χάρτες 
(ARPA and ECDIS)

Ενώ αυτές οι τεχνολογίες και τα συστήματα βοη-
θούν ουσιαστικά στην επίτευξη της μέγιστης 
απόδοσης για τη ναυτιλιακή βιομηχανία, την ίδια 
στιγμή είναι ευάλωτα σε κυβερνοεπιθέσεις, διό-
τι παρέχουν πληροφορίες σχετικές με το στίγ-
μα, την πορεία και την ταχύτητα του πλοίου, το 
φορτίο του, αλλά και πληροφορίες ελέγχου των 
συστημάτων επικοινωνίας του πλοίου.



Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι παραπάνω 
απειλές στον κυβερνοχώρο, είναι σημαντικό να 
λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι:
• Τα συστήματα OT ελέγχουν τελικά το φυσικό 

περιβάλλον του πλοίου.
• Τα συστήματα OT είναι υπεύθυνα για την 

απόδοση σε πραγματικό χρόνο και η 
αντίδραση σε τυχόν περιστατικά είναι 
κρίσιμη για να διασφαλιστεί η υψηλή 
αξιοπιστία των συστημάτων.

• Η πρόσβαση σε συστήματα ΟΤ πρέπει να 
ελέγχεται αυστηρά, χωρίς να διακόπτεται 
η απαιτούμενη αλληλεπίδραση ανθρώπου-
μηχανής.

• Η ασφάλεια αυτών των συστημάτων είναι 
υψίστης σημασίας και είναι απαραίτητη η 
παρακολούθηση των σφαλμάτων. Ακόμα και 
η παραμικρή απόκλιση από τη φυσιολογική 
λειτουργία δεν πρέπει να είναι αποδεκτή.

• Έχουν μεγάλο κύκλο ζωής και τυχόν 
ενημερώσεις ή ενημερώσεις κώδικα 
σε αυτά τα συστήματα πρέπει να 
εφαρμόζονται προσεκτικά (συνήθως από 
τον κατασκευαστή) για να αποφευχθεί η 
μείωση της αξιόπιστης λειτουργίας τους.

• Τα συστήματα OT έχουν σχεδιαστεί για 
να υποστηρίζουν την προβλεπόμενη 
επιχειρησιακή διαδικασία και 
ενδέχεται να μην έχουν αρκετή μνήμη 
και υπολογιστικούς πόρους για να 
υποστηρίξουν δυνατότητες ασφαλείας.

• Η απώλεια ελέγχου της λειτουργίας των 
συστημάτων ΟΤ μπορεί να αποτελέσει 
σημαντικό κίνδυνο για την ασφάλεια του 
πλοίου του πληρώματος και του φορτίου, 
και να προκαλέσει μεγάλη ζημιά στο 
θαλάσσιο περιβάλλον. 

Εκτός όμως από την αμείωτη εξέλιξη των συστημάτων ΟΤ, η μεγάλη πρό-
κληση πλέον αφορά τα Maritime Autonomous Systems (MAS). Με την ανά-
πτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και την ευρεία χρήση του διαδικτύου, η 
νέα γενιά πλοίων θα ελέγχεται εξ αποστάσεως από την ξηρά. Τα συστή-
ματα αυτά σήμερα βρίσκονται στο στάδιο των πιλοτικών εφαρμογών και 
αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία στο μέλλον και, ασχέτως της χρονικής 
απόστασης που μας χωρίζει από την εφαρμογή τους στην πράξη, είναι 
βέβαιο ότι θα επηρεάσουν το τεχνικό, οικονομικό, οικολογικό, νομοθετικό 
και κοινωνικό περιβάλλον. Αυτό σημαίνει όμως και πλήρη εξάρτηση από τα 
συστήματα OT. 
Η ψηφιοποίηση των συστημάτων και των δραστηριοτήτων του πλοίου στο-
χεύει να αυξήσει την απόδοση, την αποτελεσματικότητα και την καλύτερη 
συνεργασία στον κλάδο. Ωστόσο, ταυτόχρονα, σημαίνει σημαντική αύξηση 
της πιθανότητας κυβερνοεπίθεσης στα παραπάνω συστήματα από κακό-
βουλα λογισμικά, με στόχο την απώλεια ελέγχου των συστημάτων από το 
πλοίο. Η ναυτιλιακή βιομηχανία είναι υπεύθυνη για το 90% των προϊόντων 
που μεταφέρονται παγκοσμίως και, φυσικά, η απόλυτη ψηφιοποίηση των 
διαδικασιών της αποτελεί πολύ ελκυστικό στόχο γι’ αυτούς που σχεδιά-
ζουν και αναπτύσσουν τα κακόβουλα λογισμικά.

Τον περασμένο Ιούλιο, η ακτοφυλακή των ΗΠΑ 
εξέδωσε ειδοποίηση ασφαλείας, προειδοποιώ-
ντας όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες για επιθέσεις 
στον κυβερνοχώρο. Το περιστατικό που οδήγησε 
σε αυτή την ειδοποίηση συνέβη τον Φεβρουάριο 
του 2019, όταν ένα ποντοπόρο πλοίο με προο-
ρισμό το λιμάνι της Νέας Υόρκης και του Νιου 
Τζέρσεϊ ανέφερε «ένα σημαντικό κυβερνο-συμ-
βάν που επηρέασε το δίκτυο των πλοίων τους». 
Μετά από έρευνα διαπιστώθηκε ότι, παρόλο 
που το κακόβουλο λογισμικό υποβάθμισε σημα-
ντικά τη λειτουργικότητα του ενσωματωμένου 
συστήματος υπολογιστών στο πλοίο, τα βασικά 
συστήματα ελέγχου των χειρισμών δεν είχαν 
επηρεαστεί. Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που 
η ακτοφυλακή των ΗΠΑ είχε εκδώσει προειδο-
ποίηση για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Τον 
Μάιο του 2019 δημοσίευσε ενημερωτικό δελτίο 
για να αυξήσει τον βαθμό επαγρύπνησης των 
ναυτιλιακών εταιρειών σχετικά με τις απόπειρες 
«ηλεκτρονικού ψαρέματος» και τις απόπειρες 
εισβολής κακόβουλου λογισμικού, που στοχεύει 
στα ποντοπόρα πλοία.
Ένα περιστατικό στον κυβερνοχώρο στα πλοία 
μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για το πλή-
ρωμα, τους επιβάτες και το φορτίο του πλοίου. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά πλοία μεταφέ-
ρουν επικίνδυνα φορτία σε στερεά και υγρή μορ-
φή, ένα περιστατικό στον κυβερνοχώρο μπορεί 
να έχει σοβαρές περιβαλλοντικές συνέπειες ή να 
οδηγήσει σε πειρατεία του πλοίου με στόχο την 
κλοπή του φορτίου.
Το διεθνές Συμβούλιο της Βαλτικής (Baltic 
International Maritime Council – BIMCO) έχει 
δώσει τον ορισμό ενός περιστατικού κυβερνο-
επίθεσης «ως κάθε περιστατικό που οδηγεί σε 
απώλεια διαθεσιμότητας ή ακεραιότητας κρίσι-
μων για την ασφάλεια δεδομένων και ΟΤ».
Τα περιστατικά ασφάλειας στον κυβερνοχώρο 
μπορεί να είναι:
• Ένα συμβάν το οποίο επηρεάζει τη 

διαθεσιμότητα και την ακεραιότητα 
των συστημάτων OT (για παράδειγμα, 
καταστροφή των δεδομένων ηλεκτρονικών 
χαρτών).

• Μια αστοχία που προέκυψε κατά τη 
συντήρηση και την επιδιόρθωση του 
λογισμικού. 

• Απώλεια δεδομένων που είναι κρίσιμα 
για τη λειτουργία ενός πλοίου, όπως των 
παγκόσμιων δορυφορικών συστημάτων 
πλοήγησης (Global Navigation Satellite 
Systems – GNSS).

Το 2017, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός 
(IMO) με την MSC.428 (98) απόφαση της Επι-
τροπής Ασφαλείας ενσωμάτωσε τις διαδικασίες 
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σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων στον κυβερνο-
χώρο στο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας (SMS) 
των πλοίων. Ένα εγκεκριμένο SMS θα πρέπει να 
εξετάζει τη διαχείριση κινδύνων στον κυβερνο-
χώρο και να αναφέρει τα μέτρα πρόληψης και 
τις διαδικασίες αντιμετώπισης των περιστατικών 
κυβερνοεπιθέσεων. Η καταληκτική ημερομηνία 
για τη συμμόρφωση των πλοίων και την ενσωμά-
τωση μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις 
κυβερνοεπιθέσεις στο σύστημα ασφαλούς δια-
χείρισης είναι η 01/01/2021.
Ο ΙΜΟ ανέπτυξε επίσης οδηγίες που παρέχουν 
συστάσεις υψηλού επιπέδου για τη διαχείριση κιν-
δύνων στον κυβερνοχώρο, για την προστασία της 
ναυτιλίας από τις υπάρχουσες αλλά και τις αναδυ-
όμενες απειλές στον κυβερνοχώρο. 
Όπως τονίζεται επίσης στις οδηγίες του ΙΜΟ, 
η αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων στον 
κυβερνοχώρο πρέπει να ξεκινά από το επίπεδο 
των ανώτερων διευθυντικών στελεχών των ναυ-
τιλιακών επιχειρήσεων. Τα ανώτερα διευθυντικά 
στελέχη πρέπει να καλλιεργήσουν μια κουλτούρα 
ευαισθητοποίησης σχετικά με τον κίνδυνο στον 
κυβερνοχώρο σε όλα τα επίπεδα και τμήματα της 
εταιρείας και των πλοίων, και να διασφαλίσουν ότι 
το σύστημα διαχείρισης κινδύνων στον κυβερνο-
χώρο βρίσκεται σε λειτουργία και αξιολογείται 
συνεχώς μέσω αποτελεσματικών μηχανισμών ανά-
δρασης (feedback).
Οι βέλτιστες πρακτικές που πρέπει να αναπτυ-
χθούν είναι:
• Προσδιορισμός του περιβάλλοντος της 

απειλής για τις εξωτερικές και εσωτερικές 
απειλές στον κυβερνοχώρο.

• Προσδιορισμός των ευάλωτων  
συστημάτων όπου μπορεί να επέλθει η 
απειλή, κατανοώντας τις πιθανές συνέπειες 
σε αυτά τα συστήματα. 

• Αξιολόγηση της έκθεσης σε κίνδυνο, 
προσδιορίζοντας την πιθανότητα και τις 
συνέπειες από ενδεχόμενη επίθεση. 

• Ανάπτυξη μέτρων προστασίας για να 
μειωθούν οι συνέπειες από πιθανή απειλή.

• Κατάρτιση σχεδίων έκτακτης ανάγκης για 
τη μείωση τυχόν πιθανών κινδύνων στον 
κυβερνοχώρο.

Η ναυτιλιακή βιομηχανία είναι αρκετά ευάλωτη 
στις κυβερνοεπιθέσεις, με τα πληρώματα να μην 
είναι κατάλληλα εκπαιδευμένα στην αναγνώριση 
και στην αντιμετώπιση των απειλών. Σε αυτό το 
πλαίσιο, οι ναυτιλιακές εταιρείες πρέπει να κινη-
θούν πολύ γρήγορα προς την κατεύθυνση της 
προστασίας των συστημάτων τους, παρέχοντας 
ένα αξιόπιστο λειτουργικό περιβάλλον όχι μόνο 
από την άποψη της απόδοσης αλλά και από την 
άποψη της ασφάλειας. 

Η διατήρηση της αποτελεσματικής ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο δεν είναι απλώς ένα ζήτημα 
τεχνολογικής εξέλιξης και συστημάτων πληροφο-
ρικής, αλλά μάλλον μια θεμελιώδης επιχειρησιακή 
επιταγή στο θαλάσσιο περιβάλλον του 21ου αιώνα.

Ο κρίσιμος ρόλος της ναυτιλιακής 
βιομηχανίας κατά την πανδημία

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, η ναυ-
τιλιακή βιομηχανία δεν σταμάτησε δευτερόλε-
πτο τη δραστηριοποίησή της ως ο σπουδαιότε-
ρος κρίκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, μεταφέ-
ροντας ιατρικά εφόδια, τρόφιμα και πρωτογενή 
αγαθά σε όλο τον κόσμο.
Πολύ μικρή ήταν όμως η έμπρακτη εκτίμηση της 
προσφοράς της από φορείς εκτός της βιομη-
χανίας για την απρόσκοπτη λειτουργία της ενώ 
άλλες βιομηχανίες διέκοπταν τη λειτουργία τους. 
Οι ναυτικοί, οι πλοιοκτήτες και οι διαχειριστές 
ήταν οι μόνοι που επωμίστηκαν το κόστος της 
πανδημίας. Αν η ναυτιλία είχε διακόψει για μερι-
κές εβδομάδες τη λειτουργία της, κυβερνήσεις 
σε όλο τον κόσμο θα προσπαθούσαν να βεβαιω-
θούν ότι τα λιμάνια και τα αεροδρόμια είναι ανοι-
χτά και ότι οι πτήσεις μπορούν να μεταφέρουν 
έως 1,5 εκατ. άτομα από και προς τα πλοία αν 
απαιτηθεί.
Όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εφοδιαστική αλυ-
σίδα αναγνωρίζουν τη σημαντική συνεισφορά 
της ναυτιλίας, αλλά, συμπεριλαμβανομένων και 
των ρυθμιστικών αρχών των χωρών, δεν υπάρχει 
προθυμία να θεσμοθετηθεί μια μόνιμη λύση στο 
πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και του οποίου 
τις συνέπειες καλούνται να πληρώσουν οι ναυτι-
κοί κατά κύριο λόγο, οι οποίοι με τη σειρά τους 
αναζητούν λύση από τις διαχειρίστριες εταιρείες, 
οι οποίες τελικά βρίσκουν τις πόρτες κλειστές σε 
κάθε προσέγγιση προς εξεύρεση λύσης.
Ούτε και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι στην εφο-
διαστική αλυσίδα ήταν παρόντες στη διαχείριση 
του προβλήματος, όπως οι ιδιοκτήτες φορτί-
ου και οι ασφαλιστικές εταιρείες, των οποίων ο 
ασφαλιζόμενος κίνδυνος αυξήθηκε σημαντικά. 
Μόνο οι διαχειρίστριες εταιρείες επωμίστηκαν 
το βάρος της εξεύρεσης λύσης λόγω της άμε-
σης υποχρέωσης απέναντι στα πληρώματά τους 
για την τήρηση των όρων της σύμβασής τους 
και του δικαιώματος επαναπατρισμού. Οι περισ-
σότερες χώρες σε όλο τον κόσμο εφάρμοσαν, 
και εφαρμόζουν ακόμη, τους περιορισμούς ταξι-
διού Covid-19, 300.000 ναυτικοί βρέθηκαν να 
υπηρετούν για μήνες πλέον του διαστήματος 
που ορίζεται από τη  Διεθνή Σύμβαση Εργασί-
ας (Maritime Labour Convention – MLC), ενώ οι 
πλοιοκτήτες και οι διαχειριστές κατέβαλαν κάθε 

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ



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.
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δυνατή προσπάθεια για την αντικατάστασή τους 
στο μικρότερο δυνατό διάστημα, αλλά, με τον 
αριθμό των λιμανιών στην Ασία, στη Νότια Αμε-
ρική και στην Αφρική πολύ περιορισμένο, πολλοί 
ναυτικοί έμειναν εγκλωβισμένοι στα πλοία. Στην 
καμπάνια για να μεταπειστούν οι κυβερνήσεις, 
μεγάλος αρωγός ήταν τα μέσα μαζικής ενημέ-
ρωσης, ηλεκτρονικά (τηλεόραση, διαδίκτυο) και 
έντυπα.
Σήμερα, οι αλλαγές πληρωμάτων έχουν σχεδόν 
επανέλθει, με τις πτήσεις σε σχεδόν κανονική 
συχνότητα και αρκετά λιμάνια είναι ανοιχτά στις 
αλλαγές πληρωμάτων. Ενόψει όμως του δεύτερου 
κύματος της πανδημίας και όσο αποτελεσματική 
θεραπεία ή εμβόλιο δεν υπάρχει, και προκειμέ-
νου φαινόμενα σαν αυτά του Μαρτίου, του Απρι-
λίου και του Μαΐου να μην εμφανιστούν ξανά, 
πρέπει οι κυβερνήσεις κρατών που χρησιμοποι-
ούν θαλάσσιες υπηρεσίες στο πλαίσιο του ΙΜΟ 
να συμφωνήσουν ότι το επάγγελμα του ναυτικού, 
λόγω της μοναδικής του ιδιαιτερότητας, χρήζει 
της εφαρμογής ειδικών πολιτικών που πρέπει να 
παγιωθούν στον ΙΜΟ. Μόνο με την εφαρμογή 
τέτοιων πολιτικών θα είναι δυνατόν να μην επα-

ναληφθούν φαινόμενα όπως αυτό της πανδημίας, 
με τον εγκλωβισμό και την απομόνωση 300.000 
ή και περισσότερων ναυτικών.
Σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις των εταιρει-
ών απέναντι στους ναυλωτές με τις αποκλίσεις 
πορείας για τις αλλαγές των πληρωμάτων, δεν 
υπήρξε ενιαίος χειρισμός από τις ναυτιλιακές 
επιχειρήσεις. Σε πολλές περιπτώσεις, κάποιοι 
εκμεταλλεύτηκαν τη μέριμνα ορισμένων εταιρει-
ών για τα πληρώματά τους ως ανταγωνιστικό πλε-
ονέκτημα των δικών τους πλοίων που δεν έκαναν 
απόκλιση για αλλαγές πληρωμάτων, αναμένοντας 
ανοίγματα λιμανιών στον προορισμό των πλοίων. 
Αυτή η τακτική δυσχεραίνει την ενιαία φωνή της 
ναυτιλίας, που πρέπει να ενισχυθεί αν πραγματι-
κά επιθυμεί την αλλαγή στις πολιτικές των χωρών 
απέναντι στο πρόβλημα.

Τέλος, μια πρόταση για άμεση λύση είναι κάποιοι 
κόμβοι ανά τομέα και περιοχή παγκοσμίως να 
επιδοτηθούν σε επίπεδο ΙΜΟ, ώστε να αναπτύ-
ξουν υποδομές διέλευσης από το λιμάνι στο 
αεροδρόμιο και στο αεροπλάνο υπό καθεστώς 
καραντίνας, με επιδοτημένες πτήσεις non stop 
μόνο για τους ναυτικούς.

Γυμνάσια στο πλοίο

Ο σκοπός των γυμνασίων στο πλοίο αφορά την 
εκπαίδευση και την προετοιμασία του πληρώ-
ματος για να αντιμετωπίσει πραγματικές κατα-
στάσεις έκτακτης ανάγκης. Αυτό σημαίνει ότι οι 
επαγγελματίες ναυτικοί πρέπει να είναι εξοικει-
ωμένοι με τον σωστικό εξοπλισμό, τα συστήμα-
τα πυρόσβεσης και άριστα εκπαιδευμένοι στις 
βέλτιστες πρακτικές και διαδικασίες έκτακτης 
ανάγκης του πλοίου. Για την απόδειξη εκτέλε-
σης γυμνασίων στο πλοίο σήμερα, εκτός από 
τα παραδοσιακά αρχεία που προβλέπονται από 
το εγχειρίδιο ασφαλούς διαχείρισης του πλοίου 
(SMS), πρέπει συμπληρωματικά να γίνεται λήψη 
φωτογραφιών και βίντεο, όπου θα καταγράφεται 
η τήρηση των διαδικασιών (muster lists, muster 
stations) αλλά και η επίδειξη των σωστικών και 
μέσων πυρόσβεσης. Παρά την παροχή αποδεί-
ξεων για την εκτέλεση των γυμνασίων, ο πρω-
ταρχικός στόχος αφορά τη διασφάλιση της απο-
τελεσματικής αντιμετώπισης των καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης που μπορεί να προκύψουν. Οι 
καταστάσεις αυτές, όπως έχουν δείξει τα μεγα-
λύτερα ναυτικά ατυχήματα, έχουν συμβεί στη 
συντριπτική τους πλειονότητα σε χρόνο και συν-
θήκες που δεν ήταν αναμενόμενο να συμβούν. 
Για την προετοιμασία των επαγγελματιών ναυτι-
κών και την πραγματική καταγραφή του χρόνου 
απόκρισης, τα μέλη του πληρώματος δεν θα πρέ-
πει να είναι προετοιμασμένα ούτε για τον χρόνο 
αλλά ούτε και για τις συνθήκες των γυμνασίων.  
Ποια είναι όμως σήμερα η διαδικασία διεξαγω-
γής των γυμνασίων πάνω στα πλοία; 
Σε όλα τα ποντοπόρα φορτηγά πλοία πρέπει να 
εκτελούνται γυμνάσια κατ’ επιταγήν των διεθνών 
συμβάσεων (SOLAS και MARPOL) αλλά και του 
συστήματος ασφαλούς διαχείρισης του πλοίου 
(SMS). Και ενώ η περιοδικότητα των γυμνασίων 
ορίζεται από τις ανωτέρω συμβάσεις και τον προ-
γραμματισμό του πλοίου σύμφωνα με το SMS, ο 
χρόνος και οι γενικότερες συνθήκες των γυμνα-
σίων καθορίζονται από τον πλοίαρχο σύμφωνα 
με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις του πλοίου.
Τα γυμνάσια που εκτελούνται σήμερα στα πλοία 
είναι προειδοποιημένα (οι ναυτικοί γνωρίζουν τον 
χρόνο εκτέλεσης και είναι κατάλληλα προετοιμα-
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σμένοι, ενώ ο χρόνος διάρκειας του γυμνασίου 
δεν επαρκεί για να ολοκληρωθεί σωστά η ενημέ-
ρωση όλων των μελών του πληρώματος με τις δια-
δικασίες και την εκτέλεση των καθηκόντων που 
τους έχουν ανατεθεί, ούτε να επέλθει η απαραίτη-
τη εξοικείωσή τους με τον διαθέσιμο σωστικό και 
πυροσβεστικό εξοπλισμό του πλοίου.
Είναι προτιμότερο πριν από την εκτέλεση γυμνα-
σίου ενός ολοκληρωμένου σεναρίου να προηγη-
θούν αρκετά μικρής διάρκειας γυμνάσια που να 
αφορούν ομάδες μελών του πληρώματος που 
συμμετέχουν στο ολοκληρωμένο σενάριο με 
καθήκοντα που απορρέουν από τον πίνακα διαί-
ρεσης (Muster list).
Το ολοκληρωμένο γυμνάσιο πρέπει να εκτελε-

στεί προσομοιώνοντας, ει δυνατόν, τις περισ-
σότερο ρεαλιστικές συνθήκες, όπως χρόνοι του 
λυκόφωτος και του λυκαυγούς, και κατάσταση 
θάλασσας ταραγμένης (4-5 μποφόρ άνεμος ή 
μέτρια αποθαλασσία).
Καλό είναι επίσης ο συντονισμός των γυμνασίων 
να μη γίνεται πάντα από την ίδια ομάδα διοίκη-
σης, αλλά ο πλοίαρχος να αντικαθίσταται από 
τον υποπλοίαρχο, αυτός με τη σειρά του από τον 
ανθυποπλοίαρχο, δίνοντας διοικητικές δεξιότη-
τες σε μέλη πληρώματος που δεν απαιτούνται 
μεν αλλά μπορεί εκ των συνθηκών να προκύψουν 
(π.χ. τραυματισμός του πλοιάρχου). 
Μετά το γυμνάσιο, το πλήρωμα πρέπει να 
συμμετάσχει σε συζήτηση, όπου αναμένεται 
να καταγραφούν τυχόν ατέλειες και αστοχίες.  
Η συζήτηση πρέπει να καταγράφεται και όλες 
οι διορθωτικές κινήσεις να μετουσιωθούν σε 
τομείς εκπαίδευσης. Βέβαια, πρέπει να καταγρα-
φεί και τι πήγε καλά στο γυμνάσιο, αυξάνοντας 
την αυτοπεποίθηση του πληρώματος και δίνο-
ντας παράλληλα κίνητρο για βελτίωση (είμαστε 
πολύ καλοί, αλλά μπορούμε να είμαστε τέλειοι). 
Ο πλοίαρχος οφείλει να ενθαρρύνει την ανοι-
χτή συμμετοχή και τις ερωτήσεις από όλο το 
πλήρωμα. 
Αφού ολοκληρωθεί και η συζήτηση μετά το γυμνά-
σιο, ο πλοίαρχος μαζί με τον αξιωματικό ασφαλεί-
ας καταρτίζουν τον προγραμματισμό εκπαίδευσης 
όπου εντοπίστηκαν αδυναμίες ή αστοχίες εκτέλε-
σης καθηκόντων, ώστε να περιοριστεί σημαντικά 
η πιθανότητα επανάληψης, και σε εύλογο χρονικό 
διάστημα επαναλαμβάνει το γυμνάσιο. 
Εκτελώντας τα γυμνάσια πάνω στο πλοίο με την 
παραπάνω διαδικασία, πραγματικά βελτιώνεται 
ο χρόνος αντίδρασης του πληρώματος – είναι 
όλοι ενήμεροι και έχουν εκπαιδευτεί κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους σε πραγματικά 
μετρήσιμο χρόνο απόκρισης στην κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης.

