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Εν Πλω
Ψίθυροι και απόηχοι στην Ακτή Μιαούλη

ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΕΥΠΟΙΙΑ
Η ελληνική ναυτιλιακή οικογένεια, αρωγός  
στις κοινωνικές ανάγκες του τόπου

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Είμαι αισιόδοξος για την αγορά ξηρού φορτίου

Συνέντευξη του John Michael Radziwill,  
CEO της C Transport Maritime και CEO  
και προέδρου της GoodBulk Ltd.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Επενδύσεις στο Διαστημικό Πρόγραμμα της ΕΕ 
φέρνουν απτά αποτελέσματα για τους πολίτες, 
τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις

Συνέντευξη του Rodrigo da Costa, Εκτελεστικού 
Διευθυντή του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Global 
Navigation Satellite System (GSA)

Διεθνή  Ύδατα
Ειδήσεις από τις θάλασσες του κόσμου

Η ΑΦΡΙΚΗ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ
Μόσχα εναντίον Πεκίνου: η σκακιέρα  
της Αφρικής

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΟΙΩΝ
Η κουλτούρα ασφάλειας είναι ένας διαρκής 
προορισμός για όλους μας

Συνέντευξη του καπτ. Γιάννη Γιαννακόπουλου,

Managing Director της Tsakos Columbia 
Shipmanagement “TCM” S.A.

ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπί-
ου στο επίκεντρο της MEPC 75 του ΙΜΟ

του Δρος Κωνσταντίνου Γ. Γκόνη

Η ναυτιλία ως μέσο για την επίτευξη των Στόχων 
Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

του Μιχάλη Νικολάου

Ο Ορίζοντας από τη Γέφυρα
του καπτ. Γ. Γεωργούλη

Η νέα πραγματικότητα στα ταξίδια πληρωμάτων

του Κωνσταντίνου Οικονόμου

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Ballast Water Management
Πρόσφατες εμπειρίες και μελλοντικές προοπτικές

Η χαμηλή λειτουργική αξιοπιστία των BWMS 
οφείλεται στη γρήγορη εφαρμογή της σχετικής 
τεχνολογίας σε ναυτικό περιβάλλον

του Δημήτρη Χελιώτη

Η ναυτιλία έχει χτιστεί και συνεχίζει να λειτουρ-
γεί και να αναπτύσσεται πάντα σεβόμενη τον 
άνθρωπο και την προστασία του περιβάλλοντος

του Φώτη Δαλμυρά

Η σημασία και η σπουδαιότητα της σύμβασης 
BWMC δεν έχουν (ακόμη) διασαφηνιστεί

του Ευάγγελου Πατέρα

Η εγκατάσταση ενός αξιόπιστου BWTS αποτελεί 
μακράν την καλύτερη διαθέσιμη επιλογή συμμόρ-
φωσης

του Κώστα Σταυρόπουλου

Η αποτελεσματική εκπαίδευση των πληρωμάτων 
είναι μονόδρομος

του Πάνου Σμυρόγλου

Οι κατασκευαστές καθώς και οι ναυτιλιακές 
εταιρείες πέρασαν μια απαιτητική περίοδο  
εκμάθησης και εξοικείωσης με τα BWMS

του Στέλιου Κυριακού

Προτεραιότητα, η επέκταση του κύκλου ζωής 
των BWMS καθώς και η μείωση του κόστους 
συντήρησής τους

του Jay Lee
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Εν
Πλω

Το κάλεσμα της διεθνούς ναυτιλίας  
στον Jeff Bezos

Οι επικεφαλής διεθνών οργανισμών της ναυτιλίας 
που συνιστούν το Round Table (INTERCARGO, 
INTERTANKO, BIMCO, ICS) συναντήθηκαν πρό-
σφατα ηλεκτρονικά, προκειμένου να συζητήσουν 
τα φλέγοντα θέματα που απασχολούν τον κλάδο 
καθώς οδεύουμε προς το επόμενο έτος.
Πιο συγκεκριμένα, ψηλά στην ατζέντα βρέθη-
κε και πάλι το ζήτημα των αλλαγών πληρωμά-
των και η έλλειψη μιας διεθνούς αναγνώρισης 
των ναυτικών ως «key workers». Στο πλαίσιο 
αυτό, ανοικτή επιστολή απέστειλαν οι κ.κ. Sadan 
Kaptanoglu (ΒIMCO), Esben Poulsson (ICS), 
Δημήτρης Φαφαλιός (ΙΝΤΕRCARGO) και Paolo 
d’Amico (INTERTANKO) στον Jeff Bezos, CEO 
της Αmazon. Στην κοινή επιστολή τους, οι επι-
κεφαλής του Round Table κάνουν έκκληση στον 
κ. Bezos να χρησιμοποιήσει την επιρροή του ως 
κορυφαίος επιχειρηματίας, του οποίου οι δρα-

στηριότητες βασίζονται εν πολλοίς στη ναυτιλία, 
προκειμένου να βρεθεί λύση για τους 400.000 
αποκλεισμένους ναυτικούς.
«Περισσότεροι από 400.000 ναυτικοί, οι οποίοι 
υποστηρίζουν την απρόσκοπτη ροή αγαθών ανά 
τον κόσμο, είναι αποκλεισμένοι στα πλοία, καθώς 
οι κυβερνήσεις δεν αναγνωρίζουν τον ζωτικής 
σημασίας ρόλο τους. Μερικοί από αυτούς βρί-
σκονται στη θάλασσα πάνω από έναν χρόνο, 
ανήμποροι να αποβιβαστούν από τα πλοία λόγω 
των υφιστάμενων περιορισμών της πανδημίας. 
Το γεγονός ότι δεν έχουν φυσική επαφή με τις 
οικογένειές τους επιδεινώνει την ψυχική τους 
υγεία. Κατά τη διάρκεια των δύσκολων αυτών 
συνθηκών συνεχίζουν να μεταφέρουν αγαθά για 
να καλύψουν τη ζήτηση που δημιουργείται από 
πλατφόρμες όπως η Amazon», αναφέρεται χαρα-
κτηριστικά στην επιστολή.
Στην επιστολή τονίζεται ότι η επιρροή ενός επι-
χειρηματία όπως ο Jeff Bezos μπορεί να συμβάλει 
στις προσπάθειες των οργανισμών της ναυτιλίας 

Ψίθυροι και απόηχοι 
στην Ακτή Μιαούλη



προκειμένου οι ναυτικοί να αναγνωριστούν ως «key workers», και μάλιστα 
το ζήτημα να γνωστοποιηθεί στις κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης της 
νεοεκλεγείσας κυβέρνησης των ΗΠΑ.
«Έχετε τη δύναμη να κάνετε τη διαφορά για 400.000 αφοσιωμένους επαγ-
γελματίες, χάρη στις θυσίες των οποίων η παγκόσμια αγορά συνεχίζει να 
λειτουργεί. Χωρίς αυτούς, το παγκόσμιο εμπόριο, όπως το γνωρίζουμε, θα 
πάψει να υφίσταται», καταλήγει η επιστολή.
Άλλα θέματα που συζητήθηκαν κατά την ψηφιακή συνάντηση του Round 
Table ήταν η ανάγκη για άμεσο και αποτελεσματικό εμβολιασμό των ναυτι-
κών, όταν το εμβόλιο κατά του ιού καταστεί διαθέσιμο, αλλά και η μείωση 
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της βιομηχανίας. Χαιρετίστηκε, τέλος, 
η πρόοδος που επετεύχθη στην MEPC 75 του ΙΜΟ, ωστόσο τονίστηκε 
ότι είναι άμεση ανάγκη έρευνας και πολιτικής βούλησης προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος των μηδενικών εκπομπών βιομηχανίας έως το 2050.

Απανθρακοποίηση της ναυτιλίας: Προκλήσεις και προτεραιότητες

Το σημαντικό μέγεθος της πρόκλησης της απανθρακοποίησης της ναυ-
τιλίας περιγράφει έκθεση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου (ICS), 
καλώντας παράλληλα τις κυβερνήσεις να υποστηρίξουν μια πρόταση δημι-
ουργίας ενός παγκόσμιου ταμείου Έρευνας και Ανάπτυξης ύψους 5 δισ. 

δολαρίων. Η έκθεση προειδοποιεί ότι η αποτυχία 
των κυβερνήσεων να υποστηρίξουν την πρωτο-
βουλία της διεθνούς βιομηχανίας για επιτάχυνση 
της έρευνας και της ανάπτυξης κινδυνεύει να 
ρίξει στο κενό επενδύσεις τρισεκατομμυρίων 
δολαρίων, καθιστώντας μη επιτεύξιμο τον στόχο 
της απανθρακοποίησης.
Η έκθεση με τίτλο Catalysing the Fourth Propulsion 
Revolution εξετάζει διάφορες επιλογές προς την 
επίτευξη της απανθρακοποίησης της ναυτιλίας 
και την επίτευξη των στόχων μείωσης των αερίων 
του θερμοκηπίου (GHG) που καθορίστηκαν από 
τον ΙΜΟ. Αυτές περιλαμβάνουν τη χρήση αμμω-
νίας, υδρογόνου και μπαταριών για την τροφοδο-
σία του παγκόσμιου στόλου.
Ωστόσο, η έκθεση διαπιστώνει ότι, επί του παρό-
ντος, τα καύσιμα μηδενικού άνθρακα δεν είναι 
διαθέσιμα στο μέγεθος και στην κλίμακα που 
απαιτούνται για την απαλλαγή από αυτόν. Ενώ 
υπάρχουν πολλά υποσχόμενα πιθανά καύσιμα 
και τεχνολογίες μηδενικού άνθρακα, οι μειώσεις 
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των εκπομπών που ορίζονται από τη διεθνή 
κοινότητα και τη βιομηχανία απαιτούν τεράστιο 
όγκο έρευνας και ανάπτυξης προτού καταστούν 
βιώσιμες. Αυτό αντιπροσωπεύει ένα «οικονομικό 
παγόβουνο» (financial iceberg) για τη βιομηχα-
νία, καθώς η πίεση για τη μείωση των εκπομπών 
κινείται προς το παρόν ταχύτερα από την ικα-
νότητα των αλυσίδων εφοδιασμού να συμβαδί-
ζουν. Χωρίς καινοτομία και μαζική κλιμάκωση της 
έρευνας και της ανάπτυξης, υπάρχει σημαντικός 
κίνδυνος δημιουργίας λανθάνοντος ενεργητικού, 
που θα επηρεάσει τα εθνικά κράτη, τη χρημα-
τοοικονομική κοινότητα και τη ναυτιλιακή βιομη-
χανία.
Η διεθνής ναυτιλία είναι ζωτικής σημασίας για 
την παγκόσμια οικονομία, μεταφέροντας περί-
που το 90% του παγκόσμιου όγκου συναλλαγών. 
Επίσης, επί του παρόντος, απαιτείται να χρησιμο-
ποιεί τέσσερα εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου 
την ημέρα – το 4% της παγκόσμιας παραγωγής 
πετρελαίου ή ισοδύναμο με το ένα τρίτο της 
ημερήσιας παραγωγής της Σαουδικής Αραβίας. Η 
ενέργεια που απαιτείται για την τροφοδοσία ενός 
μεγάλου πλοίου εμπορευματοκιβωτίων πέρα από 
τον ωκεανό σε μία ημέρα είναι η ίδια που απαιτεί-
ται για την τροφοδοσία 50.000 σπιτιών. Οι πλοι-
οκτήτες αναγνωρίζουν την ανάγκη ανάπτυξης 
μιας νέας γενιάς τεχνολογιών και νέων καυσίμων 
μηδενικών εκπομπών. Πρέπει να αναπτυχθούν 
επειγόντως νέα καύσιμα μαζί με νέα συστήματα 
πρόωσης, αναβαθμισμένα πλοία και ένα εντελώς 
νέο παγκόσμιο δίκτυο ανεφοδιασμού, αναφέρε-
ται στην έκθεση.
Η έκθεση εξετάζει τρία εναλλακτικά καύσιμα με 
περισσότερες λεπτομέρειες:
• «Πράσινη» αμμωνία: Ένα από τα πιο πολλά 

υποσχόμενα καύσιμα χαμηλών εκπομπών, 

με τον IEA να προβλέπει ότι η χρήση του 
για τη ναυτιλία θα φτάσει τους 130 εκατ. 
τόνους έως το 2070, διπλάσιο από αυτό που 
χρησιμοποιήθηκε παγκοσμίως για  
την παραγωγή λιπασμάτων το 2019.  
Η παραγωγή αμμωνίας θα πρέπει να αυξηθεί 
κατά 440 εκατ. τόνους –περισσότερο από 
την τρέχουσα παραγωγή–, απαιτώντας 750 
gigawatts ανανεώσιμης ενέργειας. Αυτό 
σημαίνει ότι μόνο η ναυτιλία θα καταναλώνει 
το 60% της παραγόμενης, από ανανεώσιμες 
πηγές, ενέργειας, η οποία ανέρχεται στα 
2.537 gigawatts.

• Υδρογόνο:  Δεν περιέχει ανθρακικές 
ενώσεις, αλλά η τρέχουσα εμπορική του 
παραγωγή εκπέμπει μεγάλη ποσότητα 
GHG, αναιρώντας τα «πράσινα» 
διαπιστευτήριά της. Ωστόσο, διεξάγεται 
έρευνα για να αποφευχθεί αυτό. Παρόμοια 
με την αμμωνία, η πυκνότητα καυσίμου είναι 
χαμηλή. Η χρήση υδρογόνου θα μπορούσε 
να φτάσει τους 12 εκατ. τόνους το 2070, 
ισοδύναμο με το 16% της παγκόσμιας 
ζήτησης θαλάσσιων αποθηκών του 2019 και 
το 16% της παγκόσμιας χρήσης υδρογόνου 
σήμερα.

• Κυψέλες καυσίμου και μπαταρίες:  
Η πρόκληση της μπαταρίας είναι εξίσου 
μεγάλη. Ένα πλοίο εμπορευματοκιβωτίων 
τυπικών διαστάσεων θα απαιτούσε την 
ισχύ 10.000 μπαταριών Tesla S85 κάθε 
μέρα, που σημαίνει ότι θα απαιτούσε 
70.000 μπαταρίες για να ταξιδέψει για 
μία εβδομάδα. Η αιολική ενέργεια θα 
μπορούσε να συμπληρώσει τα ηλεκτρικά 
σκάφη, αν και η τρέχουσα άποψη είναι ότι 
θα είναι βιώσιμα μόνο για ταξίδια μικρών 
αποστάσεων, αλλά αυτό θα μπορούσε να 
αλλάξει με την αύξηση των επενδύσεων  
σε R&D.

Για την αναβάθμιση τόσο αυτών όσο και άλλων 
τεχνολογιών, που βρίσκονται ακόμη στα σπάργα-
να, σε υιοθετούμενες λύσεις, απαιτούνται μεγάλα 
επίπεδα επενδύσεων σε R&D. Οι λειτουργικές 
βελτιώσεις από μόνες τους δεν μπορούν να επι-
τύχουν τους στόχους απόδοσης του 90% που 
απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου του 
IMO 2050 για μείωση κατά το ήμισυ των εκπο-
μπών σε σύγκριση με το 2008. Αντ’ αυτού, εμπο-
ρικά βιώσιμες τεχνολογίες μηδενικού άνθρακα 
πρέπει να είναι διαθέσιμες έως το 2030. Επεν-
δύσεις τρισεκατομμυρίων δολαρίων θα βασίζο-
νται στην επιτυχία τέτοιων πρωτοβουλιών για τον 
προσδιορισμό των σωστών τεχνολογιών μηδενι-
κού άνθρακα του αύριο.

ΕΝ ΠΛΩ

 O κ. Esben Poulsson, ICS Chairman. 
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Οι ναυτικοί, προτεραιότητα στον 
εμβολιασμό: Οι προτάσεις της ΕΕΕ

Κατά τη διάρκεια αυτής της πρωτόγνωρης 
παγκόσμιας κρίσης για την υγεία, οι ναυτικοί μας, 
οι ήρωες της θάλασσας, παραμένουν πιστοί στο 
καθήκον τους να παρέχουν στους πολίτες του 
κόσμου βασικά αγαθά, ενέργεια, τρόφιμα, φάρμα-
κα και ιατρικό εξοπλισμό. Το κάνουν με επαγγελ-
ματισμό, αντιμετωπίζοντας τεράστιες δυσκολίες 
και προσωπικές θυσίες. Είναι, επομένως, απολύ-
τως αναγκαίο η διεθνής κοινότητα να αναγνωρί-
σει, έστω και με καθυστέρηση, τον απαραίτητο 
ρόλο τους και να ανταποκριθεί στις πιεστικές 
ανάγκες τους.
Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, 
κ. Θεόδωρος Βενιάμης, δήλωσε σχετικά: «Είμα-
στε βαθιά υποχρεωμένοι σε όλους τους εργαζο-
μένους της πρώτης γραμμής, τους ήρωες αυτής 
της άνισης μάχης, τους γιατρούς, το νοσοκομει-
ακό προσωπικό, τους επιστήμονες και άλλους, 
αλλά και στους ναυτικούς μας, που εργάζονται 
ακούραστα μέρα και νύχτα κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας. Όλοι παρακολουθούμε με μεγάλο 
θαυμασμό και αγωνία τις σημαντικές προσπάθει-
ες και την πρόοδο που έχει σημειωθεί για τον 
τερματισμό αυτού του εφιάλτη και κοιτάμε πια το 
μέλλον με αισιοδοξία μετά την είδηση ότι είμα-
στε πολύ κοντά στην κυκλοφορία εμβολίων για 
τον Covid-19».
Ο ίδιος τόνισε επίσης: «Με την ευκαιρία αυτών 
των ελπιδοφόρων ειδήσεων, θα ήθελα να εκφρά-
σω για άλλη μία φορά την έντονη ανησυχία της 
ναυτιλιακής βιομηχανίας για τους ανθρώπους 

της, τους ναυτικούς, και την έκκληση προς τις 
κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο να τους θεωρή-
σουν “απαραίτητους” εργαζομένους. Είναι, λοι-
πόν, υψίστης σημασίας να δοθεί προτεραιότητα 
στον εμβολιασμό των ναυτικών για τον Covid-19, 
μαζί με άλλους εργαζομένους της πρώτης γραμ-
μής. Αυτό θα διασφαλίσει ένα περιβάλλον χωρίς 
Covid-19 για τους ναυτικούς, οι οποίοι εργά-
ζονται υπό ιδιαίτερες συνθήκες περιορισμού, 
καθώς και τη διευκόλυνση των αλλαγών και του 
επαναπατρισμού των πληρωμάτων, που επί του 
παρόντος έχουν διαταραχθεί σοβαρά, προστα-
τεύοντας παράλληλα την αδιάλειπτη λειτουργία 
του διεθνούς εμπορίου».

ΠΟΕ: Ανάκαμψη του εμπορίου,  
αλλά και ανησυχία

O Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου ανακοίνω-
σε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου ότι το παγκό-
σμιο εμπόριο ανέκαμψε το γ΄ τρίμηνο από τις 
οδυνηρές συνέπειες των lockdowns, ωστόσο 
έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για ενδεχό-
μενη επιβράδυνση στα τέλη του 2020.
Ο δείκτης εμπορίου αγαθών (Goods Trade 
Barometer) του γ΄ τριμήνου αυξήθηκε στις 100,7 
μονάδες από το ιστορικό χαμηλό επίπεδο των 
84,5 μονάδων του Αυγούστου, κυρίως λόγω των 
ενισχυμένων εξαγωγών.
H αύξηση του δείκτη αποτελεί κυρίως απόρροια 
της άρσης κάποιων περιοριστικών μέτρων, ωστό-
σο η ανάκαμψη αυτή ενδέχεται να επιβραδυνθεί 
κατά το δ΄ τρίμηνο, σημειώνει ο ΠΟΕ στην ανα-
κοίνωσή του.

ΕΝ ΠΛΩ



«Η αβεβαιότητα σχετικά με το εμπόριο παρα-
μένει υψηλή. Ένα δεύτερο κύμα της πανδημίας 
Covid-19 σαρώνει την Ευρώπη και τη Βόρεια 
Αμερική, οδηγώντας σε νέα lockdowns, τα οποία 
θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν έναν ακόμα 
γύρο κλεισίματος επιχειρήσεων και οικονομικής 
δυσχέρειας. Στα θετικά, πρόοδος έχει σημειωθεί 
όσον αφορά την ανάπτυξη εμβολίου, ωστόσο το 
πότε και πώς θα χρησιμοποιηθεί παραμένει ακό-
μη άγνωστο», τονίζει ο ΠΟΕ στην ανακοίνωσή 
του.
Οι επιμέρους δείκτες για το εμπόριο σε 
containers (102) και εξαρτήματα αυτοκινήτων 
(94,6) ανέκαμψαν σημαντικά το γ΄ τρίμηνο. 
Σημειώνεται ότι η γραμμή βάσης για όλους τους 
παραπάνω δείκτες είναι οι 100 μονάδες.

Μείωση της δύναμης του ελληνικού 
εμπορικού στόλου

Η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου 
(πλοία 100 ΚΟΧ και άνω) μειώθηκε κατά 2% τον 
περασμένο Σεπτέμβριο σε σχέση με τον Σεπτέμ-
βριο του 2019, ενώ σημείωσε αύξηση 1,4% κατά 
την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2019 προς το 
2018, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατι-
στικής Υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ).
Η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού 
στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, τον περα-
σμένο Σεπτέμβριο σημείωσε μείωση της τάξεως 
του 4,3%, συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο του 2019. 
Αύξηση κατά 0,1% σημειώθηκε επίσης κατά την 
αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2019 προς το 
2018.

Product tankers: Αισιοδοξία για το μέλλον 
της αγοράς

Η ανασκόπηση αλλά και οι προοπτικές της αγο-
ράς των product tankers αναλύθηκαν εκτενώς 
στη σχετική ανακοίνωση των τριμηνιαίων οικονο-
μικών αποτελεσμάτων της d’Amico International 
Shipping S.A. (DIS).
Ειδικότερα, η εταιρεία κατέγραψε οικονομικές 
ζημίες $1,7 εκατ. το γ΄ τρίμηνο έναντι ζημιών $8,2 
εκατ. το γ΄ τρίμηνο του 2019. Συνολικά, κατά το 
α΄ εννιάμηνο του έτους, η DIS κατέγραψε κέρδη 
$15,4 εκατ. έναντι ζημιών $32,5 εκατ. το αντίστοι-
χο διάστημα πέρυσι.
Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση ο Paolo 
d’Amico, πρόεδρος και CEO της d’Amico 
International Shipping, η σημαντική βελτίωση των 
οικονομικών της εταιρείας σε σχέση με το αντί-
στοιχο διάστημα πέρυσι αποτελεί απόρροια της 
καλής ναυλαγοράς, ιδιαίτερα κατά το α΄ εξάμηνο 
του έτους.
Η DIS πέτυχε μέσους ημερήσιους ναύλους στη 
spot αγορά $18.592 κατά τους πρώτους εννέα 
μήνες του 2020 έναντι $12.786 το αντίστοι-
χο διάστημα του 2019. Κατά το γ΄ τρίμηνο, το 
οποίο είναι παραδοσιακά το ασθενέστερο για 
την αγορά των product tankers, οι αντίστοιχοι 
ναύλοι κινήθηκαν στα $12.866, αναφέρει ο κ. 
d’Amico.
«Το ξέσπασμα του κορονοϊού οδήγησε σε 
πτώση της ζήτησης για πετρέλαιο και σε μειω-
μένη διυλιστική δραστηριότητα, που με τη σει-
ρά τους είχαν ως αποτέλεσμα μια ήπια αγορά 
για τα product tankers προς το τέλος του Q1. 
Την ίδια ώρα, τα μέλη του OPEC+ απέτυχαν να 
καταλήξουν σε συμφωνία για τις περικοπές στην 
παραγωγή πετρελαίου, προκειμένου να αντισταθ-
μιστεί η πτώση των τιμών λόγω της πανδημίας, 
με αποτέλεσμα Σαουδική Αραβία και Ρωσία να 
αυξήσουν την παραγωγή τους. Η αύξηση της 
παραγωγής και η πτώση της ζήτησης οδήγησαν 
την καμπύλη πετρελαίου σε contago, παρέχοντας 
κίνητρα για αύξηση των αποθεμάτων παγκοσμί-
ως. Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης στην ξηρά 
άγγιξαν την πλήρη χωρητικότητά τους και μεγά-
λες ποσότητες αργού πετρελαίου και παραγώγων 
αυτού κατέληξαν σε δεξαμενόπλοια, μειώνοντας 
την προσφορά των πλοίων και βελτιώνοντας 
την εικόνα της ναυλαγοράς. Μετά τις περικο-
πές από τα μέλη του OPEC και την επιστροφή 
των παραγωγών από τις αρχές Μαΐου, η πλωτή 
αποθήκευση πετρελαίου έπεσε από τα 75 εκατ. 
βαρέλια στα μέσα Μαΐου στα 40 εκατ. βαρέλια 
τον Σεπτέμβριο, με τα κέρδη στη spot αγορά να 
μειώνονται αισθητά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 
κ. d’Amico.
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O επικεφαλής της DIS είναι αισιόδοξος για την 
πορεία της αγοράς μακροπρόθεσμα, τονίζοντας 
ότι το orderbook είναι σε ιστορικά χαμηλά επί-
πεδα κυρίως λόγω κεφαλαιακών περιορισμών και 
των τεχνολογικών εξελίξεων, απαραίτητων προ-
κειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του ΙΜΟ για 
το 2030 και το 2050.
Στο μέτωπο της ζήτησης, ο κ. d’Amico εκτιμά ότι 
η θαλάσσια μεταφορά διυλισμένων προϊόντων 
θα συνεχίσει την ανοδική της τάση, επωφελού-
μενη από τις αυξήσεις στις μέσες αποστάσεις 
ταξιδιού αλλά και από αυξήσεις στη διυλιστική 
δραστηριότητα σε Μέση Ανατολή και Ασία.

Bulk carriers: Πώς διαμορφώνεται  
η προσφορά

Οι παραδόσεις bulkers συνολικής χωρητικότη-
τας 42,2 εκατ. dwt έχουν ανέλθει, από τα μέσα 
Νοεμβρίου, σε υψηλά τετραετίας, παρά τις όποιες 
στρεβλώσεις στα ναυπηγεία λόγω της πανδημί-
ας, τονίζει η BIMCO σε πρόσφατη ανάλυσή της. 
Από την άλλη, bulkers συνολικής χωρητικότητας 
12,5 εκατ. dwt έχουν σταλεί προς διάλυση, με την 

BIMCO να αναμένει ότι επιπλέον 1,5 εκατ. dwt 
θα πάρουν τον δρόμο των διαλυτηρίων έως το 
τέλος του έτους.
Ο στόλος των ore carriers διαμορφώνει σε μεγά-
λο βαθμό τη συνολική προσφορά bulkers, καθώς 
αντιπροσωπεύουν το 54% των συνολικών διαλύ-
σεων φέτος. Σύμφωνα με στοιχεία της BIMCO, 
24 VLOCs, χωρητικότητας 6,7 εκατ. dwt, έχουν 
σταλεί για διάλυση. Παρά το γεγονός ότι οι παρα-
δόσεις των εν λόγω πλοίων κατέχουν ένα μικρό 
ποσοστό επί του συνόλου των παραδόσεων bulk 
carriers (15,4%), τα 20 VLOCs (6,5 εκατ. dwt) που 
παραδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους αντισταθμί-
ζουν τις διαλύσεις. Επιπλέον τέσσερα VLOCs θα 
καθελκυστούν έως το τέλος του έτους, σύμφωνα 
με την BIMCO.
Η ομάδα αναλυτών της BIMCO αναμένει μια 
επιβράδυνση της ανάπτυξης του στόλου bulkers 
το 2021 στο 2%, καθώς το μειωμένο orderbook 
πρακτικά σημαίνει μειωμένες παραδόσεις. Με τα 
μέχρι στιγμής στοιχεία, 23,5 εκατ. dwt αναμένε-
ται να παραδοθούν το 2021.

ΕΚΤ: Δυσοίωνες εκτιμήσεις  
για το ευρωπαϊκό ΑΕΠ

Το ευρωπαϊκό ΑΕΠ δεν θα επανέλθει στο επίπε-
δο όπου βρισκόταν το 2019 παρά το φθινόπωρο 
του 2022, εκτίμησε ο επικεφαλής οικονομολό-
γος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) 
Φίλιπ Λέιν, προσθέτοντας ότι η κατάσταση δεν 
θα βελτιωθεί άμεσα.
«Αυτό που θα παρακολουθούμε στενά είναι η 
κυκλοφορία του ιού, που αναπόφευκτα επηρεά-
ζει τις συμπεριφορές των καταναλωτών, περισσό-
τερο από τα περιοριστικά μέτρα […]. Το ερώτη-
μα είναι πόσο θα διαρκέσει η πανδημία του νέου 
κορονοϊού», ανέλυσε ο Ιρλανδός οικονομολόγος 
σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Les Echos. 
«Αυτό που μοιάζει βέβαιο, αντίθετα, είναι ότι τις 
τελευταίες εβδομάδες του 2020 δεν θα δούμε 
βελτίωση», πρόσθεσε.
Για τον Λέιν, «όσο το εμβόλιο δεν διανέμεται 
μαζικά, θα παραμένουμε σε περίοδο αβεβαιότη-
τας. Το εμβόλιο θα επηρεάσει πάνω απ’ όλα την 
προοπτική του τέλους του επόμενου έτους και 
του 2022, όχι των επόμενων έξι μηνών».
Σύμφωνα με τον κ. Λέιν, «το (ευρωπαϊκό) ΑΕΠ 
δεν θα επιστρέψει στο επίπεδο του 2019 πριν 
από το φθινόπωρο του 2022. Θα υπάρξουν 
μακροπρόθεσμες συνέπειες, για παράδειγμα 
στην εμπιστοσύνη και στις αποταμιεύσεις, στην 
επιστροφή στη δουλειά. Παρά τα εμβόλια, θα 
υπάρξει ζημία διαρκείας. Η ευρωπαϊκή οικονομία 
θα βγει από αυτή την κρίση εξασθενημένη, με 
μεγάλη διάρκεια».

ΕΝ ΠΛΩ
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Διαλύσεις VLCCs: Τέλος στην… «ξηρασία»

H πώληση του πλοίου «Sam», ενός VLCC 25 
ετών, σηματοδοτεί το τέλος μιας επί μακρόν 
«ξηρασίας» στις ανακυκλώσεις πολύ μεγάλων 
δεξαμενόπλοιων.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ομάδα ανάλυ-
σης της BIMCO, έπρεπε να περάσουν 512 ημέρες 
προκειμένου VLCC να σταλεί για ανακύκλωση. 
Πρόκειται μάλιστα για την τέταρτη μεγαλύτερη 
χρονική περίοδο στην ιστορία κατά την οποία 
κανένα VLCC δεν πήρε τον δρόμο προς τα δια-
λυτήρια.
Το τελευταίο VLCC που διαλύθηκε, σύμφωνα με 
στοιχεία της BIMCO, ήταν το «Watban», χωρητικό-
τητας 300.361 dwt. Το εν λόγω πλοίο στάλθηκε για 
scrapping στο Μπανγκλαντές τον Ιούνιο του 2019.
Τον Ιανουάριο του 2020 προκλήθηκε πυρκαγιά 
στο «Sam» (πρώην «Zoya 1») κατά τη διάρκεια 
συντήρησής του. Το VLCC πλοίο για αρκετά χρό-
νια βρισκόταν σε αγκυροβόλιο των ΗΑΕ ως πλω-
τή μονάδα αποθήκευσης πετρελαίου.
Από τον Ιούνιο του 2019, οπότε και διαλύθηκε το 
«Watban», προστέθηκαν στον παγκόσμιο στόλο 
42 VLCCs, μεταφορικής ικανότητας 12,8 εκατ. 
dwt, με τη συνολική χωρητικότητα να ανέρχεται 
σε 255,3 εκατ. dwt.
Η ομάδα ανάλυσης της BIMCO διερωτάται εάν 
η πρώτη, μετά από καιρό, διάλυση VLCC ήταν 
ένα μεμονωμένο γεγονός ή αν άνοιξε η πόρτα 
για περισσότερες διαλύσεις τέτοιου μεγέθους 
δεξαμενόπλοιων.

Ισοζύγιο πληρωμών: Τι δείχνουν τα στοιχεία 
της Τράπεζας της Ελλάδος

Τον Σεπτέμβριο του 2020, το ισοζύγιο τρεχου-
σών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα ύψους 
499 εκατ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 914 εκατ. 
ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2019, λόγω της σημα-
ντικής επιδείνωσης του ισοζυγίου υπηρεσιών, η 
οποία αντισταθμίστηκε μερικώς μόνο από τη 
βελτίωση που παρουσίασαν τα ισοζύγια αγαθών, 
πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων.  
Η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών 
κατά 498 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Σεπτέμ-
βριο του 2019 οφείλεται ως επί το πλείστον 
στην αντιστροφή του ελλείμματος του ισοζυγίου 
καυσίμων, η οποία συνδέεται με την πτώση των 
διεθνών τιμών του πετρελαίου, αναφέρει σε ανα-
κοίνωσή της η Τράπεζα της Ελλάδος. Μικρή βελ-
τίωση σημείωσε και το ισοζύγιο αγαθών χωρίς 
καύσιμα. Σημειώνεται ότι οι συνολικές εξαγωγές 
αγαθών κατέγραψαν μείωση κατά 11,7% σε τρέ-
χουσες τιμές (σε σταθερές τιμές αυξήθηκαν 

κατά 7,4%), ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές μειώ-
θηκαν κατά 17,4% σε τρέχουσες τιμές (-6,8% σε 
σταθερές τιμές).
Ο περιορισμός του πλεονάσματος του ισοζυγί-
ου υπηρεσιών οφείλεται κυρίως στη μείωση των 
καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρε-
σίες, καθώς οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών 
και οι σχετικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 73,9% 
και 71,4% αντίστοιχα σε σχέση με τον περσινό 
Σεπτέμβριο. Επιδεινώθηκε επίσης το ισοζύγιο 
μεταφορών, λόγω της μείωσης των καθαρών 
εισπράξεων από θαλάσσιες και αεροπορικές 
μεταφορές. 
Το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων κατέ-
γραψε μικρό πλεόνασμα, έναντι ελλείμματος τον 
Σεπτέμβριο του 2019, κυρίως λόγω της βελτίωσης 
στο ισοζύγιο λοιπών πρωτογενών εισοδημάτων. 
Το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισο-
δημάτων περιορίστηκε κυρίως λόγω της βελτί-
ωσης του ισοζυγίου των λοιπών εκτός γενικής 
κυβέρνησης τομέων.
Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2020, 
το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε 
έλλειμμα 8,6 δισ. ευρώ, κατά 8,5 δισ. ευρώ μεγα-
λύτερο από εκείνο της ίδιας περιόδου του 2019. 
Η εξέλιξη αυτή οφείλεται εξ ολοκλήρου στη μεί-
ωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσι-
ών, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την 
κατά 3,3 δισ. ευρώ μείωση του ελλείμματος του 
ισοζυγίου αγαθών, καθώς και τη βελτίωση των 
ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισο-
δημάτων.
Η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών 
οφείλεται στη μεγαλύτερη μείωση των εισαγω-
γών, σε απόλυτο μέγεθος, από εκείνη των εξαγω-
γών. Ειδικότερα, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών 
παρουσίασαν μείωση κατά 13,1% σε τρέχουσες 
τιμές, αλλά αύξηση 2,8% σε σταθερές τιμές. Οι 
συνολικές εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 
15,6% σε τρέχουσες τιμές (-5,5% σε σταθερές 
τιμές). Επισημαίνεται ότι η μείωση των εξαγωγών 
και των εισαγωγών σε τρέχουσες τιμές αντανα-
κλά σε μεγάλο βαθμό τη μείωση της αξίας των 
εξαγωγών και των εισαγωγών καυσίμων, αντί-
στοιχα, ως αποτέλεσμα της πτώσης των διεθνών 
τιμών του πετρελαίου.
Η σημαντική μείωση του πλεονάσματος του ισο-
ζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στην επιδείνωση 
κυρίως του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών, 
καθώς και των άλλων επιμέρους ισοζυγίων. Οι 
εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες μειώθη-
καν κατά 78,2% και οι αφίξεις μη κατοίκων ταξι-
διωτών κατά 77,2% σε σχέση με την αντίστοιχη 
περίοδο του 2019, ενώ οι εισπράξεις από μετα-
φορές μειώθηκαν κατά 16,2%.

ΕΝ ΠΛΩ
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Χαρτογράφηση ωκεανών: Εκτόξευση του 
νέου ευρωπαϊκού δορυφόρου Copernicus 
Sentinel-6

Ο νέος ευρωπαϊκός δορυφόρος Copernicus 
Sentinel-6 «Michael Freilich» μοιάζει με ιπτάμε-
νο… σπιτάκι σκύλου, αλλά πρόκειται για έναν 
από τους πιο εξελιγμένους δορυφόρους παρα-
τήρησης της Γης. Εκτοξεύτηκε με επιτυχία το 
Σάββατο 21 Νοεμβρίου από την Καλιφόρνια με 
έναν αμερικανικό πύραυλο SpaceX Falcon 9.
Ο δορυφόρος, ο οποίος αποτελεί τμήμα του προ-
γράμματος Παρατήρησης της Γης Copernicus 
της ΕΕ, διαθέτει ένα υψoμετρικό ραντάρ, με το 
οποίο μπορεί να χαρτογραφεί την τοπογραφία 
της επιφάνειας της θάλασσας. Θα παρέχει, έτσι, 
πολύτιμα δεδομένα για την επιστήμη του κλίμα-
τος και για τη χάραξη πολιτικών σχετικά με την 
κλιματική αλλαγή, μεταξύ άλλων συμβάλλοντας 
στην προστασία εκατομμυρίων ανθρώπων που 
ζουν σε ευάλωτες παράκτιες περιοχές. Επίσης, ο 
δορυφόρος θα παρέχει πληροφορίες σχεδόν σε 
πραγματικό χρόνο σχετικά με τις θαλάσσιες και 
τις καιρικές προβλέψεις.
Ο Sentinel-6 θα κινείται σε ύψος 1.300 χλμ. από 
τη Γη και θα «σαρώνει» έως και το 95% των ωκε-
ανών κάθε δέκα ημέρες. Λαμβάνοντας συνεχείς 
μετρήσεις της επιφάνειας της θάλασσας και του 
ύψους των κυμάτων, καθώς και της ταχύτητας 
του ανέμου, θα παρέχει επίσης πληροφορίες 
ασφάλειας για τις θαλάσσιες συγκοινωνίες και 
μεταφορές.
Ο νέος δορυφόρος θα λειτουργεί παράλληλα με 
τους άλλους δορυφόρους Sentinel στο πλαίσιο 
του Προγράμματος Copernicus. Πρόκειται για 
μια συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργα-
νισμού Διαστήματος (ESA), της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, της EUMETSAT, της Αμερικανικής 
Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA), της Εθνικής 

Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) 
των ΗΠΑ και της Γαλλικής Διαστημικής Υπηρε-
σίας (CNES).
O δορυφόρος ονομάζεται «Michael Freilich», 
προς τιμήν του ωκεανογράφου και επιστήμονα 
της NASA καθηγητή Michael Freilich, ο οποίος 
απεβίωσε φέτος. Σε πέντε χρόνια θα ακολου-
θήσει η εκτόξευση του δίδυμου δορυφόρου 
Copernicus Sentinel-6B.

Νοτιοκορεατικά ναυπηγεία: Ξανά  
στην κορυφή των παραγγελιών πλοίων

Στην κορυφή των παγκόσμιων παραγγελιών πλοί-
ων βρέθηκαν για ακόμα έναν μήνα, τον Οκτώ-
βριο, τα νοτιοκορεατικά ναυπηγεία.
Σύμφωνα με στοιχεία της Clarksons Research, 
τα νοτιοκορεατικά ναυπηγεία εξασφάλισαν 
παραγγελίες ύψους 720.000 CGTs ή το 69% των 
παγκόσμιων παραγγελιών, που ανήλθαν σε 1,04 
εκατ. CGTs. Τα κινεζικά ναυπηγεία ακολούθησαν 
στη δεύτερη θέση, με τις παραγγελίες που εξα-
σφάλισαν εντός Οκτωβρίου να ανέρχονται σε 
250.000 CGTs.
Για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρί-
ου 2020, τα κινεζικά ναυπηγεία βρέθηκαν στην 
κορυφή, συγκεντρώνοντας παραγγελίες 5,22 
εκατ. CGTs, ενώ τα αντίστοιχα νοτιοκορεατικά 
εξασφάλισαν παραγγελίες 3,77 εκατ. CGTs. H 
Ιαπωνία βρέθηκε στην τρίτη θέση, με τα ναυπη-
γεία της να εξασφαλίζουν παραγγελίες 1,05 εκατ. 
CGTs.
Για το ίδιο χρονικό διάστημα, οι συνολικές 
παραγγελίες ανήλθαν σε 11,56 εκατ. CGTs, σημει-
ώνοντας μείωση 48%, από τα 22,4 εκατ. CGTs το 
αντίστοιχο διάστημα του 2019.

«Κύκνειο άσμα» Τραμπ: Προχωρούν οι 
γεωτρήσεις σε προστατευόμενη περιοχή  
της Αρκτικής

Η κυβέρνηση Τραμπ θα καλέσει, πριν από την 
άφιξη του Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο τον 
Ιανουάριο, τις πετρελαϊκές εταιρείες να υποβά-
λουν αίτηση για δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
κοιτασμάτων πετρελαίου στο Εθνικό Καταφύγιο 
Άγριας Ζωής της Αρκτικής στην Αλάσκα, όπου 
ζουν πολικές αρκούδες.
Σε έγγραφο που πρόκειται να δημοσιευτεί στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των ΗΠΑ, το 
αμερικανικό Υπουργείο Εσωτερικών ζητεί από 
τις ενδιαφερόμενες εταιρείες να ενημερώσουν, 
εντός τριάντα ημερών, για το ποια οικόπεδα της 
μεγαλύτερης προστατευόμενης φυσικής περιο-
χής της χώρας θα ήθελαν να υποβάλουν αίτηση 
για άδεια εκχώρησης.

ΕΝ ΠΛΩ
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Κατά τη δύσκολη συγκυρία της πανδημίας, η ελλη-
νική ναυτιλιακή οικογένεια συνεχίζει να στέκεται 
αρωγός στις ανάγκες της Ελλάδας μέσω δωρεών, 
υπενθυμίζοντας ότι σε κρίσιμες συγκυρίες η ελλη-
νική ναυτιλία σύσσωμη δηλώνει παρούσα.
Με γνώμονα τα παραπάνω, τα Ναυτικά Χρονικά 
φιλοξενούν στις σελίδες που ακολουθούν ορι-
σμένα παραδείγματα κοινωνικής προσφοράς και 
δράσης από ναυτιλιακούς φορείς της χώρας, που 
ανακοινώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες. 

ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζει το κοινωφελές έργο της 
η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, η μη κερδοσκοπική εταιρεία που 
ίδρυσε η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), με σκο-
πό να αναπτύσσει υπεύθυνες πρωτοβουλίες προσφο-
ράς της ναυτιλιακής κοινότητας στον τόπο της.
Η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, σε στενή συνεργασία με τους 
εμπλεκόμενους φορείς, υλοποιεί με συνέπεια όλα 
τα προγράμματα που έχει εξαγγείλει για το 2020, 
ενώ προσθέτει συνεχώς νέες μικρές και μεγάλες 
δράσεις στις αυξανόμενες ανάγκες δημόσιων και 
ιδιωτικών φορέων.
Ειδικότερα η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, ανταποκρινόμενη 
άμεσα στις προσπάθειες της χώρας να αντιμε-

τωπίσει την πανδημία, συγκέντρωσε από την 
ελληνική ναυτιλιακή οικογένεια 13 εκατ. ευρώ 
για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγεί-
ας. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, έχουν 
προσφερθεί μέχρι τώρα, για τις ανάγκες Μονά-
δων Εντατικής Θεραπείας, 335 αναπνευστήρες 
ΜΕΘ, 20 φορητοί αναπνευστήρες, 200 μόνιτορ 
παρακολούθησης ζωτικών οργάνων, 100 νοσο-
κομειακές κλίνες νοσηλείας ΜΕΘ, 25.000 ιατρι-
κές μάσκες, 24.900 στολές ιατρικής προστασίας, 
σημαντικές ποσότητες υγειονομικού υλικού και 
αναλωσίμων καθώς και χρηματοδότηση ερευνη-
τικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας.
Επίσης, το ίδιο διάστημα ενισχύθηκε το σημαντι-
κό έργο που επιτελούν τα στελέχη της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Λιμενικού και του Πυροσβεστι-
κού Σώματος για την προάσπιση της δημόσιας 
υγείας, μέσω πλήθους ενεργειών, όπως προσφο-
ρά διαφόρων τύπων οχημάτων και επισκευή του 
μεγαλύτερου σκάφους του Λιμενικού Σώματος 
«Γαύδος» για τη φύλαξη των συνόρων στον 
Έβρο και στο Αιγαίο, καθώς και συνεχή παροχή 

Η ελληνική 
ναυτιλιακή 
οικογένεια, αρωγός 
στις κοινωνικές 
ανάγκες του τόπου
Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους 
λίθους της εθνικής οικονομίας και μόνο τυχαία δεν  
είναι η φήμη της στις διεθνείς θάλασσες. Παράλληλα,  
οι επιχειρηματίες της θάλασσας και τα ναυτιλιακά  
ιδρύματα ανέκαθεν επιτελούσαν σημαντικό κοινωνικό έργο  
στο εσωτερικό και πολλές φορές μακριά από τα φώτα  
της δημοσιότητας, μη λησμονώντας τις ρίζες τους. 



στρώματα και κλινοσκεπάσματα, κατόπιν αιτήμα-
τος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Πέραν των προαναφερθεισών δράσεων, η 
ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ υλοποιεί προγράμματα κοινωνι-
κής προσφοράς, που κατηγοριοποιούνται σε έξι 
τομείς, και συγκεκριμένα στον τομέα της επισιτι-
στικής βοήθειας, στην υγεία, στην κοινωνική πρό-
νοια, στην παιδεία, στα έργα δημόσιου ενδιαφέ-
ροντος και στην αντιμετώπιση κρίσεων. 
Σε αυτό το πλαίσιο, εκτός των άλλων, συνεχίζεται 
έως σήμερα η στήριξη πυροπαθών στις πληγεί-
σες από τις πυρκαγιές περιοχές στην Ανατολική 
Αττική το καλοκαίρι του 2018.

Ίδρυμα Ωνάση

Την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου παραδόθηκε στην 
πολιτεία το δεύτερο μέρος του έργου της ανα-
βάθμισης των υποδομών ΑμεΑ στον Ιερό Βράχο 
της Ακρόπολης, με την εγκατάσταση ενός σύγ-
χρονου ανελκυστήρα πλαγιάς αλλά και την ανα-
βάθμιση των δύο υφιστάμενων διαδρομών ΑμεΑ, 
με δωρεά και υλοποίηση του Ιδρύματος Ωνάση. 

ειδών ατομικής προστασίας για την προφύλαξή τους από τον κορονοϊό.
Η ναυτιλιακή κοινότητα ανταποκρίθηκε άμεσα και στην έκκληση του 
Υπουργείου Παιδείας για την ενίσχυση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, 
με τη δωρεά 5.000 συσκευών tablets, για την κάλυψη των αναγκών μαθητών 
και εκπαιδευτικών σε όλη τη χώρα.
Επιπροσθέτως, με κοινή απόφαση του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. 
Λάτση και της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, στο πλαίσιο του ετήσιου συγχρηματοδοτού-
μενου προγράμματος «Συμπράττουμε για την Υγεία», υλοποιήθηκε προμή-
θεια 24.000 διαγνωστικών τεστ για τον κορονοϊό, με σκοπό την επείγουσα 
κάλυψη σχετικών αναγκών των Πανεπιστημιακών Εργαστηρίων Αθηνών και 
Θεσσαλονίκης και του Ινστιτούτου Παστέρ.
Επίσης, σε εξέλιξη είναι οι διαδικασίες για την προμήθεια και τον εφοδια-
σμό όλων των νοσοκομείων της χώρας με κλινοσκεπάσματα, στο πλαίσιο 
της προσφοράς της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ στον δημόσιο τομέα της υγείας.
Κανονικά πραγματοποιείται και το πρόγραμμα παράδοσης δέκα ταχύπλοων 
περιπολικών σκαφών υψηλών προδιαγραφών, άρτια εξοπλισμένων, Rafnar 1100 
Cabin Bulletproof, στο Λιμενικό Σώμα. Η παράδοση του πρώτου σκάφους έγι-
νε το καλοκαίρι και στη συνέχεια παραδόθηκαν άλλα τρία σκάφη, ανεβάζοντας 
τον συνολικό αριθμό αυτών που έχουν δοθεί ήδη προς χρήση στο Λιμενικό 
Σώμα στα τέσσερα. Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, τα επόμενα έξι σκάφη 
θα παραδοθούν εντός των επόμενων μηνών.
Παράλληλα, στο πλαίσιο βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των κρατου-
μένων, τα σωφρονιστικά καταστήματα όλης της χώρας εφοδιάζονται με 
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Στην τελετή παράδοσης παρευρέθηκαν ο πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η υπουργός 
Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, καθώς 
και ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνης 
Παπαδημητρίου, οι οποίοι ξεναγήθηκαν από τον 
γενικό γραμματέα Πολιτισμού Γιώργο Διδασκάλου 
και τον πρόεδρο της Επιτροπής Συντήρησης Μνη-
μείων Ακροπόλεως Μανόλη Κορρέ.
Μετά την παράδοση του νέου φωτισμού του 
Ιερού Βράχου της Ακρόπολης, το Ίδρυμα Ωνά-
ση σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού 
παραδίδουν το μεγάλο έργο υποδομών ΑμεΑ 
που υλοποιήθηκε με αποκλειστική δωρεά του 
Ιδρύματος Ωνάση.
Παράλληλα, το Ίδρυμα Ίδρυμα Ωνάση, σε συνερ-
γασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, 
έχει αναλάβει μια μεγάλη Εθνική Πρωτοβουλία για 
τις Μεταμοσχεύσεις, η οποία έχει στο επίκεντρό 
της τη δημιουργία του Ωνάσειου Εθνικού Μετα-
μοσχευτικού Κέντρου (ΩΕΜΕΚ), ενός πρότυπου 
νοσοκομείου που θα λειτουργήσει ως «καταλύ-
της» για τις μεταμοσχεύσεις στην Ελλάδα. 
Η επένδυση που πραγματοποιεί το Ίδρυμα Ωνά-
ση στον τομέα των μεταμοσχεύσεων περιλαμβά-
νει την κατασκευή και τη λειτουργία, εντός του 

ΩΕΜΕΚ, εθνικής εμβέλειας Τμήματος Παιδο-
καρδιολογίας και Παιδοκαρδιοχειρουργικής, με 
δυνατότητα διενέργειας και μεταμοσχεύσεων. 
Το νέο, υπερσύγχρονο κέντρο μεταμοσχεύσεων 
ξεκίνησε να κατασκευάζεται τον Δεκέμβριο του 
2019 και αναμένεται να παραδοθεί στην πολιτεία 
το 2023.

Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση

Με ένα αγγειογραφικό συγκρότημα καρδιολογι-
κής χρήσης (στεφανιογράφο) τελευταίας τεχνο-
λογίας εξοπλίζεται η Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδι-
ολογική Κλινική του Γενικού Πανεπιστημιακού 
Νοσοκομείου «Αττικόν». Η νέα αυτή δωρεά του 
Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση πραγμα-
τοποιείται στο πλαίσιο των στοχευμένων παρεμ-
βάσεών του στον τομέα της υγείας, με σκοπό την 
αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού 
νοσοκομειακών μονάδων σε όλη την Ελλάδα, και 
αναμένεται να συμβάλει στην κάλυψη των ανα-
γκών περισσότερων των 2.000 ασθενών ετησίως.
Ο κ. Σπυρίδων Αποστολόπουλος, διοικητής του 
νοσοκομείου «Αττικόν», μεταξύ άλλων, δήλωσε: 
«Το Ίδρυμα Λάτση με τη δωρεά του αποδει-
κνύει την ευαισθησία του προς τον νοσηλευό-
μενο ασθενή, παρέχει ουσιαστική βοήθεια στην 
εύρυθμη λειτουργία ενός από τα μεγαλύτερα 
νοσοκομεία της χώρας και συμβάλλει στην ταχύ-
τερη διακίνηση των ασθενών».
Μία ακόμα δωρεά προσέφερε το Ίδρυμα Ιωάν-
νη Σ.  Λάτση στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής 
Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμινγκ.
Πιο συγκεκριμένα, η αρχιτεκτονική ανακατα-
σκευή και η θωράκιση της ακτινοπροστασίας 
του χώρου όπου εγκαταστάθηκε ο νέος αξονι-
κός τομογράφος που προμηθεύτηκε το Ελληνικό 
Δημόσιο για το Τμήμα Αξονικής Τομογραφίας – 
Μαγνητικής Τομογραφίας του Γενικού Νοσοκο-
μείου Αττικής Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμινγκ 
πραγματοποιήθηκε με δωρεά του Κοινωφελούς 
Ιδρύματος Ιωάννη Σ.  Λάτση.
Από την πλευρά του Ιδρύματος, η κ. Εύα Λιανού, 
γενική διευθύντρια, σημείωσε: «Ο εκσυγχρο-
νισμός του Τμήματος Αξονικής – Μαγνητικής 
Τομογραφίας του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου 
αποτελεί μέρος της στοχευμένης προσπάθειας 
του Ιδρύματος να ενισχύσει τον τομέα της υγεί-
ας μέσω της αναβάθμισης των υποδομών και του 
εξοπλισμού νοσοκομειακών μονάδων ανά την 
Ελλάδα. H συγκεκριμένη δωρεά είχε ως κυρίαρχο 
στόχο την επιτάχυνση της εκτέλεσης των απαι-
τούμενων εργασιών για τη διασφάλιση της απρό-
σκοπτης λειτουργίας του Τμήματος και αποτελεί 
ένα ακόμα εξαιρετικό δείγμα της άψογης συνερ-
γασίας μας με το Σισμανόγλειο Νοσοκομείο».

ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΕΥΠΟΙΙΑ
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Ε. Μαρινάκης-Α. Φράγκου-ΙΟΝ Α.Ε.:  
Η δωρεά στο Κρατικό Νίκαιας

Πρόσφατα ο υφυπουργός Υγείας, κ. Βασίλης 
Κοντοζαμάνης, επισκέφτηκε τη νέα Μονάδα 
Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Γενικού Κρατι-
κού Νοσοκομείου Νίκαιας.
Το κόστος της νέας ΜΕΘ 12 κλινών ανέλαβαν 
οι κ.κ. Ευάγγελος Μαρινάκης, Αγγελική Φρά-
γκου καθώς και η εταιρεία ΙΟΝ Α.Ε. Η εν λόγω 
δωρεά ξεπερνά το 1,5 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για 
ένα έργο που αποτελεί τεράστια αναβάθμιση του 
νοσοκομείου και είναι καίριας σημασίας για την 
ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, αφού εξασφα-
λίζει ευκολότερη πρόσβαση ασθενών σε κλίνες 
ΜΕΘ, που πραγματικά οι πολίτες είχαν τεράστια 
ανάγκη.
Στα εγκαίνια των 12 κλινών, στις 7 Δεκεμβρίου, 
η κ. Α. Φράγκου δήλωσε: «Θέλω να ευχαριστή-
σουμε τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και όλους 
τους εργαζομένους αυτού του νοσοκομείου, για-
τί κάνουν ένα τεράστιο έργο, και αυτό είναι μια 
πολύ μικρή προσφορά στο να διευκολύνουμε τη 
δουλειά τους και ευχαριστούμε για ό,τι κάνουν 
και μας προστατεύουν».
Η κ. Κ. Κωτσιοπούλου, πρόεδρος ΔΣ της ΙΟΝ 
Α.Ε., ευχαρίστησε τους γιατρούς, τους νοση-

λευτές και όλο το προσωπικό, αλλά και «την 
οικογένεια της ΙΟΝ, που στήριξε όλη αυτή την 
προσπάθεια. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που 
μπορέσαμε να συνεισφέρουμε με αυτόν τον τρό-
πο στον μεγάλο αγώνα που δίνουν στο Εθνικό 
Σύστημα Υγείας». 
Ο κ. Ε. Μαρινάκης, με τη σειρά του, ευχαρίστησε 
και αυτός όλους τους γιατρούς του ΕΣΥ και το 
σύστημα Υγείας, τονίζοντας: «Εγώ το βίωσα, κιό-
λας, από τους πρώτους τον Μάρτιο με κορονοϊό, 
και η ανταπόκριση από το σύστημα Υγείας ήταν 
συγκλονιστική. Μου δίνεται η ευκαιρία για άλλη 
μία φορά να ευχαριστήσω όλους εσάς, που κάνε-
τε μια υπερπροσπάθεια αυτή τη στιγμή. Από τη 
δική μας πλευρά, θεωρώ ότι ήταν υποχρέωσή μας 
να συμβάλουμε σε αυτό. Αυτό που έχει σημασία 
είναι ότι αυτές οι δώδεκα κλίνες είναι υπερσύγ-
χρονες, ο εξοπλισμός είναι υπερσύγχρονος και ο 
χρόνος που παραδόθηκαν ήταν το πιο σημαντι-
κό για εμάς, τη στιγμή που η χώρα, ο τόπος το 
έχει ανάγκη. Πιστεύω πολύ σύντομα να βγούμε 
όλοι μαζί δυνατοί από αυτή την πανδημία».

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Μέχρι στιγμής, το ΙΣΝ έχει διαθέσει διεθνώς για 
την παρούσα κρίση δωρεές συνολικού ύψους 
73,7 εκατ. ευρώ. Στην Ελλάδα, έχουν διατεθεί 
πάνω από 32 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο αυτής της 
πρωτοβουλίας. Αυτές οι δωρεές στοχεύουν στην 
ενίσχυση των υποδομών υγειονομικής περίθαλ-
ψης της χώρας και στην καταπολέμηση των κοι-
νωνικο-οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας. 
Στα τέλη του περασμένου Μαΐου, στο πλαίσιο της 
Πρωτοβουλίας, το ΙΣΝ είχε ανακοινώσει δωρεά 
για τη δημιουργία συνολικά 174 κλινών ΜΕΘ και 
Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) σε 15 
νοσοκομεία της χώρας μας, από την Αττική μέχρι 
τη Θεσσαλονίκη, τη Λαμία και την Κρήτη, συνολι-
κού ύψους 16,4 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνει και 

ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΕΥΠΟΙΙΑ
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ένα ολοκληρωμένο πενταετές πρόγραμμα εκπαί-
δευσης γιατρών και νοσηλευτών στις ΜΕΘ. 
Οι νέες κλίνες αναμένεται να εξυπηρετούν 
περισσότερους από 6.500 ασθενείς ετησίως.
Η δωρεά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και κατα-
βάλλεται από όλες τις πλευρές έντονη προσπά-
θεια να αρθούν οι πρωτόγνωρες δυσκολίες που 
θέτει η πανδημία στα κατασκευαστικά προγράμ-
ματα, ώστε οι εργασίες διαμόρφωσης των νέων 
ΜΕΘ να ολοκληρωθούν από τα τέλη του 2020 
μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2021. 
Ήδη μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων, έχουν 
προγραμματιστεί να παραδοθούν οι χώροι στα 
νοσοκομεία ΚΑΤ, «Tζάνειο», «Αττικόν» καθώς 
και «Άγιος Δημήτριος» και «Γ. Γεννηματάς» στη 
Θεσσαλονίκη, οι οποίοι αντιστοιχούν σε 53 νέες 
κλίνες ΜΕΘ και ΜΑΦ. Μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου 
του 2021 θα έχουν παραδοθεί οι χώροι για άλλες 
28 κλίνες σε Ιπποκράτειο Αθήνας, Παίδων «Η 
Αγία Σοφία», Κοργιαλένειο-Μπενάκειο, Βοστά-
νειο Λέσβου, Βενιζέλειο στο Ηράκλειο και «Άγι-
ος Γεώργιος» στα Χανιά. Στα τέλη Ιανουαρίου 
του 2021 αναμένεται να ολοκληρωθεί και το έργο 
για τις επτά νέες κλίνες στο Νοσοκομείο Λαμίας. 
Οι χώροι για τις υπόλοιπες 86 κλίνες θα παρα-
δοθούν στα τέλη Φεβρουαρίου του 2021, στο 
Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, στο Πανεπιστημια-
κό Ηρακλείου και στον Ευαγγελισμό, στον οποίο 
θα δημιουργηθούν 33 νέες κλίνες.
Επιπλέον, το ΙΣΝ, δεδομένης της πολυπλοκότη-
τας της κατάστασης και σε μια προσπάθεια να 

βοηθήσει, όπως και όσο περισσότερο μπορεί 
συνολικά, σε διαφορετικά μέτωπα, έχει προχω-
ρήσει στην υποστήριξη προγραμμάτων διασφά-
λισης σίτισης σε συνεργασία με τη ΜΚΟ «Μπο-
ρούμε», για την υποστήριξη 10.000 συμπολιτών 
μας και οικογενειών που έχουν πληγεί περισσό-
τερο από την πανδημία, καθώς και την ΚΕΔΕ για 
την προμήθεια τροφίμων των Κοινωνικών Παντο-
πωλείων σε όλους τους δήμους ανά την Ελλάδα 
για τη διασφάλιση άμεσης πρόσβασης σε βασικά 
επισιτιστικά αγαθά. 
Το ΙΣΝ στηρίζει, επίσης, την ενίσχυση, την επέ-
κταση και τη συνέχιση της Τηλεφωνικής Γραμ-
μής Ψυχολογικής Υποστήριξης για τον κορονοϊό 
«10306», με δωρεά προς το Εθνικό και Καποδι-
στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). 
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας, το 
ΙΣΝ έχει προχωρήσει σε δωρεές με έμφαση στην 
παροχή έκτακτης βοήθειας και ιατρικής φροντί-
δας σε πρόσφυγες που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα 
επείγουσες συνθήκες σε δύο νησιά υποδοχής 
(Λέσβο και Σάμο) αλλά και στην ενδοχώρα, όπως 
επίσης και στην προσφορά βοήθειας σε ανθρώ-
πους οι οποίοι ζουν με σοβαρές και χρόνιες 
ασθένειες και οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι 
με τους επιπλέον κινδύνους που θέτει η παν-
δημία, καθώς και στην υποστήριξη παιδιών που 
αντιμετωπίζουν δύσκολες συνθήκες στο σπίτι 
τους με δωρεές στους Γιατρούς χωρίς Σύνορα, 
στην Ένωση Ασθενών Ελλάδας, στην Πνοή Αγά-
πης και στην Πρωτοβουλία για το Παιδί.

ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΕΥΠΟΙΙΑ
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Συνέντευξη του John Michael Radziwill,  
CEO της C Transport Maritime και CEO  
και προέδρου της GoodBulk Ltd., στον Χάρη Παππά
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Είμαι αισιόδοξος 
για την αγορά ξηρού 
φορτίου

Ο κ. John Michael Radziwill μιλά στα Ναυτικά Χρονικά για 
τις προοπτικές της αγοράς ξηρού φορτίου, το διαρκώς 
μεταβαλλόμενο κανονιστικό περιβάλλον και τους στόχους 
μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ναυτιλίας. 
Παράλληλα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις σαφείς στρατηγικές 
που πρέπει να υιοθετεί μια ναυτιλιακή εταιρεία απέναντι 
στη μεταβλητότητα της αγοράς. Με γνώμονα τις ελληνικές 
του ρίζες, αναφέρεται τέλος στην ανταγωνιστικότητα του 
ελληνικού νηολογίου και του Πειραιά ως μητροπολιτικού 
κέντρου διαχείρισης πλοίων.

* Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στις αρχές Νοεμβρίου στην αγγλική 

γλώσσα και κατόπιν μεταφράστηκε στα ελληνικά από τη δημοσιογραφική 

ομάδα των Ναυτικών Χρονικών. Μπορείτε να διαβάσετε το πρωτότυπο 

κείμενο στην ιστοσελίδα των Ναυτικών Χρονικών.

Διεθνείς οργανισμοί και ΜΜΕ κάνουν λόγο για αδυναμία της Κίνας  
να εκπληρώσει τις εμπορικές της δεσμεύσεις έναντι των ΗΠΑ, κυρίως 
σε ό,τι αφορά εισαγωγές αγροτικών εμπορευμάτων. Την ίδια ώρα, το 
orderbook κινείται σε χαμηλά επίπεδα. Είστε αισιόδοξος για την πορεία 
της ναυλαγοράς των πλοίων μεταφοράς ξηρών φορτίων; 

Πράγματι οι κινεζικές αγορές αμερικανικών προϊόντων κρίνονται μέχρι στιγ-
μής απογοητευτικές, με τις εισαγωγές αγροτικών εμπορευμάτων να αγγίζουν 
το 38% των συμφωνηθέντων σε όρους αξίας έως τον περασμένο Σεπτέμβριο 
(45% για τα βιομηχανικά προϊόντα και 23% για τα προϊόντα ενέργειας). Αυτό 
πρακτικά σημαίνει ότι οι κινεζικές εισαγωγές θα πρέπει να είναι εξαιρετικά 
ισχυρές κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, καθώς σε διαφορετική περί-
πτωση η Κίνα θα αποτύχει να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της. 
Παρά το γεγονός ότι δεν προσδοκούμε αυτοί οι στόχοι να επιτευχθούν 
πλήρως, αναμένουμε μια αύξηση του διακινούμενου διά θαλάσσης όγκου 
το Q4, ιδιαίτερα για τις εξαγωγές αμερικανικής σόγιας προς την Κίνα, 
καθώς ήδη οι εβδομαδιαίες αποστολές υπερβαίνουν τους ένα εκατομμύ-
ριο τόνους από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Παράλληλα εκτιμούμε υψηλότερες 
εξαγωγές καλαμποκιού από τις ΗΠΑ στην Κίνα, καθώς οι δεσμεύσεις της 
τελευταίας για τις εν λόγω εισαγωγές έχουν αυξηθεί στα 10,6 εκατ. τόνους 
για το 2020-2021, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ, εκ των οποίων έχουν απο-
σταλεί μόλις 1,9 εκατ. τόνοι.
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Για την αγορά ξηρού φορτίου είμαστε αισιόδοξοι 
για τους παρακάτω λόγους: 
• Από την πλευρά της προσφοράς, το 

orderbook βρίσκεται σε χαμηλά τουλάχιστον 
25ετίας, αντιπροσωπεύοντας το 6,3% του 
υφιστάμενου στόλου bulkers, σχεδόν στο 
50% αν συγκριθεί με το αντίστοιχο του 
Νοεμβρίου του περασμένου έτους (10,5%).  
Η πτώση του orderbook είναι αποτέλεσμα 
πολύ περιορισμένων παραγγελιών από 
τις αρχές του έτους (έχουν καταγραφεί 
παραγγελίες μόλις 9,1 εκατ. dwt μέχρι στιγμής 
μεταξύ Ιανουαρίου-Οκτωβρίου, μειωμένες 
κατά 64% συγκριτικά με το αντίστοιχο 
διάστημα πέρυσι).

• Η δραστηριότητα στις διαλύσεις bulkers 
είναι πιο ισχυρή, με 115 πλοία χωρητικότητας 
12,4 εκατ. dwt να έχουν διαλυθεί μεταξύ 
Ιανουαρίου-Οκτωβρίου (αφορά όλους 
τους τύπους bulkers) έναντι 62 πλοίων 
χωρητικότητας 5,6 εκατ. dwt το αντίστοιχο 
διάστημα πέρυσι.

• Από την πλευρά της ζήτησης, οι κινεζικές 
εισαγωγές ορισμένων χύδην ξηρών 
φορτίων παραμένουν πολύ ισχυρές, όπως 
αυτές σιδηρομεταλλεύματος, οι οποίες 
καταγράφουν αύξηση 97 εκατ. τόνων/+11%  
για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-
Οκτωβρίου. 

• Το εμπόριο άλλων προϊόντων επίσης 
είναι σε καλά επίπεδα, όπως οι εισαγωγές 
βωξίτη της Κίνας (+10 εκατ. τόνοι/+12,7%), 
οι εξαγωγές ζάχαρης της Βραζιλίας 
(+9 εκατ. τόνοι/+70,5%), οι εξαγωγές 
σιδηρομεταλλεύματος της Ινδίας (+17,7 εκατ. 
τόνοι/+99%), οι εισαγωγές άνθρακα του 
Βιετνάμ (+11,5 εκατ. τόνοι/+34,5%).

• Έχουμε δει ήδη την Κίνα να εφαρμόζει 
πακέτα οικονομικής στήριξης, τα οποία έχουν 
ενισχύσει την οικονομία της. Καθώς η κινεζική 
οικονομία έχει επιστρέψει στην κανονικότητα, 
το εμπόριο χύδην ξηρών φορτίων έχει 
επωφεληθεί. Τα πακέτα οικονομικής στήριξης 
έχουν επιταχύνει την υλοποίηση projects 
υποδομών, τη μαζική έκδοση ομολόγων για 
τη χρηματοδότηση projects καθώς και την 
ανάπτυξη του τραπεζικού δανεισμού. Το 
πλεονέκτημα της Κίνας είναι ότι πρόκειται 
για μια κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία και, 
όταν γίνεται πολιτική έκκληση για ενότητα και 
επίτευξη οικονομικών στόχων, οι άνθρωποι 
προσπαθούν να τους επιτύχουν. Η παραγωγή 
χάλυβα ήταν αυξημένη κατά 9-12% τον 
περασμένο Αύγουστο και Σεπτέμβριο  
και η πορεία του PMI καταδεικνύει επέκταση 
της κινεζικής οικονομίας από τον Μάρτιο. 

  
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε πρόσφατα 
ένα νέο καθεστώς ως μέσο μείωσης των 
εκπομπών άνθρακα στη ναυτιλία και ενίσχυσης 
του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών. 
Θεωρείτε ότι τέτοιου είδους περιφερειακά μέτρα 
υπονομεύουν τις προσπάθειες του ΙΜΟ για μια 
πιο «πράσινη» ναυτιλία; Οι κανονισμοί αυτοί θα 
αποτελέσουν απειλή για την επιβίωση μικρότερων 
εταιρειών του κλάδου και θα οδηγήσουν σε ένα 
απότομο consolidation πολλών διαχειριστών 
πλοίων; 

Εάν οι νέοι κανονισμοί που προτάθηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούν να ευθυγραμ-
μιστούν με τους κανονισμούς του ΙΜΟ και δεν 
μεταφράζονται σε σύγχυση και σημαντικά κόστη 
για τους πλοιοκτήτες, οι οποίοι ήδη θα πρέπει να 
συμμορφωθούν με μια μακρά λίστα κανονισμών 
(BWTS/scrubber/LSFO κ.λπ.), τότε μπορούν να λει-
τουργήσουν εν αρμονία. Το γεγονός ωστόσο ότι η 
ΕΕ θεωρεί ότι ο ΙΜΟ δεν κάνει αρκετά μάς δίνει μια 
ένδειξη ότι οι κανονισμοί αυτοί θα διαφέρουν και 
θα είναι πιο αυστηροί.
Οι εν λόγω κανονισμοί είναι πράγματι φιλόδοξοι 
και δυνητικά απαιτούν να εξερευνηθεί η χρήση 
εναλλακτικών καυσίμων, η οποία μεταφράζεται σε 
τροποποιήσεις στις μηχανές, που με τη σειρά τους 
προσθέτουν σημαντικά κόστη, τα οποία οι εταιρεί-
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ες δεν μπορούν να υποστηρίξουν χωρίς εξωτε-
ρική χρηματοδότηση. Παράλληλα αυξάνουν τα 
κόστη κατά μήκος όλης της εφοδιαστικής αλυσί-
δας (από τους παραγωγούς στους τελικούς κατα-
ναλωτές). Η πολυπλοκότητα της βιομηχανίας θα 
αυξηθεί, καθώς τα εναλλακτικά καύσιμα, είτε για 
χρήση στις μηχανές είτε για τις υποδομές ανε-
φοδιασμού, δεν είναι εύκολα διαθέσιμα και η 
σταδιακή μετάβαση θα απαιτήσει και την ανάμει-
ξη των κυβερνήσεων.
Οι νέοι κανονισμοί δεν απειλούν μόνο τις 
μικρότερες εταιρείες, αλλά και τις μεγαλύτε-
ρες, οι οποίες επίσης θα υφίστανται αναλογικά 
υψηλότερα κόστη. Πιθανώς να οδηγήσουν σε 
consolidation διαχειριστών υπό το πρίσμα τεχνο-
γνωσίας (καθώς επίσης και από άποψη μείωσης 
του κόστους). Για παράδειγμα, διαχειριστές με 
πολλά πλοία μπορούν να διοχετεύσουν τις γνώ-
σεις και τις εμπειρίες τους προς την επίτευξη του 
στόχου της δραστικής μείωσης των εκπομπών.
 
Οι περιβαλλοντικοί στόχοι του ΙΜΟ για την 
απανθρακοποίηση της ναυτιλίας, με χρονικό 
ορίζοντα το 2050, απαιτούν επενδύσεις σε νέα 
καύσιμα και νέες τεχνολογίες. Αναγνωρίζετε 
κάποια εναλλακτικά καύσιμα, τα οποία θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν άμεση λύση για 
τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος 

της ναυτιλίας; Αμμωνία και υδρογόνο αποτελούν 
βιώσιμες εναλλακτικές; 

Σήμερα όλες οι μηχανές των πλοίων μας είναι 
σχεδιασμένες για να καίνε συμβατικά καύσιμα.  
Η μετάβαση στα εναλλακτικά καύσιμα απαιτεί 
χρόνο, καθώς οι μηχανές χρειάζεται να τροπο-
ποιηθούν και οι υποδομές εναλλακτικών καυσί-
μων να αναβαθμιστούν.
Οδεύοντας προς την επίτευξη των στόχων του 
ΙΜΟ που αφορούν στη συνολική μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη ναυ-
τιλία κατά τουλάχιστον 50% έως το 2050 συγκρι-
τικά με το 2008, θεωρούμε ότι ένας από τους 
ταχύτερους και οικονομικά αποδοτικούς τρό-
πους είναι το slow steaming. Είναι ένα μέτρο στο 

“
Οδεύοντας προς την επίτευξη των στόχων 
του ΙΜΟ που αφορούν στη συνολική μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 
θεωρούμε ότι ένας από τους ταχύτερους και 
οικονομικά αποδοτικούς τρόπους είναι το slow 
steaming. Είναι ένα μέτρο στο οποίο όλοι έχουν 
πρόσβαση, δεν κοστίζει τίποτα και είναι προς 
όφελος όλων.

”
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οποίο όλοι έχουν πρόσβαση, δεν κοστίζει τίποτα 
(στην πραγματικότητα, ίσως εξοικονομούνται και 
χρήματα) και είναι προς όφελος όλων.