Σφάλματα σε συστήματα GPS: Προτάσεις 
προς τον περιορισμό τους

Τους τελευταίους μήνες, όλο και περισσότερα 
πλοία αναφέρουν σημαντικές παρεμβολές στα 
συστήματα GPS. Οι γεωγραφικές περιοχές με 
περισσότερα από ένα αναφερόμενα περιστατικά 
παρεμβολών περιλαμβάνουν την ανατολική και 
κεντρική Μεσόγειο Θάλασσα, τον Περσικό Κόλ-
πο και πολλά κινεζικά λιμάνια. Αυτές οι παρεμβο-
λές είχαν ως αποτέλεσμα τη λανθασμένη θέση 
του πλοίου, επηρεάζοντας την ασφάλεια της 
ναυσιπλοΐας και των επικοινωνιών. Όταν το πλοίο 
βρίσκεται στη θάλασσα, η ακριβής θέση, η ταχύ-
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τητα και η πορεία του είναι απαραίτητα στοιχεία 
για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Η ανάγκη για 
ακριβείς πληροφορίες σε ό,τι αφορά τη θέση 
του πλοίου είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν αυτό 
ταξιδεύει κοντά στις ακτές κατά την άφιξη και 
την αναχώρησή του από το λιμάνι.
Στις 24 Σεπτεμβρίου 2020, η συμβουλευτική 
υπηρεσία των θαλάσσιων μεταφορών των ΗΠΑ 
εξέδωσε την ειδοποίηση 2020-016-Various-GPS 
Interference, όπου αναφέρονται πολλές περιπτώ-
σεις σημαντικών παρεμβολών GPS που παρατη-
ρήθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο στη θάλασσα.
Στο ίδιο μήκος κύματος, το Κέντρο Ναυσιπλοΐ-
ας της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ πραγματοποίησε 
έρευνα σχετική με τις αναφορές για παρεμβολές 
GPS από χρήστες που ανήκουν στον χώρο της 
εμπορικής ναυτιλίας. Στο μεγαλύτερο μέρος των 
αναφερόμενων περιστατικών παρεμβολών GPS 
κατά τα έτη 2017-2019, 37 αναφέρθηκαν από 
πλοία που έπλεαν στη Μεσόγειο Θάλασσα, ενώ 
22 από αυτά αναφέρθηκαν στην περιοχή της 

Αιγύπτου. Επιπλέον, αναφέρθηκαν δύο περιπτώ-
σεις στη Μαύρη Θάλασσα (Οδησσός-Ουκρανία 
και Νοβοροσίσκ-Ρωσία), ενώ αναφέρθηκε ένα 
περιστατικό στο Hodeidah της Υεμένης, ένα στα 
στενά του Ορμούζ και δύο στο λιμάνι της Τζέντα 
της Σαουδικής Αραβίας.
Κατά την ίδια περίοδο, αναφέρθηκαν επίσης ορι-
σμένες περιπτώσεις παρεμβολών GPS στην Κίνα: 
τέσσερις κοντά στη Σαγκάη, στην Ανατολική 
Κίνα, μία κοντά στο Κινγκντάο στην Ανατολική 
Κίνα και μία κοντά στη Θάλασσα της Ιαπωνίας.
Συνιστάται στους ναυτιλλομένους η αναφο-
ρά περιστατικών παρεμβολών GPS και άλλων 
τέτοιων ηλεκτρονικών παρεμβολών. Με αυτόν τον 
τρόπο, θα βοηθήσουν τις κυβερνήσεις να εντο-
πίσουν τις βασικές αιτίες δημιουργίας αυτών των 
παρεμβολών και να μάθουν πώς να χειρίζονται 
και να αποφεύγουν τέτοια συμβάντα στο μέλλον. 
Για να διευκολυνθούν η έρευνα και η ανάλυση 
των περιστατικών, είναι σημαντικό να συμπεριλη-
φθούν κρίσιμες πληροφορίες, όπως η τοποθεσία 
(γεωγραφικό πλάτος/μήκος), η ημερομηνία και η 
ώρα, η διάρκεια της διακοπής, οι φωτογραφίες ή 
τα στιγμιότυπα οθόνης της βλάβης του εξοπλι-
σμού που παρουσιάστηκαν κατά την αναφορά 
περιστατικών.
Η αμερικανική υπηρεσία διαθέτει μια ειδική 
διαδικτυακή πύλη για την αναφορά πιθανών ή 
παρατηρούμενων απειλών για την ασφάλεια στη 
θάλασσα, όπως παρεμβολές GPS, από τη ναυτιλι-
ακή βιομηχανία.
Διαταραχές GPS ή ανωμαλίες πρέπει να αναφέ-
ρονται άμεσα στις αρχές. Τόσο το Κέντρο Ναυ-
σιπλοΐας της ακτοφυλακής των ΗΠΑ όσο και το 
Κέντρο Ναυτιλίας του ΝΑΤΟ έχουν διαμορφώ-
σει ιστότοπους για τη λήψη αναφορών και την 
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με αποτελεσμα-
τικές πρακτικές ναυσιπλοΐας για πλοία που αντιμε-
τωπίζουν παρεμβολές GPS ή απειλές που θέτουν 
σε κίνδυνο την ασφαλή ναυσιπλοΐα των πλοίων.
Τέλος, μια καλή πρακτική για την αποφυγή 
εσφαλμένων δεδομένων είναι η εύρεση στίγμα-
τος (θέσης του πλοίου) με παρατηρήσεις από 
την ξηρά όταν το πλοίο βρίσκεται κοντά στις 
ακτές και αστρονομικές παρατηρήσεις όταν το 
πλοίο ταξιδεύει στην ανοιχτή θάλασσα. Με αυτόν 
τον τρόπο ελέγχεται και η ακρίβεια του σήματος 
από τους δέκτες GPS του πλοίου. Άλλωστε, αυτή 
η πρακτική της διασταύρωσης της θέσης του 
πλοίου με παραπάνω από μία πηγή επιβάλλεται 
και από το σύστημα ασφαλούς διαχείρισης και 
υπάρχει στις πάγιες διαταγές πλοιάρχου, οι οποί-
ες είναι αναρτημένες στη γέφυρα και υπογεγραμ-
μένες από όλους τους αξιωματικούς γέφυρας.
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Οι ευρωπαϊκές 
τράπεζες, 
υπό πίεση, 
ανοίγουν 
νέους 
ορίζοντες
H δυσμενής συγκυρία της πανδημίας ήρθε να προσθέσει 
μία ακόμα πίεση στο ήδη απαιτητικό κανονιστικό 
περιβάλλον που διέπει το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, 
αλλά και στα επιτόκια, τα οποία τα τελευταία χρόνια 
έχουν πάρει την κατιούσα, με κολοσσούς της αγοράς  
να αναδιοργανώνουν τα σχέδιά τους.

Με τις ευρωπαϊκές τράπεζες να εκπέμπουν 
«SOS» για τη βιωσιμότητά τους, πυροδοτούνται 
τα σενάρια αλλά και οι επιβεβαιωμένες συμφωνί-
ες για συγχωνεύσεις και εξαγορές κυρίως εντός 
της ίδιας χώρας αλλά και διασυνοριακά.  
Στο πλαίσιο αυτό, τον γύρο του κόσμου έκανε η 
είδηση της δημιουργίας του μεγαλύτερου τραπε-
ζικού ομίλου της Ισπανίας μετά τη διαφαινόμενη 
συγχώνευση των CaixaBank και Bankia.
Πρόσφατα, τα διοικητικά συμβούλια των δύο 
ισπανικών τραπεζών άναψαν το πράσινο φως για 
τη συγχώνευση, με το νέο σχήμα να αποτελεί τη 
μεγαλύτερη τράπεζα στην ιβηρική χώρα σε ό,τι 
αφορά το μερίδιο αγοράς στη λιανική τραπεζική.
Σύμφωνα με τα όσα προβλέπουν οι όροι της 
συγχώνευσης, οι μέτοχοι της Bankia θα λάβουν 
0,6845 μετοχές της CaixaBank για κάθε μετοχή 
της Bankia. Η συγχώνευση βρίσκεται προς στιγ-
μήν σε πρώιμο στάδιο, καθώς εκκρεμούν οι σχε-
τικές εγκρίσεις των αρμόδιων αρχών προστασίας 
του ανταγωνισμού. Αμφότερες οι τράπεζες φαί-
νονται αισιόδοξες πως οι εν λόγω εγκρίσεις θα 
έχουν δοθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2021.
Ο εκτελεστικός πρόεδρος της Bankia, Jose Ignacio 

Του 
Γιάννη Θεοδωρόπουλου



Goirigolzarri, δήλωσε: «Με αυτό το εγχείρημα, 
θα γίνουμε η κορυφαία τράπεζα της Ισπανίας, 
σε μια περίοδο όπου καθίσταται πιο αναγκαίο 
από ποτέ να δημιουργήσουμε εταιρείες μεγά-
λης κλίμακας, συμβάλλοντας έτσι στην εξυπη-
ρέτηση των αναγκών των οικογενειών και των 
εταιρειών και στην ενδυνάμωση του χρηματο-
πιστωτικού συστήματος».
Σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, την Ελβετία, το 
ενδεχόμενο συγχώνευσης της UBS με την 
Credit Suisse εξετάζει έντονα ο πρόεδρος 
της πρώτης, Axel Weber, σύμφωνα με δημοσι-
εύματα του διεθνούς Τύπου. Ο κ. Weber έχει 
αναθέσει σε εξωτερικούς συμβούλους να 
διερευνήσουν τις πιθανότητες μιας τέτοιας 
συμφωνίας, η οποία θα δημιουργήσει έναν 
κολοσσό στον κλάδο της επενδυτικής τρα-
πεζικής και του wealth management. Ωστόσο, 
καμία επίσημη συνομιλία δεν έχει ξεκινήσει 
ανάμεσα στις δύο πλευρές, ενώ το θέμα δεν 
έχει φτάσει ούτε στο ΔΣ της UBS.
Το ενδεχόμενο ενοποίησης των δύο ελβετι-
κών τραπεζών έρχεται σε μια περίοδο ανατα-
ράξεων, κατά την οποία υπήρξαν διοικητικές 
ανακατατάξεις και για τις δύο πλευρές, ενώ η 
μείωση των δαπανών τους εν μέσω της κρί-
σης του κορονοϊού κρίνεται επιβεβλημένη.
Η συγχώνευση των δύο τραπεζών υπάρχει σαν 
σκέψη εδώ και πολλά χρόνια, όμως υπό τον 
φόβο μείωσης του ανταγωνισμού οι συνομι-
λίες δεν ξεκίνησαν ποτέ. Ωστόσο διαφαίνεται 

μια τάση από πλευράς των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών ανταγωνισμού να 
χαλαρώσουν τις απαιτήσεις τους για συγχωνεύσεις και εξαγορές τραπεζών, 
προκειμένου αυτές να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας. 
Σε διαδικτυακό συνέδριο της Bank of America Securities, ο James von 
Moltke, CFO της Deutsche Bank, ουσιαστικά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμε-
νο συγχώνευσης με άλλη τράπεζα και υπογράμμισε ότι προετοιμάζεται για 
ένα κύμα συγχωνεύσεων στον κλάδο το προσεχές διάστημα. Συγκεκριμέ-
να ανέφερε ότι «στην Deutsche Bank επικεντρωνόμαστε στη στρατηγική 
μας και θεωρούμε ότι αυτή η στρατηγική μάς προετοιμάζει για αυξημένη 
δραστηριότητα στις συγχωνεύσεις όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου και 
εμφανιστούν οι κατάλληλες ευκαιρίες». Τέλος πρόσθεσε: «Συνεπώς ανα-
μένουμε το κύμα αυτό και εργαζόμαστε σκληρά για να προετοιμαστούμε».
Υπενθυμίζεται ότι το 2019 ξεκίνησαν οι συνομιλίες για τη συγχώνευση της 
Deutsche Bank με την Commerzbank, ωστόσο αυτές έλαβαν άδοξο τέλος 
έξι εβδομάδες αργότερα, καθώς οι δύο τραπεζικοί όμιλοι δεν κατάφεραν 
να υπερπηδήσουν τις όποιες προκλήσεις για την ενοποίηση των γραφείων, 
της τεχνολογίας και ορισμένων δραστηριοτήτων τους.
H πανδημία έχει σημαντικό αντίκτυπο στις δραστηριότητες της Deutsche 
Bank, η οποία σχεδιάζει να κλείσει ένα στα πέντε καταστήματα στην εγχώρια 
αγορά της, στη Γερμανία, σε μια προσπάθεια να περιορίσει το κόστος και να 
αξιοποιήσει τις νέες συνήθειες των πελατών κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
του κορονοϊού, δήλωσε διοικητικό στέλεχος.
Ο Φίλιπ Γκόσοβ, που επιβλέπει τις δραστηριότητες λιανικής τραπεζικής 
στη Γερμανία, δήλωσε στο Reuters ότι η μείωση σε περίπου 400 καταστή-

ματα από τα σχεδόν 500 σήμερα θα γίνει κυρί-
ως σε αστικές περιοχές και θα εφαρμοστεί «το 
συντομότερο δυνατόν».
Από την άλλη, και η Commerzbank αποφάσισε 
πρόσφατα να κλείσει 200 από τα 1.000 καταστήμα-
τά της και εξετάζει το κλείσιμο εκατοντάδων ακόμα.
Σε έκθεσή της η εταιρεία παροχής συμβουλών 
Kernaey εκτιμά ότι περίπου το 25% των κατα-
στημάτων λιανικής τραπεζικής στην Ευρώπη, ήτοι 
40.000 καταστήματα, θα κλείσουν τα επόμενα 
τρία έτη.
Και τα σενάρια για συμφωνίες μεγάλης κλίμα-
κας στον τραπεζικό κλάδο δεν σταματούν εδώ. 
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg στις 
αρχές Σεπτεμβρίου, η Banco de Sabadell εργάζε-
ται στενά με την Goldman Sachs, εξετάζοντας τις 
επιλογές τους για συνεργασία, οι οποίες περιλαμ-
βάνουν το ενδεχόμενο πώλησης, συγχώνευσης, 
αποεπενδύσεων περιουσιακών στοιχείων και 
εξαγοράς μικρότερων ανταγωνιστών.
Την ίδια ώρα, ιταλικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι η ιτα-
λική κυβέρνηση πρότεινε σε υψηλόβαθμα στελέχη 
της UniCredit SpA να εξαγοράσουν το μερίδιο της 
κυβέρνησης στην Βanca Monte dei Paschi di Siena, 
σύμφωνα με όσα αναφέρουν κύκλοι της αγοράς.
Διαφαίνεται λοιπόν ότι η πανδημία του κορονο-
ϊού ήρθε να επιταχύνει τις διεργασίες που είχαν 
ξεκινήσει ή υπήρχαν σαν σκέψη για συνεργασίες 
με τη μορφή εξαγορών ή συγχωνεύσεων μεταξύ 
των κορυφαίων ευρωπαϊκών τραπεζών. Αναμφί-
βολα τα δεδομένα αλλάζουν άρδην και κανείς 
δεν μπορεί να προβλέψει τι μέλλει γενέσθαι για 
το χρηματοπιστωτικό σύστημα στη νέα αυτή 
τάξη πραγμάτων.
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Ενώνοντας δύο προβλήματα σε 
ένα, δεν εξαλείφεται κατ’ ανάγκη 
το πρόβλημα

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Του Γιάννη Πλατσιδάκη, 
Επίτιμου Προέδρου της INTERCARGO

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι επιπτώσεις του κορο-
νοϊού είχαν αρνητικά αποτελέσματα για τις τράπε-
ζες. Τα επισφαλή δάνεια αυξήθηκαν, η πιστοληπτι-
κή ικανότητα των εταιρειών κατά κανόνα μειώθη-
κε, η διαθέσιμη ρευστότητα των τραπεζών για νέες 
χρηματοδοτήσεις περιορίστηκε.
Η συγχώνευση τραπεζών έχει αποκτήσει ταχύ-
τητα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, ενώνοντας 
δύο προβλήματα σε ένα, δεν εξαλείφεται κατ’ 
ανάγκη το πρόβλημα. Μόνο περιορισμό εξόδων 
μπορεί συνήθως να επιφέρει, με μείωση προσω-
πικού και καταστημάτων. Βέβαια, το κοινωνικό 
αποτύπωμα τέτοιων ενεργειών είναι αρνητικό.

Η υιοθέτηση ριζικών μέτρων για 
την αύξηση της κερδοφορίας, 
μονόδρομος για τις τράπεζες

Του Δημήτρη Βασιλάκου, 
Συνιδρυτή της Ship Finance Solutions

Οι τράπεζες στην Ευρώπη, από το 2008 και μετά, 
βρίσκονται υπό καθεστώς συνεχούς πίεσης, λόγω 
των μακροοικονομικών συνθηκών (χαμηλή ανάπτυ-
ξη στην ΕΕ, αρνητικά επιτόκια στο ευρώ, πανδημία 
κορονοϊού), του αυστηρότερου κανονιστικού πλαι-
σίου, τις επιταχυνόμενης εισβολής της τεχνολογίας 
στον χώρο και, βεβαίως, τις ενισχυόμενης χρημα-
τοοικονομικής αποδιαμεσολάβησης. Αποτέλεσμα 
είναι ότι, το 2019, οι 113 μεγαλύτερες ευρωπαϊκές 
τράπεζες είχαν απόδοση κεφαλαίων λίγο πάνω από 
5% (ενώ στις ΗΠΑ είχαν πάνω από 10%), με τις γερ-
μανικές να βρίσκονται πρακτικά στο 0%.
Η υιοθέτηση ριζικών μέτρων για την αύξηση της 

Τα Ναυτικά Χρονικά 
αναζήτησαν και 
παραθέτουν τις 
απόψεις στελεχών 
με εμπειρία στα 
τραπεζικά θέματα.



κερδοφορίας τους, που θα τους επιτρέψει όχι 
μόνο να γίνουν ανταγωνιστικές αλλά και να παρα-
γάγουν την κερδοφορία που απαιτείται για να εξυ-
γιάνουν τα χαρτοφυλάκιά τους, είναι μονόδρομος.
Διαφαίνονται δύο τρόποι να γίνει αυτό. Ο ένας 
είναι η ενοποίηση των τραπεζών σε διακρατι-
κό επίπεδο εντός Ευρώπης, και η ΕΚΤ έχει ήδη 
δηλώσει σαφέστατα την υποστήριξή της σε ένα 
τέτοιο σενάριο, με το να χαλαρώνει τον τρόπο 
υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων σε 
περίπτωση εξαγοράς ή συνένωσης δύο τρα-
πεζικών ιδρυμάτων. Όμως η έλλειψη πλήρους 
εναρμόνισης των ευρωπαϊκών τοπικών αγορών 
αλλά και η χαμηλή ποιότητα πολλών τραπεζικών 
ισολογισμών συχνά καθιστούν τέτοιες κινήσεις 
ασύμφορες ή και αδύνατες.
Ένας άλλος, φθηνότερος και πιθανότατα απο-
δοτικότερος τρόπος είναι η αναδιάρθρωση του 
ενεργητικού των τραπεζών, με πώληση κάποιων 
μη κρίσιμων στοιχείων και επένδυση των κεφα-
λαίων που απελευθερώνονται σε κοινοπραξίες 
μεταξύ τραπεζών και άλλων παρόχων υπηρεσιών, 
όπως ασφαλιστικών εταιρειών, εταιρειών διαχεί-
ρισης ενεργητικού και –γιατί όχι– τεχνολογικών 
εταιρειών. Με αυτόν τον τρόπο, τα δίκτυα πώλη-
σης ενισχύονται σημαντικά και διατηρείται η αξία 
πολλών υφιστάμενων εμπορικών σημάτων.

Οι ενδεχόμενες επιπτώσεις 
στο τραπεζικό σύστημα από το 
επικείμενο κύμα συγχωνεύσεων

Της Δέσποινας Ράγια-Πατέρα, 
Head of Business Development  
της Beauclerc Limited

Αναμφίβολα, μετά την τραπεζική κρίση του 2008, 
το παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα εντός Ευρω-
ζώνης αντιμετωπίζει ακατάπαυστα σημαντικότατες 
προκλήσεις: τον καταιγισμό νέων κανονιστικών 
πλαισίων που διέπουν τη λειτουργία των τραπεζικών 
ιδρυμάτων (αυστηρότερων συγκριτικά με τα αντί-
στοιχα που εφαρμόστηκαν σε άλλα κράτη, όπως 

στις ΗΠΑ), τη ραγδαία ανάπτυξη των λεγόμενων 
«Challenger Banks» και των εταιρειών «Fintech», 
που θέτουν αρκετά ανταγωνιστικούς όρους σε 
επενδυτικά και κυρίως δανειοδοτικά πακέτα προς 
το ευρύ καταναλωτικό κοινό και βεβαίως ένα παρα-
τεταμένο καθεστώς αρνητικών επιτοκίων που μειώ-
νουν περαιτέρω τα περιθώρια κέρδους τους.
Κατά συνέπεια, θεωρείται δεδομένο ότι οι αλλε-
πάλληλες αναδιαρθρώσεις, οι προσπάθειες για 
εύρεση στρατηγικού επενδυτή και οι συγχωνεύ-
σεις μεταξύ παραδοσιακών τραπεζικών ομίλων 
στην Ευρωζώνη θα ενταθούν ακόμα περισσότερο 
στο μέλλον.
Καθώς όμως αυτές οι ενέργειες αποσκοπούν σε 
ριζική μείωση του συνολικού κόστους λειτουργίας 
όπως και σε οικονομίες κλίμακας σημαντικού βελη-
νεκούς, επιφέρουν κάποιες αρνητικές επιπτώσεις.
Η πιο άμεση είναι η μείωση του εργασιακού 
δυναμικού. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το 2019 
–δηλαδή ακόμα και την εποχή πριν από την παν-
δημία του κορονοϊού– το ποσοστό των θέσεων 
εργασίας που χάθηκαν από τα ευρωπαϊκά χρημα-
τοπιστωτικά ιδρύματα ισοδυναμούσε με το 82% 
του συνόλου των χαμένων θέσεων εργασίας από 
τον παγκόσμιο τραπεζικό τομέα.
Επιπροσθέτως, μία ακόμα δυσμενής επίπτω-
ση είναι το ότι η γκάμα των προϊόντων και των 
υπηρεσιών που προσφέρονται στο πελατολόγιο 
των τραπεζών μειώνεται στην πράξη ολοένα και 
περισσότερο, καθώς το σχετικό κόστος από-
κτησής τους ανεβαίνει δυσανάλογα, με περιορι-
σμένη ευελιξία προσαρμογής από πλευράς των 
ιδρυμάτων στις ιδιαίτερες ανάγκες των διαφόρων 
ιδιωτών και εταιρειών μικρομεσαίου μεγέθους 
(δηλαδή έλλειψη «tailor-made», «personalised 
approach»).
Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρου-
σιάζει και ο ρόλος που ορισμένοι 
ισχυροί τραπεζικοί όμιλοι της Ευρω-
ζώνης και της Μεγάλης Βρετανίας θα 
κληθούν να διαδραματίσουν στην 
παγκόσμια πολιτικο-οικονομική σκη-
νή. Πρόσφατο παράδειγμα αποτε-
λούν η εμπλοκή και οι έντονες πιέ-
σεις που δέχτηκαν η HSBC Group 
Plc και η Standard Chartered Bank 
(και οι δύο με έδρα το Ηνωμένο 
Βασίλειο) κατά τη διάρκεια της διέ-
νεξης μεταξύ της Ευρωζώνης/Ηνω-
μένου Βασιλείου/ΗΠΑ και Κίνας, με 
αφορμή την ψήφιση του νέου αμφι-
λεγόμενου νομοθετικού πλαισίου για 
την προστασία των κινεζικών εθνικών 
συμφερόντων στο Χονγκ Κονγκ στις 
30 Ιουνίου 2020.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ

Δεξαμενόπλοια:  
Η επόμενη μέρα
Προκλήσεις και ευκαιρίες  
για την αγορά των πλοίων 
μεταφοράς υγρών φορτίων



Επιμέλεια αφιερώματος:  
Γιάννης Θεοδωρόπουλος, 
Χάρης Παππάς
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Τα σκαμπανεβάσματα της αγοράς

Το δ΄ τρίμηνο του 2019 υπήρξε ιδιαίτερα ευνοϊκό για τη ναυλαγορά των δεξαμενόπλοιων. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι, τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, οι εμπορικές διενέξεις ΗΠΑ-Κίνας και οι αμερι-
κανικές κυρώσεις προς έναν σημαντικό αριθμό δεξαμενόπλοιων κινεζικών συμφερόντων εκτόξευσαν 
τους ναύλους, καθώς περιορίστηκε σημαντικά η προσφορά.
Έναν χρόνο μετά, τα πράγματα μοιάζουν εντελώς διαφορετικά. Στις αρχές του έτους, αναλυτές και 
κύκλοι της βιομηχανίας θα ανέμεναν μια επίσης καλή ναυλαγορά και με βάση τη συνήθη εποχικότητα, 
όχι βέβαια στα επίπεδα του περασμένου Απριλίου. Τι μεσολάβησε; Η πανδημία, η οποία έχει αλλάξει 
άρδην την καθημερινότητά μας και δεν θα μπορούσε βεβαίως να μην επηρεάσει τη ναυτιλία.
Ο «πόλεμος τιμών» μεταξύ των κορυφαίων πετρελαιοπαραγωγών χωρών το α΄ τρίμηνο επέφερε μια 
κατακόρυφη πτώση της τιμής του αργού, με τους traders ανά τον κόσμο να αναζητούν εσπευσμένα 
πηγές αποθήκευσης, προκειμένου να εκμεταλλευτούν μια ενδεχόμενη αύξηση στο μέλλον (contago). 
Το γεγονός ότι στη στεριά οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου σύντομα αποτέλεσαν «πολυ-
τέλεια» οδήγησε traders να ναυλώνουν πλοία για αποθήκευση πετρελαίου, εκτοξεύοντας τη ναυλαγο-
ρά. Στο ίδιο μήκος κύματος και τα product tankers, καθώς αυξημένες ανάγκες αποθήκευσης υπήρχαν 
και για καύσιμα όπως το jet fuel.
Μπροστά στην κατάρρευση των τιμών του πετρελαίου ελέω του κορονοϊού, οι μεγαλύτερες χώρες 
παραγωγής πετρελαίου, μετά από προτροπή κυρίως της Σαουδικής Αραβίας, αποφάσισαν να προχω-
ρήσουν σε περικοπές της προσφοράς. Μάλιστα οι χώρες του OPEC+ είχαν προβεί σε περιστολή της 
παραγωγής κατά 1,7 εκατ. βαρέλια/ημέρα, σε μια συμφωνία η οποία ήταν σε ισχύ έως τα τέλη Μαρτίου.
Θετικά ήταν βέβαια τα μηνύματα από την πλευρά της προσφοράς, καθώς, με την εφαρμογή του 
sulphur cap από 01/01/2020, οι πλοιοκτήτες τήρησαν στάση αναμονής σε ό,τι αφορά τις παραγγελίες.
Οι διαλύσεις δεξαμενόπλοιων κινήθηκαν κατά το α΄ εξάμηνο σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση 
με αυτές των άλλων τύπων πλοίων, όπως αναφέρει σε ανάλυσή της η BIMCO. Ειδικότερα, μόλις επτά 
δεξαμενόπλοια, συνολικής χωρητικότητας 681.832 dwt, στάλθηκαν προς διάλυση κατά τους πρώτους 
οκτώ μήνες του 2020.

Μια άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική κρίση 

Η πανδημία επηρέασε, όπως είναι λογικό, την ασφάλεια και τη λει-
τουργική διαχείριση και των δεξαμενόπλοιων, ενώ οι ναυτικοί βίωσαν 
–και δυστυχώς εξακολουθούν να βιώνουν– μία εκ των μεγαλύτερων 
ανθρωπιστικών κρίσεων, αυτή της αδυναμίας αλλαγών πληρωμάτων.
Πέραν βέβαια των προκλήσεων, η πανδημία επιτάχυνε την ψηφιοποί-
ηση του κλάδου, ενώ τόσο οι εταιρείες διαχείρισης πλοίων όσο και 
oil majors, οι νηογνώμονες, τα νηολόγια και οι λιμενικές αρχές έδρα-
σαν τάχιστα προκειμένου να ξεπεράσουν την κρίση, διευκολύνοντας 
και διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη ροή αγαθών μέσω θαλάσσης, 
τα οποία είναι αναγκαία για την ανάκαμψη των οικονομιών σε βάθος 
χρόνου.

Ουάσιγκτον κατά πάντων

Στο γεωπολιτικό μέτωπο μαίνεται η κόντρα της Ουάσιγκτον με Βενε-
ζουέλα και Ιράν, με την κυβέρνηση Τραμπ να επιδίδεται σε έναν ανε-
λέητο πόλεμο κυρώσεων, που συμπαρασύρει πετρελαϊκές και ναυτι-
λιακές εταιρείες. Δεν θα πρέπει να παραλειφθούν, στο πλαίσιο αυτό, 
και οι επερχόμενες εκλογές στις ΗΠΑ. Ο πολιτικός αντίπαλος του 
Ντόναλντ Τραμπ για την αμερικανική προεδρία, Τζο Μπάιντεν, φαίνε-
ται πως έχει αναπτύξει ένα σχέδιο για τη μείωση του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος (στροφή σε ανανεώσιμες πηγές και μείωση χρήσης 
άνθρακα), ενώ οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι εμφανείς. 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ



Μια αλλαγή σκυτάλης στην αμερικανική προ-
εδρία συνεπάγεται στροφή 180 μοιρών στην 
ενεργειακή πολιτική των ΗΠΑ, που αναμφίβο-
λα θα επηρεάσει την αγορά μακροπρόθεσμα.

Πώς διαμορφώνεται το αύριο

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα εξαιρετικά υψηλά 
επίπεδα ναύλων για τα δεξαμενόπλοια υπο-
χώρησαν και τους τελευταίους μήνες παρα-
τηρείται μια διόρθωση, απόρροια και της επι-
στροφής πολλών πλοίων στην αγορά μετά τη 
ναύλωσή τους για αποθήκευση.
Την ίδια ώρα, οι εκτιμήσεις για τη ζήτηση 
πετρελαίου κάθε άλλο παρά ευοίωνες είναι. 
Στο μεταξύ, ο OPEC+ είχε αποφασίσει περι-
κοπές στην παραγωγή πετρελαίου περί τα 7,7 
εκατ. βαρέλια/ημέρα για το χρονικό διάστημα 

από τον Αύγουστο μέχρι τον Δεκέμβριο. 
Ειδικότερα, η Bank of America Securities αναφέρει σε έκθεσή της ότι τρία χρόνια είναι το εκτιμώμενο 
χρονικό διάστημα που απαιτείται προκειμένου να ανακάμψει πλήρως η παγκόσμια πετρελαϊκή ζήτηση. 
Παράλληλα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) αναθεώρησε πρόσφατα πτωτικά τις προβλέψεις 
του για την εξέλιξη της ζήτησης πετρελαίου για τη φετινή χρονιά λόγω της υγειονομικής κρίσης, 
επικαλούμενος ακόμα πιο «εύθραυστες» προοπτικές για την αγορά. Ο Οργανισμός αναμένει πλέον 
ετήσια μείωση 8,4 εκατ. βαρελιών την ημέρα στην παγκόσμια ζήτηση φέτος, συγκριτικά με 8,1 εκατ. 
που ανέμενε στην προηγούμενη έκθεση. Ο OPEC στην έκθεση του Σεπτεμβρίου υπογραμμίζει ότι η 
μείωση της ζήτησης θα αγγίξει τα 9,5 εκατ. βαρέλια/ημέρα φέτος, το οποίο μεταφράζεται σε πτώση 
της ζήτησης κατά 9,5% σε σχέση με πέρυσι. 
Ιδιαίτερα απαισιόδοξη για το μέλλον του πετρελαίου παρουσιάζεται και η BP σε πρόσφατη έκθεσή 
της. Ειδικότερα, η BP εκτιμά ότι η αδιάκοπη ανάπτυξη της ζήτησης για πετρέλαιο φτάνει στο τέλος 
της και προσθέτει ότι δύσκολα θα επιστρέψει στα επίπεδα της προ κορονοϊού εποχής. Ακόμα και 
στο πιο αισιόδοξο σενάριο του ενεργειακού κολοσσού, η ζήτηση θα παραμένει «καθηλωμένη» τις 
επόμενες δύο δεκαετίες, καθώς εισερχόμαστε σε μια περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή μετάβαση 
δεν περιλαμβάνει τα ορυκτά καύσιμα στα σχέδιά της. Φωτεινή εξαίρεση στις παραπάνω εκτιμήσεις 
ενδεχομένως να αποτελέσουν οι ροές προς την Κίνα, η οποία μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου αύξησε τις 
εισαγωγές της κατά 17,2% σε ετήσια βάση. 
Τον τελευταίο μήνα παρατηρείται επίσης ένα δεύτερο κύμα αποθήκευσης καυσίμων, κυρίως, σε πλοία 
και συνεπώς ναύλωσης αυτών, καθώς τα διυλιστήρια διατηρούν υψηλά αποθέματα, παρά τις μειώσεις 
στην παραγωγή. Το πώς θα επηρεάσει τη ναυλαγορά μένει να φανεί.
Σε ό,τι αφορά την προσφορά, αναλυτές της BIMCO αναμένουν ότι οι διαλύσεις στην εν 
λόγω αγορά θα αυξηθούν συνολικά στα 7,5 εκατ. dwt και στο 1 εκατ. dwt για τα product 
tankers φέτος, δεδομένης της πτώσης των ναύλων.
Συνολικά η BIMCO αναμένει ότι ο στόλος των oil product tankers θα αυξηθεί κατά 
2,7% και των πετρελαιοφόρων κατά 2,4%. Οι αριθμοί αυτοί είναι μειωμένοι σε σχέση 
με τα αντίστοιχα 4,6% και 6,2%, ενώ συνολικά οι παραδόσεις κινούνται προσώρας στα 
16,2 εκατ. dwt, μειωμένες κατά 43,9% σε σχέση με πέρυσι.
Στο εύθραυστο αυτό περιβάλλον για τα δεξαμενόπλοια και το θαλάσσιο εμπόριο υγρών 
φορτίων, τα Ναυτικά Χρονικά αναζήτησαν και παρουσιάζουν τις απόψεις πεπειραμένων 
στελεχών της ναυτιλιακής βιομηχανίας για το ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζουν αλλά 
και ποιες ευκαιρίες επιφυλάσσει η επόμενη μέρα για τις εταιρείες διαχείρισης πετρε-
λαιοφόρων αλλά και LNG/LPG Carriers.
Δεδομένων των διαφορετικών προκλήσεων που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν εταιρεί-
ες διαχείρισης διαφορετικών μεγεθών δεξαμενόπλοιων, τα Ναυτικά Χρονικά επιχείρη-
σαν να φιλοξενήσουν ένα μεγάλο εύρος απόψεων. 
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Product Tankers:  
Ένας βασικός κρίκος στη  
διεθνή ενεργειακή αλυσίδα
Τα πλοία μεταφοράς παραγώγων πετρελαίου (product 
tankers) είναι βασικός κρίκος στη διεθνή ενεργειακή 
αλυσίδα, δεδομένης της αυξημένης μεταφορικής 
δυνατότητάς τους σε προϊόντα πετρελαίου, ελαφρών 
χημικών αλλά και φυτικών ελαίων. Όπως όλοι οι ναυτιλιακοί 
κλάδοι, είναι ένας τομέας άκρως ανταγωνιστικός, με 
αποδόσεις που εξαρτώνται από τη ζήτηση προϊόντων 
(demand) σε συνδυασμό με τον αριθμό υπαρχόντων και  
υπό παραλαβή νέων πλοίων (vessel supply), δηλαδή 
την αύξηση ή τη μείωση της συνολικής μεταφορικής 
χωρητικότητας. 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ

Του Βαλέντιου Βαλεντή,
Chairman και CEO της Pyxis 
Tankers Inc.
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Για τον κλάδο των products, αν και η ζήτηση είχε ανοδική πορεία τη δεκαετία 
2010-2019, παρά ταύτα οι ναύλοι, λόγω των πολύ αυξημένων παραδόσεων νεό-
τευκτων, ήταν υπό πίεση. To σύνθετο ετήσιο ποσοστό αύξησης (CAGR) των 
προϊόντων προς μεταφορά διαμορφώθηκε ετησίως στο 2,7%, από 810 εκατ. 
τόνους το 2010 σε 1,033 εκατ. τόνους το 2019.  Λόγω των γεωγραφικών αλλαγών 
που συντελέστηκαν στις εμπορικές ρότες, αντίστοιχη ήταν και η αύξηση του 
ton-mile demand. Εκτός από τις ΗΠΑ, που σε αυτό το διάστημα κατάφεραν να 
πάρουν την πρωτιά στις εξαγωγές παραγώγων, χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία και 
η Σαουδική Αραβία σημείωσαν σημαντική αύξηση στις ποσότητες προϊόντων 
προς εξαγωγή, παράγοντες που αύξησαν την ετήσια ζήτηση του ton-mile κατά 



2,8% (CAGR) και διαμόρφωσαν τη μέση διανυθεί-
σα απόσταση στα 3.120 ν.μ.
Η χρονιά που διανύουμε άρχισε με τους καλύτε-
ρους οιωνούς για την αγορά μας, με τη ζήτηση σε 
υψηλά επίπεδα, ιδίως για diesel και LSFO, λόγω και 
του κανονισμού IMO 2020, που, σε συνδυασμό 
με την προβλεπόμενη χαμηλή παράδοση νεότευ-
κτων, μας έκανε αισιόδοξους για την πολυπόθητη 
βιώσιμη ανάκαμψη του κλάδου. Δυστυχώς, λόγω 
της πανδημίας και του «κλεισίματος» των οικονο-
μιών (lockdown) και φυσικά της ολικής απαγόρευ-
σης των μετακινήσεων, η ζήτηση για περισσότερα 
από τα middle distillates, ιδίως η βενζίνη και το jet 
fuel, υπέστη πτώση της τάξης του 30% σε σχέση 
με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Η μόνη περί-
οδος όπου οι ναύλοι ανέβηκαν σημαντικά ήταν 
για ένα μικρό διάστημα (τέλη Απριλίου-αρχές 
Μαΐου), λόγω της αυξημένης ζήτησης για πλοία 
αποθήκευσης για ακατέργαστο αλλά και προϊόντα 
πετρελαίου, απόρροια της τεράστιας πτώσης των 

τιμών του πετρελαίου, και της εμπορικής ευκαιρίας 
(contango) που αυτή δημιούργησε.
Συνολικά, στην κατηγορία 25.000 dwt έως 120.000 
dwt, ο κλάδος λειτουργεί 2.550 πλοία συνολικής 
χωρητικότητας σχεδόν 155 εκατ. τόνων, εκ των 
οποίων σήμερα το 12% (και σε τέσσερα χρόνια 
το 20%) είναι άνω των είκοσι ετών. Οι συνολι-
κές παραγγελίες είναι στο 6,5% για παράδοση τα 
επόμενα δύο χρόνια, δηλαδή τουλάχιστον έως τα 
τέλη του 2022 χωρίς καθυστερήσεις. Οι σημαντι-
κά μειωμένες παραγγελίες νεότευκτων λόγω της 
αβεβαιότητας για την εφαρμογή των καινούργιων 
περιβαλλοντικών κανονισμών καθώς επίσης και 
η συνεχιζόμενη δυσκολία παραδοσιακής τρα-
πεζικής χρηματοδότησης θα συμβάλουν στο να 
έχουμε μια σωστή ισορροπία μεταξύ ζήτησης/
προσφοράς μόλις η ζήτηση για προϊόντα πετρε-
λαίου επανέλθει στα προ πανδημίας επίπεδα.

(Data Source: Drewry’s)

Strengths
• Ευελιξία φορτίων (από παράγωγα πετρελαίου  

έως και φυτικά έλαια).
• Αυξημένη εμπoρευσιμότητα και μεγαλύτερες 

αποστάσεις (ton-mile demand).
• Χαμηλές τιμές πετρελαίου.
• Σταθερότεροι ναύλοι – ειδικά για τα MR2s. Ο μέσος 

όρος ετήσιας χρονοναύλωσης την τελευταία δεκαετία 
ήταν στα USD13.000/ημέρα.

• Αυξημένη ζήτηση από χώρες μη ΟΟΣΑ, 
συμπεριλαμβανομένης της Κίνας.

• Αύξηση παραγωγής στην Κίνα, η οποία προσέθεσε  
0,55 mbpd μέσα στο 2020.

• Ανάδειξη των ΗΠΑ ως μεγαλύτερου εξαγωγέα 
παραγώγων στον κόσμο την τελευταία δεκαετία.

• Λογκάδα ταξίδια από διυλιστήρια (Ινδία και Μ. Ανατολή) 
με καθαρά εξαγωγικό χαρακτήρα.

• Καθυστερήσεις στις παραλαβές νεότευκτων (περίπου 
35%) λόγω πανδημίας. 

Weaknesses
• Πληθώρα πλοίων (στην κατηγορία 25.000 έως 120.000 

dwt ο αριθμός των πλοίων είναι 2.550). 
• Μεγάλη μείωση ζήτησης λόγω πανδημίας (-17% μείωση 

ζήτησης πετρελαίου, -30% μείωση ζήτησης παραγώγων). 
• Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην εποχική ζήτηση 

(θερμότεροι χειμώνες).
• Μειωμένη ζήτηση σε χώρες του ΟΟΣΑ. 
• Μείωση παραγωγής πετρελαίου στις ΗΠΑ/μείωση 

εξαγωγών προϊόντων. 
• Αυξημένο κόστος λειτουργίας λόγω των 

περιβαλλοντικών κανονισμών (WBTS, IMO 2020). 

Opportunities
• Χαμηλή τιμή πετρελαίου, με συνέπεια τη ζήτηση πλοίων 

για αποθήκευση ως επίσης χαμηλότερο λειτουργικό 
κόστος. 

• Παραγγελίες νεότευκτων σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. 
• Χαμηλές αξίες μεταχειρισμένων. 
• Γεωπολιτικές εξελίξεις και κλιματική αλλαγή 

δημιουργούν ανάγκη για αύξηση των αποστάσεων. 
• Αυξημένη παραγωγή παραγώγων σε καινούργια 

διυλιστήρια. 
• Νέες τεχνολογίες. 
• Σημαντικά πακέτα στήριξης των οικονομιών (stimulus). 
• Τα επόμενα τέσσερα χρόνια, το 20% του στόλου θα 

είναι άνω των 20 ετών, οπότε αναμένεται σημαντική 
αύξηση των διαλύσεων. 

Threats
• Ανασφάλεια λόγω δεύτερου κύματος της πανδημίας. 
• Κίνδυνος μειωμένης ζήτησης λόγω περιβαλλοντικών 

κανονισμών και εναλλακτικών πηγών ενέργειας. 
• Αυξημένο κόστος λειτουργίας λόγω καινούργιων 

κανονισμών (WBTS – IMO 2020 – EU ETS). 
• Ανησυχία για την αποδοτικότητα των ναυτικών  

λόγω μακράς παραμονής τους στα πλοία. 
• Αβεβαιότητα σχετικά με τους καινούργιους κανονισμούς 

όσον αφορά την απανθρακοποίηση ιδίως της ναυτιλίας, 
που θα ισχύσουν το 2030 και το 2050. 

• Κίνδυνος κλιμάκωσης εμπορικού πολέμου  
Κίνας/Αμερικής. 
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Η διαχείριση 
υγραεριοφόρων 
καθίσταται δύσκολη 
εξίσωση

Δυνατά Σημεία

Εφόσον το ξεκαθαρίσαμε αυτό, ας αναλύσουμε τα SWOT, αλλά για τα υγρα-
εριοφόρα μόνο. Όσον αφορά τα strengths, σήμερα εάν μια εταιρεία έχει 
εμπειρία σε διαχείριση gas πλοίων και έχει καταφέρει να αποσπάσει τα 
«approvals» από εταιρείες όπως η Exxon, η Total, η Shell, η BP αλλά και από 
άλλους oil majors, τότε βρίσκεται σε πολύ δυνατή θέση, διότι δεν υπάρχουν 
πολλές εταιρείες παγκοσμίως που να μπορούν να το καταφέρουν αυτό 
όσον αφορά τα Gas Carriers, είτε είναι LNG είτε LPG. Επίσης, το μέλλον 
κινείται προς μια ενέργεια χωρίς υδρογονάνθρακες, και έτσι το LNG και το 
LPG, όντας καθαρότερα από πετρέλαιο και κάρβουνο, μας οδηγούν προς 
ένα πιο πράσινο μέλλον, που βέβαια καταλήγει σε υδρογόνο, αμμωνία και 
ίσως ηλεκτρική ενέργεια. Ένα ακόμα strength είναι ότι, με τους συνεχιζόμε-
νους εναλλασσόμενους νέους κανονισμούς, μόνο μια established εταιρεία 
διαχείρισης μπορεί να βγάλει άκρη και να το κάνει με σωστό και οικονομικό 
τρόπο.

Ευκαιρίες

Προχωρώντας στα opportunities, λόγω της δυσκολίας μεγάλων και έμπειρων 
εταιρειών διαχείρισης δεξαμενόπλοιων ή φορτηγών να εισχωρήσουν στο 
αέριο, οι εταιρείες με την εμπειρία διαχείρισης υγραεριοφόρων μπορούν να 

Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουν οι 
αναγνώστες ότι δυσκολεύει σημαντικά 
η διαχείριση υγραεριοφόρων σε σχέση 
με τη διαχείριση δεξαμενόπλοιων. 
Πολλοί νομίζουν πως το να 
διαχειρίζεσαι αυτούς τους δύο τύπους 
πλοίων είναι παρόμοιο, αλλά δυστυχώς 
δεν είναι έτσι. Πολλές εταιρείες 
διαχείρισης δεξαμενόπλοιων, με 
εμπειρία πάνω από τριάντα χρόνια, 
δεν τολμούν να μπουν στη διαχείριση 
υγραεριοφόρων, παρά μόνο με τη 
συμβολή 3rd party managers, που 
αναλαμβάνουν το crewing και το 
technical management τουλάχιστον  
τα πρώτα τρία με πέντε χρόνια.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ

Του Χάρη Βαφειά,
Ιδρυτή και CEO της StealthGas Inc.
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το εκμεταλλευτούν αυτό και να μεγαλώσουν, απορροφώντας άλλες μικρότε-
ρες ή κάνοντας joint ventures με άλλους παράγοντες της ναυτιλιακής αγοράς, 
είτε είναι εφοπλιστές είτε είναι ναυλωτές είτε είναι τραπεζικοί οργανισμοί 
(funds). Έτσι, έχουν την ευκαιρία να μεγαλώσουν ακόμα περισσότερο και να 
αποκτήσουν μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, και βεβαίως να έχουν πρόσβαση σε 
μεγαλύτερα projects, εφόσον έχουν συνεταίρους με «μεγάλα πορτοφόλια». 

Αδύνατα Σημεία

Να μην ξεχνάμε ότι τώρα είναι η εποχή για έρευνα σε άλλες πηγές ενέργειας, 
πιο καθαρές και πιο μακροπρόθεσμες, και οι εταιρείες διαχείρισης gas ships 
πρέπει να προχωρήσουν, είτε μόνες τους είτε σε συνεργασία με oil majors και 
classification societies, σε «πειράματα» για ειδικού τύπου πρωτοπόρα πλοία, 
αλλά και μηχανές που δεν καίνε πια πετρέλαιο ή αέριο. 
Επομένως, στα weaknesses μπορούμε να πούμε πως το ρίσκο και η ευθύνη 
που παίρνουν οι εταιρείες διαχείρισης υγραεριοφόρων δεν ανταμείβονται 
ανάλογα. Επίσης, η τεχνολογία αλλάζει τόσο γρήγορα, που μπορεί μια παραγ-
γελία LNG, που έγινε πριν από πέντε χρόνια, σε δύο τρία να μη θεωρείται 
από τους ναυλωτές «σωστή», και μιλάμε για ένα πλοίο αξίας $200 εκατ. έκα-
στο! Ακόμα, λόγω της πανδημίας Covid-19, πολλά projects για LNG terminals 
έχουν μπει στον πάγο, με αποτέλεσμα να χτίζονται νέα πλοία αλλά να μην 
υπάρχει η ζήτηση, και έτσι να βυθίζονται περαιτέρω οι ναύλοι.

Απειλές

Τέλος, έχουμε τα threats. Απειλές μπορούν να 
υπάρξουν πολλές. Ένα ατύχημα ή ένα λάθος πλη-
ρώματος μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή για 
το συγκεκριμένο πλοίο, απώλεια ζωών και, τελικά, 
ίσως και για όλη την εταιρεία διαχείρισης. Για τον 
λόγο αυτόν, πολλοί εφοπλιστές που κοιτάζουν να 
επενδύσουν σε πλοία LNG/LPG πολλές φορές 
δεν τα διαχειρίζονται οι ίδιοι, αλλά τα δίνουν σε 
τρίτους διαχειριστές (όπως V. Ships), ώστε, εάν 
γίνει κάποιο ατύχημα, να μην υπάρξει φταίξιμο 
για την ιδιοκτησία. Μια άλλη απειλή, όπως προα-
ναφέραμε, είναι η γρήγορη, μερικές φορές από-
τομη, αλλαγή στην τεχνολογία· για παράδειγμα, 
στα τέλη του 2019 με αρχές του 2020 είχαμε ένα 
κύμα marketing για τα dual fuel πλοία και πολλοί 
εφοπλιστές παρήγγειλαν τέτοια πλοία με σκοπό 
να δείξουν την πιο πράσινη πλευρά τους και να 
ευνοηθούν από καλύτερους ναύλους σε μακρο-
πρόθεσμες ναυλώσεις. Ήδη όμως ακούμε πολ-
λές φωνές πως το LNG και το LPG ως καύσιμα 
είναι καθαρότερα από το πετρέλαιο, αλλά έχουν 
ακόμη σημαντικές ποσότητες άνθρακα και άρα 
μολύνουν, επομένως πρέπει να επισπεύσουμε τις 
έρευνες σε εντελώς καθαρές πηγές ενέργειας, 
όπως το υδρογόνο, η αμμωνία και οι ηλεκτρικές 
μπαταρίες.

“
Tο μέλλον κινείται προς 
μια ενέργεια χωρίς 
υδρογονάνθρακες, και έτσι 
το LNG και το LPG, όντας 
καθαρότερα από πετρέλαιο 
και κάρβουνο, μας οδηγούν 
προς ένα πιο πράσινο μέλλον.

”
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Δυνατά Σημεία

Μέγεθος πλοίου και διαθέσιμων φορτίων 

Τόσο οι μεγάλοι προμηθευτές φορτίων (π.χ. χώρες του Αραβικού Κόλπου, 
Δυτικής Αφρικής, Βόρειας και Νότιας Αμερικής) όσο και οι μεγάλοι εισαγω-
γείς αργού πετρελαίου, όπως η Κίνα και άλλες ασιατικές χώρες, ενδιαφέρονται 
για μεταφορές μεγάλης κλίμακας, συνεπώς δημιουργούν ζήτηση για τα VLCCs, 
καθώς μπορούν να μεταφέρουν σημαντικές ποσότητες αργού πετρελαίου με 
ασφάλεια και πολύ χαμηλότερο κόστος από άλλους τρόπους μεταφοράς.

Αποδοτικότητα και διάρκεια 

Τα  VLCCs είναι τα πιο αποδοτικά θαλάσσια μέσα μεταφοράς αργού πετρε-
λαίου (κόστος ανά βαρέλι πετρελαίου). Οι εταιρείες που δραστηριοποι-
ούνται στον τομέα των VLCCs είναι σχετικά εξειδικευμένες, καθώς δεν 
είναι εύκολη η ευκαιριακή είσοδος νεοεισερχόμενων πλοίων λόγω του ότι 
το κόστος επένδυσης είναι σημαντικό. Η μεταφορά αργού πετρελαίου με 
πλοία VLCCs είναι, επομένως, βασικός μοχλός για τη διοχέτευση της παρα-
γωγής, που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται όλο και σε μεγαλύτερο βαθμό 
στη λεκάνη του Ατλαντικού, με τη ζήτηση για αργό πετρέλαιο να κυριαρχεί 
κυρίως στην Άπω Ανατολή.

Χαμηλές εκπομπές αερίων ρύπων
 
Τα VLCCs είναι τα πλοία με το χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα 
ανά μονάδα μεταφερομένου φορτίου. Η σύγχρονη σχεδίαση του σκάφους 
και των μηχανών έχει οδηγήσει τα VLCCs σε ακόμα χαμηλότερα επίπεδα 
από άποψη εκπομπών αερίων ρύπων.  

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ

Του Σταμάτη Μπουρμπούλη,
General Manager της Euronav  
Ship Management (Hellas) Ltd.

Δυνάμεις, Αδυναμίες,  
Ευκαιρίες, Απειλές 
για την αγορά στον 
τομέα VLCCs 



Προσαρμογή σε νέες αγορές

Ο δυναμισμός της αγοράς των VLCCs αποδεικνύεται από την ανάπτυξη 
της αγοράς εξαγωγών αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ – η οποία είχε περι-
οριστεί από τον νόμο των ΗΠΑ μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015, αλλά από 
τότε έχει επεκταθεί σε εμπορική οδό 3-4 εκατ, βαρελιών ανά ημέρα, κυρίως 
προς την Άπω Ανατολή.

Αδύνατα Σημεία

Απότομες διακυμάνσεις στις τιμές των ναύλων  
και της αξίας των πλοίων 

Ο τομέας VLCCs έχει ιστορικά επηρεαστεί από την ακραία κυκλικότητα 
της ναυλαγοράς, που συχνά οδηγείται από μια κατάσταση «εκτίναξης» σε 
«βύθιση». Οι τιμές ναύλων μπορεί να κυμαίνονται από 200.000 έως λιγότε-
ρο από 15.000 δολάρια ημερησίως σε περίοδο 12 μηνών,  με τις τιμές νεό-
τευκτων VLCCs να κυμαίνονται από 150 έως 78 εκατ. δολάρια τα τελευταία 
δεκαπέντε χρόνια. Επιπλέον, η αγορά VLCCs καθορίζεται από εποχικότητα, 
με την περίοδο αιχμής να κυμαίνεται μεταξύ τετάρτου και πρώτου τριμή-
νου του έτους (χειμώνας στο βόρειο ημισφαίριο), γεγονός που επιδεινώνει 
περαιτέρω αυτή τη διακύμανση.

Περιορισμός πρόσβασης λόγω έλλειψης υποδομών  
ή περιορισμού βυθίσματος 

Τα VLCCs χρειάζονται υποδομές λιμένων και εφοδιασμού με μεγάλα βάθη. 
Καθώς είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλοία, η διέλευση σε ορισμένες θαλάσ-
σιες οδούς είτε είναι αδύνατη (κανάλι του Παναμά) είτε δεν μπορεί να 

γίνει με πλήρες φορτίο (κανάλι του Σουέζ). Η 
ανάπτυξη της αγοράς VLCCs για την εξυπηρέτη-
ση των εξαγωγών αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ 
είναι ακόμη σε στάδιο ανάπτυξης, καθώς μόνο 
ένα terminal των ΗΠΑ μπορεί να δεχτεί ένα 
πλήρως φορτωμένο VLCC. Εναλλακτικά, βέβαια, 
τα VLCCs μπορούν να φορτώσουν σε offshore 
εγκαταστάσεις.

Μειωμένη δυνατότητα μεταφοράς 
άλλων προϊόντων
 
Τα VLCCs έχουν σχεδιαστεί για ένα συγκεκριμέ-
νο προϊόν, το αργό πετρέλαιο. Υπάρχει μειωμέ-
νη δυνατότητα μεταφοράς άλλων προϊόντων σε 
εναλλαγή με το αργό πετρέλαιο.

“
Ο τομέας VLCCs έχει 
ιστορικά επηρεαστεί από 
την ακραία κυκλικότητα 
της ναυλαγοράς, που συχνά 
οδηγείται από μια κατάσταση 
«εκτίναξης» σε «βύθιση». 

”
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Ευκαιρίες

Χαμηλές εκπομπές αερίων ρύπων από VLCCs 

Η ναυτιλία κατέχει μια πολύ ισχυρή θέση ως μέσο μεταφοράς, σε σύγκριση με τις 
οδικές, σιδηροδρομικές ή αεροπορικές μεταφορές, σε σχέση με τις εκπομπές CO2 για 
κάθε ton-km μεταφερομένου φορτίου. Τα VLCCs έχουν τους χαμηλότερους δείκτες 
εκπομπών από όλα τα πλοία.  

Δυνατότητες κοινοπραξιών και ενοποίησης

Ο τομέας των VLCCs είναι ιδιαίτερα κατακερματισμένος. Υπάρχουν περισσότεροι από 
100 διαφορετικοί ιδιοκτήτες για 827 VLCCs. Η πιθανή αύξηση της συγκέντρωσης και 
η επικράτηση πιο στοχευμένων και εξειδικευμένων εταιρειών μπορεί να συντελέσει 
στον περιορισμό των διακυμάνσεων στα έσοδα και στις αξίες των πλοίων. Για παρά-
δειγμα, συμφωνίες κοινοπραξίας όπως το Tankers International Pool που περιλαμβάνει 
70 VLCCs σε μια πλατφόρμα διαφόρων πλοιοκτητών είναι ένα παράδειγμα εμπορικής 
συνεργασίας που συμβάλλει στον παραπάνω στόχο.

Το μέγεθος των VLCCs είναι ένα πλεονέκτημα για τη μετασκευή 
τους σε άλλη χρήση 

Το μέγεθος των VLCCs τα καθιστά ιδανικά για μετατροπή σε πλωτές πλατφόρμες 
αποθήκευσης ή επεξεργασίας για την offshore παραγωγή και αποθήκευση πετρελαίου. 
Η Euronav έχει παραχωρήσει για μετασκευή ή έχει η ίδια μετασκευάσει περισσότερα 
από δέκα δικά της VLCCs για τέτοιες δραστηριότητες τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια.

Απειλές

Πετρελαιαγωγοί 

Η ανάπτυξη των αγωγών πετρελαίου αποτελεί σαφή απειλή για την αγορά των VLCCs, 
καθώς σε συγκεκριμένες περιπτώσεις αντιπροσωπεύουν μια εναλλακτική λύση για τη 
διοχέτευση μεγάλων ποσοτήτων αργού πετρελαίου. Για παράδειγμα, ο αγωγός 770 χλμ. 
από τη Μιανμάρ στην Κίνα, δυναμικότητας 12 εκατ. τόνων ετησίως, ο οποίος άνοιξε το 
2015, μειώνει τον αριθμό των VLCCs που προσεγγίζουν σε λιμάνια της Κίνας. Ωστόσο, 
το κόστος και οι κίνδυνοι για την ασφάλεια περιορίζουν την ανάπτυξή τους.

Η κορύφωση της ζήτησης πετρελαίου 

Η ιστορικά μακροπρόθεσμη αυξητική τάση στη ζήτηση αργού πετρελαίου προβλέπεται 
να τερματιστεί τα επόμενα 5-10 χρόνια, με ορισμένους αναλυτές να υποστηρίζουν ότι ο 
Covid-19 ενδέχεται να έχει επιταχύνει την κορύφωση. Αυτό συνεπάγεται ότι η ζήτηση θα 
πάψει να αυξάνεται και για τα VLCCs. Ωστόσο, ακόμα και όταν αυτό συμβεί, είναι κοινή 
παραδοχή ότι η μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου θα είναι σταδιακή και με μεγάλη 
διάρκεια.