Πολλοί πλοιοκτήτες παραδοσιακά επιλέγουν τη 
διαφοροποίηση του στόλου τους προκειμένου 
να αντισταθμίσουν την ακραία μεταβλητότητα 
της ναυλαγοράς. Η προσέγγιση αυτή επιφέρει 
σήμερα τα επιθυμητά αποτελέσματα, δεδομένων 
των αυξημένων απαιτήσεων από flag και port 
states και ναυλωτές; 

Η διαφοροποίηση του στόλου είναι ένας τρόπος 
να αντιμετωπιστεί η μεταβλητότητα της ναυλαγο-
ράς, αλλά δεν είναι ο μοναδικός. Ένας διαφορο-
ποιημένος στόλος με λάθος στρατηγική μπορεί 
να υπόκειται εξίσου, αν όχι περισσότερο, στις 
μεταβολές της αγοράς. Ένας στόλος που συνδυ-
άζει μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες ναυ-
λώσεις είναι επίσης μια καλή στρατηγική για την 
αντιστάθμιση της μεταβλητότητας.
H συμμετοχή σε pool, όπως τα Revenue Sharing 
Agreements (RSAs), τα οποία τρέχει η C Transport 
Maritime (CTM) για τα Supramaxes, Panamaxes 
και Capesizes, αποτελεί επίσης έναν αποτελεσμα-
τικό τρόπο εξομάλυνσης των σκαμπανεβασμάτων 
της αγοράς. Τα pool της CTM έχουν εξαιρετικές 
επιδόσεις, χαμηλό κόστος και προσέγγιση προσα-
νατολισμένη στον ιδιοκτήτη.
 
Η κρίση του ευρώ, το αυστηρότερο ρυθμιστικό 
πλαίσιο της Συμφωνίας της Βασιλείας ωθούν 
τις ευρωπαϊκές τράπεζες εκτός ναυτιλιακής 
χρηματοδότησης. Πόσο εύκολο είναι σήμερα 
για μια ναυτιλιακή εταιρεία να αναζητήσει 

τραπεζική χρηματοδότηση για να ανανεώσει/
επεκτείνει τον στόλο της; Οι τράπεζες της 
Βόρειας Ευρώπης ακολουθούν και εφαρμόζουν 
τα Poseidon Principles. Αναγνωρίζετε άλλους 
τρόπους χρηματοδότησης της ναυτιλίας που 
θα μπορούσαν, αν όχι να αντικαταστήσουν, να 
συμπληρώσουν την τραπεζική χρηματοδότηση; 
Η παραπάνω νέα τάξη πραγμάτων έχει αλλάξει 
τη στρατηγική προσέγγιση και το modus 
operandi παραδοσιακών πλοιοκτητών; 

Η εξασφάλιση χρηματοδότησης είναι ακόμη εφι-
κτή, αλλά με πιο επιλεκτικό τρόπο. Ο όμιλός μας 
διαθέτει μακροχρόνιες σχέσεις με λίγες τράπε-
ζες, οι οποίες μας στηρίζουν αρκετά. Η χρημα-
τοδότηση των ναυτιλιακών εταιρειών είναι σήμε-
ρα πολύ δύσκολη και θα καταστεί ακόμα πιο 
δύσκολη. Σήμερα λίγες μόνο τράπεζες είναι εκεί 
για τη ναυτιλία και κυρίως για εταιρείες με χαμη-
λή μόχλευση και ισχυρή φήμη. Επίσης, με δεδο-
μένο ότι πολλές τράπεζες έχουν υπογράψει τα 
Poseidon Principles (στόχος είναι η δημιουργία 
ενός παγκόσμιου πλαισίου προκειμένου χρημα-
τοδότες να ευθυγραμμιστούν με τους στόχους 
του ΙΜΟ για τη μείωση των GHG εκπομπών της 
ναυτιλίας κατά 50% έως το 2050), η χρηματο-
δότηση των ναυτιλιακών εταιρειών δεν θα είναι 
εύκολη.
Οι εταιρείες leasing ως εναλλακτική έναντι της 
τραπεζικής χρηματοδότησης έχουν γίνει ευρέως 
διαδεδομένες και πολλοί πλοιοκτήτες επιλέγουν 
αυτόν τον τρόπο χρηματοδότησης τα τελευταία 
ένα δύο χρόνια για την αποδέσμευση αναγκαίων 
κεφαλαίων. 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια στροφή 
προς τα ηλεκτρικά οχήματα, απόρροια της 
ανάγκης για περιορισμό υπερθέρμανσης του 
πλανήτη. Πώς αυτή η τάση θα διαφοροποιήσει 
τις παραδοσιακές εμπορικές ροές από και 
προς την Ευρώπη; Βλέπετε στο εγγύς μέλλον 
εμπορεύματα, όπως το κοβάλτιο ή το λίθιο, 
να μεταφέρονται σε μεγαλύτερες ποσότητες, 
δίνοντας έτσι ώθηση στα bulkers; Θεωρείτε 
ότι, με την αύξηση των ηλεκτρικών μέσων 
μεταφοράς στην Ευρώπη την επόμενη δεκαετία, 
θα πρέπει να αναμένουμε αλλαγές στην αγορά 
τόσο του dry όσο και του wet σε ό,τι αφορά  
τα εμπορεύματα που μεταφέρονται; 

Τα φορτία λιθίου και κοβαλτίου που μεταφέ-
ρονται είναι κάτω από ένα εκατομμύριο τόνους 
παγκοσμίως και ως εκ τούτου είναι σχετικά ασή-
μαντα, μπροστά στους 5 δισ. τόνους ξηρού φορ-
τίου που μεταφέρονται ετησίως.
Η στροφή προς τα ηλεκτρικά οχήματα θα μει-
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ώσει σίγουρα τις εκπομπές 
CO2, αλλά το ποσοστό μεί-
ωσης των συνολικών εκπο-
μπών είναι υπό αμφισβήτη-
ση, καθώς η ηλεκτροδότηση 
ενδεχομένως να προέρχεται 
από μονάδες που εκπέμπουν 
CO2.

Πόσο ανταγωνιστική 
είναι η Ελλάδα ως κράτος 
σημαίας και ο Πειραιάς 
ως μητροπολιτικό κέντρο 
διαχείρισης πλοίων; Πόσο 
ανταγωνιστικό είναι το 
ελληνικό νηολόγιο σε 
σύγκριση με άλλα εθνικά 
νηολόγια και ποιες πολιτικές 
θα πρέπει να εφαρμόσει 
η κυβέρνηση προκειμένου 
η Ελλάδα να προσελκύσει 
περισσότερους πλοιοκτήτες, 
διαχειρίστριες και third-
party management εταιρείες; 

Τα πλοία υπό ελληνική 
σημαία αντιπροσωπεύουν σήμερα κάτω από το 
20% του συνολικού ελληνόκτητου στόλου, κυρί-
ως διότι το ελληνικό νηολόγιο ως εθνικό νηολό-
γιο δεν είναι τόσο ανταγωνιστικό όπως είναι οι 
σημαίες ευκαιρίας, παρά το γεγονός ότι η Ελλά-
δα διαθέτει ποιότητα και εμπειρία ως ναυτιλια-
κό κράτος. Τα κόστη επάνδρωσης των πλοίων 
είναι υψηλότερα και οι απαιτήσεις για τη σύνθε-
ση, σύμφωνα με τις οποίες ένας συγκεκριμένος 
αριθμός Ελλήνων αξιωματικών πρέπει να ναυτο-
λογείται, αποτελούν εμπόδιο (συχνά είναι δύσκο-
λη η εξεύρεση πολλών αξιωματικών ελληνικής 

εθνικότητας). Με δεδομένο ότι αποτελούν πάνω 
από το 60% των τρεχόντων εξόδων των πλοίων, 
τα κόστη επάνδρωσης πρέπει να κυμαίνονται σε 
ανταγωνιστικά πλαίσια, προκειμένου να μπορού-
με να διαχειριζόμαστε έναν οικονομικά αποδο-
τικό και με διεθνή προσανατολισμό στόλο, που 
θα ανταγωνίζεται για την εξεύρεση φορτίων στην 
παγκόσμια αγορά με οποιοδήποτε άλλο ποντο-
πόρο πλοίο και διαχειρίστρια εταιρεία είτε είναι 
κινεζικών, ινδικών, ιαπωνικών, ινδονησιακών κ.λπ. 
συμφερόντων.
Η εγγραφή πλοίων στο ελληνικό νηολόγιο 
δυσχεραίνεται από γραφειοκρατικές διαδικασίες, 
οι οποίες είναι πολύ πιο χρονοβόρες και πολύ-
πλοκες απ’ ό,τι οι διαδικασίες για την εγγραφή 
πλοίων σε άλλα νηολόγια.
Ωστόσο, η ελληνική κυβέρνηση πρόσφατα προέ-
βη σε ενέργειες προκειμένου περισσότερα πλοία 
να φέρουν την ελληνική σημαία και ελπίζουμε ότι 
αυτές οι κινήσεις θα είναι επιτυχείς.
Ως κέντρο διαχείρισης πλοίων, ο Πειραιάς μπο-
ρεί να είναι ανταγωνιστικός, καθώς το ναυτιλιακό 
cluster στη χώρα είναι από τα μεγαλύτερα (νομι-
κοί, ναυλομεσίτες, ασφαλιστές είναι όλοι συγκε-
ντρωμένοι σε κοντινή απόσταση).

Θα επιλέγατε να ενισχύσετε την παρουσία 
σας στην Ελλάδα και, εάν ναι, υπό ποιες 
προϋποθέσεις; 

Η Ελλάδα διαθέτει κάποια πολύτιμα ανταγωνι-
στικά πλεονεκτήματα, συμπεριλαμβανομένων 
του αριθμού και της ποιότητας των ναυτιλιακών 
εταιρειών, οι οποίες κατέχουν ηγετική θέση στην 
παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία, και της παρου-
σίας ενός συνόλου ναυτιλιακών δραστηριοτήτων. 
Όλα τα παραπάνω την καθιστούν σίγουρα μια 
ελκυστική επιλογή. 

“
H συμμετοχή σε pool, 
όπως τα Revenue 
Sharing Agreements 
(RSAs), τα οποία 
τρέχει η C Transport 
Maritime (CTM) για τα 
Supramaxes, Panamaxes 
και Capesizes, 
αποτελεί επίσης έναν 
αποτελεσματικό τρόπο 
εξομάλυνσης των 
σκαμπανεβασμάτων 
της αγοράς. Τα pool της 
CTM έχουν εξαιρετικές 
επιδόσεις, χαμηλό 
κόστος και προσέγγιση 
προσανατολισμένη  
στον ιδιοκτήτη.

”



VARIETY OF SERVICES WITH TOP QUALITY 
AND EFFICIENCY

• Diesel Generators Overhauling
• Main Engines Overhauling

• Steam Turbines
• Engine Machinery

• Deck Machinery

Ships Repairs, Workshop & Spare Parts

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

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

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

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

 www.marine-experts.gr

• Workshop Services

• Spare Parts

YOUR TRUSTED PARTNERS ROUND THE CLOCK AROUND THE WORLD

• Chris Marine LDM service
• Chris Marine HONX honing service
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Συνέντευξη του Rodrigo da Costa,  
Εκτελεστικού Διευθυντή του Οργανισμού  
του Ευρωπαϊκού Global Navigation Satellite System (GSA), στον Γιάννη Θεοδωρόπουλο
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Επενδύσεις 
στο Διαστημικό 
Πρόγραμμα της 
ΕΕ φέρνουν απτά 
αποτελέσματα για 
τους πολίτες, τις 
επιχειρήσεις και  
τις κυβερνήσεις
Ο κ. Rodrigo da Costa μιλάει στα Ναυτικά Χρονικά για τη συμβολή των 
διαστημικών προγραμμάτων στην προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος 
και στην ενίσχυση της ασφάλειας στη θάλασσα, για την εμπειρία του GSA 
κατά την περίοδο της πανδημίας, τις προτεραιότητες που ο ίδιος θέτει ως 
νέος εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισμού και το πώς αντιλαμβάνονται  
οι Ευρωπαίοι πολίτες τα προγράμματα που εστιάζουν σε διαστημικές έρευνες.

Τα τελευταία χρόνια, η προστασία του περιβάλλοντος από τις 
δραστηριότητες της ναυτιλίας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα 
για την ευρύτερη βιομηχανία. Με ποιους τρόπους μπορούν τα 
διαστημικά προγράμματα Galileo και Copernicus να συμβάλουν 
στην επίτευξη αυτού του στόχου και πόσο ουσιαστική είναι αυτή 
η συνεισφορά; 

Για την προστασία του περιβάλλοντος, και συγκεκριμένα του 
θαλάσσιου, τόσο η άμεση απόκριση από τις αρμόδιες αρχές όσο 
και ο ακριβής προσδιορισμός της θέσης του πλοίου είναι μείζο-
νος σημασίας. Ο GSA, προωθώντας τη χρήση των συστημάτων 
Galileo και Copernicus, βοηθά τις ναυτιλιακές να βελτιστοποιή-
σουν τις παραπάνω διαδικασίες. Θα σας εξηγήσω αμέσως πώς.
Το ψήφισμα MSC.401 του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού 
προτρέπει τις κυβερνήσεις κρατών-μελών να εφαρμόσουν τη 
χρήση δεκτών πολλαπλών συχνοτήτων (multi-GNSS receivers) 
για την ακριβέστερη πλοήγηση των πλοίων. Με δεδομένο ότι οι 
περισσότεροι δέκτες συστημάτων πλοήγησης σήμερα λαμβάνουν 
σήματα από ένα παγκόσμιο σύστημα δορυφορικής πλοήγησης 

“
Όπως τα αυτόνομα αυτοκίνητα 
προβλέπεται να αναδιαμορφώσουν 
το τοπίο της αυτοκινητοβιομηχανίας, 
έτσι και τα αυτόνομα πλοία θα 
αποτελέσουν την επόμενη μεγάλη 
καινοτομία στις θαλάσσιες 
μεταφορές.

”
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(GNSS) και για να στηρίξουμε τον IMO, επενδύ-
ουμε σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης με 
σκοπό τη δημιουργία δεκτών που είναι συμβατοί 
και με το Galileo εκτός των άλλων συστημάτων. 
Η χρήση δεκτών πολλαπλής συχνότητας, σε 
συνδυασμό με την ενίσχυση των σημάτων του 
GPS από το EGNOS (ευρωπαϊκό περιφερειακό 
σύστημα δορυφορικής πλοήγησης), προσφέ-
ρει υψηλής ποιότητας χρονοπροσδιορισμό και 
προσδιορισμό θέσης των πλοίων. Συνδυάζοντας 
την ακριβή θέση του πλοίου με εικόνες υψηλής 
ευκρίνειας, προερχόμενες από τους δορυφό-
ρους Copernicus, οι αρχές μπορούν να φτάσουν 
ευκολότερα στο σημείο του συμβάντος και να 
περιορίσουν τον αρνητικό αντίκτυπο π.χ. πετρε-
λαιοκηλίδων ή να αντιμετωπίσουν ακόμα και την 
παράνομη αλιεία. 
Η χρήση του Galileo και του EGNOS στη ναυτι-

λία συμβάλλει επίσης στη μείωση των 
ρύπων των καυσίμων μέσω της βελτι-
στοποίησης της ακρίβειας της πορείας 
των πλοίων.
Το Marec project, μεταξύ άλλων, είναι 
ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, 
το οποίο προετοιμάζει κατευθυντήρι-
ες γραμμές προς τους κατασκευαστές 
δεκτών EGNOS.

Ο GSA προσβλέπει επίσης στην 
ενίσχυση της ασφάλειας στη 
θάλασσα. Ποιες είναι οι κορυφαίες 
προτεραιότητες και συνέργειες 
του GSA για την ασφάλεια 
πληρωμάτων, πλοίων και του υδάτινου 
περιβάλλοντος; 

Η ασφάλεια του πληρώματος είναι 
–και θα συνεχίσει να είναι– η ύψι-
στη προτεραιότητα για τον ναυτιλι-
ακό κόσμο. Ας μην ξεχνάμε βέβαια 
και τους αλιείς και τους ιστιοπλόους. 
Ασχολούμαι με την ιστιοπλοΐα και έχω 
βρεθεί πολλές φορές σε φουρτουνια-
σμένες θάλασσες. Οι υπηρεσίες έρευ-
νας και διάσωσης του Galileo είναι μια 
μοναδική λειτουργία του ευρωπαϊκού 
δορυφορικού συστήματός μας. Όταν 
κάποιος ενεργοποιεί ένα EPIRB ή PLB, 
τότε η υπηρεσία Galileo SAR αναμετα-
δίδει το σήμα κινδύνου στις υπηρεσίες 
έρευνας και διάσωσης μέσω ενός ειδι-
κού συστήματος (payload) ενσωματω-
μένου στους δορυφόρους Galileo. 
Στη διαδικασία αυτή εμπλέκονται τρεις 
επίγειοι σταθμοί εγκατεστημένοι σε 
στρατηγικά σημεία ανά την Ευρώπη 

(Κύπρος, Κανάριοι Νήσοι, Σβάλμπαρντ). Η καινο-
τομία στην υπηρεσία αυτή (μοναδική έως σήμερα) 
είναι το επιβεβαιωτικό μήνυμα που λαμβάνει ο χρή-
στης ότι οι υπηρεσίες διάσωσης έλαβαν το σήμα 
του και ότι η τοποθεσία του έχει προσδιοριστεί. 
H υπηρεσία Galileo Return Link Service αυξάνει 
τα ποσοστά επιβίωσης, δίνοντας μια ψυχολογι-
κή ώθηση στους ανθρώπους που βρίσκονται σε 
κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Σύμφωνα με το 
COSPAS-SARSAT, χάρη στο Galileo Search & 
Rescue, το διεθνές σύστημα SAR σώζει ετησίως 
πάνω από 2.000 ανθρώπινες ζωές.
Μέσω χρηματοδότησης του GSA, το Helios 
Project εξοπλίζει PLBs (Personal Location 
Beacons) & EPIRBs με την υπηρεσία Galileo 
Return Link Service. O πρώτος PLB με αυτή την 
υπηρεσία θα είναι σύντομα διαθέσιμος και στην 
Ελλάδα, τον Δεκέμβριο του 2020.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
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Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησής 
σας, η αποφυγή σύγκρουσης πλοίων όπως και η 
προσάραξή τους σε αβαθή νερά κυρίως πλωτών 
ποταμών αλλά και λιμανιών είναι κάτι που έχει 
απασχολήσει τον GSA. Σε αυτές τις περιπτώσεις, 
ακριβής πλοήγηση και μανούβρες είναι απαραί-
τητες για την πρόληψη ατυχημάτων που έχουν 
αντίκτυπο στο πλοίο, στο περιβάλλον και πιθα-
νώς στο πλήρωμα. Μέσω του ευρωπαϊκού προ-
γράμματος Horizon 2020, χρηματοδοτούμε δύο 
projects, το Hull to Hull και το PREParE SHIPS, 
που προσβλέπουν στην πρόληψη τέτοιων ατυ-
χημάτων.
Το PREParE SHIPS συγκεκριμένα στηρίζεται στα 
Galileo, EGNOS και Copernicus και, σε συνδυα-
σμό με άλλα δεδομένα, όπως machine learning, 
ένα πλοίο μπορεί να προβλέψει και τελικά να 
αποτρέψει πιθανή σύγκρουση με άλλα γειτονικά 
πλοία. Πέρα από την αποφυγή συγκρούσεων, η 
εφαρμογή φέρνει επιπλέον οφέλη, όπως λιγό-
τερο «ενεργειακά δαπανηρές μανούβρες», συμ-
βάλλοντας έτσι στους στόχους του ΙΜΟ για τη 
μείωση των ρύπων.
Το Hull to Hull στηρίζεται στην ίδια λογική, προ-
σφέροντας επίσης υπηρεσίες για την αποφυγή 
προσαράξεων.

Θεωρείτε ότι κρίσεις όπως αυτή του κορονοϊού 
που βιώνουμε ανοίγουν τον δρόμο για την 
περαιτέρω χρήση ψηφιακών, δορυφορικών 
συστημάτων στη ναυτιλία; Ποια η εμπειρία του 
GSA τους τελευταίους μήνες, κατά τους οποίους 
επικρατεί η πανδημία του Covid; 

Ο Covid-19 σίγουρα μας δίδαξε πώς να γίνου-
με πιο αποτελεσματικοί, θέτοντας ως προτεραι-
ότητα τις ανθρώπινες ζωές. Η πανδημία φυσικά 
επηρέασε τις λειτουργίες των πλοίων αλλά και 
των λιμανιών. Η είσοδος της δορυφορικής πλο-
ήγησης στην αυτοματοποίηση εφαρμογών, όπως 

κρένια και straddle carriers, είναι ένας τομέας 
που εξερευνούμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Σε περι-
πτώσεις πανδημιών όπως αυτή που βιώνουμε, η 
χρήση δορυφορικών συστημάτων μπορεί να μει-
ώσει την παρουσία προσωπικού και κατ’ επέκτα-
ση τον κίνδυνο μόλυνσης λόγω συνωστισμού.
Στο πλαίσιο αυτό, το Logimatic project ανέπτυ-
ξε τεχνολογία η οποία, χάρη στα σήματα υψηλής 
ακριβείας από το Galileo αλλά και στις διορθώ-
σεις των σημάτων του GPS που προσφέρει το 
EGNOS, επιτρέπει την αυτοματοποίηση των ήδη 
υπαρχόντων οχημάτων φορτοεκφόρτωσης στα 
ευρωπαϊκά λιμάνια. Μάλιστα, το λιμάνι της Θεσ-
σαλονίκης πήρε μέρος στη δοκιμή του project σε 
straddle carriers.

Η αυτοματοποίηση των διαδικασιών και οι 
νέες τεχνολογίες γενικότερα στις μεταφορές 
εισέρχονται δυναμικά και στη ναυτιλία. Ποια 
εφόδια θα πρέπει να διαθέτουν οι εργαζόμενοι 
και τα πληρώματα σε όλους τους κλάδους των 
μεταφορών προκειμένου να ανταποκριθούν στη 
νέα πραγματικότητα και στις νέες απαιτήσεις 
(κανονισμοί, κ.λπ.); Θεωρείτε ότι θα δούμε 
σύντομα αυτόνομα πλοία να επιχειρούν  
στα διεθνή ύδατα; 

Η αυτοματοποίηση των διαδικασιών στον χώρο 
της ναυτιλίας ξεκινά έχοντας ως γνώμονα τις ανά-
γκες των υπαλλήλων αλλά και του πληρώματος, 
έτσι ώστε να αυξήσουμε την ασφάλεια και να 
επιτύχουμε υψηλή αποδοτικότητα. Η αυτοματο-
ποίηση εκτελείται σε διάφορα επίπεδα, με τους 
επόπτες να παρακολουθούν τις λειτουργίες, σε 
περίπτωση που χρειαστεί να πάρουν τον έλεγχο 
των μηχανημάτων. Το Logimatic project, που ανέ-
φερα προηγουμένως, ακολουθεί αυτή τη λογική, 
δηλαδή τη μερική αυτοματοποίηση με επίβλεψη. 
Σε αυτή την περίπτωση, οι χειριστές θα πρέπει να 
εκπαιδευτούν κατάλληλα, ώστε να μπορέσουν να 
συνεχίσουν τη δουλειά τους με τα νέα δεδομένα.
Η αυτοματοποίηση συμβάλλει θετικά στη μείωση 
του χρόνου εργασίας, αλλά και στη μείωση ατυ-
χημάτων των χειριστών (π.χ. ανάβαση κάποιου 
χειριστή σε κρένια σε κακές καιρικές συνθήκες).
Όπως τα αυτόνομα αυτοκίνητα προβλέπεται να 
αναδιαμορφώσουν το τοπίο της αυτοκινητοβι-
ομηχανίας, έτσι και τα αυτόνομα πλοία θα απο-
τελέσουν την επόμενη μεγάλη καινοτομία στις 
θαλάσσιες μεταφορές. Πλήρως αυτόνομα πλοία 
φυσικά δεν επιχειρούν σε διεθνή ύδατα, ωστόσο 
ο ΙΜΟ έχει ξεκινήσει συζητήσεις σχετικά με τη 
μελλοντική τους λειτουργία. Σίγουρα η δορυφο-
ρική τεχνολογία θα παίξει καθοριστικό ρόλο σε 
ένα τέτοιο εγχείρημα.





50

Ποιες θα είναι οι κορυφαίες προτεραιότητες και 
πρωτοβουλίες της θητείας σας; Πού βρίσκεται 
το Διαστημικό Πρόγραμμα της ΕΕ σε σχέση 
με αντίστοιχα προγράμματα των ΗΠΑ ή της 
Ρωσίας; 

H Ευρωπαϊκή Ένωση προβαίνει στη δημιουργία 
–για πρώτη φορά– ενός ολοκληρωμένου δια-
στημικού προγράμματος, το οποίο προσβλέπει 
στη δημιουργία συνεργειών και στην ανάπτυξη 
εφαρμογών, συνδυάζοντας τη δορυφορική πλο-
ήγηση (μέσω των EGNOS και Galileo), την παρα-
τήρηση της Γης (μέσω του Copernicus) και τις 
τηλεπικοινωνίες μέσω του GOVSATCOM, στο 
οποίο η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά. Ο μελλοντι-
κός EUSPA θα έχει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη 
αυτού του προγράμματος.
Βασική προτεραιότητά μου είναι να οικοδομήσω 
έναν οργανισμό ο οποίος, με γνώμονα τις ανά-
γκες των χρηστών, θα συνεχίσει να σχεδιάζει και 
να προσφέρει προηγμένες δορυφορικές υπηρε-
σίες, οι οποίες θα στηρίξουν τη δημιουργία ενός 
οικοσυστήματος αποτελούμενου από μικρομε-
σαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις και καινοτόμους 
επιχειρηματίες.
Δεσμεύομαι να μεγιστοποιήσω τον ρόλο που 
διαδραματίζει το διάστημα στην επίτευξη των 
προτεραιοτήτων της ΕΕ, όπως η μετάβαση στην 
ψηφιακή εποχή με την ταυτόχρονη συμβολή 
όλων των κρατών-μελών.

Τέλος, ως εκτελεστικός διευθυντής του Οργανι-
σμού, είμαι βέβαιος ότι τα πλήρως καταρτισμένα 
στελέχη του GSA θα συνεχίσουν να παρέχουν 
ασφαλείς και υψηλού επιπέδου δορυφορικές 
υπηρεσίες.

Με γνώμονα την απαίτηση όλων των 
κοινωνιών της Δύσης για ένα πιο ανθρώπινο 
πλαίσιο διαβίωσης, ειδικά μετά το τέλος 
της πανδημίας, θεωρείτε ότι τα ευρωπαϊκά 
κονδύλια σε προγράμματα όπως αυτά 
που εστιάζονται σε διαστημικές έρευνες 
πιθανώς να αντιμετωπιστούν με μεγαλύτερη 
επιφυλακτικότητα από τους πολίτες αλλά 
και τους ευρωβουλευτές, που θα ήθελαν 
να υπάρξουν μεγαλύτερα κονδύλια για 
πιο ουσιαστικές και άμεσες ανάγκες της 
ανθρωπότητας; 

Κατανοώ πλήρως τις δύσκολες στιγμές που βιώ-
νουν οι Ευρωπαίοι συμπολίτες μας. Οι επενδύ-
σεις στο Διαστημικό Πρόγραμμα της ΕΕ, ωστόσο, 
φέρνουν απτά αποτελέσματα για τους πολίτες, 
τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις, καθιστώ-
ντας την ευρωπαϊκή οικονομία μας πιο ισχυρή 
και βοηθώντας την Ευρώπη να βγει πιο ανθεκτική 
από την πανδημία.
Ενδεικτικά, θα ήθελα να αναφέρω ότι, χάρη στο 
EGNOS, ασθενοφόρα-αεροπλάνα και ελικόπτε-
ρα μπορούν να προσγειωθούν σε αεροδρόμια 

και ελικοδρόμια νοσοκομείων ακόμα και 
σε κακές καιρικές συνθήκες με μηδενική 
ορατότητα. Επιπλέον, οι επίγειες δομές 
του Galileo Search and Rescue αναβαθ-
μίστηκαν σημαντικά μέσα στο καλοκαίρι 
για να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους. 
Αναφορικά με τον Covid-19, ο GSA, σε 
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και με εταιρείες από τα κράτη-μέλη της 
ΕΕ, δημιούργησε το Galileo Green Lane 
App. Πρόκειται για μια εφαρμογή η οποία, 
στηριζόμενη στο Galileo, βοηθά οδηγούς 
φορτηγών και εταιρείες logistics να προ-
γραμματίσουν με ευκολία τις διανομές 
σημαντικών προϊόντων και αγαθών όπως 
φάρμακα στην Ευρώπη με βάση την κίνη-
ση που επικρατεί στα σημεία διέλευσης 
μεταξύ των χωρών. Επομένως, πιστεύω 
πως πρέπει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε 
τις επενδύσεις στο Διαστημικό Πρόγραμ-
μα της ΕΕ. Αν και οι δορυφόροι είναι μια 
αόρατη για εμάς υποδομή, τα οφέλη που 
προκύπτουν από αυτήν είναι πολύ παρα-
πάνω από ορατά σε εμάς στη Γη.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ



MARILOT
ELECTRONICS

Authorized agents and distributors in 
Greece and Cyprus

Your trusted 
partner in 
navigation & 
communication 
electronics

Our mission is to provide reliable, e�cient 
and cost-e�ective solutions, to engender 
trust and to build long term relationships 
with our customers, partners and 
employees. In Marilot we aim to become 
your trusted provider of sustainable 
maritime solutions.

Our core activities incorporate the design 
and implementation of turn-key 
navigation and communication solutions, 
and the provision of high quality services 
on sales, maintenance and support issues, 
through highly trained and experienced 
personel.

24/7 support
New Buildings
Installation
Maintenance
Repair
Surveys
Spare Parts

info@marilot.grwww.marilot.gr+30.210.45.37.374

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Big Banner Final (No Color).pdf   1   11/10/2020   5:10:21 PM



52

Διεθνή
Ύδατα
Ειδήσεις από τις θάλασσες 
του κόσμου

Επιμέλεια: 
Γιάννης Θεοδωρόπουλος,
Μιχάλης Νικολάου

Ναυτιλιακή 
Επιχειρηματικότητα
–––

Commodity trading: Το deal που αλλάζει  
τις ισορροπίες

Η δισεκατομμυριούχος Margarita Louis-Dreyfus 
συμφώνησε στην πώληση του 45% της Louis 
Dreyfus Company, ενός από τους κορυφαίους 
commodity traders του κόσμου, στο κρατικό 
wealth fund του Άμπου Ντάμπι ADQ.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα διεθνών ΜΜΕ, πρό-
κειται για εξέλιξη-ορόσημο στην 169χρονη ιστο-
ρία της LDC, καθώς για πρώτη φορά κάνει άνοιγ-
μα σε μετόχους εκτός οικογενείας. Η συμφωνία 
αποτελεί μια ένεση ρευστότητας για την ίδια την 
εταιρεία, αλλά και προσωπικά για τη Margarita 
Louis-Dreyfus, η οποία τα τελευταία χρόνια λάμ-
βανε σημαντικά μερίσματα για την αποπληρωμή 

δανειακών υποχρεώσεων.
Η τιμή πώλησης ακόμη παραμέ-
νει άγνωστη, ωστόσο σύμφωνα 
με πηγές από την εταιρεία κατ’ 

ελάχιστον $800 εκατ. από την πώληση θα επεν-
δυθούν στην LDC.
Για το fund ΑDQ, η εξαγορά μεριδίου της LDC 
σηματοδοτεί μια προσπάθεια για την ενίσχυση 
της ασφάλειας της τροφικής αλυσίδας στα Ηνω-
μένα Αραβικά Εμιράτα, τη στιγμή που, εν μέσω 
πανδημίας, κυβερνήσεις ανά τον κόσμο σπεύ-
δουν να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες προμή-
θειες για τους πληθυσμούς τους.
Δεν είναι μάλιστα η πρώτη φορά που μια κρατική 
εταιρεία επενδύσεων προβαίνει σε εξαγορά μερι-
δίου εταιρείας μεταφοράς αγροτικών εμπορευ-
μάτων. Η Temasek Holdings Pte της Σιγκαπούρης 
κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της Olam 
International, ενώ το 2012 το επίσης σιγκαπουριανό 
fund GIC Pte εξαγόρασε το 5% της Bunge Ltd., πριν 
τελικά το πουλήσει σε ξένους επενδυτές.
Υπενθυμίζεται ότι το 2011 είχαν ξεκινήσει συνομι-
λίες για τη συγχώνευση δραστηριοτήτων της LDC 
με την Glencore Plc, ωστόσο έπεσαν στο κενό.

Είσοδος (και) της Trafigura στο Βόρειο 
Πέρασμα

Την εμπλοκή της Trafigura στο έργο Vostok Oil 
ανακοίνωσε η Rosneft, με ποσοστό 10%, χωρίς να 
αποκαλύπτεται το τίμημα της εξαγοράς.

 H κ. Margarita Louis-Dreyfus, πρόεδρος της Louis Dreyfus Company. 



Το Vostok Oil, ένα μεγαλεπήβολο επενδυτικό 
σχέδιο, προβλέπει τη δημιουργία μεγάλου αριθ-
μού εξορυκτικών μονάδων και των σχετικών υπο-
δομών, με στόχο την παραγωγή και τις εξαγω-
γές έως και 100 εκατ. τόνων πετρελαίου ετησίως. 
Επιπλέον, προβλέπεται η κατασκευή λιμένα στο 
βόρειο άκρο της χερσονήσου Taymyr ως μέρος 
του έργου.
Έως το 2025, μέχρι και 30 εκατ. τόνοι πρόκειται 
να παραχθούν και να παραδοθούν σε όλη τη δια-
δρομή του Βόρειου Περάσματος.
Η Trafigura αποτελεί μακροχρόνιο συνεργάτη 
της ρωσικής Rosneft, καθώς από το 2013 πολλά 
εκατομμύρια τόνοι πετρελαίου αποτελούν αντι-
κείμενο συναλλαγών από την εταιρεία με έδρα τη 
Σιγκαπούρη. Αναλυτής της αγοράς ανέφερε στην 
εφημερίδα RBC ότι η συμμετοχή της Trafigura θα 
φτάσει σε «όχι λιγότερο από 7 δισ. δολάρια».
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Rosneft, Igor Sechin, 
η ανάπτυξη του Vostok Oil θα περιλαμβάνει την 
κατασκευή δεκαπέντε νέων βιομηχανικών οικι-
σμών, τριών αεροδρομίων, ενός λιμένα, αρκετών 
χιλιάδων χιλιομέτρων νέων αγωγών, 3.500 χλμ. 
νέων γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας και χωρη-
τικότητας ηλεκτρικής ισχύος 2.000 MW, ενώ θα 
δημιουργήσει 100.000 νέες θέσεις εργασίας και θα 
οδηγήσει σε ετήσια αύξηση 2% του εθνικού ΑΕΠ.

Το άνοιγμα των Fincantieri στο Μεξικό

Τα ναυπηγεία Fincantieri υπέγραψαν πρόσφα-
τα επιστολή προθέσεων (letter of intent) με το 
Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης και Εργασί-
ας της πολιτείας Γιουκατάν στο Μεξικό, προ-
κειμένου να συμμετάσχουν στον σχεδιασμό 
και στην κατασκευή ενός νέου ναυπηγείου επι-
σκευών, μετασκευών και συντήρησης.
H συμφωνία ορίζει ότι τα Fincantieri θα διαχει-
ρίζονται αποκλειστικά το εν λόγω ναυπηγείο για 
μια περίοδο σαράντα ετών.
Την κατασκευή του εν λόγω ναυπηγείου, η 
οποία θα ξεκινήσει το α΄ εξάμηνο του 2021 και 
θα ολοκληρωθεί έως το 2027, θα αναλάβει αρχι-
κά η τοπική κυβέρνηση της πολιτείας Γιουκατάν.
Τα ναυπηγεία Fincantieri θα παράσχουν, από 
τα πρώτα στάδια κατασκευής του ναυπηγείου, 
συμβουλευτική υποστήριξη σε συνεργασία με 
άλλους εταίρους.

Νέα χρηματοδότηση για LNG πλοία  
της SCF

Εταιρείες που σχηματίστηκαν από σύμπραξη 
των εταιρειών Sovcomflot (SCF Group), NYK 
Line και Samudera υπέγραψαν δανειακές συμ-
βάσεις ύψους $155 εκατ., διάρκειας οκτώ ετών, 
μέσω δύο κορυφαίων τραπεζών, της MUFG 

Bank και της Development Bank of Japan Inc.
Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την εκ νέου χρηματοδότηση δύο 
πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) που διαχειρίζο-
νται οι εταιρείες SCF Group, NYK Line και Samudera.
Η δραστηριότητα των δύο πλοίων θα επικεντρώνεται στη μεταφορά φορτί-
ων από το εργοστάσιο παραγωγής LNG Tangguh, στην επαρχία της Δυτικής 
Παπούα στην Ινδονησία, το οποίο λειτουργεί υπό την εποπτεία της BP. Το 
εργοστάσιο ξεκίνησε την εξαγωγή αερίου το 2009 και η ετήσια παραγω-
γή του υπολογίζεται στους 7,6 εκατ. τόνους αερίου, το οποίο αξιοποιείται 
εγχώρια και μέσω εξαγωγής ποσοτήτων στην Κίνα, στη Νότια Κορέα και 
στις ΗΠΑ.