Υπερπροσφορά χωρητικότητας

Ενώ το κόστος ενός VLCC είναι υψηλό (της τάξης των 100 εκατ. δολαρίων), οι όροι 
πληρωμών (με το μεγαλύτερο μέρος του κόστους κατά την παράδοση) και ο χρόνος 
κατασκευής (χρειάζονται περίπου δύο χρόνια από την παραγγελία έως την παράδο-
ση ενός VLCC) υπήρξαν παράγοντές που οδήγησαν σε παραγγελίες ναυπηγήσεων σε 
«ευκαιριακή» βάση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει συνεχής προσθήκη χωρητι-
κότητας, η οποία μπορεί υπό συνθήκες να λειτουργήσει ως απειλή για τα επίπεδα των 
ναύλων και τις τιμές των εν λειτουργία πλοίων.



VARIETY OF SERVICES WITH TOP QUALITY 
AND EFFICIENCY

• Diesel Generators Overhauling
• Main Engines Overhauling

• Steam Turbines
• Engine Machinery

• Deck Machinery

Ships Repairs, Workshop & Spare Parts

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

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

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

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

 www.marine-experts.gr

• Workshop Services

• Spare Parts

YOUR TRUSTED PARTNERS ROUND THE CLOCK AROUND THE WORLD

• Chris Marine LDM service
• Chris Marine HONX honing service



96

Ανάλυση SWOT για την αγορά  
των Asphalt Tankers
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Δυνατά Σημεία

Αρχίζοντας με τα δυνατά σημεία 
της αγοράς, μέσα στην οποία δρα-
στηριοποιούνται τα δεξαμενόπλοια 
ασφάλτου, θα σημείωνα ότι, σε αντί-
θεση με τη διετία 2016-2017, κατά 
την οποία παραδόθηκε μεγάλος 
αριθμός πλοίων κυρίως από κινεζικά 
ναυπηγεία, το βιβλίο παραγγελιών 
για τα επόμενα δύο χρόνια βρίσκε-
ται στα χαμηλότερα επίπεδα της 
τελευταίας πενταετίας. Αυτό σημα-
τοδοτεί την έναρξη μιας περιόδου 
κατά την οποία η προσφορά δεξα-
μενόπλοιων αυτού του είδους θα 

παραμείνει σταθερή, κάτι που θα ευνοήσει τους 
ιδιοκτήτες/διαχειριστές αυτού του τύπου πλοίων 
αλλά και την αγορά, καθώς θα υπάρχουν ποιοτι-
κότερες υπηρεσίες μεταφοράς.
Ακολούθως, καθώς η παραγωγή ασφάλτου απο-
τελεί πλέον στρατηγική επιλογή για ένα διυλιστή-
ριο και δεν αντιμετωπίζεται ως ένα παραπροϊόν 
από τη διύλιση του αργού πετρελαίου, όπως 
συνέβαινε στο παρελθόν, ο αριθμός των διυλι-
στηρίων ανά την υφήλιο που παράγουν ασφαλ-
τικά προϊόντα έχει μειωθεί, έχοντας ως αποτέ-
λεσμα την αύξηση του μεγέθους των τονομιλίων 
διά θαλάσσης.
Τέλος, απόρροια των πολύ χαμηλών επιπέδων 
της ναυλαγοράς κατά την τελευταία τριετία είναι η 
αποχώρηση από αυτήν των ιδιοκτητών/διαχειρι-
στών μικρού στόλου ασφαλτικών δεξαμενόπλοι-
ων, δημιουργώντας εκ των πραγμάτων λιγότερες 
αλλά μεγαλύτερες επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα 
τη διευκόλυνση της διατήρησης της ναυλαγοράς 
σε βιώσιμα επίπεδα μέσω της βελτιστοποίησης 
της εκμετάλλευσης του διαθέσιμου tonnage.

Αδύνατα Σημεία

Προχωρώντας στα αδύνατα σημεία της αγοράς 
των δεξαμενόπλοιων ασφαλτικών προϊόντων, θα 
ξεκινούσα με την έντονη εποχικότητα από την 
οποία παραδοσιακά χαρακτηρίζεται η αγορά των 
προϊόντων ασφάλτου. Αυτή προκύπτει κυρίως από 
τη μείωση των έργων που απορροφούν ασφαλτι-
κά προϊόντα κατά τη διάρκεια του χειμώνα κυρίως 
λόγω των καιρικών συνθηκών. Αποτέλεσμα αυτού 
είναι η έντονη διακύμανση της ναυλαγοράς και 
ακολούθως των χρηματοροών για τους ιδιοκτή-
τες/διαχειριστές πλοίων μεταφοράς ασφάλτου.
Μια άλλη αδυναμία είναι η υπερπροσφορά του 
tonnage. H άνθηση της βιομηχανίας του χτισίμα-
τος νέων δεξαμενόπλοιων ασφάλτου, κυρίως τη 
διετία 2016-2017, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 
οδήγησε σε αύξηση της προσφοράς tonnage, η 
οποία δεν κατάφερε να απορροφηθεί από την 
παρούσα ζήτηση, διατηρώντας έτσι την πίεση στη 
ναυλαγορά.
Επιπλέον, σε αντίθεση με τα συμβατικά δεξαμε-
νόπλοια, η λίστα των φορτίων που μπορούν να 
μεταφερθούν από τα δεξαμενόπλοια ασφαλτικών 
προϊόντων είναι εξαιρετικά περιορισμένη, γεγονός 
που καθιστά την αξιοποίησή τους, σε περιόδους 
που η ζήτηση για μεταφορά προϊόντων ασφάλ-
του είναι χαμηλή, πάρα πολύ δύσκολη, με όλες τις 
συνέπειες που αυτό συνεπάγεται για τις εταιρείες 
που τα διαχειρίζονται.

Eυκαιρίες

Παρ’ όλα αυτά, νομοτελειακά, κάθε πρόκληση 
συνοδεύεται από νέες ευκαιρίες και από αυτόν 
τον κανόνα δεν αποτελεί εξαίρεση η αγορά των 
δεξαμενόπλοιων ασφάλτου.
Ένας βασικός πυλώνας της οικονομίας, ο οποίος 

Προσεγγίζουμε το τέλος μιας χρονιάς γεμάτης με 
έντονες προκλήσεις, που οδήγησαν στα όριά τους τις 
τοπικές κοινωνίες αλλά και την παγκόσμια οικονομία. 
Μέσα σε αυτό το πρωτόγνωρο πλαίσιο αναγκάστηκε να 
πλοηγηθεί και η αγορά των δεξαμενόπλοιων μεταφοράς 
ασφαλτικών προϊόντων, εξερευνώντας τις δυνατότητές 
της, αντιμετωπίζοντας τις αδυναμίες της, αναζητώντας νέες 
ευκαιρίες και διαπιστώνοντας τις προκλήσεις στις οποίες 
πρέπει να ανταποκριθεί.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ

Του Κωνσταντίνου Τερζή,
Business Development Manager 
της Queensway Navigation Co. Ltd
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αναμένεται να ενισχυθεί στην προσπάθεια ανασυγκρότησης 
των οικονομιών στη μετά Covid-19 εποχή, είναι τα έργα υποδο-
μών. Βασικό κομμάτι των έργων υποδομής είναι τα έργα οδοποι-
ίας, τα οποία αναμένεται να ενισχύσουν τη ζήτηση ασφαλτικών 
προϊόντων και κατ’ επέκταση τη ζήτηση των δεξαμενόπλοιων 
μεταφοράς ασφάλτου.
Ακόμα, οι αυξανόμενες απαιτήσεις (άρα και επενδύσεις πάνω 
στα πλοία) που προκύπτουν τόσο από τους περιβαλλοντικούς 
κανονισμούς όσο και από τις νέες απαιτήσεις των μεγάλων 
πετρελαϊκών εταιρειών, καθώς και η σχετικά υψηλή τιμή διάλυ-
σης των πλοίων, έχουν συντελέσει στην αύξηση 
του tonnage που παίρνει τον δρόμο προς τα 
διαλυτήρια. Ο συνδυασμός των παραπάνω με 
τα χαμηλά αποτελέσματα των βιβλίων παραγγε-
λιών συμβάλλει στην εξισορρόπηση της καμπύ-
λης προσφοράς και ζήτησης δεξαμενόπλοιων 
ασφάλτου.
Τέλος, οικονομίες όπως της Ινδίας και των 
χωρών της Βόρειας και της Δυτικής Αφρικής, οι 
οποίες βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης (και κατά 
συνέπεια σε αύξηση της εισαγωγής ασφαλτικών 
προϊόντων για την κάλυψη των αναγκών), δημι-
ουργούν νέες διαδρομές για τα δεξαμενόπλοια 
ασφάλτου, με δυναμική ανάπτυξης και την προ-
οπτική να μεταλλαχθούν σε κινητήριες δυνάμεις 
της αγοράς τα επόμενα χρόνια.

Απειλές

Κλείνοντας τη διερεύνηση της αγοράς στην οποία 
δραστηριοποιούνται τα δεξαμενόπλοια μεταφο-
ράς ασφαλτικών προϊόντων, εστιάζουμε στους 
παράγοντες  που απειλούν την ανάπτυξή της.  
Ο πρώτος από αυτούς είναι η παγκόσμια ανα-

σφάλεια που έχει επιφέρει η πανδημία, 
φυσικό επακόλουθο της οποίας αποτελεί η 
οικονομική αβεβαιότητα, που απεικονίζεται 
καθαρά στους κρατικούς προϋπολογισμούς. 
Οι κυβερνήσεις έχουν αναγκαστεί να μειώ-
σουν και να ανακατανείμουν τις κρατικές 
δαπάνες, μεταθέτοντας τις ανάγκες των 
έργων υποδομής σε δεύτερο χρόνο. Θύμα 
της παραπάνω ανακατανομής αποτελεί και 
η δημοπράτηση δημόσιων έργων, από τα 
οποία θα απορροφόνταν τα ασφαλτικά 
προϊόντα.
Ένας άλλος παράγοντας που απειλεί την 
αγορά των δεξαμενόπλοιων ασφάλτου 
είναι η παράλληλη ανάπτυξη της ανακύ-
κλωσης ασφαλτικών προϊόντων. Τα τελευ-
ταία χρόνια έχει ενισχυθεί ιδιαίτερα η 
προσπάθεια ανακύκλωσης των προϊόντων 
ασφάλτου, με συνέπεια τη μείωση των ανα-
γκών παραγωγής της και κατ’ επέκταση της 
μεταφοράς της.

Τελευταία αλλά όχι λιγότερο σημαντική απειλή που δέχεται η 
αγορά των δεξαμενόπλοιων ασφάλτου είναι η ανάπτυξη εναλ-
λακτικών μεθόδων μεταφοράς της. Η ραγδαία ανάπτυξη της 
τεχνολογίας που αφορά τη μεταφορά ασφάλτου με εναλλακτι-
κούς τρόπους (και όχι σε υγρή μορφή) επηρεάζει τη ζήτηση 
της μεταφοράς της με δεξαμενόπλοια και λειτουργεί ανταγωνι-
στικά ως προς τη ζήτηση μεταφοράς υγρής ασφάλτου. Η τάση 
αυτή είναι ιδιαίτερα αισθητή σε περιοχές της υφηλίου με λίγες 
έως ανύπαρκτες υποδομές αποθήκευσης και διανομής των 
ασφαλτικών προϊόντων.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ
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Strengths
• Λίγες παραγγελίες νεότευκτων 

πλοίων την ερχόμενη διετία. 
• Στροφή των διυλιστηρίων 

στην παραγωγή ασφάλτου ως 
κύριου προϊόντος και όχι ως 
υποπροϊόντος.  

• Σχηματισμός λιγότερων αλλά 
μεγαλύτερων επιχειρήσεων 
διαχείρισης δεξαμενόπλοιων 
ασφαλτικών προϊόντων.  

Weaknesses
• Έντονη εποχικότητα  

της ασφάλτου.  
• Υπερπροσφορά tonnage 

δεξαμενόπλοιων ασφαλτικών 
προϊόντων. 

• Περιορισμένη λίστα φορτίων για 
τα δεξαμενόπλοια ασφαλτικών 
προϊόντων. 

Opportunities
• Ανασυγκρότηση των οικονομιών 

κατά τη μετά Covid-19 εποχή  
με έργα υποδομής. 

• Υψηλή τιμή διάλυσης πλοίων σε 
συνδυασμό με λίγες παραγγελίες 
νεότευκτων. 

• Νέες διαδρομές προς 
αναπτυσσόμενες οικονομίες. 

 

Threats
• Λιγότερα έργα υποδομής 

εξαιτίας της πανδημίας Covid-19.  
• Ανακύκλωση των ασφαλτικών 

προϊόντων.  
• Άνθηση των εναλλακτικών 

μεθόδων μεταφοράς 
ασφαλτικών προϊόντων. 



Read more about Hull Skating Solutions on jointherevhullution.com

Jotun Hull Skating Solutions
Always clean hull – For the most challenging operations

JOIN THE

REVHULLUTION

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.

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.
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Οι Έλληνες πλοιοκτήτες και διαχειριστές πλοίων με τις εταιρείες τους εξακολουθούν να κρατούν 
τα ηνία στη χύδην ναυτιλία. 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 υπό ελληνική διαχείριση ποντοπόρου στόλου ανέρχεται σε $100,446 
δισ. Σημαντική παρουσία είχαν –και εξακολουθούν να έχουν– οι Έλληνες στην ιδιοκτησία αλλά και 
στη διαχείριση δεξαμενόπλοιων, και είναι χαρακτηριστικό ότι η αξία του στόλου των tankers που 
διαχειρίζονται αγγίζει τα $41,3 δισ. (στοιχεία VesselsValue έως τα τέλη Απριλίου), ενώ η αντίστοιχη σε 
LNG Carriers ανέρχεται σε $19,8 δισ. Συνεπώς ο ελληνόκτητος και ο υπό ελληνική διαχείριση στόλος 
δεξαμενόπλοιων και υγραεριοφόρων βρίσκονται στην κορυφή παγκοσμίως με βάση την αξία τους.
Με αφορμή τη δυναμική των ελληνικών συμφερόντων εταιρειών στη διαχείριση και στην πλοιοκτησία 
tankers, τα Ναυτικά Χρονικά εξασφάλισαν αποκλειστικά για τους αναγνώστες τους ορισμένα εξαιρετι-
κά ενδιαφέροντα στοιχεία, προερχόμενα από τη βάση δεδομένων της VesselsValue.
Στα παρακάτω γραφήματα παρουσιάζονται οι κορυφαίες εταιρείες ελληνικών συμφερόντων διαχεί-
ρισης tankers, LNG Carriers και LPG Carriers, ενώ υπάρχει και διαχωρισμός ανάλογα με τον τύπο 
δεξαμενόπλοιου που διαχειρίζονται αυτές οι εταιρείες.

Tankers
Συνολική εικόνα

Συνολική αξία σε εκατ. δολάρια

$3,041

$2,301

$1,878

$1,673

$1,599

$1,443

$1,420

$995

$976

$971

Maran Tankers

Dynacom Tankers

Tsakos Energy Navigation

Thenamaris

Minerva Marine

TMS Tankers

Pantheon Tankers Management

Olympic Shipping and Mgmt. SA

Delta Tankers

Navios Maritime Acquisition

Top Greek Tanker Owners
Total Value USD (millions)

Source: VesselsValue September 2020

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ

Οι  Έλληνες πρωταγωνιστές  
των δεξαμενόπλοιων
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Κατηγορία Suezmax
Συνολική αξία σε εκατ. δολάρια

Κατηγορία Aframax

Συνολική αξία σε εκατ. δολάρια

$1,266

$727

$661

$659

$605

$505

$399

$364

$352

$347

Dynacom Tankers

Tsakos Energy Navigation

Maran Tankers

Nereus Shipping

Delta Tankers

TMS Tankers

Polembros Shipping

Kyklades Maritime

Enesel SA

Pantheon Tankers Management

Top Greek Suezmax Owners
Total Value USD (millions)

Source: VesselsValue September 2020

$836

$794

$791

$679

$367

$310

$305

$286

$259

$254

Minerva Marine

Thenamaris

TMS Tankers

Tsakos Energy Navigation

Chartworld Shipping

Latsco Shipping

Pantheon Tankers Management

Unisea Shipping

Ionic

Stealth Maritime

Top Greek Aframax Owners
Total Value USD (millions)

Source: VesselsValue September 2020

Κατηγορία VLCC
Συνολική αξία σε εκατ. δολάρια

$2,335

$857

$816

$734

$559

$470

$408

$377

$367

$361

Maran Tankers

Dynacom Tankers

Olympic Shipping and Mgmt. SA

Navios Maritime Acquisition

Pantheon Tankers Management

Evalend Shipping

Thenamaris

Neda Maritime

Okeanis Eco Tankers

Capital Maritime and Trading

Top Greek VLCC Owners
Total Value USD (millions)

Source: VesselsValue September 2020

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ
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Κατηγορία Handy

Συνολική αξία σε εκατ. δολάρια

Μικρής χωρητικότητας 

Συνολική αξία σε εκατ. δολάρια

$345

$274

$134

$250

$230

$227

$208

$205

$185

$161

Latsco Shipping

Minerva Marine

Empire Navigation

Super Eco Tankers

Eastern Mediterranean Maritime

Pantheon Tankers Management

Thenamaris

European Navigation

Sun Enterprises

Central Mare

Top Greek Handy Tanker Owners
Total Value USD (millions)

Source: VesselsValue September 2020

$57

$56

$52

$47

$46

$41

$35

$33

$28

$26

NGM Energy

Lotus Shipping

Perosea Shipping

Evalend Shipping

Lavinia Corporation

Eurotank Maritime Management

Queensway Navigation

Enea Management Inc

Avin International

Seaven

Top Greek Small Tanker Owners
Total Value USD (millions)

Source: VesselsValue September 2020

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ

Κατηγορία Post Panamax 
και Panamax

Συνολική αξία σε εκατ. δολάρια

$377

$179

$134

$133

$93

$93

$89

$87

$72

$70

Prime Tanker Management

Tsakos Energy Navigation

Andriaki Shipping

Sun Enterprises

Roxana Shipping

Navios Maritime Acquisition

Pleiades Shipping

Dynacom Tankers

Enterprises Shipping and Trading

Samos Steamship

Top Greek Post Panamax and Panamax Owners
Total Value USD (millions)

Source: VesselsValue September 2020



LPG Carriers
Συνολική αξία σε εκατ. δολάρια

LNG Carriers

Συνολική αξία σε εκατ. δολάρια

$690

$658

$402

$339

$206

$139

$115

$83

$73

$25

StealthGas Inc

Latsco Shipping

Naftomar Shipping and Trading

Thenamaris

Eletson Gas

Benelux Overseas

Prime Gas Management

Evalend Shipping

Paradise Gas Carriers

Anco Ltd

Top Greek LPG Owners
Total Value USD (millions)

Source: VesselsValue September 2020

$4,574

$2,772

$1,862

$1,773

$1,600

$1,233

$873

$829

$725

$581

Maran Gas Maritime

GasLog Ltd

Dynagas Holding Ltd

TMS Cardiff Gas

GasLog Partners LP

Capital Gas

Minerva Marine

Alpha Gas SA

Thenamaris

Dynagas LNG Partners LP

Top Greek LNG Owners
Total Value USD (millions)

Source: VesselsValue September 2020
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Οι πραγματικές  
συνθήκες της αγοράς

Η ναυτιλία, όπως και πολλές άλλες βιομηχανίες, 
επηρεάστηκε βαθιά από την πανδημία. Τις πρώ-
τες ημέρες της παγκόσμιας εξάπλωσης του ιού 
παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη πτώση σε όλους 
τους τομείς της ναυτιλίας, καθώς πετρελαϊκές 
εταιρείες και εμπορικοί οίκοι πετρελαίου πάγω-
σαν τις συναλλαγές λόγω της γενικευμένης αβε-
βαιότητας που υπήρχε στην αγορά. Αυτό οδή-
γησε στη βύθιση της ζήτησης του πετρελαίου, 
παρασύροντας τις τιμές σε ιστορικά χαμηλά επί-
πεδα – το West Texas Intermediate (WTI) crude 
έφτασε κάτω από τα -30 δολάρια το βαρέλι. 
Τα διυλιστήρια, αδυνατώντας να πουλήσουν τις 
παραχθείσες ποσότητες, κατέφυγαν στην αποθή-
κευση του πετρελαίου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, 
από τα μέσα Μαρτίου, οι δεξαμενές να γεμίσουν, 
αναγκάζοντας την αγορά να κινηθεί στις ναυλώ-
σεις τάνκερ προκειμένου αυτά να λειτουργούν 
ως πλωτές αποθήκες. Αυτό, σε συνδυασμό με 
τα ήδη φορτωμένα πλοία (τα φορτία των οποίων 
δεν είχαν πωληθεί), εκτόξευσε κατακόρυφα τη 
ζήτηση για διαθέσιμα πλοία. 
Οι χρονοναυλώσεις για αποθήκευση πετρελαί-
ου περιορίστηκαν στους τρεις έως έξι μήνες και, 

Το 2020 σίγουρα θα το θυμόμαστε για πολλά χρόνια και για 
πολλούς λόγους. Μέσα σε αυτή τη χρονιά αντιμετωπίσαμε 
–και αντιμετωπίζουμε– προκλήσεις και πρωτόγνωρες 
καταστάσεις, που επηρεάζουν κάθε τομέα της ζωής μας σε 
ποικίλα επίπεδα. Η ναυλαγορά των δεξαμενόπλοιων δεν θα 
μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. Η χρονιά ξεκίνησε με την 
αναμενόμενη εφαρμογή του νέου κανονισμού ΙΜΟ 2020 
για τα ναυτιλιακά καύσιμα. Οι τιμές του μαζούτ χαμηλού 
θείου μαζί με το ντίζελ σημείωσαν αύξηση-ρεκόρ, λόγω της 
περιορισμένης παραγωγής/διαθεσιμότητας σε λιμάνια αλλά 
και λόγω της αυξημένης κίνησης του εμπορίου. Στα τέλη 
του πρώτου τριμήνου του 2020, ξέσπασε η πανδημία του 
Covid-19.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ

Του Δημήτρη Κουρτέση,
Tanker Chartering,  
Intermodal Shipbrokers Co.



μαζί με τα χρονοναυλωμένα βαπόρια που επέστρεψαν στην αγορά, τα ναύ-
λα έκαναν τη διόρθωσή τους, όπως και ήταν αναμενόμενο. Κοιτώντας συνο-
λικά τη ναυλαγορά των τάνκερ, τους τελευταίους δύο μήνες διακρίνεται 
μια σημαντική πτώση, η οποία κορυφώνεται την 37η εβδομάδα του 2020. 
Κυρίως επηρεασμένα από την πτώση είναι τάνκερ που μεταφέρουν αργό 
πετρέλαιο και μαζούτ, τύπου Aframax/Suezmax/VLCC.
Τα Aframax κινούνται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών, με 
τη μέση τιμή κερδών την ημέρα να κυμαίνεται περίπου στα 8.000 δολάρια 
ΗΠΑ. Οι έως τώρα προσπάθειες πλοιοκτητών που έχουν στους στόλους 
τους Suezmaxes και VLCCs να πιέσουν και να διατηρήσουν ένα υγιές επί-
πεδο ναύλων έχουν αποβεί μάταιες, λόγω της υπερπροσφοράς του τονάζ. 
Αξίζει να τονιστεί ότι ο στόλος των VLCCs είναι αυξημένος κατά 8,6% και 
ότι μέσα στο 2020 κανένα  VLCC δεν διαλύθηκε. Αντιθέτως, μέσα στο 2019 
παραδόθηκαν 26 νεότευκτα πλοία.
Όσον αφορά τα MRs, LR1s και LR2s, αυτά κινούνται στο ίδιο μοτίβο με τα 
πιο μεγάλα δεξαμενόπλοια. Τα MRs και LR1s συνεχίζουν να προσπαθούν να 
αντεπεξέλθουν στην υπερπροσφορά του τονάζ, καθώς και στη μειωμένη 
ζήτηση μεταφοράς, σε συνδυασμό με την παύση αρκετών διυλιστηρίων ανά 
τον κόσμο λόγω του Covid-19. Τα LR2s δεν έχουν υποστεί την ίδια πίεση 
υπερπροσφοράς τονάζ, και έτσι τα διαθέσιμα πλοία συνεχίζουν να βρίσκο-
νται σε καλή ισορροπία σε σχέση με τη ζήτηση. Οι τρέχουσες συνθήκες 
της αγοράς, αλλά και η τάση για ένα πιο «πράσινο» αύριο, έχουν αναγκάσει 
τα διυλιστήρια να μειώσουν την παραγωγή και να κάνουν μετατροπές προ-
κειμένου να αντεπεξέλθουν ή ακόμα και να κλείσουν μέχρι νεωτέρας. 

Ακόμα και μετά την περίοδο που διανύουμε 
(όπως ακούγεται από την αγορά), η ζήτηση του 
πετρελαίου δεν θα επιστρέψει στα προ πανδη-
μίας επίπεδα. Αυτό γιατί, όπως συζητείται στους 
αντίστοιχους κύκλους της αγοράς, μεγάλα διυ-
λιστήρια της φινλανδικής NESTE αλλά και διυ-
λιστήρια της BP θα μετατραπούν προκειμένου 
να επεξεργάζονται/παράγουν βιοκαύσιμα, και σε 
κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να αποκλείσουμε 
την πιθανότητα παύσης της λειτουργίας τους. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι, μέσα στον Σεπτέμβριο, 
η ζήτηση για χρονοναυλώσεις, με την επιλογή 
να χρησιμοποιηθεί το βαπόρι ως πλωτή αποθή-
κη, αυξήθηκε και αναμένεται να αυξηθεί ακόμα 
περισσότερο, κυρίως για τα VLCCs. 
Η συνεχώς αυξανόμενη τάση προς την πράσι-
νη ανάπτυξη έχει πολλαπλές θετικές πλευρές, 
διότι νέες ρότες θα δημιουργηθούν, επιφέρο-
ντας νέα ζήτηση για μεταφορικές υπηρεσίες. 
Ταχύτητα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
είναι τα τρία χαρακτηριστικά που διακρίνουν 
την εποχή μας και είναι αυτά που θα προσ-
δώσουν ένα σαφές συγκριτικό πλεονέκτημα σε 
όποιον τα διαθέτει.
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Επιμέλεια: 
Γιάννης Θεοδωρόπουλος,
Μιχάλης Νικολάου

ΞΗΡΑ ΦΟΡΤΙΑ 

Άνθρακας
–––
Υπό πίεση οι τιμές

Σε αναθεώρηση προς τα κάτω των εκτιμήσε-
ων για την τιμή του θερμικού άνθρακα το 2020 
προχώρησε πρόσφατα η Fitch Solutions, καθώς 
η ζήτηση παραμένει σε χαμηλά επίπεδα και η 
προσφορά κρίνεται από κύκλους της αγοράς 
ως υπερβάλλουσα. Πιο συγκεκριμένα, η Fitch 
Solutions σε έκθεσή της αναφέρει ότι φέτος η 
τιμή του θερμικού άνθρακα θα αγγίξει τα $55/
τόνο. Η αμέσως προηγούμενη εκτίμηση έκανε 
λόγο για τιμή κοντά στα $65/τόνο.
Αναμφίβολα η πανδημία και οι συνεπακόλουθοι 
περιορισμοί στις μετακινήσεις έχουν μειώσει 
τη ζήτηση για ενέργεια, με τις τιμές άνθρακα να 
έχουν πάρει την κατιούσα το Q2 και το Q3 του 
έτους. Μέχρι στιγμής κινούνται κατά μέσο όρο 
στα $58/τόνο και η Fitch βλέπει περαιτέρω πτώ-

ση τους επόμενους μήνες.
Σε ό,τι αφορά το 2021, η Fitch είναι 
περισσότερο αισιόδοξη, καθώς 
εκτιμά ότι θα υπάρξει κάποια ανά-

καμψη της παγκόσμιας οικονομίας και της ζήτη-
σης για ενέργεια. Στο πλαίσιο αυτό βλέπει μια 
τιμή θερμικού άνθρακα στα $58/τόνο.

Πολωνία: Μειωμένη ζήτηση ενόψει 

H πολωνική ζήτηση για άνθρακα αναμένεται να 
σημειώσει πτώση 7 εκατ. τόνων το επόμενο έτος 
ή 10% της ετήσιας παραγωγής της, καθώς η ζήτη-
ση για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έχει 
πάρει την κατιούσα στη χώρα, σύμφωνα με όσα 
ανέφερε πρόσφατα ο Artur Sobon, υφυπουργός 
Κρατικών Περιουσιακών Στοιχείων της Πολωνίας.
Ο άνθρακας βρίσκεται στην κορυφή του ενερ-
γειακού μείγματος της Πολωνίας, ωστόσο η παν-
δημία ήρθε να διαταράξει συθέμελα τη ζήτηση.
«Η κατάσταση στη βιομηχανία δεν είναι εύκολη. 
Παρατηρείται πτώση της παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από άνθρακα και θα πρέπει να αναμέ-
νουμε ότι αυτή θα είναι μια διαρκής τάση», ανέ-
φερε ο κ. Sobon σε συνέδριο όπου συμμετείχε 
πρόσφατα στο Κατοβίτσε της Πολωνίας.
Στο ίδιο πάνελ, ο Tomasz Rogala, CEO του μεγα-
λύτερου ανθρακωρυχείου της χώρας, PGG, επι-
σήμανε ότι ο όμιλος θα πρέπει να προσαρμόσει 
την παραγωγή του στα επίπεδα ζήτησης των 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ: 
Από την παραγωγή στη διακίνηση  
και στην κατανάλωση

Commodities



μονάδων ηλεκτροπαραγωγής άνθρακα, καθώς η 
είσοδος σε νέες αγορές, δεδομένων των κοινωνι-
κών πιέσεων για περιορισμό της χρήσης άνθρα-
κα, καθίσταται αδύνατη. Σημειώνεται ότι η Πολω-
νία αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό άνθρακα 
στην Ευρώπη.

Ζάχαρη
–––
Βιετνάμ: Η εκτόξευση των εισαγωγών από 
την Ταϊλάνδη, πονοκέφαλος για την εγχώρια 
αγορά 

Έρευνα αντι-ντάμπινγκ σχετικά με τις εισαγωγές 
ζάχαρης από την Ταϊλάνδη, οι οποίες έχουν αυξη-
θεί κατά έξι φορές φέτος, ανακοίνωσε πρόσφατα 
το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου του Βιετ-
νάμ.
Η έρευνα ουσιαστικά ξεκίνησε μετά από έντο-
νες διαμαρτυρίες των εγχώριων παραγωγών του 
Βιετνάμ για το γεγονός ότι οι Ταϊλανδοί εξαγω-
γείς «πλημμυρίζουν» την αγορά του Βιετνάμ, έχο-
ντας ως σύμμαχο κρατικές επιδοτήσεις. H Trade 
Remedies Authority του Βιετνάμ κάνει λόγο, μάλι-
στα, για ενδεχόμενη καταστροφή της εγχώριας 
βιομηχανίας ζάχαρης. Σύμφωνα με στοιχεία που 

δημοσιοποίησε, οι βιετναμέζικες εισαγωγές ζάχαρης από την Ταϊλάνδη 
έχουν εξαπλασιαστεί κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους, στους 
950.000 τόνους.
Έξι κορυφαίες εταιρείες παραγωγής ζάχαρης του Βιετνάμ τονίζουν ότι η 
εκτόξευση των εισαγωγών από την Ταϊλάνδη έχει πλήξει την παραγωγή 
τους, η οποία το 2020 έχει μειωθεί κατά 33%, στους 800.000 τόνους.
Υπενθυμίζεται ότι φέτος το Βιετνάμ ήρε τους δασμούς στις εισαγω-
γές ζάχαρης από χώρες της Ένωσης Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασί-
ας (ASEAN) σε πλήρη συμφωνία με τις δεσμεύσεις του ASEAN Trade in 
Goods Agreement (ATIGA).

Καφές
–––
Βραζιλία: Το ρεάλ, η συνιστώσα που διαμορφώνει τις εξαγωγές 

H εκτόξευση του αριθμού των καλλιεργήσιμων εκτάσεων καφέ στη Βρα-
ζιλία μεταφράζεται σε εξαγωγές-ρεκόρ, με τους τοπικούς παραγωγούς να 
αξιοποιούν την υποτίμηση του βραζιλιάνικου ρεάλ έναντι του δολαρίου, 
σύμφωνα με όσα αναφέρουν κορυφαίοι commodity traders.
Εκτιμήσεις υψηλόβαθμων στελεχών της Empresa Interagricola SA κάνουν 
λόγο για εξαγωγές πράσινου καφέ, οι οποίες τον Σεπτέμβριο άγγιξαν τους 
3,5 εκατ. σάκους των 60 κιλών, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ για τον μήνα 
Σεπτέμβριο αλλά και από τον Δεκέμβριο του 2018. Την ίδια ώρα σημειώνουν 
στο Bloomberg ότι, κατά το τρίμηνο έως τον Νοέμβριο, οι εξαγωγές καφέ 
της Βραζιλίας θα φτάσουν σε επίπεδα-ρεκόρ, παρά τις όποιες στρεβλώσεις 
στα λιμάνια.
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Το βραζιλιάνικο ρεάλ καταγράφει τις χαμηλότε-
ρες επιδόσεις μεταξύ των κυριότερων νομισμά-
των τους τελευταίους τρεις μήνες, δίνοντας την 
ευκαιρία στους Βραζιλιάνους εμπόρους να εξά-
γουν τα προϊόντα τους στις διεθνείς αγορές με 
μια ελκυστική συναλλαγματική ισοτιμία έναντι του 
δολαρίου.
Βέβαια τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης 
καφέ αράμπικα κατέγραψαν σημαντική πτώση 
τον Σεπτέμβριο υπό τον φόβο νέων περιοριστι-
κών μέτρων στην Ευρώπη, καθώς ο αριθμός των 
κρουσμάτων αυξάνεται δραματικά.
Στους τερματικούς σταθμούς της λατινοαμερι-
κανικής χώρας παρατηρείται έλλειψη διαθέσιμων 
εμπορευματοκιβωτίων και πλοίων μεταφοράς, 
δείγμα ότι οι αποστολές καφέ στις διεθνείς αγο-
ρές αυξάνονται σημαντικά.

Σιδηρομετάλλευμα  
– Χάλυβας
–––
Οι παράγοντες που διαμορφώνουν τις τιμές 
σιδηρομεταλλεύματος

H αυξημένη ζήτηση από κινεζικά χαλυβουργεία 
σε συνδυασμό με τις ανησυχίες που εγείρονται 
για την προσφορά ελέω των σινο-αυστραλιανών 
εμπορικών διενέξεων ωθούν προς τα πάνω τις 
τιμές σιδηρομεταλλεύματος και πλήττουν την 
κερδοφορία των χαλυβουργείων ανά τον κόσμο, 
σημειώνουν κύκλοι της αγοράς.
Σύμφωνα με το Argus Media, οι τιμές iron ore 62% 
Fe με παράδοση στη βόρεια Κίνα ανήλθαν σε 

υψηλά εξίμισι ετών στα μέσα Σεπτεμβρίου, 
καθώς ο μεγαλύτερος καταναλωτής iron ore 
συνεχίζει με αμείωτους ρυθμούς την παρα-
γωγή χάλυβα.
Ο αντιπρόεδρος της Nippon Steel, 
Katsuhiro Miyamoto, σημειώνει στο 
Reuters ότι, πέραν της μεγάλης ζήτησης 
της Κίνας για σιδηρομετάλλευμα, πολλά 
χαλυβουργεία αυξάνουν τα αποθέματα 
υπό τον φόβο ακραίων καιρικών φαινομέ-
νων στη νότια Κίνα, ενώ η συμφόρηση bulk 
carriers στα κινεζικά λιμάνια, απόρροια της 
επιδείνωσης των εμπορικών σχέσεων με 
την Αυστραλία, ασκεί επιπλέον πιέσεις.
Το υψηλόβαθμο στέλεχος της Νippon 
Steel αναμένει ότι οι τιμές θα διορθώ-
σουν προς τον Μάρτιο του 2021, καθώς θα 
αυξηθεί η παραγωγή, παρά το γεγονός ότι 
οι τιμές μεταλλουργικού άνθρακα –επίσης 

πρώτης ύλης για την παραγωγή χάλυβα– ενδέ-
χεται να αυξηθούν όσο πλησιάζουν οι εποχικοί 
κυκλώνες στην Αυστραλία.
Η ανάκαμψη της κινεζικής οικονομίας αποτυπώνε-
ται και από το γεγονός ότι oι εξαγωγές της Nippon 
στον ασιατικό γίγαντα έχουν αυξηθεί πέραν των 
αναμενόμενων επιπέδων. Την ίδια ώρα, η αυτο-
κινητοβιομηχανία στην Ιαπωνία δείχνει σημάδια 
βελτίωσης, με τη Nippon Steel να ελπίζει σε πλήρη 
αποκατάσταση της παραγωγής της σύντομα.

Η παγκόσμια παραγωγή χάλυβα σε αριθμούς

H παραγωγή χάλυβα των 64 κυριότερων παραγω-
γών χωρών παγκοσμίως αυξήθηκε τον περασμέ-
νο Αύγουστο, στους 156,2 εκατ. τόνους, καταγρά-
φοντας άνοδο 0,6% συγκριτικά με τον Αύγουστο 
του 2019, σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς 
Ένωσης Χάλυβα.
Η Κίνα παρήγαγε 94,8 εκατ. τόνους χάλυβα τον 
περασμένο Αύγουστο, σημειώνοντας αύξηση σε 
ετήσια βάση 8,4%. Αντίθετα, η παραγωγή ακατέρ-
γαστου χάλυβα της Ιαπωνίας παρουσίασε μείωση 
20,6% και έφτασε στους 6,4 εκατ. τόνους. Κατά 
1,8% υποχώρησε η παραγωγή της Νότιας Κορέ-
ας, φτάνοντας τους 5,8 εκατ. τόνους.
Σημαντική ήταν η πτώση της γερμανικής παρα-
γωγής τον περασμένο Αύγουστο, καθώς υπο-
χώρησε κατά 13,4%, στους 2,8 εκατ. τόνους.  
Η ισπανική παραγωγή διαμορφώθηκε στους 0,7 
εκατ. τόνους, πτώση κατά 32,5% σε ετήσια βάση, 
ενώ η παραγωγή της Ιταλίας αυξήθηκε κατά 9,7%, 
στους 0,9 εκατ. τόνους.
Η παραγωγή των ΗΠΑ ήταν 5,6 εκατ. τόνοι, κατα-
γράφοντας ετήσια μείωση 24,4%. Τέλος, η Τουρκία 
παρήγαγε 3,2 εκατ. τόνους, αυξημένη κατά 22,9%.
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Σιτηρά
–––

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

Αυξημένες οι αμερικανικές εξαγωγές  
προς την Κίνα

Το κινεζικό Υπουργείο Γεωργίας αναθεώρησε 
προς τα επάνω τις εκτιμήσεις του για τις εισαγω-
γές καλαμποκιού για την καλλιεργητική περίοδο 
2019-2020 και 2020-2021 δεδομένων των αυξημέ-
νων αφίξεων από τις ΗΠΑ.
Για το 2019-2020 εκτιμάται ότι οι εν λόγω εισαγω-
γές θα κινηθούν στους 7 εκατ. τόνους, αυξημένες 
κατά 1 εκατ. τόνους σε σχέση με τις εκτιμήσεις του 
Αυγούστου, ενώ για το 2020-2021 εκτιμάται επίσης 
ότι οι εισαγωγές θα αγγίξουν τους 7 εκατ. τόνους 
(5 εκατ. τόνοι κατά τις εκτιμήσεις του Αυγούστου).
Η Κίνα αύξησε σημαντικά τις εισαγωγές από τις 
ΗΠΑ πρόσφατα, καθώς το Πεκίνο επιχειρεί να 
καλύψει το χαμένο έδαφος της φάσης 1 της εμπο-
ρικής συμφωνίας που υπεγράφη μεταξύ των δύο 
χωρών τον περασμένο Ιανουάριο.
Την ίδια ώρα, το κινεζικό Υπουργείο Γεωργίας 
αναθεώρησε προς τα κάτω τις εκτιμήσεις για την 
εγχώρια παραγωγή καλαμποκιού για την καλλιερ-
γητική περίοδο 2020-2021, η οποία ξεκίνησε πρό-
σφατα και ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο του 
2021, κυρίως λόγω ενός τυφώνα που έπληξε τις 
καλλιέργειες στα βορειοανατολικά της Κίνας.
Πιο συγκεκριμένα, στην έκθεση του υπουργείου 
Chinese Agriculture Supply and Demand Estimates 
(CASDE) αναφέρεται ότι το 2020-2021 η εγχώρια 
παραγωγή θα φτάσει στους 265 εκατ. τόνους, μει-
ωμένη κατά 1,8 εκατ. τόνους από τις εκτιμήσεις 
του Αυγούστου.

ΣΙΤΑΡΙ

Οι τελευταίες εκτιμήσεις για προσφορά, 
κατανάλωση και εμπόριο

Αυξήσεις στις προμήθειες, στην κατανάλωση, 
στις εξαγωγές και στα αποθέματα σιταριού σε 
διεθνές επίπεδο για το 2020-2021 βλέπει το αμε-
ρικανικό Υπουργείο Γεωργίας (USDA).
Οι εκτιμήσεις του αμερικανικού υπουργείου 
κάνουν λόγο για αύξηση των προμηθειών κατά 
3,3 εκατ. τόνους, στους 1.070,3 εκατ. τόνους, 
καθώς η αυξημένη παραγωγή σε Αυστραλία και 
Καναδά θα αντισταθμίσει την πτώση της παρα-
γωγής στην Αργεντινή.

Το Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics (ΑΒΑRES) ανα-
θεώρησε προς τα επάνω κατά 2,5 εκατ. τόνους τις εκτιμήσεις του για την 
αυστραλιανή παραγωγή. Συνεπώς για το 2020-2021 η Αυστραλία εκτιμάται ότι 
θα παραγάγει 28,5 εκατ. τόνους σιταριού. Στο ίδιο μήκος κύματος και η παρα-
γωγή σιταριού του Καναδά, η οποία εκτιμάται ότι θα ανέλθει στους 36 εκατ. 
τόνους. Πρόκειται μάλιστα για τη δεύτερη και την τρίτη μεγαλύτερη παραγωγή 
σιταριού για Καναδά και Αυστραλία αντίστοιχα. Ως αποτέλεσμα των δυσμε-
νών καιρικών συνθηκών στην Αργεντινή, η παραγωγή της θα φτάσει μετά βίας 
στους 19,5 εκατ. τόνους, αναφέρει στη μηνιαία έκθεσή του το USDA.
Σε ό,τι αφορά την κατανάλωση και το εμπόριο, το USDA προβλέπει ότι θα 
αγγίξουν τους 750,9 εκατ. τόνους (+0,8 εκατ. τόνους) και 189,4 εκατ. τόνους 
(+1,5 εκατ. τόνους) το 2020-2021.
Τέλος, νέο ρεκόρ αναμένεται να σπάσουν τα τελικά αποθέματα σιταριού το 
2020-2021, αγγίζοντας τους 319,4 εκατ. τόνους.

Ουκρανία-Σαουδική Αραβία: Επανέναρξη του εμπορίου  
μετά από δώδεκα χρόνια

H Ουκρανία απέστειλε στη Σαουδική Αραβία φορτία σιταριού για πρώ-
τη φορά μετά από δώδεκα χρόνια. Όπως ανακοίνωσε πρόσφατα η 
Continental Farmers Group, 600.000 τόνοι σιταριού φορτώθηκαν από το 
λιμάνι Chornomorsk και κατέφθασαν στο λιμάνι Jeddah της Σαουδικής 
Αραβίας περί τα μέσα Σεπτεμβρίου.
Η ουκρανική εταιρεία εξαγωγών αγροτικών εμπορευμάτων ενημέρωσε 
σχετικά ότι αναδείχτηκαν νικητές από κοινού με τη σαουδαραβική Saudi 
Agricultural and Livestock Investment Company στη διαγωνιστική διαδικα-
σία προμήθειας σιταριού της Σαουδικής Αραβίας.
Η Ουκρανία αποτελεί από τους κορυφαίους εξαγωγείς σιταριού του 
κόσμου και εκτιμάται ότι το 2020-2021 (Ιούνιος-Ιούλιος) θα εξαγάγει περί 
τους 17,5 εκατ. τόνους σιταριού.

ΣΟΓΙΑ

Πώς θα κινηθούν η παραγωγή και το εμπόριο

Ενδιαφέροντα ευρήματα για την παγκόσμια παραγωγή και το παγκόσμιο 
εμπόριο σόγιας προκύπτουν από την τελευταία έκθεση του International 
Grains Council (IGC).
Πιο συγκεκριμένα, στην έκθεση του Αυγούστου, το IGC εκτιμά ότι η παγκό-
σμια παραγωγή σόγιας το 2020-2021 θα αγγίξει τους 373 εκατ. τόνους. Η εκτί-
μηση αυτή είναι αυξημένη κατά 10% σε σχέση με αυτή για το έτος 2019-2020 
(339 εκατ. τόνους). Το IGC αναφέρει ότι το επόμενο έτος η παραγωγή σόγιας 
ενδέχεται να παρουσιαστεί αυξημένη, καθώς θα ανακάμψει η παραγωγή των 
ΗΠΑ, ενώ αυξήσεις αναμένονται και στο νότιο ημισφαίριο.
Σε ό,τι αφορά το εμπόριο, το IGC εκτιμά ότι οι εισαγωγές θα ανέλθουν 
σε επίπεδα-ρεκόρ το 2019-2020, στους 163 εκατ. τόνους, με την Κίνα να 
αυξάνει σημαντικά τις παραλαβές της και τους Βραζιλιάνους εξαγωγείς να 
επωμίζονται σημαντικό μέρος των εξαγωγικών ροών.
Τέλος, οι εκτιμήσεις του IGC κάνουν λόγο για τελικά αποθέματα στους 47,3 
και 52,2 εκατ. τόνους το 2019-2020 και 2020-2021 αντίστοιχα.
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Αργό πετρέλαιο
–––
Τι μέλλει γενέσθαι με τις τιμές 

H πληγείσα ζήτηση για πετρέλαιο και η προσώ-
ρας έλλειψη ενός εμβολίου ενάντια στον Covid-19 
αποτελούν τις συνιστώσες οι οποίες κρατούν 
καθηλωμένες τις τιμές του μαύρου χρυσού, σύμ-
φωνα με όσα αναφέρει η Saxo Bank.
Αναλυτές της τράπεζας σημειώνουν ότι, από τον 
Ιούνιο και μετά, το πετρέλαιο τελεί υπό διαπραγ-
μάτευση πέριξ των $40/βαρέλι, ενώ υπάρχουν 
ενδείξεις από την αγορά ότι οι προκλήσεις καλά 
κρατούν. Τα αποδυναμωμένα διυλιστικά περι-
θώρια, σε συνδυασμό με τα μεγάλα αποθέματα 
diesel και jet fuel που παραμένουν απούλητα, 
οδηγούν τις τιμές σε χαμηλά επίπεδα. Μάλιστα, 
για το επόμενο έτος, η Saxo Bank εκτιμά ότι 
μετά βίας οι τιμές κατά μέσο όρο θα αγγίξουν τα 
$50/βαρέλι, παρά το γεγονός ότι θα υπάρξει μια 
κάποια ανάκαμψη της οικονομίας.
Στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και η επα-
νέναρξη της παραγωγής από τη Λιβύη μετά την 
κατάπαυση πυρός στη χώρα, με υψηλόβαθμα 
στελέχη της τράπεζας να τονίζουν ότι άμεση 
απόρροια της πλεονάζουσας προσφοράς θα 
είναι η πτώση του Brent στα $40/βαρέλι, πριν 
τελικά αυξηθεί οριακά το 2021.

Σε αντίθεση με τη Saxo Bank, οι Citigroup και 
Goldman Sachs εκτιμούν ότι η τιμή του μαύρου 
χρυσού θα ανέλθει στα $60/βαρέλι το 2021. Ειδι-
κότερα η Goldman Sachs υπογραμμίζει ότι το 
Brent θα φτάσει στα $65/βαρέλι το γ΄ τρίμηνο 
του 2021, πριν τελικά υποχωρήσει στα τέλη του 
έτους στα $58/βαρέλι.

Ισορροπημένη η αγορά πετρελαίου το 2021;

Οι περικοπές της παραγωγής πετρελαίου από τις 
χώρες του OPEC, αλλά και από τις ΗΠΑ, ανα-
μένεται να συντελέσουν ώστε τα αποθέματα να 
μειωθούν φέτος και κατά το μεγαλύτερο μέρος 
του 2021, οδηγώντας σε μια περισσότερο ισορ-
ροπημένη αγορά το επόμενο έτος, σημειώνει σε 
πρόσφατη έκθεσή της η U.S. Energy Information 
Administration (EIA).
Οι συμφωνίες του OPEC για τη μείωση της 
παραγωγής αλλά και οι περικοπές σε χώρες κυρί-
ως της Βόρειας Αμερικής έχουν οδηγήσει την 
παγκόσμια προσφορά σε χαμηλότερα επίπεδα 
από αυτά της ζήτησης για πρώτη φορά από τα 
μέσα του 2019. Κατά την ΕΙΑ, το έλλειμμα αυτό 
προσφοράς έχει ως αποτέλεσμα να μειωθούν τα 
αποθέματα για πρώτη φορά από τον περασμένο 
Ιούνιο.
Τον Αύγουστο, η παραγωγή του πετρελαίου 
και των παραγώγων του κινήθηκε στα 91,5 εκατ. 



βαρέλια/ημέρα, χαμηλότερα κατά 9,7 εκατ. βαρέλια/ημέρα σε 
σχέση με τον Αύγουστο του 2019.
Παρά τα όσα αναφέρει η ΕΙΑ, αναλυτές και κύκλοι της αγοράς 
παραμένουν αβέβαιοι για την πορεία των αποθεμάτων, ιδιαίτερα 
από τη στιγμή που η ανάκαμψη της ζήτησης παραμένει μεγάλο 
ερωτηματικό και τα νέα κρούσματα του Covid-19 αυξάνονται 
διαρκώς.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η Trafigura κάνει λόγο για υπερβάλλου-
σα προσφορά πετρελαίου έως τα τέλη του 2020.

Υγροποιημένο πετρελαϊκό 
αέριο (LPG)
–––
Σε καθοδική τροχιά η κινεζική ζήτηση

Οι τοπικές κυβερνήσεις στην Κίνα στρέφουν τα νοικοκυριά 
στην κατανάλωση Piped Natural Gas (PNG) έναντι του LPG για 
την κάλυψη των αναγκών τους. Ως εκ τούτου, ασκείται μεγαλύ-
τερη πίεση στην ήδη πληγείσα από την πανδημία εμπορική και 
βιομηχανική ζήτηση για LPG.
Σύμφωνα με στοιχεία εισαγωγέων, οι πωλήσεις LPG στη χώρα 
κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους ήταν μειωμένη κατά 
20% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. 
Αναλυτές αναφέρουν ότι η τοπική κυβέρνηση στην πόλη 
Shenzhen στην επαρχία Guangdong προτρέπει μέσω της παρο-
χής κινήτρων στα νοικοκυριά να χρησιμοποιούν PNG έναντι LPG.
Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας αναλύσεων στον τομέα του 
πετρελαίου Vortexa, οι εισαγωγές LPG στους πέντε τερματι-
κούς Sinobenny, Jovo, Chinagas, Siamgas και New Ocean έχουν 
μειωθεί κατά 14%, στους 2,23 εκατ. τόνους, μεταξύ Ιανουαρίου 
και Αυγούστου.
Η έκθεση της Vortexa καταδεικνύει ότι 132.000 νοικοκυριά στη 
Shenzhen στράφηκαν στη χρήση φυσικού αερίου από το LPG 
κατά το α΄ εξάμηνο. Οι πωλήσεις λιανικής στις περιοχές πέριξ 
του δέλτα του ποταμού Περλ καταγράφουν πτώση 32,7% μετα-
ξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου. 
Στην ανατολική Κίνα, το LPG χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο 
στον τομέα του εμπορίου και στην πετροχημική βιομηχανία. 
Ωστόσο, μετά την έκρηξη που σημειώθηκε τον περασμένο Ιού-
νιο σε δεξαμενή φορτηγού που μετέφερε LPG, εγείρονται ανη-
συχίες για την ασφάλεια της χρήσης του.
Την ίδια ώρα, η επιβράδυνση της εγχώριας αλλά και παγκόσμιας 
οικονομικής δραστηριότητας επίσης αποτελεί συνιστώσα για τη 
μείωση της ζήτησης. Στη νότια Κίνα και στις νησιωτικές δια-
συνοριακές και ανατολικές επαρχίες, η μειωμένη ζήτηση είναι 
εμφανέστερη, απόρροια της κατακόρυφης επιβράδυνσης του 
εμπορίου.
Σε όλα τα παραπάνω δεν θα πρέπει να παραλειφθεί και το γεγο-
νός ότι οι τιμές του LNG βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα 
από αυτές του LPG, καθιστώντας το πρώτο πιο ελκυστικό ως 
καύσιμο.

SURFACE
PREPARATION

TOOLS
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See our extensive family of tools at 
www.rustibus.com

Rustibus® works on a global scale to 
deliver maintenance and safety equipment 

to the marine o� shore/onshore industry. 
The main product line is the Rustibus®
de-scaling machines with our unique 

patented chain drum system, designed 
to de-scale & power brush ship decks, 

hatch covers and tank tops 
– free from paint & rust!
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Υγροποιημένο 
φυσικό αέριο
(LNG)
–––
Η άνθηση της αγοράς 

Η παγκόσμια αγορά υγροποιημένου φυσικού 
αερίου σε όρους όγκου αναμένεται να αγγίξει 
τους 560,19 εκατ. τόνους έως το 2027, αντιπρο-
σωπεύοντας σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 
(CAGR) 5,8% μεταξύ 2020 και 2027, σύμφωνα 
με έκθεση του οίκου αναλύσεων και μελετών 
Research and Markets.
Το αυξημένο ενδιαφέρον για αναβάθμιση και επέ-
κταση των υποδομών LNG σε παγκόσμιο επίπε-
δο καθώς και η στροφή ενεργειακών κολοσσών 
σε καθαρότερες μορφές ενέργειας αποτελούν τις 
κύριες συνιστώσες για την ανάπτυξη της αγοράς.
Την ίδια ώρα, η Research and Markets σημειώ-
νει στην έκθεσή της ότι η πτώση των τιμών και 
η προώθηση οικονομικών πακέτων στήριξης 
από τις κυβερνήσεις ελκύουν νέες ξένες άμεσες 
επενδύσεις στον κλάδο και συμβάλλουν, με τη 
σειρά τους, στην άνθηση της αγοράς LNG.
Ωστόσο, οι ανεπαρκείς υποδομές αυξάνουν τη 
ζήτηση για μικρότερης κλίμακας projects για την 
προμήθεια απομακρυσμένων περιοχών με LNG, 
ενώ η ταχέως αναπτυσσόμενη βιομηχανοποίη-

ση και αστικοποίηση ενισχύουν τις ενεργειακές 
ανάγκες.   
Δεν πρέπει βέβαια να ξεχνάμε ότι οι σταθμοί 
ηλεκτροπαραγωγής στρέφονται σε καθαρότε-
ρες μορφές και γυρνούν την πλάτη στον άνθρα-
κα, μετά βέβαια και τη διόγκωση της κλιματικής 
αλλαγής και της υπερθέρμανσης του πλανήτη.
Η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού συγκεντρώνει ένα 
μεγάλο μέρος της ζήτησης για LNG και το 2018 η 
ευρύτερη περιοχή αντιπροσώπευσε το 50% των 
παγκόσμιων εισαγωγών. Βέβαια, το 2019 χαρακτη-
ρίστηκε ως η χρονιά της υπερβάλλουσας παρα-
γωγής LNG, της μειωμένης ζήτησης, της πτώσης 
των τιμών και των νέων υποδομών εξαγωγής 
στην περιοχή.