ADNOC: Ενισχύει τον στόλο bulk carriers

H  ADNOC Logistics & Services (L&S), o ναυτιλιακός βραχίονας της ADNOC, 
μίας εκ των κορυφαίων εταιρειών ενέργειας του κόσμου, ανακοίνωσε πρό-
σφατα την απόκτηση ενός Ultramax bulk carrier, του «Al Karama», μετά την 
απόκτηση άλλων δύο bulkers τύπου Ultramax στην οποία είχε προβεί η εται-
ρεία νωρίτερα μέσα στον χρόνο.
Το «Al Karama» ναυπηγήθηκε το 2019 και έχει μεταφορική ικανότητα 
64.000 dwt. Το πλοίο θα χρησιμοποιηθεί άμεσα για τη μεταφορά θείου 
από εγκαταστάσεις στο Ruwais του Άμπου Ντάμπι σε διεθνείς πελάτες.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ADNOC, τα τρία πλοία θα 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην παράδοση προϊόντων σε πελάτες της 
εταιρείας ανά τον κόσμο και ειδικότερα για την επίτευξη της μακροπρόθε-
σμης συμφωνίας προμήθειας θείου στην OCP Morocco, ενός εκ των κορυ-
φαίων εισαγωγέων θείου του κόσμου.
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Γεωπολιτική
–––

Πρόσω ολοταχώς για τη μεγαλύτερη 
συμφωνία ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο

Δεκαπέντε χώρες της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού 
υπέγραψαν στα μέσα Νοεμβρίου τη μεγαλύτε-
ρη, ίσως, συμφωνία ελεύθερου εμπορίου στον 
κόσμο, καλύπτοντας σχεδόν το ένα τρίτο του 
παγκόσμιου πληθυσμού και περίπου το 30% του 
παγκόσμιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.
Η Περιφερειακή Ολοκληρωμένη Οικονομι-
κή Εταιρική Σχέση (Regional Comprehensive 

Economic Partnership – RCEP) θα οδηγήσει 
σταδιακά σε χαμηλότερους δασμούς, ενώ στό-
χο έχει να καταπολεμήσει τον προστατευτισμό, 
να ενισχύσει τις επενδύσεις και να επιτρέψει την 
ελεύθερη μετακίνηση αγαθών εντός της περιο-
χής, όπως αναφέρει δημοσίευμα του ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η RCEP περιλαμβάνει την Κίνα, την Ιαπωνία, τη 
Νότια Κορέα, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία 
και τα δέκα μέλη της Ένωσης Χωρών Νοτιοα-
νατολικής Ασίας (ASEAN): Μπρουνέι, Βιετνάμ, 
Λάος, Καμπότζη, Ταϊλάνδη, Μιανμάρ, Μαλαισία, 
Σιγκαπούρη, Ινδονησία και Φιλιππίνες.
Η Ινδία συμμετείχε στις αρχικές συζητήσεις, αλλά 
πέρυσι επέλεξε να αποσυρθεί λόγω ανησυχιών 
που σχετίζονται με φθηνές κινεζικές εισαγωγές.
Τα κράτη-μέλη ωστόσο δεν έχουν κλείσει την 
πόρτα στην Ινδία, αφήνοντας το περιθώριο να 
ενταχθεί στην RCEP αργότερα. Οποιαδήποτε 
χώρα μπορεί να γίνει μέλος της RCEP δεκαοκτώ 
μήνες αφότου η συμφωνία τεθεί σε ισχύ, αλλά 
η Ινδία, που ήταν από τις πρώτες χώρες που 
τη διαπραγματεύτηκαν, μπορεί να ενταχθεί ανά 
πάσα στιγμή μόλις ενεργοποιηθεί.
Η RCEP υπεγράφη στο τέλος μια τετραήμερης 
συνόδου της ASEAN, που έγινε μέσω βιντεοσύν-
δεσης στο Ανόι, και πρέπει τώρα να επικυρωθεί 
προτού τεθεί σε ισχύ, μια διαδικασία που θα 
χρειαστεί μήνες για να ξεκινήσει και χρόνια για 
να ολοκληρωθεί.
Η συμφωνία πρέπει να επικυρωθεί από τουλάχι-
στον έξι χώρες της ASEAN και τρεις χώρες που 
δεν είναι μέλη αυτής της Ένωσης προτού τεθεί 
σε ισχύ.
H RCEP σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η Κίνα, 
η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα βρίσκονται μαζί υπό 
μια μεμονωμένη εμπορική συμφωνία – μια διαδι-
κασία που σε άλλες περιπτώσεις αμαυρώθηκε από 
ιστορικές και διπλωματικές διαφορές.
Η RCEP προσφέρει κάποια ευελιξία στα λιγότε-
ρο ανεπτυγμένα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τις 
πρακτικές και νομοθετικές αλλαγές που απαιτεί. 
Η Καμπότζη και το Λάος, για παράδειγμα, έχουν 
τρία έως πέντε χρόνια για να αναβαθμίσουν τις 
τελωνειακές τους διαδικασίες. 
Το ποιοι ακριβώς τομείς είναι ανοικτοί σε μει-
ώσεις δασμών βάσει της RCEP είναι ένα περί-
πλοκο ζήτημα και αλλάζει από χώρα σε χώρα. 
Κάποιες χώρες έχουν καταρτίσει καταλόγους με 
το τι περιλαμβάνει η RCEP, ενώ άλλες έχουν ετοι-
μάσει λίστες με το τι εξαιρείται.
Για χώρες που έχουν ήδη μεταξύ τους συμφω-
νίες ελεύθερου εμπορίου, ένα επιπλέον όφελος 
της RCEP είναι ότι δημιουργεί ένα κοινό πλαί-
σιο κανόνων προέλευσης, που θα διευκολύνει τη 
μετακίνηση αγαθών ανάμεσα στα 15 κράτη-μέλη.



  
Learn more/ Send your CV to: www.andriaki.gr 
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Εμπόριο: Το Νέο Δελχί «κλείνει το μάτι»  
σε Ουάσιγκτον και Βρυξέλλες

Η Ινδία, η οποία δεν έχει προβεί σε υπογραφή 
συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με καμία χώρα 
από το 2012, αναμένεται να αναζωπυρώσει τις 
συνομιλίες της με την ΕΕ και τις ΗΠΑ.
Σύμφωνα με όσα αναφέρουν ινδικά ΜΜΕ, παρά 
το γεγονός ότι η Ινδία απέσυρε τη συμμετοχή 
της από την Περιφερειακή Ολοκληρωμένη Οικο-
νομική Εταιρική Σχέση (Regional Comprehensive 
Economic Partnership – RCEP), εντούτοις επιζη-
τά τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών με άλλες 
χώρες, προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί τις 
όποιες αντιδράσεις φέρνουν κινεζικές επεκτατι-
κές στρατηγικές.
Η ΕΕ αποτελεί τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο 
της Ινδίας και κατέχει μερίδιο αγοράς της τάξεως 
του 11,1%. Το 2013, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ 
Ινδίας και ΕΕ για την υπογραφή συμφωνίας ελεύ-
θερου εμπορίου πάγωσαν.
Από την άλλη, μια συμφωνία με τις ΗΠΑ θα μπο-
ρούσε να διπλασιάσει την αξία του διμερούς 
εμπορίου στα $300 δισ. το οικονομικό έτος 
2025-2026, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Sanjay 
Aggarwal, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομη-
χανικού Επιμελητηρίου της Ινδίας. «Η Ινδία δεν 
είναι αντίθετη σε εμπορικές συμφωνίες με άλλες 
χώρες, ωστόσο μετά την απόσυρσή μας από την 
RCEP κατανοούμε την ανάγκη για περιφερεια-

κή και παγκόσμια ενσωμάτωση», πρόσθεσε ο κ. 
Aggarwal.
Ο ίδιος θεωρεί ότι η εκλογή Μπάιντεν ίσως φέρει 
ξανά στο προσκήνιο τη διμερή οικονομική ατζέ-
ντα μεταξύ Ινδίας και ΗΠΑ, ενισχύοντας έτσι την 
οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας, την προώθηση των μικρών επιχειρήσε-
ων και την αύξηση του διμερούς εμπορίου και των 
επενδύσεων.
Οι ασιατικές χώρες καλοβλέπουν τις προοπτικές 
της Δύσης και ήδη το Βιετνάμ υπέγραψε συμφω-
νία με την ΕΕ.

Κίνα και Ρωσία μαζί σε νέες επενδυτικές 
πρωτοβουλίες

Η Κίνα και η Ρωσία συνεχίζουν να εξετάζουν την 
πρόοδο της επενδυτικής συνεργασίας τους και 
συμφώνησαν να καταβάλουν προσπάθειες για να 
ξεπεράσουν τον αντίκτυπο της πανδημίας, διευ-
κολύνοντας την επανεκκίνηση των κοινών πρω-
τοβουλιών στη διμερή επενδυτική συνεργασία.
Στην έβδομη συνεδρίαση της Επιτροπής Συνερ-
γασίας Επενδύσεων Κίνας-Ρωσίας, υπό την προ-
εδρία του Κινέζου αντιπροέδρου Χαν Ζενγκ και 
του πρώτου αντιπροέδρου της Ρωσίας Αντρέι 
Μπελούσοφ, συνήφθη μια σχετική συμφωνία.
Ο Κινέζος αντιπρόεδρος επαίνεσε τη δυναμική 
της επενδυτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο 
χωρών και δήλωσε ότι η Κίνα είναι έτοιμη να 
συνεργαστεί με τη Ρωσία για την εφαρμογή της 
σημαντικής συναίνεσης που επιτεύχθηκε σε επί-
πεδο αρχηγών κρατών. Ο ίδιος επισήμανε ότι οι 
δύο πλευρές πρέπει να εκμεταλλευτούν τις νέες 
ευκαιρίες και να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις 
των δύο χωρών να συνεργαστούν σε τομείς της 
ψηφιακής οικονομίας και της καταπολέμησης 
της πανδημίας. Επιπλέον, κάλεσε τις δύο χώρες 
να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία του Έτους 
Επιστημονικής και Τεχνολογικής Καινοτομίας 
Κίνας-Ρωσίας, για να ενισχύσουν την επενδυτική 
συνεργασία σε τομείς όπως η υψηλή τεχνολογία, 
η πληροφόρηση και η επικοινωνία, καθώς και η 
βιοασφάλεια.
Από την άλλη μεριά, ο Ρώσος ομόλογός του 
δήλωσε ότι, αντιμετωπίζοντας την πανδημία, η 
Ρωσία και η Κίνα διατηρήσαν στενό συντονισμό, 
υπήρξε αλληλοβοήθεια, ενώ παράλληλα σημείω-
σαν σταθερή πρόοδο σε μεγάλα έργα επενδυτι-
κής συνεργασίας. Ο Μπελούσοφ χαιρέτισε επί-
σης τις διμερείς σχέσεις ως πρότυπο αμοιβαίου 
σεβασμού και αμοιβαίας επωφελούς συνεργασί-
ας, σημειώνοντας ότι η χώρα του είναι πρόθυμη 
να συνεργαστεί με την Κίνα για να εφαρμόσει τη 
σημαντική συναίνεση που επιτεύχθηκε από την 
πολιτειακή ηγεσία των δύο κρατών.

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ - ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ 



GOOD SHIPS 
RUN ON GOOD 
RELATIONSHIPS

The safe and efficient operation of a modern vessel isn’t just a matter of skill.  
At BSM we put great emphasis on crew welfare and personal, trusting relationships.  Our 
dedicated Crew Service Centres nurture our pool of over 18,000 seafarers by  providing 
them with quality training, recognition and support – for example with  smart tools like 
our Seafarer App, that helps crew members on board and at home keep a clear head. 
How can we support you? www.bs-shipmanagement.com
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Γαλάζια Οικονομία
–––

O πρώτος τερματικός σταθμός οχημάτων 
στο Ζουσάν

Το κινεζικό εμπορικό λιμάνι στο Ζουσάν εγκαι-
νίασε τον πρώτο του τερματικό σταθμό οχημά-
των. Ο σταθμός, που βρίσκεται στο βιομηχανικό 
πάρκο του Ντινγκχάι, εξυπηρετεί πλοία κλάσης 
έως 70.000 τόνων, ενώ έχει χωρική δυναμικότητα 
600.000 οχημάτων ετησίως.
Ως ο πρώτος τερματικός σταθμός οχημάτων 
στο Ζουσάν, αναμένεται να μετατραπεί σε κόμβο 
μεταφορών, που συμπεριλαμβάνει και τα Ro-Ro 
πλοία που διασχίζουν τον ποταμό Γιανγκτσέ. Επί-
σης, αναμένεται να υποστηρίξει την πολυεπίπεδη 
ανάπτυξη του λιμένα του Nινγκμπό-Ζουσάν.
Το 2018, η εταιρεία China Merchants Port εξα-
γόρασε την εταιρεία Zhoushan Logistics, που 

έως τότε διαχειριζόταν τη συνο-
λική ανάπτυξη του τερματικού 
σταθμού στο Ζουσάν. Ο σταθμός 
αποτελεί επίσης τον πρώτο τερμα-
τικό οχημάτων που διαχειρίζεται 
κατά κύριο λόγο η εταιρεία China 
Merchants Port και, μέσω της 
εκμετάλλευσής του, αναμένεται 
η περαιτέρω ανάπτυξη του εφο-
διαστικού δικτύου οχημάτων και 
συνολικά η βελτίωση των λιμενι-
κών και ναυτιλιακών επιχειρήσεών 
της.

Τα μη επανδρωμένα αλιευτικά 
σκάφη, το μέλλον της αλιείας

O πετρελαϊκός κολοσσός Shell και 
η εταιρεία Ocean Infinity, η οποία 
κατασκευάζει και διαχειρίζεται 
ρομποτικά σκάφη, υπέγραψαν 
συμφωνία με στόχο την από κοι-
νού κατασκευή μη επανδρωμένων 
αλιευτικών σκαφών.
Η τεχνογνωσία σε θέματα αλιείας 
από τη μεριά της Shell σε συν-
δυασμό με την προσφορά του 
ρομποτικού στόλου «Armada» 
της Ocean Infinity θα ευνοήσουν 
τις αλιευτικές διαδικασίες ως προς 
τη δραστηριοποίηση σε θαλάσσι-
ες περιοχές με μεγάλους πληθυ-
σμούς έμβιων οργανισμών.
Ο στόλος ρομποτικών σκαφών 

«Armada» της Ocean Infinity θα βρίσκεται σε 
πλήρη λειτουργία από το επόμενο έτος. Όλα τα 
μη επανδρωμένα σκάφη εξοπλίζονται με προηγ-
μένα αυτόνομα υποβρύχια οχήματα (AUVs), τα 
οποία προσφέρουν δυνατότητες παρακολούθη-
σης υποβρύχιων περιοχών σε ευρεία κλίμακα.
Σύμφωνα με την εταιρεία Ocean Infinity, η λει-
τουργία του ρομποτικού, μη επανδρωμένου 
στόλου της αναμένεται να δημιουργήσει νέα 
δεδομένα, καθώς οι αλιευτικές διαδικασίες θα 
διεξάγονται στο υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας 
και χωρίς την απαίτηση για ανθρώπινη παρουσία 
επί του πλοίου.

Λιμάνι του Ρότερνταμ: Νέα σελίδα στον 
ανεφοδιασμό containerships με LNG

Ο ανεφοδιασμός του μεγαλύτερου παγκοσμί-
ως πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με 
συστήματα πρόωσης LNG, «CMA CGM Jacques 
Saadé», ολοκληρώθηκε πρόσφατα στο λιμάνι 
του Ρότερνταμ στην Ολλανδία. Μάλιστα, η δια-

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ  - ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ



χειρίστρια εταιρεία CMA CGM Group του εν λόγω πλοίου 
έχει δημοσιεύσει το σημαντικό σχέδιό της για την κατασκευή 
συνολικά 26 νεότευκτων containerships με συστήματα πρόω-
σης LNG έως το 2022.
Το λιμάνι του Ρότερνταμ θα έχει βασικό ρόλο όσον αφορά 
τον ανεφοδιασμό του συνόλου του πρωτοποριακού στόλου 
της εταιρείας, ο οποίος θα εκτελεί το πολύ σημαντικό για την 
εταιρεία δρομολόγιο French Asia Line (FAL 1) μεταξύ Ασίας 
και Ευρώπης.
Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι οι διαδικασίες ανεφοδιασμού 
του πλοίου «CMA CGM Jacques Saadé» με καύσιμο LNG θα 
πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα με τη διαχείριση των εμπορευ-
ματοκιβωτίων μεταξύ λιμένα και πλοίου. Λόγω της χωρητικό-
τητας του συγκεκριμένου πλοίου –18.600 κ.μ.– πρόκειται για 
την πρώτη διαδικασία ανεφοδιασμού με καύσιμο LNG τέτοιας 
κλίμακας.

Το Άμπου Ντάμπι επενδύει στη ναυτιλιακή του συστάδα

Η Abu Dhabi Ports υπέγραψε πρόσφατα μνημόνιο συνεργασί-
ας με τον νηογνώμονα DNV GL για την επιτάχυνση της βιώσι-
μης ανάπτυξης της ναυτιλιακής συστάδας του Άμπου Ντάμπι.
Η εν λόγω συμφωνία ορίζει ότι τα δύο μέρη θα εργαστούν 
από κοινού για την ψηφιακή μετάβαση και την οικονομική ανά-
πτυξη του ευρύτερου ναυτιλιακού κλάδου του Άμπου Ντάμπι 
μέσω της υιοθέτησης και της εφαρμογής πρωτοπόρων και-
νοτομιών, συμπεριλαμβανομένης της αυτόνομης τεχνολογίας.

Παράλληλα, η συνεργασία προσφέρει ευκαιρίες έρευνας και 
ανάπτυξης στους τομείς της απανθρακοποίησης, των εναλλα-
κτικών καυσίμων και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας, δημιουργώντας γόνιμο έδαφος προκειμένου απόφοιτοι 
του εμιράτου να επιλέξουν επαγγέλματα στον ευρύτερο ναυ-
τιλιακό κλάδο.

www.becker-marine-systems.comManoeuvring 
Systems
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ENERGY SAVER
Are you ready for the IMO 2020 sulphur requirements? 

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

Right: 174,000 DWT Bulk Carrier Fernandina
Owner: TMS Dry Ltd.

Becker Mewis Duct®  (retrofi tted 2020)

1,070 Becker Mewis Ducts®  have reduced CO2 by >  9.4 million t (November 2020).  121 more Becker Mewis Ducts® have been ordered.

IMO 2020 sulphur requirements
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Επιβατηγός Ναυτιλία
–––

Υβριδικά Ro-Ro πλοία στη Μεσόγειο 
Θάλασσα

Στις 16 Νοεμβρίου, το νέο υβριδικό Ro-Ro πλοίο 
«ECO Valencia» κατέφθασε στον λιμένα του 
Λιβόρνο, στη βορειοδυτική Ιταλία, για λογαρια-
σμό της ιδιοκτήτριας εταιρείας Grimaldi Group. 
Η εταιρεία θα παραλάβει συνολικά δώδεκα υβρι-
δικά Ro-Ro από τα κινεζικά ναυπηγεία Jinling, με 
το «ECO Valencia» να αποτελεί το πρώτο της 
παραγγελίας.
Το νεότευκτο πλοίο μπορεί να μεταφέρει τρο-
χοφόρα οχήματα, των οποίων η μεταφορική 
ικανότητα ισοδυναμεί με τη μεταφορά 500 
ρυμουλκούμενων trailer φορτηγών. Συγκριτικά 
με υφιστάμενα Ro-Ro του στόλου της Grimaldi 
Group, το νέο υβριδικό «ECO Valencia» έχει τη 
διπλάσια μεταφορική ικανότητα, ενώ διατηρεί 
κατανάλωση καυσίμου παρόμοια με αυτή μικρό-
τερων πλοίων σε αντίστοιχες συνθήκες, χάρη σε 
σημαντικές τεχνολογικές καινοτομίες στη σχεδί-
ασή του. Στην ουσία, με κριτήριο την κατανάλωση 
καυσίμου ανά όγκο μεταφερόμενου φορτίου, το 
«ECO Valencia» είναι δύο φορές πιο αποδοτικό 
σε σχέση με τα παλαιότερα Ro-Ro του στόλου.
Επίσης, άξια αναφοράς είναι η εγκατάσταση στο 
πλοίο προηγμένων και «πράσινων», φιλικών προς 
το περιβάλλον, τεχνολογιών, για τις οποίες ο ιτα-

λικός νηογνώμονας του απέδωσε έναν νέο, επι-
πρόσθετο χαρακτηρισμό κλάσης, «Green Plus». 
Το πλοίο εξοπλίζεται με ηλεκτρονικά ελεγχόμε-
νες μηχανές νέας γενιάς και φέρει συστήματα 
μπαταριών, τεχνολογίας ιόντων λιθίου, με δυνατό-
τητα αποθήκευσης σημαντικής ποσότητας ηλε-
κτρικής ενέργειας.
Με αυτόν τον τρόπο, εντός των λιμένων όλες οι 
ενεργειακές απαιτήσεις του πλοίου θα καλύπτο-
νται από ηλεκτρική ενέργεια. Κατά τη ναυσιπλοΐα, 
θα χρησιμοποιείται συμβατικό καύσιμο και τα 
συστήματα μπαταριών θα επαναφορτίζονται από 
ηλεκτρογεννήτριες, συνδεδεμένες με τον άξονα 
της έλικας, καθώς και από φωτοβολταϊκά πάνελ 
συνολικής επιφάνειας 600 τ.μ.

Νορβηγία: Ακυρώσεων συνέχεια  
στην κρουαζιέρα

Η νορβηγική εταιρεία κρουαζιέρας SeaDream 
Yacht Club ακύρωσε όλα τα ταξίδια για το υπό-
λοιπο του 2020, μετά τα θετικά αποτελέσματα 
τεστ Covid-19 σε μία από τις κρουαζιέρες της, 
όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Η απόφαση ελήφθη 
ύστερα από κρούσματα του νέου κορονοϊού στο 
πλοίο «SeaDream I» ενώ έπλεε στην Καραϊβική.
«Επτά φιλοξενούμενοι και δύο μέλη του πληρώ-
ματος βρέθηκαν θετικοί στον Covid-19 από τις 
υγειονομικές αρχές των Μπαρμπέιντος», ανέφε-
ρε η SeaDream σε ανακοίνωσή της.
Η SeaDream Yacht Club ανακοίνωσε τον Σεπτέμ-
βριο ότι σχεδιάζει να γίνει η πρώτη εταιρεία 
κρουαζιέρας πολυτελείας που θα αρχίσει και πάλι 



Αυτά τα Χριστούγεννα  
ταξιδεύουμε με τη Citrus

Φέτος δημιουργήστε και εσείς τις πιο όμορφες γευστικές αναμνήσεις 
επιλέγοντας τα επαγγελματικά και προσωπικά σας δώρα από τη CITRUS.

Ένα καράβι Γεύσης έδεσε στην Αθήνα και μεταφέρει τα βραβευμένα προϊόντα CITRUS  
και τα αρώματα των ονομαστών εσπεριδοειδών του Κάμπου της Χίου.

C I T R U S  Α Ρ Ω Μ Α  Μ Ν Η Μ Η Σ 
210 3390790 • info@citrus-chios.gr • www.citrus-chios.gr
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να πλέει στις Δυτικές Ινδίες, έχοντας προγραμμα-
τίσει 22 θαλάσσια ταξίδια από τις 7 Νοεμβρίου 
και έπειτα.
Κάποιες από τις πρώτες εστίες Covid-19 δημι-
ουργήθηκαν σε κρουαζιερόπλοια, καθώς η παν-
δημία εξαπλωνόταν σε όλο τον κόσμο νωρίτερα 
φέτος, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να ανα-
σταλούν οι δραστηριότητες μεγάλου μέρους της 
βιομηχανίας της κρουαζιέρας.
Η SeaDream Yacht Club, που ιδρύθηκε από τον 
Νορβηγό επενδυτή Ατλ Μπρίνεσταντ, διαχει-
ρίζεται δύο σκάφη πολυτελείας, το καθένα με 
δυνατότητα μεταφοράς έως και 112 επιβατών.

Ηλεκτροπροωθούμενα κρουαζιερόπλοια 
στον ορίζοντα

Η εταιρεία ABB ανακοίνωσε την υπογραφή συμ-
φωνίας, ύψους 150 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ, με τα 
ιταλικά ναυπηγεία Fincantieri για τον μηχανολογι-
κό εξοπλισμό και τα συστήματα πρόωσης πέντε 
νεότευκτων κρουαζιερόπλοιων.
Κάθε πλοίο θα εξοπλιστεί με δύο ηλεκτρικά 
συστήματα πρόωσης Azipod, με το σύνολο της 
ηλεκτρικής ιπποδύναμης που θα εγκατασταθεί 
και στα πέντε πλοία να ανέρχεται στα 178 MW 
(238.700 ίπποι). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός 
ότι σε ορισμένα πλοία θα εγκατασταθούν τα 
συστήματα Azipod με τη μεγαλύτερη ηλεκτρική 
ισχύ που έχει δημιουργήσει ποτέ η εταιρεία ABB, 
η οποία σε κάθε σύστημα ανέρχεται στα 20 MW.
Η προηγμένη αρχιτεκτονική των συγκεκριμένων 
ηλεκτρικών συστημάτων, με την ηλεκτρομηχα-
νή τους να βρίσκεται εγκατεστημένη εξωτερικά 
της γάστρας, επιτρέπει την περιστροφή 360° της 
ηλεκτρομηχανής καθώς και της συνδεδεμένης 
έλικας. Η συγκεκριμένη καινοτομία προσφέρει 
αυξημένες ελικτικές ικανότητες, βελτιωμένη λει-
τουργία του πλοίου και έως 20% χαμηλότερη 
κατανάλωση καυσίμου έναντι της συμβατικής 
διάταξης αξονικών συστημάτων πρόωσης.
Η παράδοση των πλοίων θα πραγματοποιηθεί 
σταδιακά από το 2023 έως το 2026.

 Ένας πλωτός κόμβος καινοτομίας  
και επιχειρηματικότητας στον Παναμά

H πανδημία του κορονοϊού έχει πλήξει σημαντι-
κά τους διαχειριστές κρουαζιερόπλοιων. Αυτό 
όμως δεν αποτρέπει τη βιομηχανία από το να 
αναπτύξει νέες καινοτομίες και να χαράξει και-
νούργιους δρόμους.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το κρουα-
ζιερόπλοιο «ΜS Satoshi», το οποίο διαχειρίζεται 
η COLUMBIA Cruise Services και νηολογήθηκε 

στο Γενικό Προξενείο του Παναμά στον Πει-
ραιά. Το κρουαζιερόπλοιο παρελήφθη από third-
party διαχειρίστρια εταιρεία κρουαζιερόπλοιων 
για λογαριασμό της νέας ιδιοκτήτριας εταιρείας 
στο λιμάνι του Πειραιά στις 4 Νοεμβρίου και θα 
επιχειρεί ως μια «πλωτή κοινότητα» στον Κόλπο 
του Παναμά.
Αυτό που παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον 
είναι ότι το εν λόγω πλοίο, εν μέσω της πανδη-
μίας του κορονοϊού, θα αποτελέσει έναν κόμ-
βο συνάντησης επενδυτών κρυπτονομισμάτων, 
ερευνητών, επιχειρηματιών κ.ά. Πέραν του δολα-
ρίου και άλλων τρόπων πληρωμής, το bitcoin θα 
χρησιμοποιείται για όλες τις παρεχόμενες υπη-
ρεσίες εν πλω, εξ ου και το κρουαζιερόπλοιο έχει 
λάβει τον χαρακτηρισμό του «The Crypto Cruise 
Ship».
Η ανάπτυξη του όλου project ανήκει στην εται-
ρεία Ocean Builders, η οποία εξειδικεύεται στην 
κατασκευή SeaPods. Σύμφωνα με τον COO της 
Ocean Builders, Chad Elwartowski, το πλοίο 
μετονομάστηκε «Satoshi» από το ψευδώνυμο 
του δημιουργού του bitcoin, Satoshi Nakamoto. 
O Chad Elwartowski σημειώνει χαρακτηριστικά: 
«Ανυπομονούμε να δημιουργήσουμε έναν κόμβο 
καινοτομίας και τεχνολογίας εδώ στον Παναμά. 
Στόχος μας είναι να κατανοήσουμε πώς να ζούμε 
βιώσιμα στη θάλασσα».
Το κρουαζιερόπλοιο ναυπηγήθηκε το 1991, αρχι-
κά έφερε το όνομα «Pacific Dawn» και βρισκό-
ταν υπό τη διαχείριση της Princess Cruises και 
της P&O Australia, πριν τελικά η μητρική εταιρεία 
Carnival Corporation προχωρήσει στην πώλησή 
του. Το «Satoshi» ή «The Crypto Cruise Ship» 
έχει μήκος 811 ποδών, διαθέτει 12 καταστρώματα, 
777 καμπίνες, τρία κύρια εστιατόρια, πισίνες, ενώ 
μπορεί να μεταφέρει έως και 2.020 άτομα.

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ - ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

 Πηγή φωτ.: COLUMBIA Cruise Services. 



 Πηγή φωτ.: COLUMBIA Cruise Services. 

Ταξιδεύοντας χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο στους γνωστούς αλλά και κρυμμένους θησαυρούς 
του Αιγαίου, προσφέροντας την αυθεντική ελληνική εμπειρία ιστορίας, πολιτισμού, ψυχαγωγίας
και οινογαστρονομίας.

Στηρίζουμε έμπρακτα και πολυδιάστατα την εθνική οικονομία και τις τοπικές κοινότητες.
Διατηρούμε και αναπτύσσουμε την τεχνογνωσία της ελληνικής κρουαζιέρας μέσω της εκπαίδευσης
ανθρωπίνου δυναμικού και της αξιοποίησης των ναυπηγοεπισκευαστικών μονάδων της χώρας μας.

Είμαστε περήφανοι που δημιουργούμε προστιθέμενη αξία για την πατρίδα μας, 
πάντα σεβόμενοι το φυσικό περιβάλλον με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη.

celestyal.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 216 400 9999
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Tου Ηλία Μπίσια

Μόσχα εναντίον Πεκίνου:  
η σκακιέρα της Αφρικής

Η στροφή του ενδιαφέροντος προς την Αφρική πολλών πολιτικών 
και οικονομικών κέντρων εξουσίας, σε Ανατολή και Δύση, αντανακλά 
την αλλαγή ή, πιο σωστά, τη στροφή του παγκόσμιου επενδυτικού 
ενδιαφέροντος σε νέες, ανεκμετάλλευτες, περιοχές του πλανήτη. 
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Μέχρι πρόσφατα, τα περισσότερα δημοσιεύματα 
εστιάζονταν στις κινήσεις-ματ του Πεκίνου και 
της Άγκυρας στην Αφρική.  Δεν είναι όμως μόνο η 
Κίνα και η Τουρκία που φλερτάρουν πλέον διπλω-
ματικά με τους ηγέτες στην αφρικανική ήπειρο. Η 
Ρωσία διαφαίνεται ξαφνικά, τα τελευταία χρόνια, 
ότι επιθυμεί να ενισχύσει την παρουσία της στην 
περιοχή και το γεγονός αυτό σίγουρα προκαλεί 
ανησυχία σε πολλά διπλωματικά κέντρα, κυρίως 
της Δύσης. Δεν είναι τυχαία, εξάλλου, η δήλωση 
του Ρώσου υφυπουργού Εξωτερικών Μιχαήλ 

Μπογκντάνοφ, ο οποίος υπενθύμισε ότι: «Η Αφρική είναι μία από τις προτε-
ραιότητες της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής». Η δήλωση αυτή μάλιστα αφο-
ρούσε την πρόσφατη συνεδρίαση του ετήσιου Εμπορικού Φόρουμ Ρωσίας- 
Αφρικής, το οποίο διεξήχθη με τις «ευλογίες» της Μόσχας στις 5 Νοεμ-
βρίου. 
Η ανάπτυξη των σχέσεων οικονομικής, πολιτικής και επιστημονικής συνερ-
γασίας μεταξύ ρωσικών δημοσίων οργανισμών και ιδιωτικών φορέων με 
χώρες φίλα προσκείμενες προς τη Ρωσία αποτελεί προτεραιότητα του 
Κρεμλίνου, που μέχρι πρόσφατα δεν είχε ασχοληθεί ενεργά με τη συγκε-
κριμένη ήπειρο. Αν και στο παρελθόν υπήρξε ευρέως γνωστή η ανθρωπιστι-
κή βοήθεια των Ρώσων προς τις χώρες της Αφρικής, άγνωστες παρέμεναν 
οι περισσότερες πτυχές των ρωσικών εταιρειών στη συγκεκριμένη ήπειρο.
Είναι ευρέως γνωστό ότι η Μόσχα διαδραμάτισε ουσιαστικό ρόλο και υπο-
στήριξε οικονομικά και εξοπλιστικά τα αντιαποικιακά κινήματα της Αφρι-
κής, και μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ και της ΚΟΜΕΚΟΝ δεν μπόρεσε 
να μετατρέψει τις πολιτικές διασυνδέσεις των Αφρικανών δικτατόρων και 
των συμβούλων τους σε μια ισχυρή και αμοιβαίως επωφελή οικονομική 
συνεργασία. Γιατί όμως η Ρωσία άλλαξε την εξωτερική πολιτική προς τις 
χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής; Ανάμεσα στις επισημάνσεις του διεθνούς 
Τύπου αναφέρονται οι βλέψεις του Πεκίνου και της Άγκυρας για διείσδυση 
στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής και δυτικής Αφρικής. Η εστίαση των 
Τούρκων και των Κινέζων σε συγκεκριμένα κράτη άφησε προς το παρόν 
«ελεύθερο» το πεδίο για διεθνείς επενδύσεις σε συγκεκριμένα κράτη της 
νότιας Αφρικής, που, αν και πλούσια σε ορυκτό πλούτο, ταλαιπωρούνται 
από ολογραφικές κυβερνήσεις και εκτός της επιρροής της Ουάσιγκτον, του 
Λονδίνου ή των Παρισίων. 
Επιπλέον, τα εμπάργκο των ΗΠΑ και οι περιορισμοί στο εμπόριο της Ρωσί-
ας με δυτικές χώρες, σε συνδυασμό με τη δραστική μείωση της επιρροής 
της Μόσχας στις πρώην χώρες της ΚΟΜΕΚΟΝ και της κεντρικής και νοτιο-
ανατολικής Ασίας, αναγκάζουν πλέον τις ρωσικές εταιρείες να αναζητήσουν 
νέους και πιο φιλικά διακείμενους εταίρους. Τέλος, η πτώση των τιμών του 
πετρελαίου οδήγησε επίσης τη Ρωσία να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις 
και διεξόδους στην Αφρική, ακολουθώντας ίσως το παράδειγμα του Πεκί-
νου. Ωστόσο, ειδικοί αναλυτές παρατηρούν ότι η οποιαδήποτε συνεργασία, 
όπως έγινε και στην περίπτωση των σινοαφρικανικών συνεργασιών, θα είναι 
μάλλον προς όφελος των ρωσικών συμφερόντων και ίσως κάποιων ηγετών 
σε αφρικανικές οιονεί δημοκρατίες.
Οι λιγότερο γνωστές συνεργασίες ρωσικών εταιρειών με τις αφρικανικές 
χώρες αφορούν τους αμυντικούς εξοπλισμούς. Οι μακροχρόνιες εξαιρε-
τικές σχέσεις της Μόσχας με τα πολιτικά και οικονομικά καθεστώτα στην 
Αγκόλα, στην Ουγκάντα και στην Αλγερία εξασφαλίζουν ότι τουλάχιστον 
το 70% του στρατιωτικού εξοπλισμού και των συστημάτων άμυνάς τους 
θα προέρχονται από ρωσικά εργοστάσια. Δεν είναι όμως μόνο τα αμυντικά 
συστήματα και τα πολεμικά αεροσκάφη που ενδιαφέρουν τον κ. Πούτιν 
και το Κρεμλίνο: οι δύο αφρικανικές χώρες που σήμερα βρίσκονται στο 
επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Μόσχας είναι η Μοζαμβίκη και η Ζιμπά-
μπουε. Όπως παρατηρούν ειδικοί μελετητές και αρθρογράφοι, η πρώην 
βρετανική αποικία της Ροδεσίας αλλά και η πρώην πορτογαλική αποικία της 
Μοζαμβίκης ανέκαθεν διατηρούσαν –για ευνόητους λόγους–, μετά την επι-
κράτηση των επαναστατικών κινημάτων τους, φιλικές σχέσεις με την ηγεσία 
της Σοβιετικής Ένωσης.
Σήμερα η Μόσχα επιθυμεί διακαώς την υπογραφή συμφωνιών μπάρτερ με 
κράτη όπως η Ζιμπάμπουε και η Μοζαμβίκη.  Δηλαδή ανταλλάσσει αφρικα-
νικές πρώτες ύλες –κυρίως μεταλλεύματα, ορυκτά και πολύτιμους λίθους– 
με ρωσικό στρατιωτικό υλικό. Δημοσιεύματα μάλιστα αναφέρουν ότι η 
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κυβέρνηση στη Χαράρε 
της Ζιμπάμπουε «αντάλλα-
ξε» πρόσφατα πολύτιμους 
λίθους με ρωσικά μαχητικά 
αεροσκάφη MiG-35. 
Επιπλέον, αρκετά δημο-
σιεύματα αναφέρουν ότι 
η Ρωσία εξασφαλίζει σε 
χώρες της Υποσαχάριας 
Αφρικής την απαραίτητη 
«τεχνογνωσία» ως προς τη 
διατήρηση στην εξουσία 
–με οποιονδήποτε τρόπο–  
των ολιγαρχικών καθεστώ-
των τους. Πιο συγκεκριμέ-
να, μερίδα του αφρικανικού 
Τύπου αναφέρει ότι τόσο 
οι πρόσφατες εκλογές στη 
Ζιμπάμπουε όσο και στη 

Μοζαμβίκη υπήρξαν «εξαιρετικά προβληματι-
κές» και χαρακτηρίστηκαν από «την άσκηση βίας 
και τη χειραγώγηση των ψηφοφόρων».  Δεν είναι 
λίγα επίσης τα δημοσιεύματα που αναφέρονται 
σε Ρώσους μισθοφόρους σε αρκετά κράτη της 
Αφρικής, όπως το Μπουρούντι, η Κεντροαφρικα-
νική Δημοκρατία, το Βόρειο και το Νότιο Σου-
δάν και η Λιβύη, με το… αζημίωτο φυσικά για 
τη Μόσχα!
Είναι πλέον πασιφανές ότι η Μόσχα επιθυμεί δια-
καώς τον περιορισμό, προς όφελός της, του εμπο-
ρίου –εισαγωγών και εξαγωγών– των κρατών που 
βρίσκονται υπό την επίβλεψή της. Ως γνωστόν, οι 
ρωσικές εξαγωγές όπλων και αμυντικών συστη-
μάτων πωλούνται σήμερα κυρίως στη Βόρεια 
Αφρική, ειδικά στην Αλγερία, ενώ οι σύμβουλοι 
του κ. Πούτιν θεωρούν ότι υπάρχει περιθώριο για 
περισσότερες συμφωνίες μπάρτερ, με ανταλλαγή 
οπλικών συστημάτων και αμυντικού εξοπλισμού 
με τον ορυκτό πλούτο στην Αφρική. Το Κρεμλίνο 
είναι πλέον ευρέως γνωστό ότι επιθυμεί μεγαλύ-
τερη διείσδυση στις εξαγωγές και στο εμπόριο 
της πλατίνας και του χρυσού της Ζιμπάμπουε, 
αλλά και του φυσικού αερίου στη Μοζαμβίκη. Σε 
αντίθεση όμως με την πρωτοβουλία «One Belt 
One Road», η Μόσχα δεν επιθυμεί την εξαγωγή 
ρωσικών εμπορικών/καταναλωτικών προϊόντων 
προς την Αφρική, αλλά, αντιθέτως, την εστίασή 
της στην εξόρυξη, στην εκμετάλλευση και στην 
εμπορία συγκεκριμένων πρώτων υλών που διαθέ-
τουν αυτές οι χώρες. Σε αυτό το πλαίσιο, εταιρεί-
ες-κολοσσοί όπως η Gazprom, με τις ευλογίες του 
προέδρου Πούτιν, ήδη καλοβλέπουν τον τομέα 
φυσικού αερίου της Μοζαμβίκης, ενώ η πανίσχυρη 
Rosatom επιδιώκει συμφωνίες ηλεκτρικής ενέρ-
γειας σε όλη την αφρικανική ήπειρο.