Η Κίνα, αχτίδα φωτός για τη ζήτηση

Οι εισαγωγές LNG της Κίνας αναμένεται να 
αυξηθούν φέτος κατά 10%, υπερβαίνοντας κάθε 
ρεκόρ, καθώς η βιομηχανική ζήτηση, αλλά και 
αυτή από τα νοικοκυριά, αυξάνεται, ενώ η τιμή 
του καυσίμου παρουσιάζει πτώση.
Με τη συνολική χρήση φυσικού αερίου να εκτι-
μάται ότι θα ενισχυθεί φέτος κατά 4-6%, η Κίνα 
αποτελεί ίσως τη μοναδική αχτίδα φωτός για την 
πληγείσα αγορά αερίου, του οποίου η ζήτηση 
φέτος θα υποχωρήσει κατά 4%, ως απόρροια της 
συρρίκνωσης της παγκόσμιας οικονομίας.
Αναλυτές και traders σημειώνουν στο Reuters 
ότι οι εισαγωγές LNG της Κίνας θα αγγίξουν 
τους 65-67 εκατ. τόνους. Με την κατά 10% αύξη-
ση των εισαγωγών, η Κίνα αμφισβητεί την πρωτο-
καθεδρία της Ιαπωνίας στις εισαγωγές LNG.
Την ίδια ώρα, οικονομολόγοι εκτιμούν ότι η Κίνα 
βρίσκεται σε αναπτυξιακά επίπεδα όμοια με αυτά 
πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας και συνε-
πώς η ζήτηση για φυσικό αέριο ανακάμπτει ταχύ-
τερα του αναμενομένου.
Οι εισαγωγές κατά το δ΄ τρίμηνο θα παραμείνουν 
σε πολύ καλά επίπεδα, δεδομένου ότι το LNG 
είναι πιο ανταγωνιστικό από άποψη τιμής σε σχέ-
ση με το φυσικό αέριο, που εισάγεται μέσω αγω-
γών, σημειώνουν αναλυτές του IHS Markit.
Κατά το πρώτο οκτάμηνο του έτους, οι εισαγω-
γές LNG της Κίνας αυξήθηκαν κατά 10,3% σε 
ετήσια βάση, στους 42,2 εκατ. τόνους. Αντίθε-
τα, οι εισαγωγές φυσικού αερίου μέσω αγωγών 
υποχώρησαν κατά 7,4%, σύμφωνα με τελωνειακά 
στοιχεία.
Η Κίνα χρησιμοποιεί το LNG ως γέφυρα για την 
ανθρακική της ουδετερότητα έως το 2060, με 
εκατομμύρια νοικοκυριά να έχουν από το 2016 
στραφεί στο φυσικό αέριο έναντι του άνθρακα.
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Επιμέλεια: 
Γιάννης Θεοδωρόπουλος

Γιατί «εγκλωβίζεται» η ανάκαμψη  
της ζήτησης πετρελαίου

Τρία χρόνια είναι το εκτιμώμενο χρονικό διάστη-
μα που χρειάζεται προκειμένου να ανακάμψει 
πλήρως η παγκόσμια πετρελαϊκή ζήτηση, καθώς 
η πανδημία του κορονοϊού έχει «χτυπήσει» 
σημαντικά τη ζήτηση για jet fuel, σύμφωνα με την 
Bank of America Securities.
Αν και η ζήτηση για καύσιμα οδικών μεταφορών 
φαίνεται να έχει σχεδόν φτάσει σε προ πανδημίας 
επίπεδα, εντούτοις η ζήτηση για τα καύσιμα αερο-
μεταφορών δεν παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης, 
λόγω των περιοριστικών μέτρων που εξακολου-
θούν να ισχύουν για τα αεροπορικά ταξίδια.
Η Bank of America Securities αναφέρει ότι η ζήτη-
ση για jet fuel θα ανακάμψει μόνο μετά την ανα-
κάλυψη του πολυπόθητου εμβολίου για τον κορο-

νοϊό, το οποίο ωστόσο θα έχει δοκιμαστεί 
και θα χορηγείται σε μεγάλες πληθυσμια-
κές ομάδες το λιγότερο σε 12-18 μήνες.

Σύμφωνα με στοιχεία της υπηρεσίας Flightradar24, 
την εβδομάδα 30 Αυγούστου-4 Σεπτεμβρίου οι 
εμπορικές πτήσεις μειώθηκαν κατά 45,2% σε 
σχέση με τον Αύγουστο του 2019, ενώ αυξήθη-
καν ελάχιστα σε σχέση με τον Ιούνιο και τον Ιού-
λιο του τρέχοντος έτους.
Η τράπεζα ανέφερε επίσης πως, εάν όντως 
υπάρξει εμβόλιο για τον κορονοϊό το 2021, τότε 
οι αεροπορικές μεταφορές θα φτάσουν στο 75% 
των προ πανδημίας επιπέδων το 2022 και στο 
90% το 2023.

Φυσικό αέριο στην Ελλάδα:  
Τι δείχνουν τα στοιχεία του 2019

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοί-
νωσε πρόσφατα τα στοιχεία για τη μεταφορά 
φυσικού αερίου, μέσω αγωγών, στην ελληνική επι-
κράτεια για το έτος 2019.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Διαχειριστή Εθνι-
κού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ ΑΕ), 

Ενέργεια  
& Φυσικοί 
Πόροι



το συνολικό μήκος των αγωγών μεταφοράς φυσι-
κού αερίου ανήλθε σε 1.466 χλμ. Ειδικότερα, 512 
χλμ. αφορούσαν τον κεντρικό αγωγό μεταφοράς 
αερίου υψηλής πίεσης και 954 χλμ. τους αγω-
γούς τροφοδοσίας των διαφόρων περιοχών της 
χώρας. Το μήκος του δικτύου δεν παρουσίασε 
μεταβολή σε σχέση με το 2018.
Οι δαπάνες συντήρησης των υποδομών μεταφο-
ράς φυσικού αερίου ανήλθαν το 2019 σε 2,795 
εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 20,1% σε 
σχέση με το 2018, οπότε οι αντίστοιχες δαπά-
νες ανήλθαν σε 2,328 εκατ. ευρώ, οι δε επενδύ-
σεις σε νέες υποδομές ανήλθαν σε 27,672 εκατ. 
ευρώ το 2019, παρουσιάζοντας μείωση 38,5% σε 
σύγκριση με τις αντίστοιχες επενδύσεις του 2018, 
οι οποίες ανήλθαν σε 44,976 εκατ. ευρώ 
Αναφορικά με τις συνολικές εισαχθείσες ποσό-
τητες (παραλαβές) φυσικού αερίου στα σημεία 
εισόδου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς 
Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ), κατά το έτος 2019 
παρατηρήθηκε αύξηση 23,4% σε σχέση με το 

2018. Ομοίως, αύξηση κατά 23,9% παρουσίασαν 
οι συνολικές εξαχθείσες ποσότητες (παραδό-
σεις) φυσικού αερίου από τα σημεία εξόδου του  
ΕΣΜΦΑ το 2019 σε σύγκριση με το 2018.
Το μεταφορικό έργο κατά το 2019 ανήλθε σε 1.217 
εκατ. τονοχιλιόμετρα (Mtkm), παρουσιάζοντας 
αύξηση 2,4% σε σχέση με το 2018, οπότε ήταν 
1.188,5 εκατ. τονοχιλιόμετρα (Mtkm).

Η Λατινική Αμερική, πρωτοπόρος 
στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Σε πράσινη υπερδύναμη φαίνεται να εξελίσσεται η 
Λατινική Αμερική, καθώς ο κλάδος των ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειάς της αναμένεται να σημειώσει 
σημαντική ανάπτυξη στο εγγύς μέλλον.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η αναλύτρια εται-
ρεία Rystad Energy, η υφιστάμενη παραγωγική 
ικανότητα 49 gigawatt (GW) ανανεώσιμης ενέρ-
γειας εκτιμάται ότι θα έχει φτάσει τα 123 GW έως 
το 2025, με Βραζιλία, Μεξικό, Χιλή, Κολομβία και 
Αργεντινή να συμβάλλουν περισσότερο στην εν 
λόγω ανάπτυξη.
Οι χαμηλές τιμές, σε συνδυασμό με τη διαθεσι-
μότητα των κατάλληλων υποδομών, αυξάνουν τον 
ανταγωνισμό μεταξύ των πέντε προαναφερθεισών 
χωρών, ενώ δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για 
την υλοποίηση εγχειρημάτων μεγάλης κλίμακας.
Ήδη από το 2018 οι υποδομές αιολικής και ηλι-
ακής ενέργειας με παραγωγική ικανότητα 50-300 
MW κυριαρχούν στην αγορά. Η Rystad Energy 
εκτιμά ότι τα projects ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας μεγάλης ισχύος ηλεκτροπαραγωγής θα συνε-
χίσουν να έχουν απήχηση, ενώ θα εκπροσωπούν 
το 70% των συνολικών assets αιολικής και ηλιακής 

ενέργειας ολόκληρης της Λατινικής Αμερικής έως το 2025.
Η πλειονότητα των δέκα κορυφαίων εταιρειών με τη μεγαλύτερη παρα-
γωγική ικανότητα στη Λατινική Αμερική προέρχεται από την Ευρώπη, με 
τις Enel, Iberdrola, EDF και Engie να βρίσκονται στην κορυφαία πεντάδα.  
Οι εταιρείες αυτές έχουν κυριαρχήσει στις διαγωνιστικές διαδικασίες υπο-
δομών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Λατινική Αμερική, ειδικά στη 
Βραζιλία, στο Μεξικό και στη Χιλή.
Μέχρι στιγμής, η μονάδα ηλιακής ενέργειας Villanueva στο Μεξικό, η οποία 
ανήκει στην Enel, αποτελεί τη μεγαλύτερη της Λατινικής Αμερικής, με παρα-
γωγική ικανότητα 828 MW. Ωστόσο, αναμένεται να χάσει την πρωτιά από 
τη μονάδα Minas Gerais στη Βραζιλία, η οποία ανήκει στην Aurora Energias.

Αυστραλία: Mega-επενδύσεις στον κλάδο της ενέργειας

Η Αυστραλία θα προχωρήσει στην επένδυση 211 εκατ. δολαρίων Αυστραλί-
ας (153,50 εκατ. δολάρια ΗΠΑ) για την ενίσχυση των υποδομών εσωτερικής 
αποθήκευσης καυσίμων,  σύμφωνα με όσα αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Την ίδια 
ώρα, τα τοπικά διυλιστήρια θα λάβουν επιχορηγήσεις ώστε να εξακολουθή-
σουν να λειτουργούν, με την κυβέρνηση να ανακοινώνει τα σχέδιά της για 
τη διασφάλιση του μακροχρόνιου εφοδιασμού σε καύσιμα.
Η μείωση της ζήτησης που προκάλεσε η υγειονομική κρίση του νέου κορο-
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νοϊού έπληξε τα διυλιστήρια της χώρας, διαχέο-
ντας απειλές για τη διακοπή της λειτουργίας τους 
και αναγκάζοντας την κυβέρνηση να λάβει μέτρα 
για την υποστήριξη του κλάδου.
«Τα γεγονότα του 2020 μας υπενθυμίζουν ότι 
δεν μπορούμε να εφησυχάσουμε. Χρειαζόμαστε 
μια τροφοδοσία καυσίμων, η οποία θα μας θωρα-
κίσει από το ενδεχόμενο ύπαρξης διαταραχών 
στο μέλλον», δήλωσε ο πρωθυπουργός Σκοτ 
Μόρισον. Ο ίδιος τόνισε ότι η ενεργειακή ασφά-
λεια της Αυστραλίας είναι ζωτικής σημασίας για 
την εθνική της ασφάλεια.

BP: Αλλαγή ρότας

Τις πρώτες κινήσεις στον κλάδο της υπεράκτιας 
αιολικής αγοράς πραγματοποιεί ο ενεργειακός 
κολοσσός BP, συνάπτοντας στρατηγική συνεργα-
σία με την Equinor για τη διαχείριση υπεράκτιων 
μονάδων στις ΗΠΑ.

Η συμφωνία μεταξύ BP και Equinor 
ανακοινώθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 
και η αξία της ανέρχεται στα $1,1 δισ.  
Η BP θα προβεί σε αγορά του 50% των 
υπεράκτιων αιολικών πάρκων Empire 
Wind και Beacon Wind της Equinor, 
τα οποία βρίσκονται στα ανοιχτά του 
Long Island και της Μασαχουσέτης 
αντίστοιχα.
Η Equinor θα συνεχίσει να διαχειρίζε-
ται τις εν λόγω εγκαταστάσεις. Αμφό-
τερες οι εγκαταστάσεις θα παρέχουν 
ενέργεια σε περισσότερα από 1 εκατ. 
νοικοκυριά των ΗΠΑ εκάστη, με την 
παραγωγική ικανότητα της πρώτης να 
ανέρχεται στα 2 gigawatts (GW) και 
της δεύτερης στα 2,4 GW.
Η κίνηση της BP για είσοδο στον 
τομέα της υπεράκτιας αιολικής ενέρ-
γειας αποτελεί μέρος της στρατηγικής 
του ενεργειακού κολοσσού για μείωση 
της παραγωγής πετρελαίου και φυσι-
κού αερίου κατά 40% έως το 2030.
Τέλος, η στρατηγική συνεργασία της 
με την Equinor αναμένεται να θέσει 
τις βάσεις για περαιτέρω μελλοντικές 
συνεργασίες στον τομέα της αιολικής 
ενέργειας των ΗΠΑ.

Η Γουιάνα μαγνητίζει τα βλέμματα 
πετρελαϊκών κολοσσών

Τη 18η ανακάλυψη πετρελαίου στα 
παράκτια πεδία της Γουιάνα ανα-
κοίνωσε πρόσφατα ο αμερικανικός 

κολοσσός ExxonMobil. H νέα ανακάλυψη αφορά 
την πηγή Redtail-1 και αυξάνει σημαντικά τους 
ανακτήσιμους πετρελαϊκούς πόρους στο πεδίο 
Stabroek, το οποίο εκτείνεται σε 26.800 τ.μ.
Το νέο κοίτασμα βρίσκεται 1,5 μίλι βορειοδυτικά 
του Yellowtail. H ΕxxonMobil πραγματοποίησε 
την πρώτη της εμπορική ανακάλυψη στη Γουιάνα 
το 2015, ενώ η παραγωγή ξεκίνησε το 2019 από 
την πλωτή μονάδα Liza Destiny. Η παραγωγική 
ικανότητα του εν λόγω FPSO αγγίζει τα 120.000 
βαρέλια/ημέρα, με τον αμερικανικό κολοσσό 
να εντείνει τις εργασίες του για το Liza Phase 2 
project, η έναρξη παραγωγής του οποίου αναμέ-
νεται το 2022 και θα ανέλθει σε 220.000 βαρέλια 
πετρελαίου/ημέρα.
Υψηλόβαθμο στέλεχος της ExxonMobil σημειώ-
νει ότι η ανάπτυξη τέτοιων projects εντάσσεται 
στη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή στρατηγική 
της εταιρείας και των συνεργατών του, ενώ απο-
τελεί και «πηγή αξίας» για τη Γουιάνα.



Ενέργεια
που µας πάει
µπροστά

δύναµη, εξέλιξη, ασφάλεια, πρωτοπορία

Η ΔΕΠΑ Εµπορίας ηγείται και πρωτοπορεί στην ελληνική αγορά ενέργειας. Προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις για 
κάθε κατηγορία πελατών, στις πιο ανταγωνιστικές τιµές και εγγυάται την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, έχοντας 
επιτύχει τη διαφοροποίηση των πηγών και των οδών εφοδιασµού της. Με το βλέµµα στο µέλλον, η ΔΕΠΑ Εµπορίας 
πραγµατοποιεί επενδύσεις, που δηµιουργούν προστιθέµενη αξία στην οικονοµία και νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας, 
ενώ συµµετέχει σε στρατηγικής σηµασίας διεθνή έργα, που µετατρέπουν την Ελλάδα σε περιφερειακό ενεργειακό 
κόµβο. Με τον δυναµισµό του ηγέτη, η ΔΕΠΑ Εµπορίας επεκτείνει τη δραστηριότητά της, στηρίζοντας σταθερά τις 
νέες τεχνολογίες και ανοίγοντας διαρκώς νέους δρόµους για την ενέργεια και την ανάπτυξη.  
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Η πετρελαιοβιομηχανία  
στη δίνη της πανδημίας

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Deloitte, 
μεταξύ Μαρτίου-Αυγούστου περίπου 107.000 
εργαζόμενοι των εν λόγω βιομηχανιών στις ΗΠΑ 
αποδεσμεύτηκαν από τα καθήκοντά τους, καθώς 
πλέον τα έξοδα ακόμα και των μεγαλύτερων ενερ-
γειακών κολοσσών υπερβαίνουν τα έσοδά τους. 
Πρόκειται, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, για 
τον «μεγαλύτερο ρυθμό απολύσεων στην ιστο-
ρία των βιομηχανιών». Το γεγονός αυτό προκαλεί 
έκπληξη, παρά το ότι στις εν λόγω βιομηχανίες οι 
περικοπές θέσεων εργασίας είναι συχνότερες.
Στο ζενίθ της πανδημίας, όπου ολόκληρος ο πλα-

Η πανδημία του κορονοϊού έχει πλήξει σημαντικά τις 
βιομηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Μολονότι 
αυτονόητο και αναμενόμενο, οι επιπτώσεις της πανδημίας 
έχουν αγγίξει τα οικονομικά των ενεργειακών κολοσσών και 
η εξέλιξη αυτή, μοιραία, επηρεάζει χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Του Στέφανου Πουλημένου



νήτης βίωσε πρωτόγνωρες καταστάσεις, η τιμή 
του πετρελαίου μειώθηκε στα $20 ανά βαρέλι, 
ενώ περί τις αρχές του έτους βρισκόταν στα $66 
ανά βαρέλι. Αν και, μετά την ελάφρυνση των περι-
οριστικών μέτρων σε πολλές από τις σημαντικό-
τερες οικονομίες του κόσμου και την εν μέρει 
επιστροφή στην κανονικότητα, οι ενεργειακοί 
κολοσσοί καλούνται να καλύψουν το χαμένο 
έδαφος που έχει δημιουργηθεί.
Η ExxonMobil ανακοίνωσε τη Δευτέρα 5 Οκτω-
βρίου πως πρόκειται να μειώσει το εργατικό 
δυναμικό της στην Ευρώπη, μέχρι και κατά 1.600 
εργαζομένους, έως τα τέλη του 2021. Μάλιστα, ο 
ενεργειακός κολοσσός πρότεινε την εθελουσία 

έξοδο σε εργαζομένους του στην Αυστραλία τον Σεπτέμβριο, ενώ ανέφε-
ρε πως οι αναγκαστικές απολύσεις θα συνεχιστούν σε παγκόσμια κλίμακα 
τόσο για το υπόλοιπο του 2020 όσο και για μεγάλο μέρος του 2021.
Παρόμοιο φαίνεται να είναι το τοπίο και όσον αφορά τη Shell, η οποία 
πρόσφατα ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να αποδεσμεύσει 7.000-9.000 εργαζο-
μένους. Ο ενεργειακός κολοσσός δεν ανέφερε λεπτομέρειες σχετικά με τις 
χώρες από τις οποίες θα απολυθούν οι εργαζόμενοι, ωστόσο τόνισε πως θα 
τεθούν σε ισχύ από το 2022. Τα οικονομικά στοιχεία της Shell βρίσκονται 
σε κατακόρυφη ρότα, καθώς τα καθαρά της έσοδα για το πρώτο τρίμηνο 
του 2020 σημείωσαν πτώση της τάξεως του 46%, στα $2,9 δισ., ενώ για το 
δεύτερο τρίμηνο του ίδιου έτους σημείωσαν πτώση κατά 82%, στα $638 
εκατ.
Ήδη από τον Ιούνιο η BP είχε ξεκινήσει να προϊδεάζει για το μέλλον των 
εργαζομένων της, ανακοινώνοντας ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους 
θα έχουν απολυθεί περισσότεροι από δέκα χιλιάδες. Σύμφωνα με τον διευ-
θύνοντα σύμβουλο της BP, Bernard Looney, η ραγδαία πτώση των τιμών του 
πετρελαίου αποτελεί τον κύριο παράγοντα για την απόφαση της εταιρείας 
να δείξει την πόρτα της εξόδου και σε εργαζομένους οι οποίοι απασχολού-
νται στην εταιρεία πολλά χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Looney δήλωσε: 
«Η τιμή του πετρελαίου έχει πέσει πολύ χαμηλότερα από τα επίπεδα που 
απαιτείται για να έχουμε κέρδος. Ξοδεύουμε πολλά, πολύ περισσότερα από 
όσα βγάζουμε».
Δείγμα του πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση αποτελούν και οι συγχωνεύ-
σεις πολλών εταιρειών. Πιο συγκεκριμένα, η Chevron ανακοίνωσε τη Δευ-
τέρα 5 Οκτωβρίου την απόκτηση της Noble Energy με έδρα το Χιούστον 
του Τέξας. Η εν λόγω συγχώνευση υποδεικνύει ότι πολλοί από τους εργα-
ζομένους αμφότερων των εταιρειών αναγκαστικά θα απολυθούν, αν και η 
Chevron δεν έχει ακόμη ανακοινώσει τον ακριβή αριθμό αυτών. 

Προς ένα περιβαλλοντικά βιώσιμο μέλλον
Πέρα από τις οικονομικές επιπτώσεις του κορονοϊού, οι ενεργειακοί κολοσ-
σοί καλούνται να υλοποιήσουν τα πλάνα τους σχετικά με την παγκόσμια 
ενεργειακή μετάβαση σε εναλλακτικά καύσιμα, προς τον περιορισμό του 
άνθρακα και συνεπώς της κλιματικής αλλαγής. Η πανδημία του Covid-19 
ήρθε απλώς να επισπεύσει τον ενεργειακό μετασχηματισμό των εταιρειών, 
οι οποίες πλέον εργάζονται με φρενήρεις ρυθμούς, έτσι ώστε να εξαλεί-
ψουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα έως το 2050.
Ο παράγοντας «περιβάλλον» σίγουρα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για 
τις περικοπές θέσεων εργασίας από ενεργειακούς κολοσσούς, αφού στην 
ουσία διαφοροποιούνται οι διαδικασίες παραγωγής. Θετικό γεγονός απο-
τελεί το ότι πολλές από τις προαναφερθείσες εταιρείες εξετάζουν το ενδε-
χόμενο εκπαίδευσης του προσωπικού τους, προκειμένου να μπορέσουν να 
αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις των καθηκόντων που απαιτεί ένα «modus 
operandi» το οποίο δεν βασίζεται στον μαύρο χρυσό, αλλά σε εναλλακτικά 
καύσιμα.
Αν και οι οικονομικές επιπτώσεις του κορονοϊού είναι αυτές που επηρεά-
ζουν άμεσα το παγκόσμιο ενεργειακό γίγνεσθαι, θα μπορούσε να ισχυρι-
στεί κανείς πως ο ενεργειακός μετασχηματισμός και η ευθυγράμμιση με 
τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς είναι τουλάχιστον το ίδιο σημαντικά 
με την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας. Εμβόλιο 
για τον ιό πολύ πιθανώς να υπάρξει στο εγγύς μέλλον, ωστόσο δεν φαίνεται 
να υπάρχει άμεση λύση για την καταστροφή του πλανήτη. Η πανδημία ήρθε 
απλώς για να καταδείξει ακόμα περισσότερο το πρόβλημα, αναγκάζοντας 
τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες να προβούν σε ριζικά μέτρα για την αντι-
μετώπιση των συνεπειών του.
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Επιμέλεια: 
Στέφανος Πουλημένος

«Mayflower»: Ξεκίνησε το θρυλικό του 
ταξίδι το πλήρως αυτόνομο σκάφος

Η μη κερδοσκοπική εταιρεία θαλάσσιων ερευνών 
ProMare και ο τεχνολογικός κολοσσός IBM ανα-
κοίνωσαν, την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, την καθέλ-
κυση του πλήρως αυτόνομου πλοίου «Mayflower 
Autonomous Ship» (MAS), το οποίο διαθέτει 
τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης και τροφοδο-
τείται με ηλιακή ενέργεια.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η IBM, το σκά-
φος χρειάστηκε δύο χρόνια για τον σχεδιασμό, 
τη ναυπήγηση και την εγκατάσταση των τεχνο-
λογιών τεχνητής νοημοσύνης που διαθέτει, ενώ 
καθελκύστηκε στα ανοιχτά της ακτής του Πλί-
μουθ της Αγγλίας.
Σχεδιασμένο για την ασφαλή και οικονομική 
παροχή δεδομένων από τους ωκεανούς, το εν 

λόγω πλοίο αναμένεται να φέρει την 
επανάσταση στην ωκεανογραφία μέσω 
της συνεργασίας του με επιστήμονες και 

άλλα αυτόνομα σκάφη/πλοία. Το γεγονός αυτό 
θα δώσει τη δυνατότητα περαιτέρω κατανόησης 
φαινομένων όπως η κλιματική αλλαγή και θα συμ-
βάλει στη διατήρηση των θαλάσσιων θηλαστικών 
του πλανήτη.
Ως αυτόνομο πλοίο, το «MAS» διαθέτει σύστημα  
AI Captain, ανεπτυγμένο συνεργατικά από την 
ProMare και την IBM. Για την περαιτέρω πληρο-
φόρηση σχετικά με τις αποστολές που αναλαμ-
βάνει το «MAS», οι δύο εταιρείες εγκαινίασαν μια 
νέα διαδικτυακή πύλη, την MAS400.
Από εκεί, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να λαμ-
βάνουν ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο για 
την τοποθεσία του σκάφους, καθώς και δεδομέ-
να από τα διάφορα ερευνητικά του εγχειρήματα. 
Το σκάφος διαθέτει επίσης chatbot, το οποίο θα 
ενημερώνει το κοινό για την πρόοδο που σημειώ-
νει το «MAS» κατά τη διάρκεια των ερευνών του.
Ο επιστημονικός διευθυντής του εγχειρήματος 
του MAS και μέλος του διοικητικού συμβουλίου 
της ProMare, Fredrik Soreide, δήλωσε: «Η προ-

Τεχνολογία
& Ναυπηγική
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στασία του ωκεανού εξαρτάται από την ικανότη-
τά μας να συμπεριλαμβάνουμε το κοινό σε σημα-
ντικά θέματα που επηρεάζουν την υγεία του.  
Η διαδικτυακή πύλη MAS400 έχει σχεδιαστεί για 
να κάνει ακριβώς αυτό και να ενημερώνει ανθρώ-
πους σχετικά με το πού βρίσκεται το πλοίο, με 
ποια ταχύτητα ταξιδεύει, υπό ποιες συνθήκες 
λειτουργεί και ποια έρευνα διεξάγεται».
Το «MAS» αναμένεται να παραμείνει σε φάση 
δοκιμών για τους επόμενους έξι μήνες, πριν επι-
χειρήσει να διασχίσει τον Ατλαντικό, την άνοιξη 
του 2021. Υπενθυμίζεται ότι το σκάφος θα πραγ-
ματοποιήσει το ταξίδι του θρυλικού «Mayflower», 
ξεκινώντας από το Πλίμουθ. Το εν λόγω ταξίδι 
θα σηματοδοτήσει τα 400 χρόνια από τότε που 
το «Mayflower» μετέφερε Ευρωπαίους αποίκους 
στην Αμερική, το 1620.

Διαθέσιμοι κινητήρες διπλού καυσίμου 
υδρογόνου

Οι κοινωνικές πιέσεις για τη μείωση των εκπο-
μπών αλλά και οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί που 
διέπουν τα τελευταία χρόνια τη ναυτιλία φέρνουν 
νέες προτάσεις στο προσκήνιο.
Στο πλαίσιο αυτό, το υδρογόνο φαίνεται να κερδίζει 
έδαφος στα ναυτιλιακά καύσιμα. Τα τελευταία τρία 
χρόνια, η BeHydro, ένα joint venture μεταξύ της 
κατασκευάστριας εταιρείας κινητήρων ABC και της 
βελγικής ναυτιλιακής CMB, έχει προβεί στην ανά-
πτυξη, στην παραγωγή και στη δοκιμή ενός κινη-
τήρα διπλού καυσίμου υδρογόνου με ισχύ 1 MW. 
Με βάση αυτή την τεχνολογία, μεγαλύτεροι κινητή-
ρες ισχύος 10 ΜW μπορούν να παραχθούν, όπως 
σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση της CMB.

Χάρη στην τεχνολογία διπλού καυσίμου, ο κινη-
τήρας έχει τη δυνατότητα να παράσχει ισχύ στο 
πλοίο ακόμα και αν δεν είναι διαθέσιμο το υδρο-
γόνο.
Σε πρώτη φάση θα κατασκευαστούν 100 τέτοιοι 
κινητήρες, ενώ η BeHydro επίσης αναπτύσσει 
έναν κινητήρα μονού καυσίμου υδρογόνου, ο 
οποίος θα είναι πλήρως έτοιμος έως το δεύτερο 
τρίμηνο του 2021.

Το πρώτο mega-containership καύσης LNG

Την παράδοση του «CMA CGM Tenere», του 
πρώτου ultra large container ship (ULCS) καύσης 
LNG, στη σιγκαπουριανή Eastern Pacific Shipping 
(EPS) ανακοίνωσε την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου η 
Hyundai Samho Heavy Industries.

Πρόκειται για containership μετα-
φορικής ικανότητας 14.800 TEUs 
που θα κινείται και με τη χρή-
ση LNG, ενώ αποτελεί το πρώτο 
από τα έξι πλοία ίδιου τύπου που 
θα ναυπηγήσει η Hyundai Samho 
Heavy Industries για λογαριασμό 
της EPS.
Και τα έξι πλοία θα είναι εξοπλι-
σμένα με κύρια μηχανή καύσης 
LNG και diesel fuel. Τα μήκους 
366 μ. πλοία παραγγέλθηκαν από 
την EPS το 2018 και αναμένεται να 
παραδοθούν έως το τρίτο τρίμηνο 
του 2022, ενώ θα ναυλωθούν από 
τη γαλλική CMA CGM.
Από την πλευρά της, η CMA 
CGM αναμένει την παράδοση 
ενός ακόμα μεγαλύτερου πλοίου 
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτί-
ων καύσης LNG, του «CMA CGM 

Jacques Saadé», από το ναυπηγείο Shanghai 
Jiangnan-Changxing. Το CMA CGM Jacques 
Saadé θα έχει μήκος 400 μ. και μεταφορική ικα-
νότητα 23.000 TEUs. Το κινεζικό ναυπηγείο έχει 
λάβει παραγγελίες από τον γαλλικό κολοσσό 
για τη ναυπήγηση εννέα όμοιων πλοίων. Η CMA 
CGM ευελπιστεί ότι έως το 2022 θα διαχειρίζε-
ται είκοσι containerships διπλού καυσίμου.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα, πολλοί είναι οι 
πλοιοκτήτες που στρέφονται στη ναυπήγηση 
πλοίων καύσης LNG για την πρόωσή τους, προ-
κειμένου τα πλοία αυτά να ευθυγραμμιστούν με 
τους κανονισμούς του ΙΜΟ αναφορικά με τις 
εκπομπές τους.
Εκτιμήσεις κάνουν λόγο για υπερδιπλασιασμό 
του αριθμού των συγκεκριμένων πλοίων από 400 
σήμερα σε 1.000 έως το 2030.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ
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Every year Remontowa repairs, converts & upgrades more than 200 vessels 

including vessels of prestigious Greek owners like Delta Tankers, Pleiades 

Shipping Agents, Stamco Shipmanagement and Minerva Marine. 

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

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

respect, Remontowa has already a significant record of successful ballast 

water treatment systems and scrubbers installations. 
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Despite the circumstances and the general restrictions imposed by the Polish government 
amidst this extraordinary period, Remontowa Shiprepair Yard continues its operations, 
dry dockings and repairs, working currently on the same pace.
There are currently no legal restrictions on arrivals of foreign ships to Polish ports and 
shipyards.
Crew members of any vessel entering Poland are not subject to a mandatory 14day 
quarantine either, but members of the crew are most likely to be examined by sanitary 
officers.
Of course, considering health care of all crew members and shipyard's employees, 
Remontowa has taken some additional actions aiming to prevent any potential threats.
Our customers’ safety remains a priority   especially under this current unprecedented 
condition.
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Τακτικές γραμμές και «εξυπνότερες» λύσεις

Η εταιρεία logistics P&O Ferrymasters εγκαινία-
σε την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου την προηγμένη υπη-
ρεσία «Track and Trace», η οποία θα διατίθεται 
πλέον για όλους τους πελάτες της. Η εταιρεία 
είναι η πρώτη στην Ευρώπη η οποία εγκαινιάζει 
την εν λόγω υπηρεσία.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η P&O 
Ferrymasters, η υπηρεσία θα δίνει τη δυνατότητα 
λήψης ενημερώσεων σε πραγματικό χρόνο σχε-
τικά με την ακριβή τοποθεσία των εμπορευμάτων 
που μεταφέρονται μέσω θαλάσσης, οδικώς και 
με τρένα. Η καινοτομία αυτή επιφέρει μείωση του 
κόστους μεταφοράς και αυξάνει την ταχύτητα 
ανταλλαγής πληροφοριών.
Η εν λόγω υπηρεσία είναι σχεδιασμένη για την 
προώθηση της ψηφιοποίησης, καθώς και την ενί-
σχυση της διαφάνειας της εφοδιαστικής αλυσί-
δας. Η τεχνολογία εφαρμόστηκε για πρώτη φορά 
περί τα τέλη Σεπτεμβρίου και αναμένεται να επε-
κταθεί σε ολόκληρο τον στόλο containerships 
που εξυπηρετεί η P&O Ferrymasters, o οποίος 
ανέρχεται στα 4.000 πλοία περίπου. 
Ο Managing Director της P&O Ferrymasters, 
Thorsten Runge, δήλωσε: «Βρισκόμαστε στην 
καλύτερη δυνατή θέση για την επίλυση σύνθετων 
ζητημάτων logistics των πελατών μας και το επό-
μενο βήμα στο “ψηφιακό” μας μονοπάτι θα επι-
τρέπει την εξυπνότερη και γρηγορότερη ανταλ-
λαγή πληροφοριών σε όλη την Ευρώπη. […] Η 
“Track and Trace” εγκαινιάζεται με την υποστή-
ριξη της μητρικής μας εταιρείας, DP World, η 
οποία στοχεύει να ηγηθεί του μετασχηματισμού 
της παγκόσμιας βιομηχανίας logistics, δημιουρ-
γώντας ενοποιημένα, τυποποιημένα, ψηφιακά 
συστήματα». 

 Ένωση δυνάμεων για ψηφιακά 
πιστοποιητικά πλοίων

Ο ιταλικός νηογνώμονας RINA σε συνεργα-
σία με την EMSA (European Maritime Safety 
Agency) αναπτύσσουν ένα εγχείρημα με στόχο 
την επέκταση των δυνατοτήτων του συστήματος 
THETIS, μέσω της ψηφιοποίησής του.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο RINA, οι ανα-
γνωρισμένοι οργανισμοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
έπρεπε μέχρι πρότινος να συμπληρώνουν στο 
εν λόγω σύστημα λεπτομέρειες σχετικά με τις 
διαδικασίες επιθεώρησης, την τοποθεσία και την 
ημερομηνία τους, το είδος του πιστοποιητικού 
που χορηγείτο, καθώς και την ημερομηνία ισχύος 
και λήξης του.
Η ψηφιακή επέκταση του THETIS προσθέτει στο 
σύστημα πολύ περισσότερα τεχνικά δεδομένα 
από την τεκμηρίωση πιστοποίησης, συμπεριλαμ-
βανομένης της σύνδεσης του πλήρους ηλεκτρο-
νικού πιστοποιητικού στο σύστημα.
Το άμεσο πλεονέκτημα για τους χρήστες του 
συστήματος είναι ότι, για τα ηλεκτρονικά πιστο-
ποιητικά, ο σύνδεσμος προς τον ιστότοπο επι-
κύρωσης είναι επίσης διαθέσιμος για άμεση επα-
λήθευση της κατάστασής τους. Κάθε ηλεκτρονι-
κό πιστοποιητικό θα έχει τον δικό του αριθμό 
εντοπισμού (UTN), προκειμένου να ενισχυθεί η 
ασφάλεια του συστήματος, όπως προβλέπουν οι 
κατευθυντήριες γραμμές του IMO. Το γεγονός 
αυτό θα επιτρέπει στους επιθεωρητές του Port 
State Control να ελέγχουν μέσω THETIS την 
εγκυρότητα των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών 
πριν από την επιβίβασή τους στα πλοία, καθώς 
και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα σε περίπτω-
ση που υπάρχουν πιστοποιητικά τα οποία έχουν 
λήξει ή δεν είναι έγκυρα.



www.olp.gr
*Το κοινωνικό-οικονομικό αποτύπωμα βασίζεται σε κοινά αποδεκτές μεθοδολογίες και πρότυπα,
καθώς και σε δεδομένα και στοιχεία που προέρχονται από την Εταιρεία και άλλες πηγές.

Η διακίνηση των εμπορευματοκιβωτίων και

στους τρεις προβλήτες έφθασε τα 5,65 εκατ.
κατατάσσοντας το λιμάνι του Πειραιά στην πρώτη

θέση της Μεσογείου. Ο ρυθμός αύξησης διακίνησης

εμπορευματοκιβωτίων ανήλθε στο 15%.

Η οικονομική προστιθέμενη αξία της ΟΛΠ Α.Ε.

αναλογεί στο 0,68% του ΑΕΠ.

Καταβάλαμε 18,5 εκατ. € σε ασφαλιστικές

εισφορές, και 49,2 εκατ. € σε φόρους
(23,8 εκ. € περισσότερα σε φόρους σε σχέση

με το 2018) συμβάλλοντας κατά 0,09%
στα φορολογικά έσοδα του κράτους.

Το σύνολο των προμηθευτών μας ανήλθε

σε 1.074 και το σύνολο της προμηθευτικής μας
δαπάνης προς εθνικούς και τοπικούς προμηθευτές

ανήλθε σε 36 εκατ. €, ποσό

που αντιστοιχεί στο 90% της συνολικής
προμηθευτικής μας δαπάνης για το 2019.

Το κόστος σχετικά με τις ενέργειες και δράσεις
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αυξήθηκε

κατά 18,7% το 2019 και ανήλθε σε 486.400 €.

Υποστηρίζουμε 4.477 θέσεις εργασίας (άμεσες,
έμμεσες και επαγόμενες) που αντιστοιχούν

στο 0,09% της συνολικής απασχόλησης της χώρας,
συνεισφέροντας οικονομικά σε συνολικά

11.639 συμπολίτες μας.

Το συνολικό κόστος των περιβαλλοντικών δαπανών
(θαλάσσιες και χερσαίες υπηρεσίες καθαριότητας,

υπηρεσίες προστασίας του περιβάλλοντος)

ανήλθε σε 1,4 εκατ.€.

Μέσω της παραγωγής ενέργειας στον Φ/Β Σταθμό
στις εγκαταστάσεις μας πετύχαμε

την αποφυγή εκπομπών 574,7 τόνων CO2.

Το Κοινωνικό - Οικονομικό μας
αποτύπωμα για το 2019 σε αριθμούς*
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ΝΕΟΤΕΥΚΤΑ

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζει την επέκταση του στόλου της η 
Kyklades Maritime Corporation, παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες 
της υφιστάμενης υγειονομικής, και όχι μόνο, κρίσης. Στο πλαίσιο του 
ναυπηγικού της προγράμματος, παρέλαβε πρόσφατα δύο νεότευκτα 
αδελφά δεξαμενόπλοια τύπου Suezmax, ενώ η εταιρεία αναμένει την 
παραλαβή ακόμη τεσσάρων ίδιων πλοίων το α΄ τρίμηνο του 2021.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Kyklades Maritime Corporation ήλθε 
σε συμφωνία με τα νοτιοκορεατικά ναυπηγεία Hyundai Heavy 
Industries και για τη ναυπήγηση δύο ακόμη δεξαμενόπλοιων τύπου 
VLCC, χωρητικότητας 300.000 dwt έκαστο, τα οποία αναμένεται να 
ενταχθούν στον στόλο της εταιρείας το α΄ εξάμηνο του 2022.

«Nissos Sikinos», 
«Nissos Sifnos»

Kyklades 
Maritime 
Corporation



Tα δύο νεότευκτα Suezmax της 
Kyklades Maritime Corporation

Τα «Nissos Sikinos» και «Nissos Sifnos», τα 
οποία η Kyklades Maritime παρέλαβε στις 15 και 
25 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα, ναυπηγήθηκαν από 
τη Hyundai Samho Heavy Industries της Νότιας 
Κορέας.
Τα δύο αδελφά πλοία διαθέτουν χωρητικότητα 
157.447 dwt έκαστο και είναι νηολογημένα στον 
νηογνώμονα DNV GL. Έχουν μήκος 274,09 μ. και 
είναι εξοπλισμένα με κύρια μηχανή HHI, WinGD 
W6x72 HPSCR.

Ονόματα πλοίων
«Nissos Sikinos», 
«Nissos Sifnos»

Τύπος πλοίου
Suezmax Oil Tanker 

Ναυπηγείο 
Hyundai Samho  
Heavy Industries

Έτος ναυπήγησης
2020

Νηογνώμονας
DNV GL

ΙΜΟ Νο
9884033 / 9884045

Χωρητικότητα   
157.447 dwt   

Ολικό μήκος
274,09 μ.

P&Ι Club
Gard
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Η νέα εφαρμογή της Bernhard 
Schulte Shipmanagement (BSM)  
για τη διαχείριση των πλοίων της

Νέες παραγγελίες για τη MacGregor

MARKET NEWS

Σημαντικό βήμα για την ψηφιοποίηση των δρα-
στηριοτήτων διαχείρισης των πλοίων της πραγ-
ματοποίησε η διαχειρίστρια εταιρεία Bernhard 
Schulte Shipmanagement (BSM). 
Mέσω της εφαρμογής του QDMS WIKI σε όλα τα 
πλοία της, οι υπάλληλοι της BSM έχουν τη δυνα-
τότητα πρόσβασης σε πρωτόκολλα, έγγραφα και 
διαδικασίες σε πραγματικό χρόνο ανά πάσα στιγμή.
Ο διευθυντής του τμήματος Loss Prevention 
and Safety Quality (LPSQ) της BSM, Frank Lasse, 

δήλωσε ότι «η ελαχιστοποίηση του ρίσκου είναι 
υψίστης σημασίας για τον κλάδο μας. Μέσω 
της εφαρμογής κάνουμε ένα σημαντικό βήμα, 
παρέχοντας μόνιμη πρόσβαση σε οδηγίες και 
πληροφορίες, αναγκαίες για την εκτέλεση των 
καθηκόντων σε συμφωνία με τις διαδικασίες της 
εταιρείας, αυξάνοντας παράλληλα την ασφάλεια 
στα πλοία μας».  
Κάθε πλοίο της BSM θα διαθέτει συσκευές κινη-
τής τηλεφωνίας, στις οποίες θα είναι εγκατεστη-
μένη η εφαρμογή. Η εν λόγω εφαρμογή είναι δια-
θέσιμη για συσκευές λογισμικού iOS και Android. 
Έτσι, οι ναυτικοί και το προσωπικό ξηράς θα 
μπορούν να συμβουλευτούν την εφαρμογή για 
την πραγματοποίηση διαδικασιών, που σχετίζο-
νται μεταξύ άλλων και με την ασφάλεια, ανά πάσα 
στιγμή και σε οποιοδήποτε μέρος του πλοίου.
Τέλος, ενισχύοντας τις προδιαγραφές ασφα-
λείας και διευκολύνοντας τις διαδικασίες για το 
πλήρωμα μέσω της εφαρμογής QDMS WIKI, η 
BSM συμβάλλει και στην περαιτέρω μείωση των 
αποβλήτων, περιορίζοντας τα έντυπα αντίγραφα 
οδηγιών εν πλω. 

Η MacGregor, μέρος της εταιρείας Cargotec, 
εξασφάλισε παραγγελίες αξίας άνω των $10 εκατ. 
για γερανούς διαχείρισης φορτίων για τέσσερα 
πλοία γενικού φορτίου χωρητικότητας 62.000 
dwt έκαστο. Οι εν λόγω γερανοί θα κατασκευα-
στούν στην Ασία.

Η παραγγελία συγκαταλέγεται σε αυτές που έχει 
ήδη λάβει η Cargotec για το γ΄ τρίμηνο. Οι παρα-
δόσεις αυτών των παραγγελιών αναμένεται να 
ξεκινήσουν κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021 και θα 
ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου 
του 2022.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η MacGregor εξασφάλι-
σε το συμβόλαιο σε ένα δύσκολο και ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς, καταδει-
κνύοντας την ποιότητα των εξοπλισμών της εται-
ρείας.
«Είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι για το γεγονός 
ότι οι πελάτες μας, και συγκεκριμένα πλοιοκτή-
τες και ναυπηγεία, εμπιστεύονται την ποιότητα, 
τις γνώσεις και την εμπειρία μας, συνάπτοντας το 
σημαντικό αυτό συμβόλαιο μαζί μας», ανέφερε ο 
Magnus Sjöberg, Senior Vice President, Merchant 
Solutions Division της MacGregor.



EvEry momEnt 
is a dEstination

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

INFORMATIONS ET RESERVATONS :

01 40 21 11 02
RESERVATIONS@CELESTYALCRUISES.FR

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

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

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

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

celestyalcruises.com
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Εν
Πτήσει
Επικαιρότητα από τον χώρο  
των αερομεταφορών

Επιμέλεια: 
Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος

Αεροπορική κίνηση: Εκτιμήσεις  
για σημαντική πτώση στην Ευρώπη

Σε γρίφο για δυνατούς λύτες αναδεικνύεται η 
ανάκαμψη της ευρωπαϊκής αεροπορικής βιομη-
χανίας μετά τη νέα αύξηση των κρουσμάτων του 
κορονοϊού στη Γηραιά Ήπειρο.
Πρόσφατες εκτιμήσεις της Eurocontrol, του 
οργανισμού που εποπτεύει το δίκτυο εναέριας 
κυκλοφορίας, κάνουν λόγο για μείωση των αερο-
πορικών πτήσεων κατά 55% φέτος σε σχέση με 
πέρυσι στην Ευρώπη. Ο αριθμός αυτός μεταφρά-
ζεται σε πτώση 6 εκατ. πτήσεων ή περαιτέρω 
μείωση 1 εκατ. πτήσεων σε σχέση με τις αμέσως 
προηγούμενες εκτιμήσεις της Eurocontrol.
«Κάνουμε βήματα προς τα πίσω, και αυτό είναι 
ανησυχητικό για όλη τη βιομηχανία. Υπάρχει 
έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών 
για το πώς θα διαχειριστούν τα αεροπορικά ταξί-
δια και, παρά τις κατευθυντήριες γραμμές από 
EASA και ECDC, το επιβατικό κοινό εκφράζει 
μια ανησυχία για τις πτήσεις», τόνισε ο γενικός 
διευθυντής της Eurocontrol, Ίμον Μπρέναν.
Από τα μέσα Αυγούστου, πολλές ευρωπαϊκές 
χώρες έχουν επιβάλει περιορισμούς στις μετα-
κινήσεις και άλλα μέτρα προς περιορισμό εξά-

πλωσης του κορονοϊού, τα οποία 
είναι σε συμφωνία με τα υγειονομι-
κά δεδομένα της εκάστοτε χώρας. 

Μάλιστα η επιβολή αυτών των μέτρων γίνεται 
κυριολεκτικά «την τελευταία στιγμή», με αποτέ-
λεσμα οι επιβάτες να μην προβαίνουν σε κρατή-
σεις και ως εκ τούτου η ζήτηση να κυμαίνεται σε 
χαμηλά επίπεδα. Έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η αερο-
πορική κίνηση ήταν μειωμένη κατά 53% σε σχέση 
με πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της Eurocontrol.
Με βάση το «Current Status» σενάριο, εντός του 
2020 θα υπάρξει μια «τρύπα» 140 δισ. ευρώ στα 
έσοδα των αεροπορικών εταιρειών, των αερο-
δρομίων και των εταιρειών παροχής υπηρεσιών 
του ευρύτερου κλάδου.

Σε τροχιά μηδενικών εκπομπών  
και οι αερομεταφορές

H Airbus αποκάλυψε πρόσφατα τρία νέα εγχει-
ρήματα για το πρώτο αεροσκάφος μηδενικών 
εκπομπών, το οποίο θα είναι εμπορικά διαθέ-
σιμο έως το 2035. Τα τρία εγχειρήματα αντα-
νακλούν διαφορετικές προσεγγίσεις για την 
επίτευξη μηδενικών εκπομπών από αεροσκάφη. 
Όλα ωστόσο ενσωματώνουν τεχνολογίες που θα 
παράσχουν τα κατάλληλα εφόδια προκειμένου η 
Airbus να ανοίξει τον δρόμο για την απανθρακο-
ποίηση όλης της βιομηχανίας.
Και στα τρία concepts το υδρογόνο είναι η κύρια 
πηγή ενέργειας για την κίνηση των αεροσκαφών. 
Η Airbus αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι το 



υδρογόνο αποτελεί το καύσιμο χάρη στο οποίο 
είναι εφικτοί οι στόχοι για κλιματικά ουδέτερες 
μεταφορές. Τα τρία εγχειρήματα έχουν την κοινή 
ονομασία «ZEROe».
«Το “ZEROe” θα μας δώσει τη δυνατότητα να 
εξερευνήσουμε και να τελειοποιήσουμε τον σχε-
διασμό του πρώτου κλιματικά ουδέτερου, μηδε-
νικών εκπομπών, αεροσκάφους. […] Η μετάβαση 
στο υδρογόνο ως κύρια πηγή ενέργειας απαιτεί 
μια αποφασιστική δράση από όλο το οικοσύστη-
μα της αεροπορικής βιομηχανίας», ήταν τα λόγια 
του Guillaume Faury, CEO της Airbus.

Επέλαση της Lufthansa στην Ελλάδα  
από την ερχόμενη άνοιξη

Υπεραισιόδοξη διαφαίνεται η Lufthansa για την 
τουριστική κίνηση το 2021 προς τη Μεσόγειο και 
ειδικά προς τη χώρα μας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο 
γερμανικός κολοσσός των αιθέρων ανακοίνωσε 
ότι συνεχίζει να επεκτείνει τις πτήσεις του προς 
τη νότια Ευρώπη με πολυάριθμες νέες συνδέσεις 
από τη Φρανκφούρτη. Η εταιρεία θα συνδέει 
τη σημαντικότερη βάση της στο αεροδρόμιο 
της Φρανκφούρτης όχι μόνο με την Αθήνα, τη 
Θεσσαλονίκη, τη Σαντορίνη και το Ηράκλειο, 
αλλά πλέον, από τον ερχόμενο Απρίλιο, και με 
νέους προορισμούς, όπως η Κέρκυρα, τα Χανιά, 
η Μύκονος, η Κως, η Καβάλα και η Πρέβεζα. Επι-

πλέον, η εταιρεία θα προσφέρει πτήσεις και σε άλλους γνωστούς προορι-
σμούς στη νότια Ευρώπη και στη Μεσόγειο, όπως η Χέρες ντε λα Φρο-
ντέρα, η Γκραν Κανάρια και η Τενερίφη στην Ισπανία, η Χουργκάντα στην 
Αίγυπτο, η Πάφος στην Κύπρο, η Ριγιέκα στην Κροατία, η Λαμέτζια Τέρμε 
στην Ιταλία, η Ντζέρμπα στην Τυνησία και η Βάρνα στη Βουλγαρία.
Για να εξυπηρετηθεί η προβλεπόμενη αυξημένη ζήτηση για το καλοκαίρι του 
2021, η Lufthansa προβλέπεται επίσης να αυξήσει σταδιακά τη συχνότητα των 
τακτικών πτήσεων που έχουν ήδη ανακοινωθεί για το 2021. Οι πτήσεις είναι ήδη 
διαθέσιμες προς κράτηση από τις 16 Σεπτεμβρίου στο lufthansa.com ή μέσω 
των ταξιδιωτικών πρακτορείων.
Ο Κωνσταντίνος Τζεβελέκος, Sales Manager της Lufthansa Group για την 
Ελλάδα και την Κύπρο, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που, 
στο πλαίσιο της αυξημένης ζήτησης που είχαμε για ταξίδια αυτό το καλο-
καίρι, μπορούμε, παρά τις δυσκολίες, να ανακοινώσουμε ένα ακόμα πιο 
αισιόδοξο και φιλόδοξο πρόγραμμα πτήσεων για το καλοκαίρι του 2021. 
Στόχος μας είναι να πραγματοποιήσουμε ένα όσο το δυνατόν πιο διευ-
ρυμένο πρόγραμμα και θεωρώ ότι με αυτές τις νέες πτήσεις βρισκόμα-
στε ακόμα πιο κοντά στο πτητικό πρόγραμμα της προ κορονοϊού εποχής. 
Ανυπομονούμε για το ερχόμενο καλοκαίρι, όταν και θα καλωσορίσουμε 
ακόμα περισσότερους επιβάτες στα αεροσκάφη μας και θα τους δώσουμε 
την ευκαιρία να επισκεφτούν ακόμα περισσότερους προορισμούς με την 
εταιρεία μας στην Ελλάδα, αλλά και να τονώσουμε την τουριστική κίνηση σε 
δημοφιλείς προορισμούς, που σίγουρα δοκιμάστηκαν λόγω της πανδημίας 
το φετινό καλοκαίρι».