Αν και οι ρωσικές εταιρείες υπολείπονται αρκε-
τά σε σχέση με άλλα κράτη, κυρίως της Δύσης, 
στην οικονομική διείσδυσή τους στην αφρικανική 
ήπειρο, δεν είναι αμελητέα η γιγάντωση ορισμέ-
νων εταιρειών στην Υποσαχάρια Αφρική: κρατικές 
ρωσικές εταιρείες εξόρυξαν βωξίτη στη Γουινέα, 
εξήγαγαν διαμάντια από την Αγκόλα και κέρδισαν 
παραχωρήσεις για την παραγωγή φυσικού αερίου 
στη Μοζαμβίκη. Ο ρωσικός ενεργειακός γίγαντας 
Lukoil ήδη εκμεταλλεύεται κοιτάσματα στο Καμε-
ρούν, στην Γκάνα και στη Νιγηρία και προσπα-
θεί να αποκτήσει μερίδιο στην ανεκμετάλλευτη 
ενεργειακή αγορά της Δημοκρατίας του Κονγκό. 
Επίσης, ρωσικών συμφερόντων εταιρείες έχουν 
ήδη προχωρήσει σε εξόρυξη, εκμετάλλευση και 
μεταφορά κοιτασμάτων πετρελαίου από τη Λιβύη 
και την Αλγερία αλλά και φυσικού αερίου από 
όλες τις χώρες-παραγωγούς της Βόρειας Αφρικής. 
Παράλληλα η Μόσχα προσφέρει ή μάλλον που-
λά τις πολυετείς γνώσεις της στην εκμετάλλευση 
της πυρηνικής ενέργειας για αρκετές αφρικανικές 
χώρες, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής του 
πρώτου πυρηνικού εργοστασίου στην Αίγυπτο.
Μετά τα οπλικά και αμυντικά συστήματα, η 
Μόσχα και ο ίδιος ο Βλαντιμίρ Πούτιν επιθυμούν 
να εκμεταλλευτούν τις καλές και μακροχρόνιες 
διπλωματικές και στρατιωτικές σχέσεις τους με 
συγκεκριμένα κράτη της Αφρικής, προκαλώντας 
την ανησυχία αλλά και ενίοτε τον εκνευρισμό 
της Ουάσιγκτον, του Λονδίνου, του Βερολίνου 
και των Βρυξελλών. Οι βλέψεις της Μόσχας ήδη 
έχουν απασχολήσει τους αιρετούς στις Βρυξέλ-
λες αλλά και το Καπιτώλιο στην Ουάσιγκτον. Δεν 
είναι λίγες οι φωνές στα διεθνή φόρα που ανη-
συχούν, εκφράζοντας την άποψη ότι ο ανεκμε-
τάλλευτος πλούτος της Αφρικής σε συνδυασμό 
με την απρόβλεπτη στάση του Πεκίνου αλλά και 
την υπερθέρμανση των οικονομιών στην ανατο-
λική Ασία οδηγούν αναγκαστικά το ενδιαφέρον 
πολλών διεθνών conglomerates σε εύθραυστες 
«δημοκρατίες». Εκεί όπου τα κέντρα πολιτικής 
και κυρίως οικονομικής εξουσίας προσφέρουν 
γη και ύδωρ για να εξασφαλίσουν, πάση θυσία, τη 
διαχρονική πρωτοκαθεδρία τους. 
Το ενδιαφέρον για τη νέα τάξη πράγματων στην 
Αφρική είναι πλέον έντονο και οι σχέσεις που θα 
αναδιπλωθούν είναι σίγουρο, σύμφωνα με πολ-
λούς διπλωματικούς κύκλους, ότι θα οδηγήσουν 
σε νέες επιχειρηματικές συμπράξεις, διεθνείς 
συνέργειες αλλά και διεθνείς διπλωματικές αντι-
παραθέσεις. Η αποικιοκρατία έχει τελειώσει από 
τη δεκαετία του 1970, είναι όμως βέβαιο ότι, όσον 
αφορά την εκμετάλλευση και την εμπορία των 
κοιτασμάτων αυτών των χωρών, κάποιες πεποι-
θήσεις δεν έχουν εξαλειφθεί.

Η ΑΦΡΙΚΗ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ
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Συνέντευξη του καπτ. Γιάννη Γιαννακόπουλου,  
Managing Director της Tsakos Columbia Shipmanagement “TCM” S.A., στον Ηλία Μπίσια

Η κουλτούρα ασφάλειας 
είναι ένας διαρκής 
προορισμός για όλους μας
Ο καπτ. Γιάννης Γιαννακόπουλος μιλά στα Ναυτικά Χρονικά για την αμφιλεγόμενη στάση 
των ναυλωτών σε κρίσιμα ζητήματα της ναυτιλίας, για την αδυναμία αλλαγών πληρωμάτων 
και για το πώς έχει μεταβληθεί η λειτουργική διαχείριση των πλοίων εν μέσω πανδημίας. 
Αναφέρεται επίσης στη γενιά Ζ και στη σχέση της με την κουλτούρα ασφάλειας, αλλά  
και στις πρωτοβουλίες του Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος» που αφορούν τη διατήρηση  
της ναυτικής παράδοσης και της ναυτοσύνης.
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Τους τελευταίους μήνες βλέπουμε 
τους ναυλωτές να αναλαμβάνουν 
πιο ενεργό ρόλο για τη μείωση του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος 
της ναυτιλίας, ενώ συχνά οι 
απαιτήσεις τους αποτελούν 
αντικείμενο προβληματισμού για τον 
εφοπλιστικό κόσμο. Θεωρείτε ότι 
η φωνή των ναυλωτών ενισχύεται 
έναντι των εταιρειών διαχείρισης 
πλοίων και ότι ουσιαστικά η φωνή 
της πλοιοκτησίας δεν ακούγεται 
όσο θα έπρεπε στην κρίσιμη αυτή 
συγκυρία; Οι απαιτήσεις τους για 
ναύλωση πλοίου ανταποκρίνονται 
στην πραγματικότητα; 

Όπως είναι γνωστό, η διεθνής ναυτι-
λιακή βιομηχανία μεταφέρει περίπου 
το 80-90% του παγκόσμιου εμπορί-
ου και είναι υπεύθυνη, σύμφωνα με 
την 4η GHG Μελέτη του ΙΜΟ, για 
το 2,89% των παγκόσμιων εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου ετησίως.
Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός 
(ΙΜΟ) έχει υιοθετήσει πολιτικές και 
στόχους για τη μείωση των εκπο-
μπών αερίων του θερμοκηπίου από 
τη διεθνή ναυτιλία κατά τουλάχι-
στον 50% σε σχέση με τα επίπεδα 
του 2008 έως το 2050, με προοπτι-
κή επίτευξης μηδενικών εκπομπών 
(decarbonization) έως το 2100.
Τον τελευταίο καιρό παρατηρούμε 
ότι μεγάλοι ναυλωτές και εταιρείες 
πετρελαίου, αλλά και συνασπισμοί 

εταιρειών, δημιουργούν περιβαλλοντικά προγράμματα, κυρίως 
για μειώσεις εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, στο πλαίσιο 
της περιβαλλοντικής τους πολιτικής και της Εταιρικής Κοινωνι-
κής Ευθύνης (CSR). Αυτά τα προγράμματα περιέχουν απαιτή-
σεις καταγραφής και αναφορών καταναλώσεων και εκπομπών 
από τα πλοία μας, οι οποίες όντως προβληματίζουν τις ναυτιλι-
ακές εταιρείες, καθώς οι εν λόγω απαιτήσεις δεν είναι εναρμο-
νισμένες και ομοιόμορφες, και ορισμένες φορές εισάγουν αξιο-
λογήσεις περιβαλλοντικής αποδόσεως αμφιλεγόμενης τεχνικής 
καταλληλότητας.
Είναι γεγονός ότι η ναυτιλιακή βιομηχανία οδεύει προς το 
decarbonization και όλοι οι ενδιαφερόμενοι και εμπλεκόμενοι 
–οι ναυλωτές, εταιρείες και οι διάφοροι οργανισμοί– έχουν έναν 
ρόλο να παίξουν στις εξελίξεις. Αυτό που χρειάζεται όμως δεν 
είναι μεμονωμένες φωνές, πρωτοβουλίες και απαιτήσεις, αλλά 
μια συλλογική στρατηγική, που θα εκπορεύεται κυρίως από τον 
ΙΜΟ, προκειμένου να μην υπάρχουν διάσπαρτες απαιτήσεις, 
γιατί υφίσταται ο κίνδυνος αυτές να δημιουργήσουν σοβαρά 
προβλήματα στην ορθολογική διαχείριση των πλοίων.

Παρόλο που κάθε πρωτοβουλία μειώσεων των εκπομπών είναι 
καλοδεχούμενη, ωστόσο θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε μια 
εναρμονισμένη και ολιστική προσέγγιση, ώστε οι ναυτιλιακές 
εταιρείες να μπορούν να ανταποκριθούν ουσιαστικά και απο-
τελεσματικά και να εντάξουν και τα δικά τους περιβαλλοντικά 
προγράμματα στο ίδιο πλαίσιο. Είναι, θεωρώ, αντιληπτό ότι θα 
είναι πολύ δύσκολο –αν όχι αδύνατον– να ανταποκριθούμε σε 
πολλές μεμονωμένες απαιτήσεις και πολιτικές, καθώς η ναυτιλία, 
λόγω της φύσεως των δραστηριοτήτων της, χρειάζεται εναρμο-
νισμένους κανόνες και ένα διεθνές πλαίσιο λειτουργίας.
Κατά την άποψή μου, αποφάσεις που πάρθηκαν στο παρελ-
θόν χωρίς να ληφθούν υπόψη οι απόψεις και οι προτάσεις των 
εταιρειών διαχείρισης πλοίων και πλοιοκτητών δεν θα έχουν τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα και, σε κάποιον βαθμό, είναι δυνα-
τόν να επιβαρύνουν τη διαχείριση του πλοίου αλλά και τους 
ναυτικούς που καλούνται να τις εφαρμόσουν.
Σχετικά με τις απαιτήσεις για τις ναυλώσεις των πλοίων, η άποψή 
μου είναι ότι, στις περιπτώσεις που κάποιοι ναυλωτές θεσπί-
σουν στο μέλλον ιδιαίτερους, δικούς τους κανόνες και απαι-
τήσεις, καλό θα ήταν να παρέχονται παράλληλα και κίνητρα, 
κυρίως οικονομικά, στις ναυτιλιακές εταιρείες, προκειμένου να 
ανταποκριθούν και να εφαρμόσουν αυτές τις ιδιαίτερες απαιτή-
σεις. Δυστυχώς, δεν έχουμε δει να γίνεται κάτι τέτοιο σε όλες 
τις περιπτώσεις.

Η αδυναμία των αλλαγών πληρωμάτων κατά τη διάρκεια της 
πρωτοφανούς αυτής κρίσης αποτελεί, ίσως, τη μεγαλύτερη 
ανθρωπιστική πρόκληση για τη ναυτιλία τα τελευταία χρόνια. 
Ο Όμιλος Τσάκου, και συγκεκριμένα ο καπτ. Παναγιώτης 
Τσάκος, ανέκαθεν αναδείκνυε τα θέματα που απασχολούν 
τους ναυτικούς και τις οικογένειές τους. Υπάρχουν 
ενδείξεις ότι ο πολύμηνος αποκλεισμός ναυτικών σε πλοία 
μεταφράζεται, ίσως, σε κινδύνους για την ασφάλεια στη 
θάλασσα; 

Τα οξύτατα και διαρκώς κλιμακούμενα προβλήματα που έχουν 
δημιουργηθεί με τις αλλαγές των πληρωμάτων κατά τη διάρ-
κεια της πανδημίας, όπως και οι κίνδυνοι για την ασφάλεια στη 
θάλασσα, είναι μια πραγματικότητα την οποία έχουν αναδείξει 
και αναλύσει όλοι οι εμπλεκόμενοι οργανισμοί στη ναυτιλιακή 
βιομηχανία και πάρα πολλοί συνάδελφοί μου.
Φυσικά, είναι αντιληπτό σε όλους, με μεγαλύτερη ή λιγότερη 
εμπειρία, ότι ο παρατεταμένος περιορισμός και το αίσθημα του 
εγκλεισμού που νιώθουν οι ναυτικοί είναι ένας εξαιρετικά αρνη-
τικός παράγοντας στην ασφαλή λειτουργία των πλοίων. Είναι μια 
κατάσταση που δημιουργεί κλιμακούμενο άγχος και ψυχολογι-
κή κόπωση σε όλους τους ναυτικούς αλλά και στις οικογένειές 
τους.
Η ναυτιλία είναι εξοικειωμένη με το να βρίσκει λύσεις σε κάθε 
είδους προβλήματα, όμως αυτή η πανδημία είναι πρωτοφανής 
και μας ξεπερνάει σε πλαίσια ενδογενούς λύσης. Πρέπει όλοι 
να αντιληφθούμε ότι δεν πρόκειται να προκύψει λύση δίχως 
την κατανόηση, τη συνδρομή και την έμπρακτη συνέργεια 
όλων των μερών και των κρατών. Αυτό οφείλουν να το αντι-
ληφθούν οι αρχές κρατών και λιμένων, ιδιαίτερα κάποιων των 
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οποίων η οικονομική ανάπτυξη συνδέεται άμεσα 
με την εμπορική ναυτιλία και το θαλάσσιο εμπό-
ριο και συνεπώς χρωστούν πολλά στα πλοία και 
στους ναυτικούς.
Επίσης, αυτό θα πρέπει να το αντιληφθούν και 
ορισμένοι ναυλωτές που, αντί να τηρούν μια απο-
στασιοποιημένη στάση απέναντι σε αυτή την 
κατάσταση και σε πολλές περιπτώσεις να δημι-
ουργούν όρους ναυλοσυμφώνων που δυσκολεύ-
ουν τις αλλαγές, οφείλουν να συνεργάζονται ώστε 
να διευκολύνουν τις αλλαγές πληρωμάτων, καθώς 
και να συμμετέχουν στο οικονομικό βάρος του 
επιπρόσθετου κόστους.
Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να καταλάβουν και 
να αποδεχτούν ότι όλοι είμαστε συνυπεύθυνοι και 
είναι ηθική και επαγγελματική ευθύνη όλων μας να 
συνεργαστούμε, έτσι ώστε να βρίσκουμε λύσεις για 
τους ναυτικούς μας, όσο διαρκεί αυτή η κατάσταση, 
ώστε να την ξεπεράσουμε χωρίς επιπτώσεις στην 
ασφάλεια των ναυτικών και των πλοίων.
Όλοι αναγνωρίζουν ότι οι ναυτικοί επωμίζονται 
ένα μεγάλο βάρος κατά τη διάρκεια της πανδη-
μίας Covid-19, εξασφαλίζοντας με προσωπικές 
τους θυσίες την αδιάλειπτη ροή του παγκόσμιου 
θαλάσσιου εμπορίου, εφοδιάζοντας την παγκό-
σμια κοινότητα με τα αναγκαία, έτσι ώστε να 
αντιμετωπιστεί αυτή η πρωτόγνωρη κρίση, και 
παρέχοντας τις ζωτικής σημασίας προμήθειες 
που όλοι χρειαζόμαστε. Επομένως, όλοι θα πρέ-
πει όχι μόνο να αναγνωρίζουν αλλά και να απο-
δεικνύουν στην πράξη ότι θεωρούν τον ναυτικό 
«key worker», διευκολύνοντας τις μετακινήσεις 
του προς το σπίτι του και προς το πλοίο. 
Ο καπτ. Παναγιώτης Τσάκος έχει πάντα μια 
ιδιαίτερη ευαισθησία για τα θέματα των ναυ-
τικών. Όπως είναι γνωστό, για τα προβλήματα 
που δημιουργήθηκαν με την πανδημία, ο καπτ. 
Παναγιώτης και ο κ. Νίκος Τσάκος έλαβαν –και 
λαμβάνουν– πολλές πρωτοβουλίες προκειμένου 
να αφυπνίσουν τη διεθνή κοινότητα αναδεικνύ-
οντας τα υπάρχοντα προβλήματα και να ασκή-
σουν κάθε δυνατή πίεση ώστε να δοθούν λύσεις 
στο κρίσιμο αυτό πρόβλημα, που επηρεάζει πολύ 
αρνητικά την παγκόσμια ναυτιλία και τους ναυ-
τικούς.
Τα θέματα των ναυτικών μας και οι δυσκολίες 
που αντιμετωπίζονται με τις αλλαγές των πλη-
ρωμάτων των πλοίων μας είναι ένα από τα κύρια 
θέματα της καθημερινής ενασχόλησης του Καπε-
τάνιου, ώστε να δίνονται λύσεις και να πραγμα-
τοποιούνται αλλαγές ανεξαρτήτως κόστους και 
καθυστερήσεων των πλοίων. Επιπλέον έχουν 
σχεδιαστεί προγράμματα προς οικονομική επι-
βράβευση όλων των ναυτικών που αναγκάστηκαν 
να καθυστερήσουν τον επαναπατρισμό τους, 

καθώς και των ναυτικών που αναγκάστηκαν να 
καθυστερήσουν το μπαρκάρισμά τους για μεγά-
λα χρονικά διαστήματα. Το πρόγραμμα στήριξης 
των ναυτικών μας υλοποιείται μέσω του «Ταμεί-
ου Επαγγελματικής Ασφάλισης Ναυτιλιακών 
Επιχειρήσεων Ομίλου Τσάκου και Συνεργατών», 
το οποίο επίσης αποτελεί μια καινοτόμο πρω-
τοβουλία του καπτ. Παναγιώτη και του κ. Νίκου 
Τσάκου. Επιπλέον, υπάρχει πρόνοια για παροχή 
βοήθειας που θα χρειαστούν οι οικογένειες των 
ναυτικών μας.
Η εταιρεία μας κάνει ό,τι είναι δυνατόν προκει-
μένου να εξασφαλίσει τις αλλαγές των πληρω-
μάτων, αποτελώντας την ύψιστη προτεραιότητα 
όλων μας και επενδύοντας όλους τους αναγκαί-
ους πόρους για να πραγματοποιούμε τις αναγκαί-
ες αλλαγές πληρωμάτων με ασφάλεια και χωρίς 
μεγάλες καθυστερήσεις. Παρ’ όλα αυτά υπάρ-
χουν κάποιες περιπτώσεις όπου, δυστυχώς, τα 
αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα, λόγω 
εγγενών δυσκολιών που προκύπτουν στη συνερ-
γασία των αρχών και των ναυλωτών.
Από τη δική μου πλευρά, απευθύνω έκκληση 
σε όλους τους αρμόδιους παράγοντες να αντι-
ληφθούν την κρισιμότητα της κατάστασης και 
να λάβουν όλες τις απαραίτητες αποφάσεις και 
μέτρα ώστε να βρεθούν οι σωστές λύσεις το 
συντομότερο δυνατόν. 

Η κρίση της πανδημίας άλλαξε άρδην και τον 
τρόπο λειτουργικής διαχείρισης των πλοίων. Πώς 
διαχειρίστηκε η εταιρεία σας τις επιθεωρήσεις 
πλοίων και το port state control με βάση  
τα υγειονομικά δεδομένα ανά τον κόσμο;  
Η ναυτιλία ανταποκρίθηκε αποτελεσματικά  
σε αυτή την πρωτοφανή κρίση; Θεωρείτε ότι  
η πανδημία άνοιξε τον δρόμο για την ενίσχυση 
της χρήσης της τεχνολογίας εν πλω αλλά και 
στα γραφεία; 

Κατά την περίοδο της πανδημίας διαμορφώθη-
καν πρωτοφανείς συνθήκες, οι οποίες επηρέασαν 
σημαντικά τις διαδικασίες επιθεώρησης των πλοί-
ων και ιδιαίτερα των ελέγχων από τις Αρχές των 
Κρατών Λιμένα (PSC). Κατά το πρώτο εξάμηνο 
του 2020, η έντονη διστακτικότητα που παρατη-
ρήθηκε από πλευράς επιθεωρητών PSC να επιβι-
βαστούν σε πλοία υπόχρεα για επιθεώρηση που 
κατέπλεαν στους λιμένες δραστηριοποίησής τους 
οδήγησε σε μια αξιοσημείωτη υποχώρηση του 
αριθμού των επιθεωρήσεων PSC, ιδίως σε Ευρώπη, 
Ασία και Λατινική Αμερική.
Ο αριθμός των επιθεωρήσεων στις Ηνωμένες 
Πολιτείες παρέμεινε αμετάβλητος, ωστόσο η δια-
δικασία τροποποιήθηκε, με σκοπό μέρος αυτών 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΟΙΩΝ



να πραγματοποιείται εξ αποστάσεως. Πιο συγκε-
κριμένα, προ κατάπλου, το σύνολο των πιστοποιη-
τικών αξιοπλοΐας του πλοίου αλλά και των πιστο-
ποιητικών ναυτικής ικανότητας των αξιωματικών 
και του πληρώματος, καθώς και τμήματα από τα 
ημερολόγια του πλοίου, απαιτήθηκε να υποβάλλο-
νται από το πλοίο στις Αρχές μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. Σε ορισμένες περιπτώσεις ζητήθη-
κε επίσης η υποβολή επιπρόσθετης τεκμηρίωσης 
μέσω φωτογραφικού και βιντεοσκοπημένου υλι-
κού, το οποίο υποδείκνυε την ορθή λειτουργία 
συγκεκριμένων συστημάτων του πλοίου. Με αυτόν 
τον τρόπο ο χρόνος της φυσικής παρουσίας των 
επιθεωρητών επί του πλοίου μειώθηκε στο μισό 
και τα σημεία ελέγχου περιορίστηκαν σε εκείνα 
που αφορούν τα κυριότερα συστήματα ασφαλεί-
ας που οι επιθεωρητές έκριναν απαραίτητα από 
την αξιολόγηση των στοιχείων που εξέτασαν πριν 
από την επιβίβασή τους, αλλά και από την εικόνα 
που αποκόμισαν από το πλοίο κατά τη διάρκεια 
της παραμονής τους σε αυτό.
Από πλευράς της εταιρείας μας, η εν λόγω διαδι-
κασία δεν είχε κάποιες αρνητικές επιπτώσεις, το 
αντίθετο: οι επιπτώσεις θα μπορούσα να πω ότι 
ήταν θετικές, καθώς μειώθηκε σημαντικά ο χρό-
νος παραμονής των επιθεωρητών στο πλοίο και η 
απασχόληση του πληρώματος με την επιθεώρηση, 
καθώς, ως γνωστόν, ένα ιδιαίτερα μεγάλο ποσο-
στό του χρόνου της επιθεώρησης αφιερώνεται 
από τους επιθεωρητές για τον έλεγχο των πιστο-
ποιητικών.
Όσον αφορά τις επιθεωρήσεις από πετρελαϊ-
κές εταιρείες (SIRE), οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί 
καθώς και τα κατά τόπους μέτρα για άρση της 
επισκέψεως τρίτων σε εμπορικά λιμάνια και πλοία 
οδήγησαν σε επαναπροσδιορισμό του πλάνου 

επιθεωρήσεων από την εταιρεία μας, εντείνοντας 
τις προληπτικές δράσεις για εξασφάλιση επιθεω-
ρήσεων σε ευνοϊκά λιμάνια νωρίτερα από το προ-
καθορισμένο χρονικό διάστημα, όπου αυτό ήταν 
εφικτό.
Κατόπιν των σχετικών ανακοινώσεων από το Διε-
θνές Ναυτιλιακό Φόρουμ Εταιρειών Πετρελαίου 
(OCIMF), εφαρμόστηκε:

• Η δυνατότητα διεξαγωγής συνολικού 
ελέγχου των πιστοποιητικών καθώς και 
άλλων εγγράφων που εξετάζονται κατά 
τη διάρκεια μιας επιθεώρησης SIRE 
απομακρυσμένα από τον επιθεωρητή, πριν 
αυτός επισκεφθεί το πλοίο, μέσω υποβολής 
τους σε ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική 
πλατφόρμα. Με αυτόν τον τρόπο, ο χρόνος 
της φυσικής παρουσίας των επιθεωρητών 
επί του πλοίου μειώθηκε κατά τρεις ώρες 
περίπου.

• Η δυνατότητα διεξαγωγής εξ ολοκλήρου 
απομακρυσμένης επιθεώρησης σε 
περίπτωση σχετικής απαίτησης από 

“
Οι ναυτικοί επωμίζονται ένα μεγάλο βάρος 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, 
εξασφαλίζοντας με προσωπικές τους θυσίες 
την αδιάλειπτη ροή του παγκόσμιου θαλάσσιου 
εμπορίου και εφοδιάζοντας την παγκόσμια 
κοινότητα με τα αναγκαία, έτσι ώστε να 
αντιμετωπιστεί αυτή η πρωτόγνωρη κρίση.

”
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πετρελαϊκή εταιρεία και εφόσον έχουν 
προσκομιστεί αποδεικτικά στοιχεία 
ότι είναι ανέφικτη η διεξαγωγή 
επιθεώρησης με φυσική παρουσία πάνω 
στο πλοίο. Σε αυτή την περίπτωση, η 
διαδικασία συλλογής εκτενέστατου 
όγκου υποστηρικτικών εγγράφων και 
φωτογραφιών, πριν από προγραμματισμένη 
τηλεδιάσκεψη του επιθεωρητή με το πλοίο, 
αποδεικνύεται εξαιρετικά χρονοβόρα 
και δεν υποστηρίζεται επαρκώς από την 
υπάρχουσα υποδομή της διαθέσιμης 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας των 
επιθεωρητών.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, δεδομένων των συν-
θηκών, οι περισσότερες πετρελαϊκές εταιρείες 
εφάρμοσαν μια εναλλακτική προσέγγιση κατά τη 
μέθοδο αξιολόγησης των δεξαμενόπλοιων, βασι-
ζόμενες στα διαθέσιμα δεδομένα για το εκάστοτε 
πλοίο.
Επισημαίνεται ότι η ψηφιοποίηση όλων των πιστο-
ποιητικών και η παρακολούθησή τους μέσω του 
συστήματος της εταιρείας μας, η οποία είχε πραγ-
ματοποιηθεί πολύ νωρίτερα από την πανδημία, 
επέτρεψε την άμεση ανταπόκρισή μας στις νέες 
απαιτήσεις, έχοντας ως πρόσθετο όφελος τη 
μεταφορά μίας ακόμα διαδικασίας από το πλοίο 
στο γραφείο, αφού επέτρεψε η αποστολή των 
ζητούμενων πιστοποιητικών να πραγματοποιείται 
απευθείας από τα γραφεία της εταιρείας μας.
Επίσης, πολύ νωρίτερα είχε ήδη εφαρμοστεί από 
την εταιρεία μας σύστημα εσωτερικών επιθεωρή-
σεων εξ αποστάσεως, καλύπτοντας αποτελεσμα-
τικά την ανάγκη επαλήθευσης της εφαρμογής των 

διαδικασιών της εταιρείας στο πλοίο από στελέχη 
της εταιρείας. Αυτό αποτέλεσε μια πολύ σημαντι-
κή βάση στην εξοικείωση των πλοιάρχων και των 
αξιωματικών και με τις νέες απαιτήσεις λόγω παν-
δημίας, ειδικά με τη χρήση τεχνολογικού εξοπλι-
σμού και συστημάτων επικοινωνίας.
Σημαντική ήταν η πρόκληση για την άμβλυνση της 
ανησυχίας μεταξύ των μελών των πληρωμάτων που 
αφορά την επαφή τους με τρίτα πρόσωπα επί του 
πλοίου, συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρητών. 
Γι’ αυτό το σημαντικό θέμα η εταιρεία μας θέσπι-
σε αυστηρές διαδικασίες και μέτρα προστασίας 
πολύ νωρίς, και τα πλοία εφοδιάστηκαν άμεσα με 
τον απαραίτητο υγειονομικό εξοπλισμό. Υπήρχε  
–και υπάρχει– έλεγχος πριν από τον κατάπλου στα 
λιμάνια και όλοι οι επισκέπτες στο πλοίο, περιλαμ-
βανομένων των επιθεωρητών, έχουν πληροφορη-
θεί τις υφιστάμενες διαδικασίες εκ των προτέρων. 
Υπήρξαν ελάχιστες μεμονωμένες περιπτώσεις, 
ειδικά κατά το πρώτο διάστημα της κρίσης, όπου 
η διαχείριση ορισμένων επιθεωρητών με σκοπό τη 
συμμόρφωσή τους στις διαδικασίες της εταιρείας 
ήταν περισσότερο απαιτητική, ωστόσο έφερε τα 
επιθυμητά αποτελέσματα για την προστασία και 
την ασφάλεια όλων.
Οι απομακρυσμένες επιθεωρήσεις είναι κάτι θετι-
κό που έφερε η κρίση της πανδημίας. Εκτός από 
τις ναυτιλιακές εταιρείες, σχεδόν όλοι οι οργανι-
σμοί έχουν αποκτήσει κάποια εμπειρία απομακρυ-
σμένων επιθεωρήσεων, με χρήση της υπάρχουσας 
τεχνολογίας.
Εύχομαι αυτή η εμπειρία να εξελιχθεί στο μέλλον, 
από την άποψη των διαδικασιών, των απαιτήσεων 
και της τεχνολογίας, και οι περισσότερες ή μεγάλο 
τμήμα των επιθεωρήσεων να διεξάγονται απομα-
κρυσμένα, ώστε να μειωθεί σημαντικά ο χρόνος 
απασχόλησης του πλοιάρχου και του πληρώματος 
με τις επιθεωρήσεις στο λιμάνι.

Ποιες είναι οι κινήσεις της εταιρείας σας σε 
θέματα safety culture ιδίως για τις νεότερες 
γενιές πληρωμάτων; Ειδικότερα για τη γενιά 
Ζ, απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση 
προκειμένου να αντιληφθεί πιθανούς  
κινδύνους που εγκυμονεί η αμέλεια εν πλω; 

Η νέα γενιά, η γενιά Ζ, είναι στην πλειονότητά 
τους ικανά παιδιά, με γνώσεις και πολύ καλή εξοι-
κείωση με τις νέες τεχνολογίες. Δεν υστερούν σε 
τίποτα από τις προηγούμενες γενιές, το αντίθετο· 
πιστεύω πως είναι σε θέση να ανταποκριθούν 
καλύτερα στις σύγχρονες απαιτήσεις των πλοίων. 
Αυτό που λείπει στη νέα γενιά είναι η ναυτοσύνη, 
η οποία είναι συνυφασμένη με το safety culture.
Κατά την άποψή μου, όλες οι απαιτήσεις του 
μοντέρνου safety management έχουν άμεση ή 
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έμμεση σχέση με τη ναυτοσύνη και τις παλιές 
καλές ναυτικές πρακτικές. Η διαφορά είναι ότι οι 
καλές ναυτικές πρακτικές δεν καταγράφονταν, δεν 
κρατιόταν ιστορικά, αλλά διδάσκονταν στην πρά-
ξη στο πλοίο και εφαρμόζονταν στις καθημερινές 
δραστηριότητες, στη γέφυρα, στο κατάστρωμα, 
στο μηχανοστάσιο, παντού σε κάθε λειτουργία 
του πλοίου. Στη ναυτοσύνη και στην καλή ναυτι-
κή πρακτική σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και 
το «mentoring». Οι παλιοί ναυτικοί ένιωθαν υπο-
χρέωσή τους να διδάσκουν και να συμβουλεύουν 
καθημερινά τους νέους κατά τη διάρκεια όλων 
των δραστηριοτήτων, με έμφαση στη σωστή και 
ασφαλή εκτέλεση κάθε εργασίας στο πλοίο.
Όπως είναι γνωστό, ο καπτ. Παναγιώτης Τσάκος 
είναι πρωτοστάτης στο θέμα της διατήρησης της 
ναυτικής μας παράδοσης, της ναυτοσύνης και επί-
σης του «mentoring». Για τον σκοπό αυτόν έχει 
πάρει πολλές πρωτοβουλίες και υπάρχουν πολλές 
δράσεις του Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος», με απο-
κορύφωμα την ίδρυση του TEENS.
Οι μαθητές του ΤΕΕNS, πέρα από τα μαθήματά 
τους, έχουν την ευκαιρία να συζητούν και να διδά-
σκονται από παλιά και νέα στελέχη και αξιωματι-
κούς των εταιρειών του ομίλου σε θέματα ναυτο-
σύνης και safety culture.
Μια άλλη επίσης καινοτόμος πρωτοβουλία είναι το 
πρόγραμμα «το πλοίο πάει σχολείο», όπου μαθη-
τές δημοτικών σχολείων επικοινωνούν με πλοιάρ-
χους των πλοίων της εταιρείας και ενημερώνονται 
για θέματα που αφορούν τη ζωή στο πλοίο, τα 
ταξίδια και τις λειτουργίες εν πλω και στα λιμάνια, 
ενώ εμπνέονται και προσδοκούν μια μελλοντική 
σταδιοδρομία στον χώρο της ναυτιλίας.
Μακάρι να υπάρξουν κι άλλοι μιμητές σε αυτή την 
προσπάθεια διατήρησης της ναυτικής μας παρά-
δοσης, της ναυτοσύνης.
Δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε και στις 
πολλαπλές υποτροφίες που έχουν δοθεί και δίνο-
νται στο προσωπικό του γραφείου αλλά και σε 
ναυτικούς μας από το Κοινωφελές Ίδρυμα «Μαρία 
Τσάκος» – Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας 
και Παράδοσης, για την εξέλιξη της εκπαίδευσής 
τους, όπως και η εκπαίδευση που προσφέρεται 
σε έναν μεγάλο αριθμό νέων παιδιών στο κέντρο 

αριστείας, το «Σπίτι της 
Μαρίας», στα Καρδάμυλα 
της Χίου.
Η κουλτούρα ασφάλειας 
(safety culture) δεν είναι 
κάτι στατικό και δεν έχει 
τέλος. Είναι κάτι δυναμικό, 
διαρκώς εξελισσόμενο, 
ένας διαρκής προορισμός 
για όλους μας. Η εται-
ρεία μας έχει σε εφαρ-

μογή προγράμματα και διαδικασίες με σκοπό τη 
συνεχή βελτίωση των Safety Standards και Safety 
Culture στα πλοία μας. Πιστεύοντας στο «ό,τι δεν 
μετριέται δεν βελτιώνεται», τα προγράμματά μας 
παρέχουν μετρήσεις και στατιστικές αναλύσεις, 
οι οποίες μας βοηθούν στην εξαγωγή αξιόπιστων 
συμπερασμάτων. Αυτά τα συμπεράσματα οδηγούν 
και στις στρατηγικές αποφάσεις δράσεων με σκο-
πό την περαιτέρω εμπέδωση και εξέλιξη της κουλ-
τούρας ασφάλειας στα πλοία μας.
Βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα είναι το δικό 
μας training centre, το «MARIA TSAKOS TCM 
ACADEMY», στο οποίο μας δίνεται η δυνατότη-
τα να διαμορφώνουμε εξελιγμένα προγράμματα 
εκπαίδευσης, προσαρμοσμένα στις εξειδικευμέ-
νες ανάγκες μας. Εκπαιδευτές είναι συνάδελφοι 
με μεγάλη εμπειρία στη θάλασσα, αλλά και άξια 
καταρτισμένα στελέχη της εταιρείας. Έτσι, κατά τη 
διάρκεια των εκπαιδευτικών σεμιναρίων, μας δίνε-
ται η δυνατότητα να συζητούμε με τους ναυτικούς 
μας σύγχρονα θέματα και να τους εκφράζουμε 
προβληματισμούς, να ανταλλάσσουμε ιδέες και 
προτάσεις βελτίωσης, αλλά και να επικοινωνούμε 
καλές ναυτικές πρακτικές που εφαρμόζονται στα 
πλοία μας.
Επιπλέον, η εταιρεία μας, εκτός από τα προγράμμα-
τα εκπαίδευσης και εξοικείωσης των δοκίμων και 
των νέων ναυτικών, έχει θεσπίσει ένα ειδικό πρό-
γραμμα εκπαίδευσης των δοκίμων και των αξιωμα-
τικών, το οποίο περιλαμβάνει πρακτική εξάσκηση 
σε όλες τις λειτουργίες του πλοίου, με έμφαση 
σε θέματα ασφάλειας και ναυτοσύνης, αλλά και 
σύγχρονων απαιτήσεων. Το πρόγραμμα αυτό 
εφαρμόζεται υπό την επίβλεψη του πλοιάρχου, 
του πρώτου μηχανικού και έμπειρων αξιωματικών 
καταστρώματος και μηχανής. Οι πλοίαρχοι και οι 
έμπειροι αξιωματικοί λειτουργούν σαν μέντορες 
των νέων, τους συμβουλεύουν, τους παρακολου-
θούν και τους αξιολογούν. Σε αυτό το πλαίσιο, επι-
πρόσθετα, εντάσσεται και το mentoring program 
των δοκίμων. Σύμφωνα με αυτό, στελέχη του γρα-
φείου θα έχουν υπό την επίβλεψη και την καθοδή-
γησή τους έναν αριθμό δοκίμων, με τους οποίους 
έχουν συναντήσεις όσο αυτοί είναι στην ξηρά, και 
τακτική επικοινωνία όταν είναι στο πλοίο.
Όλα τα προαναφερθέντα έχουν έναν βασικό στό-
χο, και αυτός υπερβαίνει το πλαίσιο της απλής 
θεωρητικής κατάρτισης και μιας στατικής εκπαί-
δευσης. Απώτερος στόχος είναι η μεταλαμπάδευ-
ση της ναυτοσύνης στις νέες γενιές των ναυτικών 
μας, καθώς και η ενστάλαξη μιας κουλτούρας 
ασφάλειας, που θα εξασφαλίσει στους ίδιους και 
στους συναδέλφους τους την ασφάλειά τους και 
θα συνεχίσει να ξεχωρίζει την ελληνική ναυτιλία 
για το συγκριτικό της πλεονέκτημα χάρη στη ναυ-
τοσύνη των ανθρώπων μας. 
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“
Οι απομακρυσμένες 
επιθεωρήσεις είναι κάτι  
θετικό που έφερε η κρίση  
της πανδημίας.