IATA: Κρίσιμοι οι χειμερινοί μήνες για την επιβίωση  
των αεροπορικών εταιρειών

H αντοχή των ταμειακών διαθεσίμων των αεροπορικών εταιρειών στο υφι-
στάμενο ιδιαίτερα ευμετάβλητο περιβάλλον της βιομηχανίας αποτέλεσε το 
αντικείμενο έκθεσης της Διεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Μεταφορών (IATA).
Σκεπτικισμό, αν όχι ανησυχία, προκαλεί το εύρημα της IATA ότι κατά μέσο όρο 
για μια αεροπορική εταιρεία τα χρηματικά διαθέσιμα και τα σχετικώς άμεσα ρευ-
στοποιήσιμα στοιχεία είναι επαρκή για τους επόμενους έξι μήνες. Οι εκτιμήσεις 
της ΙΑΤΑ βασίζονται στα οικονομικά αποτελέσματα των αεροπορικών εταιρειών 
το δεύτερο τρίμηνο του 2020.
Προσώρας ορισμένες αεροπορικές εταιρείες, όχι σε όλες τις περιοχές, έχουν 
καταφέρει να αντεπεξέλθουν στις ταμειακές τους ανάγκες μέσω κρατικών 
επιδοτήσεων, οι οποίες έως τις αρχές Σεπτεμβρίου είχαν ανέλθει στα $161 δισ. 
Την ίδια ώρα, ένας μεγάλος αριθμός εταιρειών έχουν προβεί σε σημαντική 
μείωση των δαπανών, ενώ ένας μικρότερος αριθμός εταιρειών έχουν αντλήσει 
κεφάλαια από τις κεφαλαιαγορές μέσω της έκδοσης ομολόγων αλλά και από 
την πώληση περιουσιακών στοιχείων. Βέβαια, η IATA υπογραμμίζει ότι υπάρ-
χουν εταιρείες με ισχυρούς ισολογισμούς και συνεπώς τα ταμειακά τους δια-
θέσιμα επαρκούν για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, ωστόσο οι εταιρείες 
αυτές αποτελούν τη μειονότητα.
Σύμφωνα με την ΙΑΤΑ, το cash burn (ο βαθμός με τον οποίο μια εταιρεία 
δαπανά μέρος των ταμειακών διαθεσίμων) των αεροπορικών εταιρειών 
βρέθηκε στα χειρότερά του το δεύτερο τρίμηνο, καθώς ο αντίκτυπος της 
πανδημίας ήταν μεγάλος το εν λόγω διάστημα. 
Τέλος, σημειώνει στην έκθεσή της ότι, με δεδομένη τη μείωση των κρατικών 
ενισχύσεων, πολλές αεροπορικές εταιρείες είναι οικονομικά «εύθραυστες» 
και θα δώσουν μάχη για να επιβιώσουν τους χειμερινούς μήνες, εκτός και 
αν υπάρξει ταχεία και σημαντική ανάκαμψη της αεροπορικής κίνησης.
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Ναυτικό Μουσείο Λιτοχώρου: 
Ο κρυφός ναυτικός θησαυρός 
στους πρόποδες του Ολύμπου

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ρεπορτάζ: 
Ηλίας Στεφανίδης  
και Ηλίας Μπίσιας

Το Λιτόχωρο μπορεί να είναι μια ορεινή κωμό-
πολη, ωστόσο έχει γράψει τη δική του ιστορία 
στα ναυτικά χρονικά του τόπου μας. Αν και για 
τους περισσότερους είναι συνυφασμένο με την 
«ορεινή όψη» του, ο επισκέπτης θα παραξενευ-
τεί ίσως που στις κεντρικές πλατείες και στους 
κύριους δρόμους θα συναντήσει φάρους, ναυτι-
κά όργανα και άγκυρες. Στο κτίριο του Δήμου θα 
αντικρίσει επίσης, μάλλον απρόσμενα, το Ναυτι-
κό Μουσείο της πόλης.
Το Λιτόχωρο ήδη από τον 17ο αιώνα αποτελού-
σε σημαντική ναυτομάνα πατρίδα στην ηπειρω-
τική Ελλάδα, μαζί με την Κύμη και το Γαλαξίδι. 
Πολλές είναι οι ιστορίες πίσω από τη ναυτο-
σύνη του ορεινού αυτού τόπου, ωστόσο καμία 
δεν έχει επιστημονικά τεκμηριωθεί και αναλυθεί. 
Γνωρίζουμε όμως ότι από την αρχαιότητα η περι-
οχή αποτελούσε σημαντικό ναυτότοπο, ενώ το 
εμπόριο ξυλείας επέτρεψε σε πολλούς τοπικούς 
παράγοντες να ασχοληθούν με τη μεσογειακή 
ναυτιλία. Μέχρι τη δεκαετία του 1970, πολλοί 
Λιτοχωρίτες κατέφευγαν ως ναυτικοί στη θάλασ-
σα, ενώ ορισμένοι δοκίμασαν την τύχη τους στη 
ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα.
Στο Ναυτικό Μουσείο φιλοξενούνται κειμήλια 
που διασώθηκαν και δωρίστηκαν από τις ναυτικές 
οικογένειες της πόλης, αλλά και αντικείμενα που 
αγοράστηκαν από συλλέκτες, πίνακες, ομοιώματα 
πλοίων, αγιογραφίες, πολλά διπλώματα και φωτο-
γραφίες. Αποτελεί το μοναδικό Ναυτικό Μουσείο 
σε ορεινή περιοχή της ηπειρωτικής Ελλάδας.
Ανάμεσα στα εκθέματα, ο επισκέπτης έχει τη 

δυνατότητα να δει και όλη την γκάμα της ξυλοναυ-
πηγικής ιστορίας της Ελλάδας από τη μινωική επο-
χή μέχρι τον 20ό αιώνα, με αυθεντικά ομοιώματα 
από σημαντικούς μοντελιστές και καραβομαρα-
γκούς. Υπάρχουν ακόμη εξαίρετες λιθογραφίες 
που απεικονίζουν τη ναυμαχία των Δαρδανελλί-
ων (1912), τον τορπιλισμό του «Φετχί Μπουλέντ» 
και την παράδοση της Θεσσαλονίκης από τους 
Τούρκους στους Έλληνες.
Ο επισκέπτης του Ναυτικού Μουσείου Λιτοχώ-
ρου μπορεί να ξεναγηθεί από απόμαχους ναυτι-
κούς, που έχουν να μοιραστούν μαζί του πολύ 
ενδιαφέρουσες ιστορίες. Η αφήγηση των ναυτι-
κών αυτών είναι η σημαντικότερη παρακαταθήκη 
του μουσείου.
Σήμερα, δυστυχώς, το Λιτόχωρο αριθμεί λιγότερο 
από σαράντα νέους ναυτικούς και όλοι οι απόμα-
χοι ναυτικοί ευελπιστούν ότι η ναυτική παράδοση 
της πόλης δεν θα χαθεί. Το ενδιαφέρον των τοπι-
κών σχολείων, και όχι μόνο, για το συγκεκριμένο 
μουσείο οφείλει να μας προβληματίσει όλους, 
αφού οι νέοι Μακεδόνες μαθητές και μαθήτριες 
μέσω των θαλασσινών ιστοριών εξακολουθούν να 
μαγεύονται από τις θαλασσινές ιστορίες, παρά την 
άναυτη καταγωγή τους.
Σημαντικές δωρεές στο μουσείο έχουν υλοποιή-
σει ο κ. Αθανάσιος Μαρτίνος και το Ίδρυμα Αικα-
τερίνης Λασκαρίδη.
Το μουσείο βρίσκεται στην οδό Αγίου Νικολάου 
15, στο Λιτόχωρο Πιερίας. Αξίζει να το επισκε-
φθείτε και να το υποστηρίξετε, αφού η ναυτιλία 
αφορά όλους τους Έλληνες σε όλες τις γωνιές της.
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«Η βάρδια»: Μια έκθεση φωτογραφίας  
με άρωμα θάλασσας από την Isalos.net

Ο τίτλος, όπως και η θεματολογία της έκθεσης, 
ήταν εμπνευσμένος από το ομώνυμο λογοτεχνικό 
έργο του Νίκου Καββαδία (εκδόσεις Άγρα) και 
στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένας γόνιμος διά-
λογος ανάμεσα στο χθες και το σήμερα της ελλη-
νικής και διεθνούς ναυτιλίας, παρατηρώντας πόσο 
έχουν αλλάξει οι συνθήκες της βάρδιας και της 
διαβίωσης εν πλω στις δεκαετίες που πέρασαν. Για 
τον σκοπό αυτόν, οι συμμετέχοντες στον διαγω-
νισμό εκλήθησαν να καταγράψουν με τον φακό 
της κάμερας μιας φωτογραφικής μηχανής ή ενός 
απλού κινητού στιγμιότυπα από την καθημερινή 
τους βάρδια και από τα όσα εκείνοι αντικρίζουν 
στη διάρκειά της. Μέσα από αυτά τα στιγμιότυπα, 
δόθηκε στους παρευρισκομένους η δυνατότητα 
θέασης ενός τρόπου ζωής, γνώριμου στους περισ-
σότερους μόνο μέσα από τις μαρτυρίες των ίδιων 
των ναυτικών ή από λογοτεχνικές περιγραφές.  

Την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020 πραγματοποιήθηκε 
στο αίθριο του Μουσείου Μπενάκη / Πειραιώς 138, 
στο πλαίσιο των φετινών Βραβείων Ευκράντη για τις 
ναυτιλιακές προσωπικότητες της χρονιάς, η αποκλειστική 
προεπισκόπηση της έκθεσης φωτογραφίας με τίτλο  
«Η βάρδια». Οι φωτογραφίες της έκθεσης προέκυψαν  
από τον διεθνή διαγωνισμό φωτογραφίας που διοργάνωσε 
για δεύτερη χρονιά η ιστοσελίδα Isalos.net. 

MARKET NEWS

Ηλίας 
Ηλιόπουλος
 
Neither land  
nor sea

Πρώτο βραβείο 
στην έκθεση φωτογραφίας «Η βάρδια»

Της 
Δρος Μαρίας Σάρδη, 
Ιστορικού Τέχνης



Τα έργα που παρουσιάστηκαν στην προεπισκόπηση 
της έκθεσης αποτέλεσαν επιλογή της κριτικής επι-
τροπής, που συστάθηκε από προσωπικότητες των 
γραμμάτων και των τεχνών καθώς και από φιλότε-
χνους παράγοντες της ναυτιλιακής κοινότητας, με 
σκοπό την επιλογή των καλύτερων φωτογραφιών 
για την παρουσίασή τους στην έκθεση. Τη δεκαπε-
νταμελή επιτροπή απαρτίζουν οι κ. Tim Childe, Κίτσα 
Αγγελάκου, Ελένη Αθανασίου, Χριστίνα Ανδρουλιδά-
κη, Νίκος Βατόπουλος, Μαρίνα Βερνίκου, Μιχάλης 
Γελασάκης, Γιώργης Γερόλυμπος, Σουζάνα Λασκα-
ρίδη, Βασίλης Μπακολίτσας, Ειρήνη Νταϊφά, Ρέα 
Παπαδοπούλου, Ολυμπία Παππά, Αθανάσιος Πολυ-
χρονόπουλος και Στάμος Ι. Φαφαλιός.
Η έκθεση «Η βάρδια», την οποία επιμελήθηκε 
η ιστορικός τέχνης δρ Μαρία Σάρδη, ήταν αρχι-
κά προγραμματισμένη να λάβει χώρα στο πλαί-
σιο των Ποσειδωνίων 2020. Ωστόσο, η ματαίω-
ση της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης οδήγησε 
στην παρουσίαση τμήματος της έκθεσης υπό τη 
μορφή της αποκλειστικής προεπισκόπησης στο 
κοινό των Βραβείων Ευκράντη, καθώς και στην 
ψηφιακή προβολή του συνόλου των διαγωνι-
ζόμενων φωτογραφιών σε βίντεο που προηγή-
θηκε της έναρξης της απονομής των βραβείων. 
Παράλληλα, η κ. Σάρδη παρουσίασε μια σύντομη 
αναδρομή της εξέλιξης των συνθηκών της βάρ-
διας από τις αρχές του 20ού αιώνα έως σήμερα, 
αντλώντας πληροφορίες από το αρχειακό υλικό 
του περιοδικού Ναυτικά Χρονικά.
Η προεπισκόπηση της έκθεσης «Η βάρδια» στο 
Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138 υλοποιήθη-
κε χάρη στην υποστήριξη της εταιρείας Quilter 
Cheviot Investment Management (lead sponsor), 
της Wallem Group (premium sponsor) και της 
Polyeco Group (sponsor). Τα βραβεία διαμονής 
στα ξενοδοχεία 5* Blue Lagoon Village και Blue 
Lagoon Ocean στην Κω, που δόθηκαν αντίστοιχα 
στον πρώτο και στον δεύτερο νικητή του διαγωνι-
σμού φωτογραφίας, αποτέλεσαν χορηγία του ξενο-
δοχειακού ομίλου Blue Lagoon Group. Η Celestyal 
Cruises προσέφερε μια πενθήμερη κρουαζιέρα 
στον νικητή του τρίτου βραβείου. Το πρώτο βρα-
βείο απονεμήθηκε στον δόκιμο υπαξιωματικό Ηλία 
Ηλιόπουλο, το δεύτερο στον πλοίαρχο Α΄ του 
Εμπορικού Ναυτικού Ελευθέριο Μακρή, ενώ το τρί-
το βραβείο απέσπασε ο κ. Ιωάννης Υψηλάντης.

* Ευχαριστούμε θερμά την Αγγέλα-Λουκία Καβ-
βαδία και τις εκδόσεις Άγρα για την ευγενική 
παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του τίτ-
λου «Βάρδια» από το ομώνυμο έργο του Νίκου 
Καββαδία.

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ 

«Το ντάκα ντούκου της μηχανής,  
η μυρωδιά της λάντζας, η βαπορίλα, 
ο μάγερας που κόβει τα νύχια με 
το μαχαίρι της κουζίνας. Βάρδια 
γιερνέ, γιατάκι με κοριούς, 
επισκευές, μυρωδιά της μουράβιας, 
πίσσα βρασμένη, [...] νερό θολό 
στο μπουγιέλο. Νερό με τρίχες από 
λιοντάρια, ποταμίσιο. Μαγαρισμένο 
από κροκόδειλους, βρομόλογα στο 
τραπέζι, τσικνισμένο ρυζόγαλο, 
βλαστήμια για καλημέρα, αρρώστια 
της λαμαρίνας, σκάτζα βάρδια με 
τράβηγμα από το χοντρό δάχτυλο του 
ποδιού. Βίρα, φούντο... Σταυροδρόμι, 
σκάτζα βάρδια».

Ν. Καββαδίας, Βάρδια, εκδόσεις Άγρα

«Το Κεραμιαί του Βαλλιάνου, το μεγαλύτερο ελληνικό φορτηγό», σχέδιο Μ. Κουλουκουντή. 
Από το αρχείο των Ναυτικών Χρονικών.
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Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο 
αρχείο των Ναυτικών Χρονικών κατά τη διάρκεια 
της προετoιμασίας της έκθεσης «Η βάρδια» 
προέκυψε πως οι συνθήκες της βάρδιας και της 
διαβίωσης εν πλω αποτελούσαν πάγιο θέμα ανα-
φοράς σε πολλά από τα τεύχη του περιοδικού, 
όπου αρθρογραφούσαν όχι μόνο δημοσιογρά-
φοι αλλά και πολλοί σημαντικοί παράγοντες της 
ελληνικής και διεθνούς ναυτιλίας.
Χαρακτηριστική είναι η επιστολή του Κασιώτη 
πλοιοκτήτη Εμμανουήλ Κουλουκουντή (1898-
1988), η οποία δημοσιεύτηκε στο τεύχος Ιανου-
αρίου των Ναυτικών Χρονικών του 1972. Στην 
επιστολή του με τίτλο «Ο παλαιός και τωρινός 
ναυτικός», ο Κασιώτης πλοιοκτήτης περιγράφει 
τις συνθήκες της βάρδιας στις αρχές του 20ού 
αιώνα, αναφερόμενος στο πρώτο του ταξίδι με 
τα πλοία του πατέρα του το 1902. Ο ίδιος ομο-
λογεί πως, όντας μικρό παιδί, δεν μπoρούσε να 
κατανοήσει τη βαριά εργασία των ναυτικών και 
διασκέδαζε βλέποντας «τους θερμαστάς κατά-
μαυρους και ιδρωμένους να ανεβάζουν τα βαριά 
μπιτόνια με το οργανάκι του ανεμοδόχου του 
στόκολου και να τα αδειάζουν στη θάλασσα». 
Συνεχίζοντας, ο Μ. Κουλουκουντής αναφέρει: 
«Αργότερα, έμαθα ότι τρεις μόνον άνδρες τρο-

φοδοτούσαν με 15 τουλάχιστον τόννους κάρ-
βουνο τους λέβητες και ανέβαζαν στην κουβέρ-
τα άλλους τόσους τόνους “τσένερα”. Αργότερα 
τους έδωσαν δυο καρβουνιάρηδες για βοηθούς. 
Οι ναύτες είχαν πιο καθαρή δουλειά· κρατούσαν 
το τιμόνι όταν ταξιδεύαμε, διόρθωναν τα σχοινιά 
και τους μουσαμάδες, κοπανίζανε την κουβέρτα, 
εχρωμάτιζαν ή ρεμετζάριαζαν όταν φθάναμε σε 
λιμάνι. Μόνον όταν αλείφανε την κουβέρτα με 
ψαρόλαδο ή κατέβαιναν στ’ αμπάρια να καθα-
ρίσουνε τις σεντίνες, τους έβλεπα ιδρωμένους 
και λερωμένους. Στα λιμάνια βγάζανε κουπαστές 
απ’ έξω και κοπανίζανε το σκάφος. Τα βαπόρια 
της εποχής εκείνης είχαν αγορασθεί από τους 
Άγγλους μεταχειρισμένα και κατασκουριασμέ-
να και εχρειάζοντο περιποίηση. Τα θυμάμαι να 
ταξιδεύουν με μπαλώματα έως ότου το σκάφος 
ξεσκουριαστεί, οπότε περνούσαν το μαύρο χρώ-
μα και το βαπόρι φαινόταν περιποιημένο. Ήταν 
το σπίτι του ναυτικού, ο οποίος το πονούσε και 
το αγαπούσε και το ευπρέπιζε. Συναγωνίζονταν 
τα πληρώματα ποιο θα επαρουσίαζε πιο περιποι-
ημένο βαπόρι».  
Άλλο ένα σημείο που τονίζει στο άρθρο του ο 
Μ. Κουλουκουντής είναι ότι, ενώ ο πλοίαρχος και 
οι αξιωματικοί δεν φορούσαν στολές, η ιεραρ-

Ελευθέριος 
Μακρής
 
Thunderstorm

Δεύτερο βραβείο 
στην έκθεση φωτογραφίας «Η βάρδια»



χία ήταν σεβαστή. Δεν παραλείπει ωστόσο να 
υπογραμμίσει πως, ενώ το πλήρωμα ήταν σαν μία 
οικογένεια με τον καπετάνιο πατέρα, «ο μάγει-
ρας ήταν το “κλειδί”. Παρεσκεύαζε ζεστό φαγη-
τό το μεσημέρι και το βράδυ, ενώ το πρωί έδιδε 
τσάι με τυρί, και καθώς δεν φούρνιζαν τότε ψωμί 
στα βαπόρια, το πλήρωμα έτρωγε γαλέτα. Κάθε 
απόγευμα ερχόταν ο ναύτης ή θερμαστής με το 
κεφάκι του να πάρει τη γαλέτα, το τυρί και τις 
ελιές από τον καμαρότο. Ο καπετάνιος, οι μηχα-
νικοί και οι αξιωματικοί είχαν ιδιαίτερο φαγητό, 
“το φαΐ της κάμαρας”, όπως ονομαζόταν. Οι ναύ-
τες και οι θερμασταί έτρωγαν από κοινή καραβά-
να, εκτός από τον λοστρόμο και τον ντοκουμά-
νη, που εσερβίροντο χωριστά». Στο ίδιο άρθρο 
υπογραμμίζεται επίσης πως, απουσία ψυγείων, το 
φρέσκο κρέας μπορούσε να διατηρηθεί μόνο για 
δύο με τρεις ημέρες και ότι από την αναχώρηση 
και μετά ο μάγειρας χρησιμοποιούσε χοντρο-
κομμένο αλάτι για τη συντήρησή του. 
Οι συνθήκες διατήρησης των τροφίμων, όμως, 
σταδιακά βελτιώνονται και, όπως αναφέρει ο  
Μ. Κουλουκουντής, μετά τον πόλεμο του 1914, 
εισήχθη ο παγοθάλαμος στα πλοία, παρέχοντας 
στα πληρώματα φρέσκο κρέας, ψάρια και χορ-
ταρικά. Το ηλεκτρικό ψυγείο εισήχθη αργότερα, 
κατά τη δεκαετία του ’50.
Ανεξαρτήτως της τεχνολογικής προόδου, όμως, το 
πρόβλημα της ποιότητας και της ποσότητας του 
φαγητού που διανέμεται στο πληρώμα παραμένει 
έντονο, προκαλώντας τη δυσαρέσκεια των ναυτι-
κών και καθιστώντας ιδιαίτερα εύθραυστη την υγεία 
τους. Όπως υπογραμμίζει ήδη από τον Ιανουάριο 
του 1937 ο συντάκτης των Ναυτικών Χρονικών, δεν 
είναι λίγες οι καταγεγραμμένες περιπτώσεις στις 
οποίες οι πλοίαρχοι, οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι και 
για την τροφοδοσία, «επεζήτησαν να κερδοσκοπή-
σουν επί της τροφής του πληρώματός των». Προς 
αποφυγήν αντίστοιχων φαινομένων, ο συντάκτης 
του άρθρου προτείνει την εισαγωγή του θεσμού 
του τροφοδότη στα πλοία και την κατάρτιση 
λεπτομερούς εδεσματολογίου. 
Όπως προκύπτει από το ίδιο άρθρο, αλλά και 
από εκείνο του τεύχους Αυγούστου του 1935, 
σοβαρές ελλείψεις παρατηρούνται και στην ιμα-
τιοθήκη των ναυτικών, καθώς οι πλοιοκτήτες δεν 
φροντίζουν επαρκώς για την παροχή των απα-
ραίτητων υποδημάτων, αδιάβροχων ρούχων και 
εξοπλισμού ασφαλείας των ναυτεργατών, με απο-
τέλεσμα τη συχνή νοσηρότητα των πληρωμάτων. 
Αντίστοιχες ελλείψεις καταγράφονται και στο 
διαθέσιμο εν πλω φαρμακείο, το οποίο στερεί-
ται συχνά βασικών ιατρικών σκευασμάτων. Και σε 
αυτή την περίπτωση ο συντάκτης των Ναυτικών 
Χρονικών προτείνει την κατάρτιση ενός πίνακα 

με τα απαραίτητα φάρμακα και τα λοιπά είδη 
στοιχειώδους περίθαλψης και παροχής πρώτων 
βοηθειών εν πλω. 
Τα Ναυτικά Χρονικά παρέχουν επίσης πολύτιμες 
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ψυχαγωγίας 
των ναυτικών, η οποία επηρεάζει άμεσα και τη 
βάρδια. Στο τεύχος Φεβρουαρίου του 1937, ο 
Γεώργιος Χ. Λαιμός, με επιστολή του στο περι-
οδικό, εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με 
τον τρόπο διασκέδασης των ναυτικών, οι οποί-
οι συχνά καταφεύγουν στη χαρτοπαιξία εν ώρα 
διασκέδασης αλλά και εν ώρα εργασίας. Γεγονός 
για το οποίο ο Γ.  Λαιμός κρούει τον κώδωνα του 
κινδύνου αναφέροντας: «Μου είπαν ότι συχνότα-
τα συμβαίνει κατά τη νύχτα οι τελειώνοντες τη 
“βάρδιά” των, αντί να το στρώσουν στον ύπνον, 
το στρώνουν στο χαρτί. Ότι επίσης οι ζωηρό-
τεροι παίκται πληρώνουν πολλάκις άλλους συνα-
δέλφους των διά να εκτελέσουν την υπηρεσίαν 
των διά να μη διακόψουν τας χαρτοπαικτικάς των 
ασχολίας. Το χειρότερον δε είναι ότι αξιωματικοί 
πηγαίνουν στην πλώρη και παίζουν με τους υφι-
σταμένους των, με συνέπειαι επί του ηθικού, της 
υγείας και των οικονομικών τόσο των παιζόντων 
όσο και των θεωμένων». 
Ο εποικοδομητικός τρόπος ψυχαγωγίας των πλη-
ρωμάτων είχε ήδη απασχολήσει τη συντακτική 
ομάδα των Ναυτικών Χρονικών, καθώς στο τεύχος 
Ιανουαρίου του 1937 προβάλλεται από τον συντά-
κτη του περιοδικού η ανάγκη δημιουργίας βιβλι-
οθηκών εντός των ελληνικών πλοίων, ακολουθώ-
ντας το παράδειγμα των αντίστοιχων βρετανικών 
και νορβηγικών πλοίων. Ο ίδιος καλεί μάλιστα τον 
πρώτο «ρηξικέλευθο» και «προοδευτικό» Έλληνα 
εφοπλιστή που θα ενστερνιστεί την πρότασή του 
να μοιραστεί τα αποτελέσματα του εγχειρήματος 
αυτού με τους αναγνώστες του περιοδικού, ώστε 
να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση. 
Η ύπαρξη οργανωμένης βιβλιοθήκης εντός του 
πλοίου με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρεί-
ας καταγράφεται αρκετές δεκαετίες αργότερα, 
καθώς στο τεύχος Ιανουαρίου του 1970 αναφέρε-
ται πως στα πλοία της εταιρείας Olympic Maritime 
του Αριστοτέλη Ωνάση υπάρχει πλήρης και ενη-
μερωμένη βιβλιοθήκη, η οποία βρίσκεται συνεχώς 
στη διάθεση του πληρώματος. Όπως χαρακτηρι-
στικά αναφέρει ο συντάκτης του άρθρου: «Ό,τι 
επί έτη και έτη συζητείται και παρελκύεται, εδώ 
έχει γίνει πραγματικότης». Τα βιβλία επιλέγονται 
με φροντίδα, ώστε να ικανοποιήσουν τις ανάγκες 
εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας των ναυτικών, και 
περιλαμβάνουν συγγράμματα, όπως το Λεύκωμα 
της Ελληνικής Επανάστασεως, μια γλαφυρότατη 
Οδύσσεια ή τις επαγγελματικές εκδόσεις του Ευγε-
νίδειου Ιδρύματος.
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Από το newsletter της ίδιας εταιρείας, το οποίο 
παρουσιάζεται στο τεύχος Φεβρουαρίου του 
1971, προκύπτει επίσης πως οι συνθήκες εργα-
σίας, διαβίωσης και ψυχαγωγίας στα τάνκερ 
της Olympic Maritime έχουν βελτιωθεί αισθητά 
σε σχέση με όσα γνωρίζουμε για τα πλοία των 
προηγούμενων δεκαετιών, αποτελώντας παρά-
δειγμα προς μίμηση και για άλλες εταιρείες του 
κλάδου. Σύμφωνα με τον συντάκτη των Ναυτικών 
Χρονικών του 1971: «Κάθε ναυτικός της Olympic 
Maritime, ασχέτως βαθμού, έχει δωμάτιο ιδιαί-
τερο, άνετο, πολυτελέστατο και με κλιματισμό. 
Οι τραπεζαρίες, εκτός του προορισμού τους για 
φαγητό και καφέ, παρέχουν όλα τα μέσα ψυχα-
γωγίας, όπως ραδιόφωνο, τηλεόραση, κινηματο-
γράφο, βιβλιοθήκη, το “Γκλοριφών” για εξάσκηση 
στα αγγλικά, ως και σκάκι και τάβλι. Εκεί, αλλά και 
στα καπνιστήρια, υπάρχουν μεγάφωνα και τηλε-
φωνικές εγκαταστάσεις, με τις οποίες φθάνουν 
από τη γέφυρα διαταγές και αγγέλματα. Δεν λεί-
πει κανένα από τα σύγχρονα ηλεκτρονικά όργα-
να σε κάθε θέση του πλοίου. [...] Η κάθοδος και 
άνοδος μεταξύ γέφυρας-καταστρωμάτων και 

μηχανοστασίου γίνεται με ανελκυστήρες, απο-
φευγομένων των κουραστικών κλιμακοστασίων. 
Τα μέσα ασφαλείας σύγχρονα και ο ασύρματος 
ισχυρότατος, ώστε να εξασφαλίζει επικοινωνία 
κάθε στιγμήν, εξ όλων των αποστάσεων».
Στις δεκαετίες που ακολουθούν, τα αιτήματα για 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα πλοία 
προβάλλονται εντονότερα και, μέσω των συν-
δικαλιστικών τους οργανώσεων, οι ναυτεργάτες 
καταφέρνουν να βελτιώσουν κατά πολύ τις συν-
θήκες εργασίας τους. 
Ωστόσο, όπως διαφαίνεται τόσο από την προα-
ναφερθείσα επιστολή του Μ. Κουλουκουντή όσο 
και μέσα από τις σελίδες των Ναυτικών Χρονι-
κών του Νοεμβρίου του 1964, δεν είναι λίγες οι 
φορές που παλιοί ναυτικοί αναπολούν τα χρόνια 
των νεανικών τους μπάρκων και διατείνονται πως 
θα έδιναν τα πάντα για «να γευτούν και πάλι τη 
γαλέτα, το “σάλλαδο”, το ζεστό νερό και θολό 
από τα ποτάμια της Αργεντίνας. Να μπουν σε 
πλοίο που θα έχει στη χαβούζα του ζωντανά 
αρνιά και μοσχάρια από την Μπαχία Μπλάνκα 
και κότες ζωντανές από το Ροζάριο»!

Ιωάννης 
Υψηλάντης
 
Walking shadows

Τρίτο βραβείο 
στην έκθεση φωτογραφίας «Η βάρδια»
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Ο κ. Βασίλης Μπακολίτσας χαιρετίζει την εκδήλωση,  

εκ μέρους της κριτικής επιτροπής.

Ο κ. Ιωάννης Υψηλάντης παραλαμβάνει το 3ο βραβείο από την 

κ. Φρόσω Ζαρουλέα (Celestyal Cruises). 

Ο καπτ. Δημήτρης Ματθαίου (Arcadia Shipmanagement 

Co. Ltd.) παραλαμβάνει το 2o βραβείο, εκ μέρους του καπτ. 

Ελευθερίου Μακρή, από την κ. Κίκα Κυριακάκου (Polyeco 

Contemporary Art Initiative). 

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ – ISALOS.NET
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Διοργάνωση

Υποστηρικτές Isalos.net

ΧορηγόςΜέγας Χορηγός 

Υποστηρικτής Χορηγοί Βραβείων 
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