”
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Tου Δρος Κωνσταντίνου Γ. Γκόνη,  
Γενικού Γραμματέα της ΙΝΤΕRCARGO

Η μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου 
στο επίκεντρο της MEPC 75 
του ΙΜΟ

Το βασικό θέμα συζήτησης της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου 
Περιβάλλοντος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), η οποία 
πραγματοποιήθηκε στις 16-20 Νοεμβρίου 2020 (MEPC 75), αποτέλεσε 
δικαίως η απανθρακοποίηση της ναυτιλίας.
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Ο κλάδος των ξηρών χύδην φορτίων, 
ο μεγαλύτερος σε αριθμό πλοίων και 
deadweight, έχει δεσμευτεί να βελτιώ-
σει περαιτέρω το περιβαλλοντικό του 
αποτύπωμα και να περιορίσει δραστικά 
τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
(Green House Emissions – GHG) σύμφω-
να με την στρατηγική του IMO.
Κατά την διάρκεια τελευταίων συνεδριάσε-
ων του ΙΜΟ, η INTERCARGO, η Διεθνής 
Ένωση Πλοιοκτητών Ξηρού Φορτίου, αντέ-
δρασε σε πολιτικά σχόλια ότι ο ΙΜΟ οφεί-
λει να καταστήσει τον ναυτιλιακό τομέα 
κατά βάση βιώσιμο. Είχαμε την υποχρέωση 
να απαντήσουμε σε δηλώσεις οι οποίες 

καταδεικνύουν έλλειψη σεβασμού 
για την ναυτιλιακή βιομηχανία, για 
τα επιτεύγματα και τις προσπάθειές 

της εδώ και δεκαετίες και για τον κόπο των 
ανθρώπων της προκειμένου να φτάσει στο 
επίπεδο που βρίσκεται σήμερα, καθώς και 
για την αδιάκοπη προσπάθειά τους να εξε-
λιχθεί περαιτέρω.
Συμφέροντα τα οποία τυγχάνουν μεγάλης 
δημόσιας προβολής και χρηματοδοτού-
νται με γενναιόδωρους προϋπολογισμούς 
εναντιώνονται συχνά στην ναυτιλία, προ-
σπερνώντας όλα τα παλαιότερα επιτεύγ-
ματά της καθώς και τις τρέχουσες προ-
σπάθειες του ΙΜΟ, ιδίως όταν αντιπαρα-
τεθούν με άλλους κλάδους μεταφορών, 
που υστερούν κατά πολύ ως προς το 
περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. 
Η βιομηχανία μας έχει σημειώσει σημα-
ντική πρόοδο και δεν το «διαφημίζει», σε 
αντίθεση με άλλους τομείς, που χαίρουν 



σημαντικής πολιτικής επιρ-
ροής και υποστήριξης. Επί-
σης, υπενθυμίσαμε ότι, χάρη 
στην ναυτιλία χύδην φορτίων, 
μεταφέρονται ανά τον κόσμο 
βασικά και απαραίτητα φορ-
τία, εξυπηρετώντας την πραγ-
ματική ζήτηση από τις ίδιες 
τις οικονομίες και τις διεθνείς 
ανάγκες μεταφοράς αγαθών.

Μέτρα 
βραχυπρόθεσμης 
εφαρμογής

Η INTERCARGO συμμετείχε 
στις διαβουλεύσεις της MEPC 
75 και υποστήριξε τον διεθνή 
οργανισμό κατά την διαδι-
κασία έγκρισης νέων βραχυ-
πρόθεσμων υποχρεωτικών 
μέτρων. Τα συγκεκριμένα 
μέτρα θα συμβάλουν ώστε ο 
παγκόσμιος εμπορικός στό-
λος να επιτύχει τους στόχους 
της μείωσης των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου. 
Πιστεύουμε ότι θα συνεισφέ-
ρουν στον σημαντικό περιο-
ρισμό των εκπομπών GHG 
και ότι σηματοδοτούν ένα 
ακόμη μεγάλο βήμα για την 

μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος των πλοί-
ων, κατόπιν των κανονισμών ενεργειακής σχεδί-
ασης που έχουν τεθεί σε ισχύ ήδη από το 2013.
Τα νέα αποκαλούμενα «τεχνικά μέτρα» βασίζο-
νται στον Energy Efficiency Existing Ship Index 
(EEXI) και τα «λειτουργικά μέτρα» στους Carbon 
Intensity Indicators (CII).
Ο δείκτης EEXI θα διαδραματίσει καθοριστικό 
ρόλο στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
των πλοίων από το 2023. Διαθέσιμες επιλογές για 
τους πλοιοκτήτες θα αποτελέσουν τεχνολογικές 
μετασκευές των πλοίων καθώς και περιορισμoί 
στην λειτουργική ισχύ των μηχανών.
Οι δείκτες CII θα καταγράφονται στο Ship 
Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) και 
θα παρέχουν σημεία αναφοράς για την απόδοση 
των πλοίων, υποδεικνύοντας συντελεστές ανα-
γκαίας μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος 
κάθε πλοίου. Ωστόσο, για την εφαρμογή των 
δεικτών CII χρειάζεται ακόμα περαιτέρω διεργα-
σία από τον ΙΜΟ. Χρειάζονται εμπειρία, συλλο-
γή δεδομένων και αξιολόγηση των CII, ώστε να 
αποτελούν όντως ουσιαστικούς δείκτες για την 

ενεργειακή απόδοση των πλοίων και να μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν με αξιοπιστία ως σημεία 
αναφοράς.
Η INTERCARGO θα συνεχίσει να συμμετέχει 
στις σχετικές διαβουλεύσεις του ΙΜΟ, ο οποίος 
θα κληθεί να αξιολογήσει την απόδοση των νέων 
κανονισμών μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2026 και 
να προχωρήσει στην υιοθέτηση τροποποιήσεων 
όπως απαιτηθεί.
Η εφαρμογή των νέων κανονισμών αποτελεί μια 
σημαντική πρόοδο για την πλήρη υλοποίηση 
των στόχων και της στρατηγικής του ΙΜΟ όπως 
υιοθετήθηκαν το 2018. Καμμία άλλη παγκόσμια 
βιομηχανία δεν έχει δεσμευτεί για την εφαρμογή 
παρόμοιων υποχρεωτικών και καθολικών μέτρων.

4th GHG Study

Η INTERCARGO χαιρέτισε επίσης στην MEPC 
75 την υιοθέτηση της τελευταίας μελέτης ναυ-
τιλιακών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
(4th GHG Study) από τον ΙΜΟ και εστίασε στα 
βασικά θετικά αποτελέσματα της έρευνας, η 
οποία αποδεικνύει ότι το ποσοστό συμμετοχής 
της διεθνούς ναυτιλιακής δραστηριότητας στην 
παγκόσμια παραγωγή CO2 βρίσκεται σε σταθερά 
επίπεδα της τάξεως του 2% (ενώ εξυπηρετεί το 
90% του παγκόσμιου εμπορίου).
Στη ναυτιλιακή βιομηχανία έχει σημειωθεί σημα-
ντική πρόοδος στην ενεργειακή απόδοση/χρήση 
άνθρακα (carbon intensity), η οποία εκτιμήθηκε 
μεταξύ 21 και 29%, μειωμένη συγκριτικά με τα 
επίπεδα του 2008. Χαρακτηριστικό στοιχείο της 
έρευνας αποτελεί και το γεγονός ότι, παρά την 
40% αύξηση του διά θαλάσσης εμπορίου εντός 
της δεκαετίας 2008-2018, οι συνολικές εκπομπές 
GHG μειώθηκαν κατά 7% το ίδιο διάστημα.
Καθοριστικούς παράγοντες για τα παραπάνω 
αποτελέσματα, ιδίως για τα bulk carriers, έχουν 
αποτελέσει οι βελτιώσεις στην ενεργειακή από-
δοση, η βελτιωμένη σχεδίαση και η μειωμένη 
κατανάλωση καυσίμου.
Επίσης, η έρευνα καταδεικνύει ότι, βάσει της διε-
ρεύνησης μελλοντικών σεναρίων, οι συνολικές 
εκπομπές της ναυτιλιακής βιομηχανίας το 2050 
θα βρίσκονται μεταξύ 10% χαμηλότερα έως 30% 
πάνω από τα επίπεδα του 2008, που θα πρέπει να 
αξιολογηθούν έναντι σημαντικών αναμενόμενων 
αυξήσεων του παγκόσμιου πληθυσμού, του ΑΕΠ 
και του όγκου των θαλασσίων μεταφορών.
Επομένως, η πρόσφατη 4th GHG Study προσφέ-
ρει ακλόνητα στοιχεία ότι η παγκόσμια ναυτιλία 
θα παραμείνει με διαφορά ο πιο ενεργειακά απο-
δοτικός και φιλικός προς το περιβάλλον τομέας 
μεταφορών.
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Η πρόταση για το R&D 

Είναι ξεκάθαρο ότι για την επίτευξη των στόχων 
που έχει ορίσει ο ΙΜΟ για τον περιορισμό των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η χρήση και-
νοτόμων τεχνολογιών και νέων καυσίμων θα είναι 
απαραίτητη σε κάθε περίπτωση.
Στην κατεύθυνση αυτή η INTERCARGO υπέ-
βαλε στην MEPC 75, από κοινού με συνεργαζό-
μενους οργανισμούς της βιομηχανίας, πρόταση 
για την δημιουργία ενός ταμείου έρευνας και 
ανάπτυξης συνολικού ύψους $5 δισ. Η πρόταση 
περιλαμβάνει την διάθεση των συγκεκριμένων 
κεφαλαίων σταδιακά εντός μίας δεκαετούς περι-
όδου για ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και 
νέων καυσίμων, με τελικό στόχο την παραγωγή 
πλοίων μηδενικών ανθρακικών εκπομπών. 
Σκοπός παράλληλα είναι να ευνοήσει την μετά-
βαση σε ένα επενδυτικό περιβάλλον, μέσα στο 
οποίο κατασκευαστές, εταιρείες ενέργειας, ναυ-
πηγεία και φορείς χρηματοδότησης να οδηγή-
σουν αποτελεσματικά στην απανθρακοποίηση 
της ναυτιλίας.
Τα Κράτη Μέλη του ΙΜΟ συμφώνησαν την 
περαιτέρω εξέταση των παραπάνω προτάσεων 
αναφορικά με νομικές διαστάσεις καθώς και 
ζητήματα διοίκησης, διαχείρισης και επίβλεψης 
από τον ΙΜΟ μεταξύ άλλων. 

Η συγκεκριμένη πρόταση Έρευνας και Ανάπτυ-
ξης αποτελεί την πρώτη στο είδος της που προ-
τείνεται από έναν κλάδο σε παγκόσμια βάση και 
θα μπορούσε να προσφέρει ένα πλαίσιο προ-
κειμένου και άλλες βιομηχανίες να μειώσουν το 
περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Προσβλέποντας με αισιοδοξία  
στο μέλλον 

Στην MEPC 75 δεν αναμενόταν ότι ο ΙΜΟ θα 
επιλύσει όλα τα κρίσιμα ερωτήματα για το πώς 
θα επιτευχθεί η πλήρης απανθρακοποίηση της 
ναυτιλίας. Αντί να αντιδρούν ορισμένοι συμμε-
τέχοντες στις διαδικασίες για το αν δίνονται ή 
όχι οριστικές λύσεις, θα πρέπει να υποστηρίζουν 
τις πρωτοβουλίες και τα θετικά βήματα, ώστε να 
καταφέρει η βιομηχανία να προχωρήσει προς 
ένα «zero-carbon» μέλλον. Όσοι εναντιώνονται 
δεν αντιλαμβάνονται την σημασία της προόδου 
που σημειώνεται με πολύ κόπο, ενώ ταυτόχρο-
να υποστηρίζουν αντιφατικά ότι χάνεται χρόνος. 
Ενάντια στις Κασσάνδρες, η MEPC 75 του ΙΜΟ 
εξέπεμψε αισιόδοξα και ελπιδοφόρα μηνύματα, 
για όσους καλοπροαίρετα προσβλέπουν στην 
επίτευξη απτών αποτελεσμάτων τα επόμενα 
χρόνια, που θα οδηγήσουν στην επίτευξη των 
μακροπρόθεσμων στόχων.
Δεν υπάρχουν ρεαλιστικές εναλλακτικές λύσεις 
εκτός ΙΜΟ οι οποίες να παράγουν όραμα και 
αποτελέσματα, χωρίς να οδηγούν σε ένα ντόμι-
νο αντιπαραγωγικής ή ακόμη και καταστροφικής 
σειράς γεγονότων. Περιφερειακά μέτρα και πρω-
τοβουλίες τοπικού χαρακτήρα θα αποτύχουν και 
δύσκολα θα επιβιώσουν με οποιονδήποτε ουσι-
αστικό τρόπο.
Μια νέα, πολλά υποσχόμενη εποχή είναι προ 
των πυλών και είμαστε αισιόδοξοι ότι η ναυτι-
λία θα διατηρήσει τον θεμελιώδη ρόλο της για 
την ευημερία της ανθρωπότητας. Οι δημιουρ-
γικές δυνάμεις θα επικρατήσουν και ο δρόμος 
που χαράσσει ο ΙΜΟ θα είναι μέρος της λύσης. 
Ο κλάδος μας αντιπροσωπεύει και εργάζεται για 
την πραγματική οικονομία, μεταφέροντας αγαθά 
βασικής ανάγκης σε όλο τον κόσμο. Είμαστε υπε-
ρήφανοι που βρισκόμαστε, αν και με ισχνά μέσα, 
στη δημιουργική πλευρά των εξελίξεων με μια 
διαφανή, τεκμηριωμένη και ειλικρινή ατζέντα για 
ένα βιώσιμο μέλλον. Οπωσδήποτε χρειαζόμαστε 
και προσκαλούμε και άλλες εταιρείες ως μέλη και 
ως ομοϊδεάτες οραματιστές να μας υποστηρί-
ξουν στην προσπάθειά μας!

ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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Η ναυτιλία ως παγκόσμια βιομηχανία, μέσω της 
οποίας διακινείται το 90% του παγκόσμιου εμπο-
ρίου, πιέζεται από συγκεκριμένα κέντρα να δια-
δραματίσει έναν πρωτεύοντα ρόλο στην επίτευ-
ξη πολλών –αν όχι όλων– από τους στόχους που 
έχουν τεθεί για το 2030. Οι βιώσιμες συνδυασμέ-
νες μεταφορές είναι ένα οριζόντιο ζήτημα και, ως 
εκ τούτου, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για 
την επίτευξη των περισσοτέρων από τα SDGs. 

Σε ό,τι αφορά τη ναυτιλία, ο ΙΜΟ είναι υπεύ-
θυνος για τη λήψη μέτρων και την εφαρμογή 

αυτών, στοχεύοντας στη βελτίωση της ασφάλει-
ας των θαλάσσιων μεταφορών καθώς επίσης και 
στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 
Με δεδομένο ότι ορισμένες δραστηριότητες του 
IMO μπορεί να συμβάλουν σε περισσότερους 
από έναν στόχους, το έργο του Οργανισμού 
αφορά, ως εκ τούτου, τα περισσότερα Sustainable 
Development Goals. 
Η ναυτιλία αποτελεί τον οικονομικότερο κλά-
δο των μεταφορών και ως εκ τούτου συμβάλλει 
στην καταπολέμηση της φτώχειας και της πείνας 
(SDGs 1 και 2), καθώς μέσω των θαλάσσιων μετα-
φορών διακινούνται αγαθά με τελικό προορισμό 
τους καταναλωτές. Όσο η ναυτιλία θα συνεχίσει 
να αναπτύσσεται λόγω της αναμενόμενης αύξη-
σης του παγκόσμιου εμπορίου, η ενίσχυση της 
πρόσβασης σε βασικά υλικά, αγαθά και προϊόντα 

Η ναυτιλία ως μέσο  
για την επίτευξη των 
Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών 
Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development 
Goals – SDGs) που υιοθέτησαν ομόφωνα τα μέλη του 
ΟΗΕ το 2015 επηρεάζουν φυσικά και νομικά πρόσωπα 
και τις παγκόσμιες δραστηριότητές τους. Υπό αυτό το 
πρίσμα ανοίγονται προοπτικές για τις επιχειρήσεις να 
ευθυγραμμίσουν τις στρατηγικές τους και τα μοντέλα 
ανάπτυξης και έρευνάς τους με τις κατευθυντήριες γραμμές 
που έχουν θέσει τα SDGs για την αειφόρο ανάπτυξη. 

Tου Μιχάλη Νικολάου



αναμένεται να βοηθήσει εκατομμύρια ανθρώπους να αντιμε-
τωπίσουν τη φτώχεια και την πείνα. Επιπλέον, ο ΙΜΟ, επιδιώ-
κοντας την ασφάλεια στη ναυσιπλοΐα, συμβάλλει στην επισι-
τιστική και ενεργειακή ασφάλεια των κοινωνιών και ιδιαίτερα 
των νησιωτικών, οι οποίες στηρίζονται σχεδόν αποκλειστικά 
στις διά θαλάσσης μεταφορές για τον εφοδιασμό τους. Ο 
ΙΜΟ συνεργάζεται επίσης με τον FAO για την αντιμετώπιση 
της παράνομης και λαθραίας αλιείας. 
Σε ό,τι αφορά τον Στόχο 7 των Ηνωμένων Εθνών για την 
καθαρή και οικονομική ενέργεια, η ναυτιλιακή βιομηχανία μπο-
ρεί να συμβάλει στην επίτευξή του, εφόσον οι υπηρεσίες της 
στοχεύουν στην ενεργειακή μετάβαση σε ΑΠΕ, βελτιώνοντας 
το ενεργειακό αποτύπωμα. Εξάλλου, η ναυτιλία αποτελεί τον 
κατεξοχήν κλάδο μεταφοράς ενεργειακών πρώτων υλών, είτε 
των παραδοσιακών είτε των εναλλακτικών (μεθανόλη, βιοκαύ-
σιμα, υδρογόνο), ενώ ιδιαίτερα η ναυτιλία μικρών αποστάσεων 
συνιστά πρόσφορη επιλογή για την εγκατάσταση υβριδικών 
συστημάτων ενέργειας ή για την προώθηση της έρευνας για 
τη ναυπήγηση αμιγώς ηλεκτρικών ή άλλου είδους πλοίων με 
μηδενικές εκπομπές. 
Οι υποδομές, για παράδειγμα οι λιμενικές, είναι κεντρικής 
σημασίας για την αποτελεσματική λειτουργία ολόκληρου του 
ναυτιλιακού τομέα. Ο ΙΜΟ συμβάλλει στον SDG 9, παρέχο-
ντας ένα νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, ενισχύοντας πρωτο-
βουλίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων και την ίδια ώρα προ-
σφέροντας κίνητρα για την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών 
μεταξύ των κρατών-μελών. 
Ο κατεξοχήν στόχος που άπτεται της θάλασσας (SDG 14) 
αφορά την προσεκτική διαχείριση των θαλασσών και των 
θαλάσσιων πόρων ως βασικό βήμα προς την αειφόρο ανά-
πτυξη. Ως βήματα προς αυτή την κατεύθυνση καταγράφονται 
η προστασία της θαλάσσιας ζωής, η μείωση του υποβρύχιου 
θορύβου από τα πλοία και η λήψη μέτρων για την αποφυγή 
συγκρούσεων μεταξύ πλοίων και θαλάσσιων θηλαστικών.  
Οι δράσεις του ΙΜΟ για την υλοποίηση των SDGs δεν περι-
ορίζονται μόνο στους παραπάνω στόχους. Η ισότητα των 
φύλων, επίσης, ενισχύεται μέσω του δικτύου περιφερειακών 
ενώσεων του ΙΜΟ, προωθώντας την πλήρωση διευθυντικών 
θέσεων από γυναίκες και την οικονομική αυτονομία, παρέχο-
ντας πρόσβαση σε εξειδικευμένη κατάρτιση και βελτιώνοντας 
τις ευκαιρίες απασχόλησης για τις γυναίκες στα κέντρα λήψης 
αποφάσεων στους λιμενικούς και θαλάσσιους τομείς (SDG 5).  
Ταυτόχρονα, η Διεθνής Σύμβαση του Χονγκ Κονγκ του ΙΜΟ 
παρέχει ένα πλαίσιο για την ασφαλή και περιβαλλοντικά ορθή 
ανακύκλωση των πλοίων (SDG 12). 
ΜΚΟ, ομάδες συμφερόντων, πολιτικοί συνασπισμοί και 
κέντρα πολιτικής και διοικητικής εξουσίας πιέζουν και τη 
ναυτιλιακή βιομηχανία να υιοθετήσει δράσεις περιορισμού 
της κλιματικής αλλαγής και ενίσχυσης της αειφόρου ανάπτυ-
ξης. Πλήθος κρατών, ναυτιλιακών ενώσεων και επιχειρήσεων 
υιοθετούν στόχους περιορισμού των εκπομπών αερίων, είτε 
σχετικά ρεαλιστικούς (ADNOC κατά 25% έως το 2025) είτε 
και υπερφιλόδοξους: ΕΕ, Νορβηγία, Μεγάλη Βρετανία αλλά 
και σειρά επιχειρήσεων (BP, Equinor) ανακοινώνουν ότι στο-
χεύουν σε μηδενικές εκπομπές έως το 2050.
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Ο Ορίζοντας
από τη Γέφυρα
Με το βλέμμα του ναυτικού 

Του καπτ. Γ. Γεωργούλη 

Big data: Η λύση στη βιομηχανία  
με το δυναμικότερο περιβάλλον; 

Πάνω από το 90% του παγκόσμιου εμπορίου βρί-
σκεται στα χέρια της ναυτιλιακής βιομηχανίας. 
Κάθε χρόνο μεταφέρει εμπορεύματα αξίας πάνω 

από 4 τρισ. δολάρια. Στις ναυτιλιακές εταιρείες ασκείται 
μεγάλη πίεση ώστε τα πλοία τους να είναι πάντα μέσα 
στο χρονοδιάγραμμα της παράδοσης των προϊόντων, 
για να μην επωμίζονται το κόστος της καθυστέρησης, 
να ταξιδεύουν ασφαλώς και τα πληρώματά τους να 
έχουν τον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό αποδοτικότητας.
Αν κάποιος κοιτάξει τον διαδραστικό χάρτη στο marine 
traffic των κύριων ναυτιλιακών διαδρομών στον κόσμο, 
μπορεί να έχει μια πρώτη εικόνα για την πολυπλοκότη-
τα του κλάδου. Περίπου 90.000 πλοία διασχίζουν τους 
ωκεανούς, ενώ μεταφέρουν εμπορεύματα από τη μία 
ήπειρο στην άλλη.



Από αυτόν τον χάρτη είναι σαφές 
ότι η ναυτιλιακή βιομηχανία περιλαμ-
βάνει ένα περίπλοκο σύστημα μετα-
φοράς, το οποίο εξαρτάται πολλές 
φορές από δυνάμεις που δεν μπο-
ρεί να ελέγξει, όπως οι δυνάμεις της 
φύσης, των οποίων η ένταση συχνά 
ξεπερνάει τις προβλέψεις, ακόμα και 
με τα μέσα που παρέχονται στους 
ναυτιλλομένους.
Η εισαγωγή των μεγάλων αναλυτικών 
δεδομένων (Real-Time Big Data) σε 
πραγματικό χρόνο στη ναυτιλιακή 
βιομηχανία μπορεί τελικά να αποτε-
λέσει την αιχμή του δόρατος στην 
έγκαιρη αντιμετώπιση των παρα-
πάνω προκλήσεων ή ενδέχεται να 
καταστήσει τα πλοία περισσότερο 
ευάλωτα στις κυβερνοεπιθέσεις, με 
απρόβλεπτες συνέπειες αν κακόβου-
λα λογισμικά αποκτούν πρόσβαση 
σε κρίσιμες πληροφορίες και συστή-
ματα του πλοίου.
Πρόκειται για ένα πεδίο που εξάγει 
και αναλύει δεδομένα από μεγαλύ-
τερα σύνολα δεδομένων, τα οποία 
είτε είναι πολύ μεγάλα είτε είναι 
περίπλοκα για να μπορέσουν να τα 
«τρέξουν» τα παραδοσιακά λογι-
σμικά επεξεργασίας δεδομένων. Οι 
δυνατότητες σε πραγματικό χρόνο 
σημαίνουν ότι αυτές οι πληροφορίες 
παρέχονται αμέσως μετά τη συλλογή.
Οι ναυτιλιακές εταιρείες δημιουρ-
γούν δεδομένα από διαφορετικές 

πηγές και σε διάφορες μορφές. Η ανάλυση αυτών 
των δεδομένων είναι χρονοβόρα γραφειοκρατική, 
αλλά συνάμα σημαντική για τις ναυτιλιακές εται-
ρείες.
Με τα μεγάλα δεδομένα, αυτή η εισροή συγκε-
ντρώνεται και οργανώνεται σε ένα σύστημα που 
βασίζεται στο σύννεφο (cloud). Στη συνέχεια ανα-
λύονται και διανέμονται τα σχετικά δεδομένα σε 
πραγματικό χρόνο, δημιουργώντας ασφαλές πεδίο 
για τη λήψη αποφάσεων. Τίποτα δεν αφήνεται στη 
διαίσθηση ή στην τύχη, αλλά στη γνώση.

Αποτελεσματικές θαλάσσιες 
επιχειρήσεις  
και εφοδιαστικές αλυσίδες

Οι συνολικές λειτουργίες, για παράδειγμα οι εφο-
διαστικές αλυσίδες (logistics), γίνονται πολύ πιο 
αποτελεσματικές με δεδομένα σε πραγματικό χρό-

νο. Οι εταιρείες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 
πληροφορίες μέσω ετικετών GPS και RFID για να 
εντοπίσουν αμέσως τα εμπορευματοκιβώτια και τα 
πλοία. Η τεχνολογία δεδομένων βοηθά επίσης στον 
συγχρονισμό της επικοινωνίας για τη διαχείριση των 
αφίξεων, των ελλιμενισμένων πλοίων και των αναχω-
ρήσεων με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Και 
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή μη διαθεσιμό-
τητας τερματικού σταθμού, τα δεδομένα σε πραγ-
ματικό χρόνο βοηθούν τα πλοία να σχεδιάσουν τις 
διαδρομές και τις ταχύτητές τους αναλόγως.
Λόγω της κλιματικής αλλαγής, οι καιρικές συνθή-
κες και οι συνθήκες της θάλασσας, όπως ο καιρός 
του ωκεανού, τα ρεύματα, τα κύματα και ο άνεμος, 
είναι πιο απρόβλεπτες από ποτέ. Τα δεδομένα σε 
πραγματικό χρόνο βελτιστοποιούν τη λήψη απο-
φάσεων και υποστηρίζουν κατά περίπτωση την 
ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. 
Έχοντας πρόσβαση σε παρατηρήσεις της κατά-
στασης της θάλασσας σε πραγματικό χρόνο  
–ρεύματα και κύματα–, οι πλοίαρχοι των πλοίων 
μπορούν να επαναπροσδιορίσουν το σχέδιο πλου 
σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες του καιρού 
και της θάλασσας, μειώνοντας τον χρόνο παραμο-
νής του πλοίου στη θάλασσα (καλύτερες προβλέ-
ψεις καιρού, λιγότερη έκθεση σε κακές καιρικές 
συνθήκες), βελτιστοποιώντας παράλληλα τόσο την 
ενεργειακή απόδοση του πλοίου όσο και τη μείω-
ση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Καλά όλα αυτά, αλλά τι γίνεται με την κυβερνο-
ασφάλεια; Πόσο ευάλωτα σε επιθέσεις είναι τα 
μεγάλα δεδομένα;
Η σύγκλιση της τεχνολογίας πληροφοριών (IT) και 
της επιχειρησιακής τεχνολογίας (OT) στα πλοία 
και η σύνδεσή τους με το διαδίκτυο δημιουργούν 
αυξημένο κίνδυνο επίθεσης, που απαιτεί αποτελε-
σματικότερη διαχείριση κινδύνων στον κυβερνο-
χώρο και στην περίπτωση των μεγάλων δεδομέ-
νων.
Από την πλευρά της πληροφορικής, οι πιθανότητες 
επίθεσης στον κυβερνοχώρο μπορούν να μετρι-
αστούν μέσω της σωστής εφαρμογής τεχνικών 
κρυπτογράφησης, όπως η τεχνολογία blockchain. 
Από επιχειρησιακή άποψη, ο ΙΜΟ υποστηρίζει 
ότι η αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων στον 
κυβερνοχώρο πρέπει να ξεκινά από το επίπεδο 
ανώτερων διοικητικών στελεχών, ενσωματώνοντας 
μια κουλτούρα ευαισθητοποίησης σχετικά με τον 
κίνδυνο στον κυβερνοχώρο σε όλα τα επίπεδα και 
τμήματα της εταιρείας.
Είναι δυνατόν η ναυτιλιακή βιομηχανία να γίνει 
αποτελεσματικότερη, ασφαλέστερη, προσοδοφό-
ρα, με λιγότερες εκπομπές αερίων του θερμοκη-
πίου;
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Η γνώση είναι δύναμη. Με την εφαρμογή πληρο-
φοριών σε πραγματικό χρόνο σε καθημερινές δρα-
στηριότητες, οι ναυτιλιακές εταιρείες είναι σε θέση 
να αντιμετωπίζουν άμεσα και έγκαιρα κάθε κίνδυνο.

Σχέδιο πλου (Passage Plan): Πρακτικές  
για ένα ασφαλές ταξίδι

Η αποστολή των εμπορικών πλοίων είναι κυρίως 
η μεταφορά φορτίου ή/και επιβατών από το ένα 
λιμάνι στο άλλο. Όμως απαιτούνται η σωστή γνώ-
ση, ο σχεδιασμός και η εκτέλεση για την ασφαλή 
ναυσιπλοΐα του πλοίου στο λιμάνι προορισμού 
του. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εκπονηθεί το 
περίφημο σχέδιο πλου.
Ένα σχέδιο πλου αναπτύσσεται και εκτελείται 
από μέλη της ομάδας γέφυρας του πλοίου με 
στόχο να επιτευχθεί η ασφαλέστερη, ευνοϊκό-
τερη για την καταπόνηση του πλοίου και οικο-
νομικά αποδοτικότερη διαδρομή. Αυτό το ολο-
κληρωμένο σχέδιο που καλύπτει το ταξίδι από 
την προβλήτα απόδεσης του πλοίου στο λιμάνι 
αναχώρησης έως την προβλήτα πρόσδεσης στο 
επόμενο λιμάνι και προσαρμόζεται στις πρα-
κτικές διαχείρισης της γέφυρας πρέπει να είναι 
λεπτομερές και κατανοητό.
Με την εισαγωγή του συστήματος ηλεκτρονι-
κών χαρτών ECDIS (Electronic Chart Display 
Information System), που ολοκληρώθηκε τον 
Ιούλιο του 2018, εκτός από τα πλοία που εξαι-
ρούνται από αυτό, ο σχεδιασμός των ταξιδιών 
γίνεται ψηφιακά στην οθόνη του ECDIS. Ωστόσο, 
οι θεμελιώδεις αρχές του σχεδιασμού ταξιδιού 
παραμένουν οι ίδιες, ανεξάρτητα από το ECDIS ή 
τους παραδοσιακούς χάρτες. Η διαδικασία σχε-
διασμού των ταξιδιών περικλείει τέσσερα στάδια:
• Συλλογή πληροφοριών, υπολογισμούς  

και αξιολόγηση.
• Κατάρτιση λεπτομερούς σχεδίου (planning).
• Εκτέλεση του σχεδίου λαμβάνοντας υπόψη 

τις επικρατούσες συνθήκες.
• Παρακολούθηση της πορείας και της 

κίνησης του πλοίου σε όλο το ταξίδι  
σε σύγκριση με τον αρχικό σχεδιασμό.

1. Συλλογή πληροφοριών – 
Υπολογισμοί

Ο πλοίαρχος του πλοίου θα ζητήσει από τον 
ανθυποπλοίαρχο, που είναι επιφορτισμένος με 
τις αρμοδιότητες της ναυσιπλοΐας, την εκπόνη-
ση σχεδίου πλου σύμφωνα με τις οδηγίες ταξι-
διού που ελήφθησαν, το λιμάνι προορισμού και 
τη διαδρομή που προτίθεται να ακολουθήσει για 
την ασφαλή ναυσιπλοΐα του πλοίου. Με βάση τις 
εντολές του πλοιάρχου, ο αξιωματικός θα συγκε-

ντρώσει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται 
με την προτεινόμενη διαδρομή, τους κίνδυνους 
που υπάρχουν και προτάσεις για την αντιμετώ-
πισή τους (emergency anchorages, no go areas). 
Έχει δε στη διάθεσή του ένα πλήθος πηγών, ηλε-
κτρονικών και εντύπων, προκειμένου να αντλήσει 
όλες τις πληροφορίες, όπως επικρατούντες άνε-
μοι και εποχικά ρεύματα, παλίρροιες και παλιρ-
ροϊκά ρεύματα, προσωρινές οδηγίες, πίνακες 
σημάτων φάρων και σημαντήρων, οδηγοί λιμένα, 
παγκόσμιος οδηγός για τις θαλάσσιες διαδρο-
μές (Ocean Route), υπολογισμός ορθοδρομικού 
πλου (αν υπάρχει) και, φυσικά, πρότερη εμπειρία 
από προηγούμενη προσέγγιση στο λιμάνι.

2. Σχεδιασμός

Μετά τη συγκέντρωση των πληροφοριών και 
τους υπολογισμούς, ο αξιωματικός θα προε-
τοιμάσει ένα σχέδιο το οποίο πρέπει να είναι 
λεπτομερές αλλά ξεκάθαρο και κατανοητό. Το 
σχέδιο καταρτίζεται αρχικά σε γενικούς χάρτες 
και στη συνέχεια μεταφέρεται σε όλους τους 
χάρτες συμπεριλαμβανομένων και των χαρτών 
λιμένων (πορτολάνες), και τροποποιείται όπου 
κρίνεται απαραίτητο.
Είναι μια καλή, συνήθης πρακτική να σχεδιάζεται 
το σχέδιο από προβλήτα σε προβλήτα με επι-
σήμανση των επικίνδυνων περιοχών, όπως ναυά-
για, ρηχά νερά, επικίνδυνες παράκτιες περιοχές, 
ιχθυοτροφεία, ύφαλοι, μικρά νησάκια, αγκυρο-
βόλια, περιοχές πυκνής κυκλοφορίας, ζώνες δια-
χωρισμού κυκλοφορίας και οποιεσδήποτε άλλες 
σχετικές πληροφορίες ασφαλείας, υπολογισμός 
επιβύθισης (squat) απόστασης καρίνας από τον 
βυθό (under keel clearance) και αλληλεπίδρασης 
(interaction) αν το πλοίο πρόκειται να διαπλεύ-
σει ποτάμια ή στενούς διαύλους.
Στον σχεδιασμό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
και η εκτίμηση κινδύνου (risk assessment) για τις 
ικανότητες της παρέκκλισης από το σχέδιο, που 
είναι πιθανότερο να συμβεί, και ποια τα μέτρα 
για την αντιμετώπιση τέτοιων κινδύνων, όπως 
σχέδια έκτακτης ανάγκης, έτσι ώστε ο αξιωματι-
κός φυλακής να μπορεί να αναλάβει δράση βάσει 
σχεδίου και διαδικασίας. Ο προγραμματισμός 
έκτακτης ανάγκης θα περιλαμβάνει εναλλακτικές 
διαδρομές, ασφαλή αγκυροβόλια, λιμάνια κατα-
φυγής και περιοχές αναμονής αρόδου.
Ο πλοίαρχος θα πρέπει να επανεξετάσει διεξο-
δικά το σχέδιο πλου και να το διορθώσει, όπου 
κρίνει απαραίτητο. Το σχέδιο πρέπει να συζητη-
θεί και να συμφωνηθεί από όλα τα μέλη της ομά-
δας γέφυρας αλλά και από τους αξιωματικούς 
μηχανοστασίου σε συνάντηση ασφαλείας που 
θα συγκαλέσει ο πλοίαρχος.
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Μόλις το σχέδιο πλου ελεγχθεί, συμφωνηθεί 
από τα παραπάνω εμπλεκόμενα μέρη και τελικά 
εγκριθεί από τον πλοίαρχο, η ομάδα γέφυρας θα 
προχωρήσει στην εκτέλεσή του. Κατά το ταξίδι, η 
ταχύτητα ρυθμίζεται από τον πλοίαρχο με βάση 
το ETA, την πυκνότητα της κυκλοφορίας, τις και-
ρικές συνθήκες και τις συνθήκες της θάλασσας. 
Το τελευταίο στάδιο, το οποίο κλείνει τη διαδι-
κασία του σχεδίου, είναι η παρακολούθησή του 
σε όλη τη διαδρομή του ταξιδιού. Οι αξιωματικοί 
γέφυρας ελέγχουν την πορεία και την ταχύτη-
τα του πλοίου, την κίνησή του σε σχέση με τη 
θαλάσσια κυκλοφορία, την κίνησή του σε σχέση 
με την ξηρά και χειρίζονται πάντα σύμφωνα με 
τις πάγιες εντολές του πλοιάρχου, τους κανόνες 
των διεθνών κανονισμών αποφυγής σύγκρουσης, 
της καλής ναυτικής τέχνης και της κοινής λογικής. 
Σε όλα τα στάδια της κατάρτισης του σχεδίου 
πρέπει να γίνεται εκτίμηση κινδύνου και τα μέτρα 
τα οποία πρέπει να ληφθούν πρέπει να καταγρά-
φονται με τη μορφή έκτακτων σχεδίων ανάγκης. 
Επίσης πολύ σημαντικό είναι πριν από την τελική 
έγκριση από τον πλοίαρχο το τελικό σχέδιο να 
επανεξετάζεται για όποια τυχόν παράλειψη.

Τα αυτόνομα πλοία στην υπηρεσία φύλαξης 
των ακτών: Η περίπτωση της USCG

Πολλά πιλοτικά προγράμματα για τα αυτόνομα 
πλοία έχουν ήδη ολοκληρωθεί, πολλά πρωτότυπα 
πλοία έχουν κατασκευαστεί και έχουν εκτελέσει 
πολλά δοκιμαστικά ταξίδια με αρκετή επιτυχία. 
Συνήθως πρόκειται για πλοία γενικής υπηρεσίας 
λιμένων και κάποια πλοία μεταφοράς εμπορευ-
ματοκιβωτίων μεταφορικής ικανότητας 120 TEUs.
Στο παραπάνω πλαίσιο των πιλοτικών δοκιμών 
και της αξιολόγησης των μη επανδρωμένων σκα-
φών επιφανείας (Unmanned Surface Vehicles – 
USV), η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ ολοκλήρωσε τις 
δοκιμές για τριάντα ημέρες και προχώρησε στην 
αξιολόγηση μη επανδρωμένου σκάφους επιφα-
νείας στο νησί Oahu στη Χαβάη.
Στόχος των δοκιμών ήταν να διερευνηθεί το 
πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι τρέχουσες 
αλλά και οι εν εξελίξει τεχνολογίες στην ενίσχυ-
ση της ασφάλειας των θαλάσσιων περιοχών σε 
απομακρυσμένες περιοχές.
Οι δοκιμές έδειξαν επίσης τρόπους με τους 
οποίους τα USV, με τη χρήση πολλαπλών αισθη-
τήρων, μπορούν να υποστηρίξουν τις αποστολές 
της Ακτοφυλακής σε όλο τον κόσμο, από την 
έρευνα και τη διάσωση έως την επιβολή του 
νόμου. Σύμφωνα με την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ, 
είναι σαφές ότι η αυτόνομη τεχνολογία είναι στο 
στάδιο της ανάπτυξης και έχει μεγάλες δυνατό-
τητες και, σε συνδυασμό με αλγόριθμους τεχνη-
τής νοημοσύνης, τα μη επανδρωμένα σκάφη θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο.
Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, η Ακτοφυλακή 
αξιολόγησε USV από τη Saildrone και τη Spatial 
Integrated Systems για να κατανοήσει τις δυνα-
τότητες και την αποτελεσματικότητά τους. Τα 
USV συμμετείχαν σε μια ποικιλία επιχειρησιακών 
προσομοιώσεων για τον εντοπισμό και την προ-
ειδοποίηση της Ακτοφυλακής τόσο για νόμιμη 
όσο και για παράνομη συμπεριφορά.
Ένας από τους κύριους στόχους της υπηρεσίας, 
όπως περιγράφεται στο Στρατηγικό Σχέδιο της 
Ακτοφυλακής 2018-2022, είναι η «αξιολόγηση 
αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως μη επανδρωμέ-
νες πλατφόρμες, τεχνητή νοημοσύνη, μηχανική 
μάθηση, πρωτόκολλα δικτύου, αποθήκευση πλη-
ροφοριών και συνεργασία ανθρώπου-μηχανής 
για πιθανή χρήση στην εκτέλεση αποστολής».
Αυτές οι δοκιμές θα βοηθήσουν την Ακτοφυλακή 
να εντοπίσει πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποι-
ηθούν τα USV για την υποστήριξη επιχειρήσεων 
έρευνας και διάσωσης, τη βελτίωση της θαλάσσι-
ας περιβαλλοντικής απόκρισης, την ενίσχυση της 
ασφάλειας λιμένων, την ενίσχυση στην καταπολέ-
μηση του παράνομου θαλάσσιου λαθρεμπορίου 
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και τον εντοπισμό σκαφών που ασχολούνται με 
παράνομη αλιεία.
Σύμφωνα με δηλώσεις των αξιωματούχων, αυτά τα 
σκάφη αποδείχθηκαν πολύ αποτελεσματικά σε 
μια δέσμη αποστολών. Τα αποτελέσματα αυτής 
της δοκιμής θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση του 
τρόπου με τον οποίο η Ακτοφυλακή θα ενσωμα-
τώσει USV σε μελλοντικές επιχειρήσεις.
Και αν τελικά αυτά τα σκάφη αποδειχθούν αξι-
όπιστα στην εκτέλεση αποστολών ακόμα και σε 
κακές καιρικές συνθήκες, ίσως η ελληνική πολι-
τεία θα έπρεπε να προχωρήσει σε δοκιμές αυτό-
νομων περιπολικών, που θα αποτελούσαν αξιό-
πιστη λύση στην επιτήρηση των συνόρων, στην 
έρευνα και στη διάσωση και, τέλος, στην παροχή 
πληροφοριών για την καταπολέμηση του λαθρε-
μπορίου, ανακουφίζοντας το εξουθενωμένο προ-
σωπικό του λιμενικού σώματος, ιδιαίτερα αυτό 
των πλωτών μέσων.

Πλαστικά: η μεγαλύτερη απειλή  
των ωκεανών

Σήμερα τα πλαστικά στους ωκεανούς αποτελούν 
τη μεγαλύτερη, ίσως, απειλή για το θαλάσσιο 
οικοσύστημα και τη θαλάσσια ζωή. Έρευνα που 
ήλθε στο φως της δημοσιότητας από επιστήμο-
νες και εμπειρογνώμονες από τις μη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα εταιρείες Pew Charitable Trusts 
και SYSTEMIQ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου 
για το μέλλον των ωκεανών αν δεν ληφθούν άμε-
σα μέτρα.
Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα, ο αριθμός των 
πλαστικών που βρίσκονται παρασυρόμενα στους 

ωκεανούς θα τριπλασιαστεί μέσα στα επόμενα 
είκοσι χρόνια, εκτός αν οι εταιρείες παραγωγής 
αλλά και οι κυβερνήσεις μειώσουν δραστικά την 
παραγωγή των πλαστικών. Η παραγωγή των πλα-
στικών μιας χρήσης (χειρουργικές μάσκες) αυξή-
θηκε λόγω της πανδημίας, σύμφωνα με τη Διεθνή 
Ένωση Στερεών Αποβλήτων (International Solid 
Waste Association), έναν μη κυβερνητικό οργα-
νισμό. Οι μάσκες μιας χρήσης και τα γάντια από 
πλαστική ύλη κάθε μέρα ξεβράζονται στις παρα-
λίες της Ασίας και στη συνέχεια παρασύρονται 
στον ωκεανό, ενώ οι χώροι υγειονομικής ταφής 
απορριμμάτων πιέζονται με τεράστιους όγκους 
πλαστικών απορριμμάτων, που προέρχονται από 
συσκευασίες φαγητού από καταστήματα (take 
away, delivery).
Η παραπάνω μελέτη έρχεται να προσφέρει λύσεις 
που θα μπορούσαν να μειώσουν τον προβλεπόμε-
νο όγκο πλαστικών που εισέρχονται στον ωκεανό 
κατά περισσότερο από 80%. Το μονοπάτι για τον 
περιορισμό της κρίσης των πλαστικών αποβλή-
των στον ωκεανό είναι από τα πιο λεπτομερή που 
έχουν προταθεί ποτέ σε μια μελέτη.
Εάν δεν αναληφθεί δράση, ωστόσο, οι ποσότη-
τες των πλαστικών που καταλήγουν στη θάλασ-
σα κάθε χρόνο θα αυξάνονται από 11 εκατ. έως 
29 εκατ. τόνους, ενώ έως το 2040 ο αριθμός θα 
φτάσει στα 600 εκατ. τόνους, που διογκώνονται 
στον ωκεανό, το ισοδύναμο βάρος των 3 εκατ. 
γαλάζιων φαλαινών, σύμφωνα πάντα με τη μελέτη.
Η στρατηγική που περιγράφεται στη μελέτη 
περιλαμβάνει επαναπροσδιορισμό της επένδυ-
σης εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων 
από επενδύσεις παραγωγής πλαστικών, σε:

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ



• Μείωση της παραγωγής πλαστικών.
• Επένδυση στην παραγωγή εναλλακτικών υλικών, 

βιοδιασπώμενων.
• Επέκταση της αποκομιδής των πλαστικών απορριμμάτων 

σε μεγαλύτερη έκταση στον ωκεανό από τις 
αναπτυσσόμενες χώρες.

Αυτό θα απαιτούσε μια στροφή από τη βιομηχανία ενέργειας, 
η οποία επενδύει ταχύτατα στη δημιουργία νέων μονάδων για 
την ενίσχυση της παραγωγής πλαστικών, καθώς η βιομηχανία 
των παραδοσιακών πηγών ενέργειας συρρικνώνεται από την 
αύξηση των καθαρότερων πηγών ενέργειας.
Η ποσότητα του πλαστικού που παράγεται ετησίως αυξάνεται 
με μεγάλη ταχύτητα και, ενώ το 1950 η παγκόσμια παραγωγή 
βρισκόταν στα 2 εκατ. τόνους, το 2017 ο αριθμός αυτός ήταν 
348 εκατ. τόνοι και αναμένεται να διπλασιαστεί ξανά έως το 
2040, σύμφωνα με εκτίμηση της μελέτης.
Οι μεγάλοι κατασκευαστές πλαστικών, συμπεριλαμβανομένων 
των ExxonMobil, Dow και Chevron Phillips Chemical, δήλωσαν 
ότι έχουν δεσμευτεί να αντιμετωπίσουν τη ρύπανση των πλα-
στικών, παρά την αύξηση της παραγωγής. Τα έργα που χρημα-
τοδοτούν επικεντρώνονται στον καθαρισμό των αποβλήτων.
Η μελέτη προτείνει, ωστόσο, οι κυβερνήσεις να εφαρμόσουν 
νόμους για να αποθαρρύνουν την αύξηση στην παραγωγή 
πλαστικών και να επιδοτήσουν εναλλακτικές λύσεις, όπως 
ανακυκλώσιμα ή βιοδιασπώμενα υλικά.
Ορισμένοι από τους μεγαλύτερους αγοραστές πλαστικών 

είναι εταιρείες καταναλωτικών αγαθών, όπως η Coca-Cola, 
η PepsiCola, η Nestle και η Unilever. Όλοι έχουν δεσμευτεί 
να χρησιμοποιήσουν μεγαλύτερη ποσότητα ανακυκλωμένου 
περιεχομένου σε προϊόντα στο μέλλον, ωστόσο οι τρέχου-
σες κυβερνητικές και εταιρικές δεσμεύσεις θα μειώσουν την 
ποσότητα πλαστικού που ρέει στον ωκεανό μόνο κατά 7% έως 
το 2040, σύμφωνα με τη μελέτη.
Για να μειωθεί η ροή του πλαστικού ωκεανού κατά 80%, θα 
χρειαζόταν η χρήση του χαρτιού ή βιοδιασπώμενων υλικών 
σε σχέση με το πλαστικό μιας χρήσης και η συσκευασία θα 
πρέπει να επανασχεδιαστεί ώστε να αποτελείται στο διπλάσιο 
από ανακυκλώσιμο υλικό.
Εάν τελικά επιτραπεί στη βιομηχανία να συνεχίσει τις προβλέ-
ψεις της για ανάπτυξη έως το 2050, που τετραπλασιάζει την 
παραγωγή πλαστικών κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, 
οι περισσότερες από τις συστάσεις αυτής της μελέτης δεν θα 
έχουν νόημα.
Είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη της μείωσης των πλαστικών 
στους ωκεανούς ως ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους, διό-
τι δεν καταστρέφει απλώς τη θαλάσσια ζωή, αλλά επιστρέφει 
πίσω σε εμάς, δηλητηριάζοντας τη ζωή μας. Πρέπει λοιπόν όλοι 
οι εμπλεκόμενοι –παραγωγοί πλαστικών, αγοραστές πλαστικών, 
καταναλωτές– να επαναπροσδιορίσουμε τη στάση μας, πριν 
συνεχίσουμε αυτή την ξέφρενη πορεία χρήσης πλαστικών και 
να σταματήσουμε να δηλητηριάζουμε τη θάλασσα, γιατί ό,τι 
συμβαίνει στη θάλασσα στο τέλος θα συμβεί και σε εμάς.
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Tου Κωνσταντίνου Οικονόμου,  
CEO της Marine Tours

Η νέα πραγματικότητα  
στα ταξίδια πληρωμάτων

Όσο το δεύτερο κύμα της πανδημίας κατακλύζει ορμητικά όλο  
τον πλανήτη, τόσο αναδύεται μια νέα πραγματικότητα στις αλλαγές 
πληρωμάτων, όπου σύσσωμος ο κλάδος καλείται να αντεπεξέλθει  
εν μέσω ενός αχαρτογράφητου σήμερα και ενός ακόμα πιο  
αβέβαιου αύριο. 
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Τα ταξίδια πληρωμάτων αποτελούσαν ανέκαθεν ένα φλέγον 
ζήτημα της επικαιρότητας, και όχι τυχαία, καθώς είναι εκεί-
νο το κομβικό σημείο όπου ναυτικοί, ναυτιλιακοί οργανισμοί, 
ταξιδιωτικοί σύμβουλοι και αερομεταφορές συναντώνται για 
να βρουν τη λεγόμενη «χρυσή τομή» και να εφαρμόσουν τη 
βέλτιστη πρακτική, που στόχο έχει την προστασία του ενός 
(του ναυτικού), αλλά και την ευημερία των πολλών (του διε-
θνούς εμπορίου, που οφείλει και πρέπει να συνεχιστεί απρό-
σκοπτα).
Είναι αλήθεια πως η κατάσταση στα ταξίδια των πληρωμάτων 
είναι αισθητά βελτιωμένη σε σύγκριση με έξι μήνες πριν, ενώ 
προβλέπουμε πως η κατάσταση θα συνεχίζει να βελτιώνεται, 
τόσο χάρη στη συμβολή και στην αξιοσημείωτη προσπά-
θεια που καταβάλλεται από πλευράς των προμηθευτών (και 
ειδικότερα των αερομεταφορών και των ταξιδιωτικών οργα-
νισμών), καθώς και των εκπροσώπων της ναυτιλίας, όσο και 



χάρη στις επικείμενες θετικές εξελίξεις αναφορικά με την άρση 
των περιορισμών που θέτουν οι χώρες στα σημεία αναχώρησης 
και προορισμού. 
Ενώ τον Απρίλιο το παγκόσμιο lockdown συρρίκνωσε το διεθνές 
δίκτυο πτήσεων κατά 95%, καθιστώντας απαγορευτική οποιαδή-
ποτε αλλαγή πληρώματος, σήμερα, με συγκρατημένη αισιοδοξία, 
μπορούμε να πούμε ότι τα περισσότερα ταξίδια πληρωμάτων 
πραγματοποιούνται. Ναι μεν με ιδιαίτερη δυσκολία και πολυπλο-
κότητα, με νέες προτεραιότητες και μεθοδολογίες, με σύνθετες 
διαδικασίες και πρωτοφανείς χειρισμούς από τους ταξιδιωτικούς 
οργανισμούς και τα τμήματα πληρωμάτων, που απαιτούν όσο 
ποτέ ευελιξία, διαρκή ενημέρωση, καινοτόμα εργαλεία και μεγάλη 
εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων. Όμως, πραγματοποιούνται.
Μιλώντας με απτούς αριθμούς, χαρακτηριστικά θα σημειώσουμε 
πως η Μarine Tours έχει επιτύχει να μετακινήσει από τον Μάιο 
έως σήμερα περισσότερους από 25.000 ναυτικούς, μόνο 15% 
λιγότερους σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2019.
Φυσικά, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι ένα 
μεγάλο μέρος των ναυτικών δεν δύναται να ταξιδέψει, ευρισκό-
μενο αντιμέτωπο με περιορισμούς συγκεκριμένων κρατών, καθώς 
και με τις πρωτοφανείς ανατροπές και δυσκολίες που αντιμετω-
πίζουν οι ταξιδιώτες από τις αιφνίδιες μεταβολές του ταξιδιωτι-
κού περιβάλλοντος. 
Οι διαρκείς τροποποιήσεις στις οδηγίες των χωρών, οι αναβο-
λές και οι ακυρώσεις πτήσεων και, κυρίως, η έλλειψη ενός ομο-
γενοποιημένου και χρονικά σταθερού παγκόσμιου πλαισίου που 
να καθορίζει συνολικά τις μετακινήσεις των ναυτικών είναι μόνο 
μερικοί από τους παράγοντες που δυσχεραίνουν το έργο ενός 
ταξιδιωτικού συμβούλου και ανάγουν τη συμβολή του στην αλλα-
γή του πληρώματος θεμελιώδη.  

Τα προαναφερθέντα δεδομένα, δε, τροποποιούνται όχι μόνο ανάλογα με 
τη χώρα εισόδου αλλά και ανάλογα με την εθνικότητα του ταξιδιώτη, ενώ η 
πληροφόρηση για τις μεταβολές αυτές δίνεται πολλές φορές σε επίπεδο last 
minute, καθιστώντας την εύρυθμη μετακίνηση του πληρώματος μια ιδιαίτερα 
πολυσύνθετη διαδικασία.
Είναι αναμφισβήτητο πως, εν μέσω αυτής της κρίσης, κάθε μέρα είναι μια 
νέα μέρα στις μετακινήσεις πληρωμάτων και κανένα ταξίδι δεν μοιάζει με 
το προηγούμενο. Για εμάς στη Marine Tours, παρά τη 40χρονη πείρα μας σε 
ταξίδια ναυτικών, αποτελεί τεράστια πρόκληση να προσφέρουμε στα crew 
departments την κατάλληλη πληροφορία, την κατάλληλη χρονική στιγμή, 
αλλά και δέσμευσή μας να υλοποιήσουμε αποτελεσματικά τη μετακίνηση 
του πληρώματος, θωρακίζοντας παράλληλα την ασφάλεια και την υγεία κάθε 
ναυτικού. 
Στο πλαίσιο αυτό, παρακολουθούμε διαρκώς τις εξελίξεις σε κάθε προορι-
σμό, μελετούμε συστηματικά το παγκόσμιο πτητικό πρόγραμμα, ενώ έχουμε 
αναπτύξει την κατάλληλη μεθοδολογία που μεγιστοποιεί την –όσο το δυνα-
τόν– εύρυθμη και ασφαλή μετακίνηση των ναυτικών.
Δεν χωρεί καμία αμφιβολία ότι η ναυτιλία είναι η ατμομηχανή της παγκόσμι-
ας οικονομίας, αφού χάρη σε αυτή μεταφέρεται το 90% των εμπορευμάτων 
διεθνώς. Δεν χωρεί εξίσου καμία αμφιβολία ότι αυτή η μηχανή κινείται από 
τους ναυτικούς, γεγονός που μας ωθεί να κάνουμε όχι μόνο τη «δουλειά» 
μας αλλά και το χρέος μας κάθε φορά που υλοποιούμε ένα ταξίδι γι’ αυτούς 
τους «πρωταγωνιστές», καθώς και να υποστηρίζουμε με κάθε μέσο τον 
επίσημο χαρακτηρισμό τους ως «key workers».
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Industries Typical applications

Marine

Petrochemical/oil mining

Power plant central or auxiliary cooling

Chemical

Food and beverage

Pharmaceutical

Heating

Cooling

Condensing 

Evaporating

Contact us for more information.

Applications

Volume Flow up to 4,500 m3/h
Temperature range ( °C ) -29°C – 200°C
Test Pressure up to 30bar
Connections up to DN500

Studded, flanges
Plates material Titanium (Ti) and Ti-Pd alloy

AISI 304 stainless steel
AISI 316L stainless steel
AISI 316TI stainless steel
AISI 904 stainless steel, SMO 254, Nickel alloys, pure nickel

Gaskets NBR (Nitrile rubber gasket) for Sea Water, Oils
EPDM rubber for Fresh Water, Food industry, vegetable oils, ozone, strong and oxidizing 
chemicals.
Chloroprene rubber (Neoprene) for wide temperature range, oil and other petroleum solvents.  
FPM/VITON for long lasting,  high Temp, for aggressive chemical compounds
Aramid fibre gasket for higher temperatures
Compressed Sheet Gaskets as KlingerSil and Reinz

Frame Carbon Steel
Stainless Steel

Design data

 ¾ Flange Connection Studs

 ¾ Temperature sensor socket

 ¾ Pressure gauge socket

 ¾ Socket for air vents and drain valves

Accessories

 ¾ Temperature and pressure gauges

 ¾ Air vents and drain valves

 ¾ In line filters

 ¾ Insulation Jackets or shrouds 

 ¾ Mounting Feet 

 ¾ Stainless Steel Drip Tray

 ¾ Stainless Steel Tie Bolts & Guide Bars 

 ¾ Stainless Steel Frames 

Service
Maintenance of gasketed PHE’s equipment is 
considered a key factor for their lifetime. Both pro-
active and reactive approaches are being held by 
FARAD’s experienced technical personnel, depend-
ing on customer needs. Proactive maintenance 
utilizes monitoring accessories either standard or 
optional such as back-flush valves or filters.

FARAD’s qualified personnel besides maintenance 
can additionally advise further for gasketed PHE’s 
performance and provide strategies for achieving 
excellent performance through material upgrades, 
plate pack extensions and more.

Standard  
on selected models

Optional

PLATE HEAT 
EXCHANGERS 
gasketed

  ¾ Compact design solution 

  ¾ High efficiency   

  ¾ Flexible and Expandable 

  ¾ Cost effective   

  ¾ Close Approach Temperature 

  ¾ Easy maintenance 

  ¾ Small footprint

  ¾ Superior clip-on gasket design

14 Alon str., 18540 Piraeus, Greece

T: +30 2104227410 | F: +30 2104227303 | E: info@farad.gr
www.farad.gr
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Συστήματα Διαχείρισης 
Θαλάσσιου  Έρματος 

και Ιζημάτων

Πρόσφατες εμπειρίες  
και μελλοντικές προοπτικές

Ballast
Water

Management
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Επιμέλεια αφιερώματος:  
Στάθης Μπίρμπας

Το ζήτημα σχετικά με τη λειτουργία και την 
απόδοση των συστημάτων διαχείρισης θαλάσ-
σιου έρματος και ιζημάτων απασχολεί ιδιαίτε-
ρα τη ναυτιλιακή κοινότητα και ήδη μετράμε 
τρία έτη από την εφαρμογή της Ballast Water 
Management Convention (BWMC), το 2017. 
Η εγκατάσταση ενός πιστοποιημένου BWM 
συστήματος στα πλοία επιβάλλεται από τους 
σχετικούς κανονισμούς. Ωστόσο, ακόμη διανύε-
ται η περίοδος που ο ΙΜΟ έχει χαρακτηρίσει ως 
«experience building phase» και δεν έχουν ορι-
στεί καθολικά και με σαφήνεια οι ελάχιστες απαι-
τήσεις των συγκεκριμένων συστημάτων, τόσο για 
θέματα κατασκευής όσο και λειτουργίας τους. 
Από τη μεριά τους, οι ναυτιλιακές εταιρείες κατα-
βάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, εφαρμόζο-
ντας και ακολουθώντας τα «best practices» για 
τη λειτουργία των συστημάτων, προκειμένου να 
επιτευχθεί πλήρης συμμόρφωση με τους υφιστά-
μενους και πολλές φορές ίσως και αντιφατικούς 
κανονισμούς που επιβάλλουν οι διαφορετικοί 
οργανισμοί ανά την υφήλιο. Ωστόσο, η ναυτιλιακή 
βιομηχανία έρχεται αντιμέτωπη και με πολυεπί-
πεδες προκλήσεις σχετικά με τη λειτουργία, την 
απόδοση και τη συντήρηση των BWM συστη-
μάτων, η οποία συχνά δεν είναι ούτε η αναμε-
νόμενη από τα τεχνικά τμήματα των ναυτιλιακών 
εταιρειών ούτε και η προβλεπόμενη από τους 
κατασκευαστές.
Στις σελίδες που ακολουθούν, τα Ναυτικά Χρο-
νικά παρουσιάζουν τις σκέψεις και τις απόψεις 
υψηλόβαθμων στελεχών ναυτιλιακών εταιρειών 
αναφορικά με τις πρώτες εκτιμήσεις και παρατη-
ρήσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία και την 
απόδοση των BWM συστημάτων. Παράλληλα 
φιλοξενούνται οι απόψεις εκπροσώπων κατα-
σκευαστριών εταιρειών αναφορικά με τις προ-
κλήσεις του παρελθόντος καθώς και τις επικείμε-
νες σχετικά με την παροχή τεχνικής υποστήριξης 
και την κάλυψη της ζήτησης των ανταλλακτικών 
των συγκεκριμένων συστημάτων. Τέλος παρου-
σιάζεται και από τις δύο πλευρές η κατεύθυνση 
στην οποία εστιάζει η έρευνα για μελλοντική ολι-
στική βελτίωση της κατάστασης.
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Η χαμηλή λειτουργική 
αξιοπιστία των BWMS οφείλεται 
στη γρήγορη εφαρμογή της 
σχετικής τεχνολογίας σε ναυτικό 
περιβάλλον 

Ιστορικά, πολλοί άλλοι κανονισμοί, όπως η περί-
πτωση των δεξαμενόπλοιων διπλού τοιχώματος 
ή η καθιέρωση των επιθεωρήσεων ESP (Enhanced 
Survey Program) στα bulkers και στα tankers στα 
μέσα της δεκαετίας του ’90 ή τα πρόσφατα IACS 
CSR με PSPC Rules είχαν και έχουν ξεκάθαρα 
αυξήσει την προστασία του περιβάλλοντος, έχουν 
μειώσει δραστικά την πιθανότητα και τον κίνδυνο 
ατυχημάτων και συμβάντων, ενώ παράλληλα έχουν 
αυξήσει την ποιότητα των πλοίων. 
Τα συστήματα επεξεργασίας θαλάσσιου έρματος, 
όμως, ήταν κάτι το διαφορετικό κυρίως για δύο 
λόγους: πρώτον, ότι εφαρμόστηκαν και σε υπάρχο-
ντα πλοία, μεγάλο λάθος του νομοθέτη κατ’ εμένα, 
και δεύτερον έγινε πολύ γρήγορα η εφαρμογή τους, 
κατά συνέπεια η τεχνολογία που χρησιμοποιήθη-
κε δεν πρόλαβε να γίνει for marine use. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα αυτά τα συστήματα να είναι επιρ-
ρεπή σε συχνές αστοχίες, είτε ηλεκτρονικών είτε 
μηχανικών εξαρτημάτων. Η χρήση δε φίλτρου που 
έχει έως και 40 micron specification κάνει τη χρή-
ση αυτών των συστημάτων σχεδόν αδύνατη στα 
λασπώδη νερά ποταμών ή βρόμικων λιμανιών με 
μεγάλη περιεκτικότητα στερεών. 
Οι κατά καιρούς προτάσεις και παραινέσεις για 
επανεξέταση του κανονισμού Ballast μέσα από 
technical committees και forums, τουλάχιστον για 
τα υπάρχοντα πλοία, δεν είχαν ανταπόκριση από 
τους κανονιστικούς οργανισμούς. Παρόμοιες 
προτάσεις και παραινέσεις του τεχνικού κόσμου 
της ναυτιλίας έγιναν και για την περίπτωση του 
VLSFO 0,5% S κατά το 2020. Η ναυτιλία σήμε-
ρα αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα από την 
χρήση αυτών των καυσίμων. Piston scuffing όπως 
και άλλες παρενέργειες είναι συχνά φαινόμενα 
με μεγάλο κόστος επισκευών. Πιθανώς εάν είχε 
θεσμοθετηθεί αρχικών η λύση του MGO αντί 

VLSFO πολλά από αυτά τα προβλήματα θα είχαν αποφευχθεί.
Όσον αφορά την προστασία της θάλασσας από τους χωροκατακτητικούς 
οργανισμούς και είδη, πιστεύω ότι, με την παραδοσιακή αλλαγή έρματος, όπως 
είχαμε πριν, τα αποτελέσματα, με οριακές και μόνο διαφοροποιήσεις, θα είχαν 
συμμόρφωση ως προς τα standards του D2 ή αρκετά κοντά σε αυτά. 
Πιστεύω λοιπόν ότι η εφαρμογή των συστημάτων επεξεργασίας (BWTS), αντί 
της αλλαγής έρματος, ήταν ένα «over-kill». Αυτό θα έχει και έναν αρνητικό 
αντίκτυπο στην προσπάθεια να μειώσουμε την ένταση του άνθρακα (reduction 
of carbon intensity) κατά 40% έως το 2030.
Με τα νέα short term measures του IMO για την μείωση εκπομπών GHG 
από την ναυτιλία, η απαίτηση μείωσης CO2 από τον στόλο θα είναι μεγάλη 
πρόκληση τόσο για τα παλαιά αλλά ακόμα και για τα πλοία μικρότερα της 
δεκαετίας. Έχοντας μπροστά μας τα αυστηρά κριτήρια για τα CIIs (Carbon 
Intensity Indicators) με αντίστοιχη κατηγοριοποίηση πλοίων σε rates A έως E, 
το επιπλέον ενεργειακό φορτίο μεταφραζόμενο σε κατανάλωση καυσίμου από 
την χρήση BWTS θα έχει αρνητικό πρόσημο στην συνεχή προσπάθεια βελ-
τίωσης των ratings, όπως και σε μελλοντική πιθανή ένταξη της ναυτιλίας στον 
ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο ETS.

Θα ήταν ατυχές να αποδεχτούμε ότι η εισαγωγή ενός νέου 
κανονισμού στην παγκόσμια ναυτιλία γίνεται απλώς και μόνο 
για τη συμμόρφωση με τις διεθνείς συμβάσεις. 

Του Δημήτρη Χελιώτη,
Technical Director & COO της Target Group  
και  Vice President της MARTECMAΗ
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η ναυτιλία έχει χτιστεί  
και συνεχίζει να λειτουργεί  
και να αναπτύσσεται πάντα 
σεβόμενη τον άνθρωπο  
και την προστασία του 
περιβάλλοντος

Αυτά εξελίσσονται σε παράλληλη πορεία με τη διαρκή κρίση που η κοινωνία 
και η παγκόσμια οικονομία δέχονται τα τελευταία χρόνια, με αποκορύφωμα την 
πανδημία του Covid-19, που έχει υποβάλει την παγκόσμια υγεία, οικονομία και 
το εμπόριο σε πρωτοφανή πίεση. 
Σε αυτό το γενικότερα πιεστικό πλαίσιο, προφανώς και η BWMC προκάλεσε 
αρχικά δυσφορία και είχε δυσκολίες μέχρι να εφαρμοστεί, να δοκιμαστεί και 
να προσαρμοστεί τελικά, ώστε να εξυπηρετεί τον σκοπό της και να αποτυπω-
θούν τα αποτελέσματά της. Επί της αρχής, η εφαρμογή της όποιας εγκεκριμέ-
νης μεθόδου εξουδετέρωσης των βλαβερών μικροοργανισμών που υπάρχουν 
στο θαλάσσιο έρμα μόνο χειρότερη δεν μπορεί να κάνει την κατάσταση. Αυτό, 
σε συνδυασμό με την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του συστήματος και 

Τα τελευταία χρόνια, η ναυτιλία 
βρίσκεται σε διαρκή πίεση λόγω των 
συνεχόμενων προκλήσεων που καλείται 
να αντιμετωπίσει σε διάφορα επίπεδα. 
Οι προκλήσεις αυτές έχουν να κάνουν 
και με την προσπάθεια, που γίνεται 
πιο εντατικά πλέον παγκοσμίως, για 
τη μείωση του ρυθμού επιβάρυνσης 
του περιβάλλοντος μέσω επιβολής 
διεθνών και τοπικών κανονισμών, όπως 
ο περιορισμός της περιεκτικότητας 
θείου στα καύσιμα, η Διεθνής Σύμβαση 

για τον  Έλεγχο και τη Διαχείριση του  Έρματος και των 
Ιζημάτων που προέρχονται από τα πλοία (BWMC) και η 
επερχόμενη νομοθεσία για τον δραστικό περιορισμό των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και λοιπών αερίων, που 
έχουν αρνητική επίδραση στο περιβάλλον και στο φαινόμενο 
του θερμοκηπίου. 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Του Φώτη Δαλμυρά,
Technical Director  
της Andriaki Shipping Co. Ltd.Η
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τις περιοδικές αναλύσεις δειγμάτων έρματος, εξασφαλίζει ότι η διαχείριση του 
έρματος είναι στη σωστή κατεύθυνση και ο σκοπός εξυπηρετείται. 
Ωστόσο, υπάρχουν διιστάμενες απόψεις για το αν η ισχύουσα με την BWMC 
διαχείριση του έρματος (treatment) είναι πιο αποδοτική από την προηγούμενη 
απαίτηση, που ήταν η εναλλαγή (exchange) μόνο του έρματος, πριν από την 
άφιξη των πλοίων στο λιμάνι προορισμού, και εάν τελικά το αποτέλεσμα θα 
είναι τέτοιο που να δικαιολογεί τις «άπειρες» εργατοώρες που επενδύθηκαν 
στη μελέτη και στην απόδειξη αυτής της επαυξημένης ανάγκης, στη σύνταξη, 
στη διαβούλευση και στην κατάληξη στο νέο κανονιστικό πλαίσιο και, φυσικά, 
το τεράστιο κόστος που απαιτήθηκε να επενδυθεί από τους πλοιοκτήτες για 
την εναρμόνιση με τη νέα νομοθεσία.
Η αμφιβολία αποδίδεται όχι τόσο στον σκοπό και στο περιεχόμενο της 
σύμβασης, αλλά στην έλλειψη επαρκούς εμπειρίας σχετικά με την απο-
δοτικότητα των συστημάτων, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να κρίνουμε 
τη σύμβαση από πλευράς προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, σε 
σύγκριση με την προηγούμενη μέθοδο της εναλλαγής έρματος και λαμβά-
νοντας υπόψη το κόστος επένδυσης.
Η διαδικασία αυτή απαιτεί δοκιμές ετών και μηχανισμούς που θα μελετή-
σουν και θα αποδείξουν ότι έχει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Αυτός ο 
απολογισμός θα λειτουργήσει ως κίνητρο για την περαιτέρω προσπάθεια 
των χωρών-μελών, ως επίσης και των εμπλεκομένων μελών της παγκόσμιας 
ναυτιλίας, για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Αυτό λοιπόν 
που θα πρέπει να ζητάμε είναι η ανατροφοδότηση των θετικών αποτελε-
σμάτων της εφαρμογής της BWMC στο θαλάσσιο περιβάλλον. 
Αρκετές πρωτοβουλίες με περιβαλλοντικό χαρακτήρα έχουν ληφθεί από 
φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, που δραστηριοποιούνται στον 
χώρο της ναυτιλίας, ωστόσο είναι γεγονός ότι δύσκολα κάποιος εμπλεκό-
μενος στην πλοιοκτησία ή στη διαχείριση πλοίων θα μπορούσε να πάρει 
την πρωτοβουλία να εκπονήσει σε ιδιωτικό επίπεδο αντίστοιχη μελέτη για 
τη διαχείριση (όχι εναλλαγή) του έρματος, όπως έχει αποφασιστεί με την 
BWMC, χωρίς να υπάρχει κάποια τοπική ή διεθνής νομοθεσία που να το 
οριοθετεί. Αυτό συνδυάζεται με την πολυπλοκότητα ενός τέτοιου εγχειρή-
ματος, της ανάγκης διακρατικών συμφωνιών, και σε καμία περίπτωση δεν 
είναι ενδεικτική της έλλειψης περιβαλλοντικής συνείδησης από πλευράς 
ναυτιλίας. 
Η ναυτιλία έχει χτιστεί και συνεχίζει να λειτουργεί και να αναπτύσσεται 
πάντα σεβόμενη τον άνθρωπο και την προστασία του περιβάλλοντος, γνω-
ρίζοντας πολύ καλά τις υποχρεώσεις της και αναλαμβάνοντας πάντα τις 
ευθύνες που της αναλογούν, με γνώμονα τον περιορισμό του περιβαλλοντι-
κού της αποτυπώματος και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της. 

“
Επί της αρχής, η εφαρμογή της 
όποιας εγκεκριμένης μεθόδου 
εξουδετέρωσης των βλαβερών 
μικροοργανισμών που υπάρχουν 
στο θαλάσσιο έρμα μόνο 
χειρότερη δεν μπορεί να κάνει 
την κατάσταση. 

”
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Η σημασία και η σπουδαιότητα 
της σύμβασης BWMC δεν έχουν 
(ακόμη) διασαφηνιστεί 

Χρειάστηκαν άλλα δεκατρία χρόνια για τον κατάλ-
ληλο αριθμό κρατών, με τo κατάλληλο τονάζ, για να 
μεταθέσουν το συνέδριο στις 8 Σεπτεμβρίου 2017 
και, με τις διάφορες καθυστερήσεις, επεκτάσεις 
κ.λπ., αναμένεται ότι όλα τα πλοία θα διαθέτουν τον 
κατάλληλο εξοπλισμό μέχρι το 2024, δηλαδή 33 
χρόνια μετά την αρχική υιοθέτηση!

Εάν τα επεμβατικά είδη θεωρούνται πραγματική απειλή για το περιβάλλον, γιατί 
χρειάστηκαν 33 χρόνια για την επιβολή των συστημάτων; 
Και όλα αυτά χωρίς τις μονομερείς παραμέτρους δοκιμών και το χρονοδιά-
γραμμα επιβολής της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ.
Πρόσφατη μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από αξιόπιστους ναυτιλιακούς 
οργανισμούς έδειξε ότι το 16% των συστημάτων των εταιρειών που έλαβαν 
μέρος δεν λειτουργούσαν, το 57% εξ αυτών λειτουργούσε με προβλήματα, ενώ 
μόνο το 27% των συστημάτων αυτών λειτουργούσε πλήρως. 
Αξίζει να αναφέρουμε ότι ακόμα και συνετές εταιρείες, οι οποίες περιμένουν 
από όλο τον εξοπλισμό στα πλοία τους να αποδίδει σύμφωνα με το σχέδιό 
τους, δεν θα εμπιστεύονται κανένα από τα τρέχοντα διαθέσιμα συστήματα και 
ως εκ τούτου θα αναγκαστούν να εγκαταστήσουν BTWS απλώς για να συμ-
μορφωθούν με τη σύμβαση. 
Ασχέτως του αν τα συστήματα λειτουργούν ή όχι, το σημαντικότερο ερώτημα 
είναι εάν τελικά η εγκατάσταση BTWS στα 80.000 πλοία του παγκόσμιου στό-
λου θα σταματήσει το Ρεύμα του Κόλπου. Θα δοθεί τέλος στο θερμό ρεύμα 
Agulhas; Θα γίνει το ίδιο και για το ρεύμα του Λαμπραντόρ; Νομίζω πως όλοι 
γνωρίζουμε ήδη την απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα. 

Το 1991, η Επιτροπή Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος 
του ΙΜΟ (MEPC) υιοθέτησε τις «Διεθνείς κατευθυντήριες 
γραμμές για την πρόληψη της εισαγωγής ανεπιθύμητων 
υδρόβιων οργανισμών και παθογόνων από απορρίψεις 
έρματος των πλοίων». Το 2004, δεκατρία χρόνια αργότερα, 
η «Διεθνής Σύμβαση για τον  Έλεγχο και τη Διαχείριση του 
Έρματος και των Ιζημάτων των Πλοίων» υιοθετήθηκε δίχως 
την παρουσία κάποιας εγκεκριμένης τεχνολογίας η οποία  
να την υποστηρίζει.

Του Ευάγγελου Πατέρα,
Fafalios Shipping SA
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Samsung Heavy Industries Company

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

premises in Piraeus

D.C.S.International Ltd
Filonos 107 – 109, Piraeus Greece, Tel: +30 210 4181833   E mail: dcsi@dcsi.gr   www.dcsi.gr
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Η εγκατάσταση ενός αξιόπιστου BWTS 
αποτελεί μακράν την καλύτερη διαθέσιμη 
επιλογή συμμόρφωσης

Μια άλλη είναι η χρήση εγκαταστάσεων υποδοχής έρματος στα λιμάνια.  
Δεδομένου ότι η ναυτιλία είναι και πρέπει να παραμείνει ευέλικτη, για να 
μπορεί να λειτουργεί σε παγκόσμιο επίπεδο, η εγκατάσταση του BWTS 
είναι μακράν η καλύτερη επιλογή, γιατί επιτρέπει λειτουργική ευελιξία, 
καθώς δεν υπάρχουν σε όλα τα λιμάνια εγκαταστάσεις υποδοχής έρματος. 
Έτσι, με την εγκατάσταση BWTS, η εμπορική διαχείριση των πλοίων και η 
ευελιξία της ναυτιλίας δεν τίθενται σε κίνδυνο. 
Είναι γεγονός ότι η χρήση ενός αξιόπιστου και τεχνολογικά προηγμένου 
BWTS προσφέρει πραγματική προστασία στο περιβάλλον, μειώνοντας ουσι-
αστικά τον κίνδυνο βιολογικών εισβολών που προκαλούνται από την απόρ-
ριψη του έρματος. Είναι, δυστυχώς, αλήθεια ότι τα χωροκατακτητικά είδη 
είναι ένα πραγματικό πρόβλημα και αιτία τόσο οικολογικών όσο και οικονο-
μικών δεινών. Τα χωροκατακτητικά είδη καταστρέφουν τα οικοσυστήματα, 
τα οποία με τη σειρά τους επηρεάζουν τη βιωσιμότητα των παράκτιων κοινο-
τήτων, επιδρώντας αρνητικά στην τοπική βιοποικιλότητα, καταστρέφουν την 
αλιεία και μπορεί να αποδειχθούν απειλή για τη δημόσια υγεία. 

Τα συστήματα BWTS είναι σχεδιασμένα για την καταπολέμηση ζωντανών 
οργανισμών που εισέρχονται στις δεξαμενές έρματος και μέσω των πλοίων 
μεταφέρονται σε όλο τον κόσμο. Τα συστήματα αυτά είναι μία από τις 
μεθόδους που μπορούν να επιτύχουν τη συμμόρφωση των πλοίων με τους 
διεθνείς κανονισμούς. 

Του Κώστα Σταυρόπουλου,
Technical Manager της  
Aegean Shipping Management S.A.Η
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ: BALLAST WATER MANAGEMENT



Για παράδειγμα, η εισαγωγή του μυδιού ζέβρα 
προκάλεσε –και συνεχίζει να προκαλεί– σοβα-
ρές ζημιές στις παράκτιες βιομηχανικές υποδο-
μές. Νέα είδη που προηγουμένως ήταν άγνωστα 
εντοπίζονται σε παράκτιες περιοχές παγκοσμίως. 
Το λεοντόψαρο και ο λαγοκέφαλος, που προέρ-
χεται κυρίως από ζεστά τροπικά νερά, όπως ο 

Ινδικός Ωκεανός, μπο-
ρούν να βρεθούν πλέ-
ον και στα μεσογειακά 
ύδατα και ιδιαίτερα στα 
ελληνικά και κυπριακά, 
αλλάζοντας την τοπι-
κή υδάτινη χλωρίδα και 
πανίδα και επηρεάζο-
ντας βασικές οικονομικές 
δραστηριότητες, όπως η 
αλιεία. Αλλά ακόμα και τα 
βακτήρια που μεταφέρο-
νται από τα διεισδυτικά 
είδη εισάγουν ασθένειες 
που βλάπτουν την υδά-
τινη χλωρίδα και πανίδα 
και μπορούν να προκαλέ-
σουν ανεκτίμητη οικολο-
γική ζημιά. 

Δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι η πολύ μεγά-
λη εξάπλωση του φαινομένου της βιο-εισβολής 
οφείλεται κυρίως στην αύξηση και στη διεθνο-
ποίηση του εμπορίου με μεγαλύτερα και ταχύτε-
ρα πλοία εδώ και δεκαετίες. Ο Διεθνής Ναυτιλι-
ακός Οργανισμός (IMO) και η Ευρωπαϊκή Υπη-
ρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA) έχουν 
κάνει μια σειρά από ποσοτικές μελέτες σχετικά 
με το φαινόμενο και τα αποτελέσματα δείχνουν 
ότι η εισβολή ξένων ειδών έχει επιπτώσεις τόσο 
στα οικοσυστήματα όσο και στην ανθρώπινη 
δραστηριότητα. Ως συνέπεια αυτών των απο-
τελεσμάτων οδηγηθήκαμε στη Διεθνή Σύμβαση 
Διαχείρισης Θαλάσσιου Έρματος, το 2017, και 
στην κατασκευή συστημάτων διαχείρισης θαλάσ-
σιου έρματος (BWMT) από διάφορες εταιρείες 
παγκοσμίως. 
Όμως θα πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν είναι όλα 
τα συστήματα ίδια. Υπάρχει μια επιλογή διαθέσι-
μης τεχνολογίας και ορισμένα συστήματα είναι 
πιο αποτελεσματικά από άλλα. Εμείς, ως ιδιοκτή-
τες και διαχειριστές των πλοίων, πρέπει να κάνου-
με τις μελέτες μας και να βασίσουμε την επιλογή 
μας σε πολλές παραμέτρους και όχι μόνο στο 
κόστος. Οι λύσεις χαμηλού κόστους που διατίθε-
νται στην αγορά αποδεικνύονται ήδη προβλημα-
τικές, καθώς παρουσιάζουν κακή αξιοπιστία και 
υψηλό κίνδυνο μη συμμόρφωσης με τον διεθνή 
κανονισμό ή με τους σχετικούς κανονισμούς των 
διαφόρων χωρών.
Ορισμένοι κατασκευαστές BWTS ήδη τα αποσύ-
ρουν από την αγορά, καθώς δεν είναι πρόθυμοι 
να επενδύσουν σε νέα πιστοποίηση και οι πλοι-
οκτήτες που τα εγκατέστησαν στα πλοία τους 
αφήνονται χωρίς δυνατότητα αγοράς ανταλλα-
κτικών ή επισκευής του εξοπλισμού. Επιπλέον, 
υπάρχουν πολλά συστήματα BWTS που απαι-
τούν δαπανηρή αναβάθμιση ώστε να συμμορφώ-
νονται με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς του 
IMO και της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ (USCG). 
Κλείνοντας πιστεύω ότι, ως υπεύθυνοι πλοιοκτή-
τες και διαχειριστές πλοίων, θα πρέπει να λάβου-
με όλα τα απαραίτητα μέτρα για να σταματήσου-
με τα θαλάσσια διεισδυτικά είδη. Έχουμε το ηθι-
κό καθήκον να προστατεύουμε τις θάλασσες και 
τους ωκεανούς, που είναι ζωτικής σημασίας για 
την επιβίωση του πλανήτη. Θα πρέπει να θυμό-
μαστε ότι, ακόμα και εν μέσω ενός παγκοσμίως 
αρνητικού οικονομικού κλίματος, μπορεί να φαί-
νεται ελκυστική η αγορά και η εγκατάσταση ενός 
φθηνού BWTS, αλλά στην πραγματικότητα και σε 
μακροχρόνια βάση μια τέτοια αγορά αποδεικνύ-
εται πολύ ακριβή τόσο για τους πλοιοκτήτες όσο 
και για το μέλλον της ανθρωπότητας.

“
Οι λύσεις χαμηλού κόστους 
που διατίθενται στην 
αγορά αποδεικνύονται ήδη 
προβληματικές, καθώς 
παρουσιάζουν κακή αξιοπιστία 
και υψηλό κίνδυνο μη 
συμμόρφωσης με τον διεθνή 
κανονισμό ή με τους σχετικούς 
κανονισμούς των διαφόρων 
χωρών.

”
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Η αποτελεσματική εκπαίδευση 
των πληρωμάτων είναι 
μονόδρομος

Ο Πάνος Σμυρόγλου, Director-Business Development της 
Ecochlor, παραθέτει τις απόψεις του σχετικά με τα ζητήματα 
λειτουργίας και συντήρησης των BWMS, συγκρίνει τις πιο 
διαδεδομένες τεχνολογίες των συστημάτων και αναφέρεται 
στη στρατηγική και στο μέλλον της εταιρείας.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: BALLAST WATER MANAGEMENT

Η
 Α

Π
Ο

Ψ
Η

 Τ
Ω

Ν
 Κ

Α
Τ

Α
Σ

Κ
Ε

Υ
Α

Σ
Τ

Ω
Ν



Έχουν περάσει τρία χρόνια από την εφαρμογή 
της σύμβασης διαχείρισης νερού έρματος (από 
τις 8 Σεπτεμβρίου 2017). Ποιες γνώσεις έχετε 
αποκομίσει από τη λειτουργία των συστημάτων 
διαχείρισης έρματος τα τελευταία χρόνια; Ποια 
είναι η άποψη και το feedback των ναυτιλιακών 
εταιρειών σχετικά με τη λειτουργία των 
συγκεκριμένων συστημάτων; 

Οι ναυτιλιακές εταιρείες αλλά και εμείς οι κατα-
σκευαστές έχουμε αντλήσει πολύτιμες γνώσεις 
τα τελευταία χρόνια – αυτή την έννοια είχε και 
το Experience Building Phase του ΙΜΟ, που ολο-
κληρώνεται το 2022. Ένα σύστημα διαχείρισης 
έρματος (BWM) είναι σε θέση να επηρεάσει 
σημαντικά τον πολύτιμο χρόνο του πλοίου στα 
λιμάνια κατά τη διάρκεια ερματισμού ή αφερμα-
τισμού – η δεύτερη περίπτωση εάν οι τοπικές 
αρχές έχουν ενδείξεις μη συμμόρφωσης. Ως εκ 
τούτου, όλοι συμφωνούμε ότι οι εν λόγω γνώσεις 
είναι πραγματικά πολύτιμες. Ας έρθουμε στο 
feedback των ναυτιλιακών εταιρειών:
• Η βιομηχανία ολοένα αντιλαμβάνεται τη 

βαρύτητα της κατάλληλης επιλογής ενός 
συστήματος BWM σύμφωνα με: πρώτον, τις 
απαιτήσεις λειτουργίας και τις ανάγκες του 
κάθε πλοίου αλλά και, δεύτερον, της ομαλής 
χρήσης των BWM συστημάτων από τα 
πληρώματα. 

• Το χαμηλό κόστος αγοράς ενός 
συστήματος σαν κύριο κριτήριο ποτέ  
δεν αποτέλεσε και ούτε αποτελεί λύση  
σε βάθος χρόνου επιτυχούς κερδοφορίας  
των πλοίων.

• Από όσα προαναφέρθηκαν, οι εφοπλιστές 
έχουν υιοθετήσει πιο ενδελεχείς 
στρατηγικές μετασκευής του στόλου τους, 
σύμφωνα με τις οποίες σε ορισμένες 
περιπτώσεις σημειώνεται ακόμα και 
μετασκευή του ήδη υπάρχοντος 
συστήματος BWM.

• Ο βαθμός περιπλοκότητας των 
συστημάτων BWM είναι ένα από τα 
σπουδαιότερα συμπεράσματα που έχουν 
αποκομίσει οι ναυτιλιακές εταιρείες και 
αυτός καθοδηγεί πλέον τις επιλογές τους. 
Το βλέπουμε συχνά στους πελάτες μας. 
Στην ουσία, πλήθος μεγάλων εφοπλιστών, 
ενώ αρχικά είχαν εγκαταστήσει συστήματα 
BWM διαφορετικής τεχνολογίας, στη 
συνέχεια προτίμησαν επόμενες μετασκευές 
να τις κάνουν εκ του ασφαλούς (για την 
κερδοφορία τους) με BWM συστήματα 
της Ecochlor. Όπως αποδείχθηκε, όταν 
τα πληρώματα διαχειρίζονται συστήματα/
υποσυστήματα με τα οποία υπάρχει 

εξοικείωση, όπως για παράδειγμα 
συνδυασμό αντλιών και ροομέτρων τα 
οποία αποτελούν υποσυστήματα του BWM 
μας, τότε η καθημερινότητα επί του πλοίου 
γίνεται πιο εύκολη, καθώς η εκπαίδευσή 
τους παραμένει αποτελεσματική για 
μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. BWM 
συστήματα, όπως της Ecochlor, που 
διευκολύνουν αυτό το καίριο θέμα 
αυξάνουν την αξιοπιστία τους, λόγω  
της διευκόλυνσης των πληρωμάτων.

• Η αποτελεσματική εκπαίδευση στο σύνολο 
των πληρωμάτων, όχι μόνο των αξιωματικών 
που είναι παρόντες κατά την παράδοση 
(commissioning), είναι μονόδρομος. 
Μέσω της εκπαίδευσης των πληρωμάτων 
εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία, 
καθώς διευκολύνεται-επιταχύνεται και η 
διαδικασία αντιμετώπισης τυχών τεχνικών 
προβλημάτων. Τα θέματα εκπαίδευσης 
του πληρώματος αποτελούν μία από 
τις μεγαλύτερες προκλήσεις μας ως 
κατασκευαστών συστημάτων BWM.

• Η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και οι 
εκπαιδευμένοι μηχανικοί, υπεύθυνοι για 
υπηρεσίες after-sales, είναι πλέον θέματα 
που αντιμετωπίζονται πιο σοβαρά.

• Ένα γεγονός που ακόμη δεν έχουμε 
συνειδητοποιήσει είναι το πόσο απαιτητικό 
θα είναι για όλους τους τομείς της 
βιομηχανίας να αντεπεξέλθουν στην 
πολύ υψηλή ζήτηση σε μετασκευές BWM 
συστημάτων που αναμένεται εντός του 
2021-2023.

“
Ένα γεγονός που ακόμη δεν έχουμε 
συνειδητοποιήσει είναι το πόσο 
απαιτητικό θα είναι για όλους 
τους τομείς της βιομηχανίας να 
αντεπεξέλθουν στην πολύ υψηλή 
ζήτηση σε μετασκευές BWM 
συστημάτων που αναμένεται  
εντός του 2021-2023.

”
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Σε ποια θέματα εστιάζει πλέον η Έρευνα και 
Ανάπτυξη σχετικά με τα BWM συστήματα; 
Κατά ποιον τρόπο, θεωρείτε, τα συγκεκριμένα 
συστήματα θα βελτιωθούν μελλοντικά; 

Όλοι οι κατασκευαστές προσπαθούν να αυξή-
σουν την αξιοπιστία τους, αλλά και να συνεχί-
σουν να μειώνουν, ει δυνατόν, το κόστος κατα-
σκευής. Η Ecochlor θα παρουσιάσει σύντομα 
ευχάριστα νέα, συμπεριλαμβανομένων και νέων 
προϊόντων. Στο μεταξύ ενδυναμώνουμε περαιτέ-
ρω τα ισχυρά θεμέλια της εταιρείας που δημι-

ουργήσαμε σχεδόν είκοσι 
χρόνια πριν, το 2001. Το δίκτυο 
παροχής ανταλλακτικών μας 
έχει επεκταθεί από τις Ηνω-
μένες Πολιτείες της Αμερικής 
έως τη Σιγκαπούρη και παρέ-
χει ταχύτερη εξυπηρέτηση σε 
όλα τα πλοία που είναι εξοπλι-
σμένα με Ecochlor συστήματα. 
Ο αρχικός μας στόχος είναι η 
διαθεσιμότητα ανταλλακτικών 
σε τρεις διαφορετικές ζώνες 
–της Ασίας, της Ευρώπης και 
της Αμερικής–, σε μια προ-
σπάθεια να παρέχουμε υπο-
στήριξη στους πελάτες μας σε 
πραγματικό χρόνο και τη βέλ-

τιστη λειτουργία του απλού στη χρήση συστήμα-
τός μας με την ελάχιστη χρονική καθυστέρηση.
Εγκαταστήσαμε το πρώτο BWM σύστημά μας το 
2001. Από τότε δεν έχει χρειαστεί να τροποποι-
ήσουμε ιδιαίτερα την αρχική σχεδίαση και παρα-
γωγή του συστήματος, και αυτό μας επιτρέπει να 
συγκεντρωθούμε κυρίως σε θέματα αξιοπιστίας, 
βελτιστοποίησης παραγωγής και σε μεθόδους 
μείωσης του κόστους κατασκευής πάντοτε με 
γνώμονα τη διατήρηση της ανθεκτικότητας του 
συστήματός μας. Τα τελευταία χρόνια μετράμε 
πλήθος επιτευγμάτων.
Επίσης, η μέθοδος αδρανοποίησης που χρησι-
μοποιεί ο κάθε κατασκευαστής διαμορφώνει το 
μέλλον της κάθε εταιρείας. Οφείλω να αναφέρω 
το επιπλέον κρυφό σημείο υπεροχής που έχουν 
οι πελάτες της Ecochlor: το «διοξείδιο του χλω-
ρίου» (CLO2), που παράγεται και χρησιμοποιεί-
ται από τα BWM συστήματά μας. Αυτό συχνά 
παρερμηνεύεται ως χλωρίνη, όμως η απολυμαντι-
κή ικανότητα των δύο ουσιών διαφέρει σημαντι-
κά. Στην πράξη, από τις διαθέσιμες τεχνολογίες, 
ένα σύστημα με τεχνολογία UV έχει υψηλή από-
δοση και χρήζει ασφαλούς λειτουργίας, μόνο σε 
περιπτώσεις χαμηλού tonnage και χαμηλού ρυθ-
μού άντλησης. Επομένως, για υψηλούς ρυθμούς 
άντλησης πρέπει να επιλέξουμε άλλες μεθόδους, 
όπως τη χρήση «διοξειδίου του χλωρίου» (CLO2) 
ή της χλωρίνης. Σαφώς αναμένεται να υποστηρί-
ξω μόνο την πρώτη ουσία, καθώς τα συστήματά 
μας χρησιμοποιούν CLO2. Θεωρώ όμως πως θα 
συμφωνήσετε μαζί μου μετά από όσα αναφέρω 
παρακάτω. Ως αποτέλεσμα, το CLO2 έχει 2,6 
φορές μεγαλύτερη δραστική ικανότητα από τη 
χλωρίνη. Πρακτικά, εφόσον και οι δύο ουσίες 
είναι πιστοποιημένες, είναι προφανές ότι για την 
επίτευξη του ίδιου στόχου απαιτείται περίπου η 
τριπλάσια ποσότητα χλωρίνης ή το 1/3 περιεκτι-
κότητας σε CLO2. Επίσης, λόγω του συγκεκριμέ-
νου φαινομένου, έρμα με μεγάλη συγκέντρωση 
οργανικής ύλης, όπως ιζημάτων, αυξάνει την απαι-
τούμενη περιεκτικότητα χλωρίνης. Από τα παρα-
πάνω, θα θεωρούσα ως αναμενόμενο επακόλου-
θο τη μακρόχρονη διατήρηση των δεξαμενών 
έρματος σε πολύ καλύτερη κατάσταση σε πλοία 
που έχουν BWM σύστημα της Ecochlor.

Ποιες θα είναι οι νέες προκλήσεις για έναν 
κατασκευαστή BWM συστημάτων στο κοντινό 
μέλλον; 

Η κυριότερη δοκιμασία των κατασκευαστών 
συστημάτων BWM είναι να αντεπεξέλθουν αξι-
όπιστα στην επερχόμενη ζήτηση για μετασκευές. 
Σε αυτό το πλαίσιο, η Ecochlor αναβαθμίζεται 
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“
Τα θέματα εκπαίδευσης 
του πληρώματος 
αποτελούν μία από τις 
μεγαλύτερες προκλήσεις 
μας ως κατασκευαστών 
συστημάτων BWM.

”



συνεχώς στα επίπεδα προμηθειών, παραγωγής, 
διαχείρισης αλλά και μελετών και επίβλεψης μετα-
σκευών και εγκαταστάσεων σε νεότευκτα πλοία. 
Την ίδια στιγμή εκπληρούμε το κοινό αίτημα των 
πελατών μας, που είναι η αύξηση των σημείων 
πλήρωσης των χημικών ουσιών των συστημάτων 
μας. Ολοένα και περισσότεροι σταθμοί χημικών 
ουσιών προστίθενται σε καίρια σημεία του δικτύ-
ου μας, ενώ υπάρχοντες σταθμοί μεγαλώνουν 
παράλληλα με τη συνεχή αύξηση του αριθμού 
των πλοίων που εξυπηρετούμε παγκοσμίως.
Οι προκλήσεις για τη λειτουργία ενός συστή-
ματος BWM μπορεί να περιλαμβάνουν θέμα-
τα αξιοπιστίας, σαφώς προφανή θέματα όπως 
η μη ομαλή διαδικασία ερματισμού και μερικά 
όχι τόσο προφανή, όπως η αποτελεσματικότη-
τα του συστήματος σε περίπτωση δειγματολη-
ψίας από τις Αρχές όταν πλέον η περίοδος του 
«Experience Building» θα έχει ολοκληρωθεί. Τα 
P&I Clubs ίσως προσφέρουν ποσά αποζημίωσης 
σε μεμονωμένα περιστατικά, αλλά αυτός δεν θα 
είναι ο κανόνας.
Μεταξύ άλλων προκλήσεων κατά το 2021-2023 
πιθανότατα θα βρίσκονται: αργοπορημένη άφιξη 
συστημάτων προς εγκατάσταση, μη ευέλικτα χρο-
νοδιαγράμματα δεξαμενισμών/πιεσμένες γιάρδες, 
μη έμπειροι μηχανικοί για τις σχετικές μελέτες εγκα-
τάστασης αλλά και για την ίδια την εγκατάσταση, 
συμπεριλαμβανομένων subcontractors, η απαιτού-
μενη επέκταση των προγραμμάτων εξοικείωσης/
εκπαίδευσης των πληρωμάτων, και ιδιαίτερα σε 
BWM συστήματα, που περιλαμβάνουν απαιτητικές 
τεχνολογίες, και η προσαρμογή κάθε μέλους του 
πληρώματος σε σχέση με το γνωστικό επίπεδο του 
καθενός.
Σχετικά με την εκπαίδευση των πληρωμάτων και 
παρά το γεγονός ότι το σύστημά μας περιλαμβά-
νει οικεία για τον ναυτικό υποσυστήματα, θεωρώ 
πως έχουμε τις περισσότερες επιλογές εκπαί-
δευσης στον χώρο μας! Πρώτα θα αναφέρω την 
πιο σημαντική: ανεξάρτητα από την προηγούμε-
νη εκπαίδευση του πληρώματος, αναλαμβάνου-
με την αποστολή, δύο φορές κάθε χρόνο, ενός 
μηχανικού εκπροσώπου της Ecochlor ή ενός 
έμπειρου τεχνικού, καθώς η πλήρωση χημικών 
ουσιών των συστημάτων μας παραμένει δική μας 
υποχρέωση. Έτσι, το πλήρωμα έχει επίσης τη 
δυνατότητα να ανανεώσει συγκεκριμένα θέματα 
εκπαίδευσης ή να επιλύσει τεχνικά ζητήματα με 
τον αντιπρόσωπό μας, χωρίς επιπλέον χρέωση 
για τον πλοιοκτήτη. 
Μεταξύ των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων και 
εργαλείων της Ecochlor συγκαταλέγονται: το 
εκπαιδευτικό μας κέντρο στην Αμερική, το εκπαι-
δευτικό μας λογισμικό, καθώς και το φορητό 

εκπαιδευτικό μας kit, Human Machine Interface 
(HMI), που προσφέρει εξοικείωση στη λειτουρ-
γία των συστημάτων μας μέσω προσομοίωσης. 
Εφόσον το πλήρωμα εκπαιδευτεί ΚΑΙ ανανεώ-
νει αυτή την εκπαίδευση, μπορεί να προσφέρει 
πρακτικές λύσεις τόσο κατά τη διαδικασία της 
εγκατάστασης των BWM συστημάτων μας όσο 
και κατά την επίλυση τεχνικών θεμάτων εν πλω.

Τι επιφυλάσσει το μέλλον για την Ecochlor; 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφέρω εκ 
νέου ότι αναπτύσσουμε το ήδη μεγάλο μας 
δίκτυο παροχής ανταλλακτικών, υπηρεσιών και 
πλήρωσης χημικών ουσιών. Πριν από μερικούς 
μήνες εγκαινιάσαμε τα κεντρικά ευρωπαϊκά γρα-
φεία μας στην Αθήνα, με στόχο την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των πελατών μας στην ευρύτερη 
περιοχή, αλλά και καθώς η Ελλάδα αποτελεί μία 
από τις σημαντικότερες αγορές που εξυπηρε-
τούμε και απευθυνόμαστε. Παράλληλα, επεκτεί-
νουμε το δίκτυο των αντιπροσώπων μας, ώστε 
να καλύψουμε επαρκώς την αυξανόμενη ζήτηση 
και κάλυψη των πελατών μας. Όπως ήδη ανέφε-
ρα, σύντομα θα ανακοινώσουμε ευχάριστα νέα, 
μεταξύ τους και νέα προϊόντα. Έτσι, θα απο-
δείξουμε για άλλη μία φορά ότι οι πελάτες μας 
έχουν κάνει μια εξαιρετική επιλογή, προτιμώντας 
τα συστήματά μας προς όφελος της ομαλής και 
κερδοφόρας λειτουργίας του στόλου τους.
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Οι κατασκευαστές καθώς 
και οι ναυτιλιακές εταιρείες 
πέρασαν μια απαιτητική περίοδο 
εκμάθησης και εξοικείωσης με 
τα BWMS

Ο Δρ Στέλιος Κυριακού, Chief Technical Officer της 
ERMA FIRST ESK Engineering Solutions S.A., εστιάζει στις 
προκλήσεις τις οποίες αντιμετώπισε ο ναυτιλιακός κλάδος 
για τη διαχείριση των BWMS, μιλά για την κατεύθυνση 
όπου επικεντρώνεται πλέον η Έρευνα και Ανάπτυξη και 
αναφέρεται στις ανισότητες των υφιστάμενων κανονισμών. 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: BALLAST WATER MANAGEMENT
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Έχουν περάσει τρία χρόνια από 
την εφαρμογή της σύμβασης 
διαχείρισης νερού έρματος 
στις 8 Σεπτεμβρίου 2017. Ποιες 
γνώσεις έχετε αποκομίσει από 
τη λειτουργία των συστημάτων 
διαχείρισης νερού έρματος τα 
τελευταία χρόνια; Ποια είναι 
η άποψη και το feedback των 
ναυτιλιακών εταιρειών σχετικά με 
τη λειτουργία των συγκεκριμένων 
συστημάτων; 

Η υιοθέτηση της σύμβασης BWM, 
στις 8 Σεπτεμβρίου 2017, δημιούρ-
γησε μεγάλη ζήτηση για τα συστή-
ματα επεξεργασίας θαλάσσιου 
έρματος. Έχει ήδη διαπιστωθεί 
η «ανεπαρκής» λειτουργία των 
εγκατεστημένων BWM συστημά-
των πάνω σε πλοία. Ειδικά τα πρώ-
τα χρόνια υπήρξαν περιπτώσεις 
όπου, παρά την εγκατάστασή τους 
στα πλοία, αρκετά BWM συστή-
ματα δεν τέθηκαν ποτέ σε λει-
τουργία. Τελικά, εξαιτίας αυτής της 
μεταχείρισης, πάρα πολλά BWM 
συστήματα χαρακτηρίστηκαν μη 
λειτουργικά, λόγω εσωτερικών 
φθορών και κακής συντήρησης. 
Σαφώς σε όλες αυτές τις περι-
πτώσεις που ήταν απαραίτητη η 
επαναλειτουργία των συστημάτων, 

αποδείχθηκαν σταδιακά και τα τεχνικά «κενά» 
συγκεκριμένων κατασκευαστών, συμπεριλαμβα-
νομένης και της χαμηλής διαθεσιμότητας ανταλ-
λακτικών εξαρτημάτων. Πλέον έχουν εγκατα-
σταθεί πολλά BWM συστήματα και έχουμε την 
εικόνα ότι τα περισσότερα αρχικά προβλήματα 
έχουν επιλυθεί. Όπως με όλες τις νέες τεχνολο-
γίες, έτσι και με τη λειτουργία των BWM συστη-
μάτων προέκυψαν διάφορα ζητήματα. Τα φίλτρα 
καθώς και τα μετρητικά όργανα που ενσωματώ-
νονται στα συστήματα αποτελούν τα πιο απαι-
τητικά, ως προς τη λειτουργία και τη συντήρη-
σή τους, εξαρτήματα. Επίσης έχουν διαπιστωθεί 
λάθη κατά τη διαδικασία της εγκατάστασης των 
συστημάτων που οφείλονται σε έλλειψη τεχνικής 
εμπειρίας και σε «φτωχή» υλοποίηση των προτει-
νόμενων οδηγιών. Οι εγκαταστάσεις που έχουν 

σχεδιαστεί καλά και τα έργα που έχουν υποστεί 
καλή διαχείριση με ποιοτικό εξοπλισμό πρωτο-
στατούν στη διαθεσιμότητα και τη λειτουργικό-
τητα του εξοπλισμού BWM. Όλοι περάσαμε μια 
απαιτητική περίοδο εκμάθησης και εξοικείωσης. 
Τελικά αποδείχθηκε και πόσο σημαντική είναι η 
άρτια εκπαίδευση του πληρώματος κάθε πλοίου 
με τα συγκεκριμένα συστήματα.
 
Σε ποια θέματα εστιάζει πλέον η Έρευνα και 
Ανάπτυξη σχετικά με τα BWM συστήματα; 
Κατά ποιον τρόπο, θεωρείτε, τα συγκεκριμένα 
συστήματα θα βελτιωθούν μελλοντικά; 

Τα BWM συστήματα έχουν δοκιμαστεί αρκετά 
με διαφορετικά δεδομένα και συνθήκες, τόσο 
ως προς την εγκατάσταση όσο και ως προς τη 
λειτουργία τους. Μόνο ένα BWM σύστημα που 
συμμορφώνεται ταυτόχρονα με τις απαιτούμενες 
προδιαγραφές του IMO και της USCG θεωρεί-
ται ικανοποιητική λύση. Η έρευνα και η ανάπτυξη 
έχουν εστιάσει στις μεθόδους με τις οποίες θα 
αναπτυχθεί η αξιοπιστία των συστημάτων καθώς 
και στο πώς θα βελτιστοποιηθεί η λειτουργία 
τους. Εξετάζεται επίσης η βελτιστοποίηση της 
σχεδίασης των φίλτρων ώστε και αυτά με τη σει-
ρά τους να είναι πιο αξιόπιστα ως εξαρτήματα 
και να καθαρίζονται πιο εύκολα. Επίσης βελτιστο-
ποίησης στη σχεδίαση χρήζουν και τα μετρητικά 
όργανα των συστημάτων, με στόχο την καλύτερη

“
Το πρόβλημα της σημαντικής 
διαφοράς των πιστοποιητικών 
που χορηγούνται από τον IMO 
και την USCG εξακολουθεί 
να υφίσταται και πρέπει να 
επιλυθεί. Η λειτουργία όλων 
των συστημάτων επί ίσοις 
όροις είναι μείζονος σημασίας. 

”
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συνολική λειτουργία. Ακόμα, σταδιακά ωριμάζει η 
ιδέα της εφαρμογής τεχνολογιών IoT και AI, λόγω 
του οφέλους και της προοπτικής από τη συνεχή 
επίβλεψη της λειτουργίας των BWM συστημάτων. 

Ποιες θα είναι οι νέες προκλήσεις για έναν 
κατασκευαστή BWM συστημάτων στο κοντινό 
μέλλον; 

Αναμένεται ακόμα ένα ισχυρό κύμα ζήτησης και, 
παρόλο που οι ενδείξεις σχετικά με την έλλειψη 
εξοπλισμού BWM δεν επιβεβαιώθηκαν, ανά δια-
στήματα προσεγγίζεται σημαντικά το όριο της προ-
σφοράς από τη μεριά των κατασκευαστών. Αναφέ-
ρομαι στο όριο τόσο της προσφοράς εξοπλισμού 
BWM όσο και της παροχής τεχνικών υπηρεσιών. 
Από την πλευρά μας οφείλουμε να επισημάνουμε 
στους πλοιοκτήτες ότι θα πρέπει να λάβουν και να 
υλοποιήσουν σύντομα τις αποφάσεις τους σχετικά 
με την εγκατάσταση BWM συστημάτων σε νεό-
τευκτα πλοία ή στον υπάρχοντα στόλο (retrofit). 
Με τον συγκεκριμένο τρόπο θα διατηρηθεί μια 
ισορροπία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς ανταλ-
λακτικών και υπηρεσιών. Οι κατασκευαστές είναι 
σε θέση να φέρουν εις πέρας ό,τι τους ζητηθεί, θα 
έχουν ωστόσο και τον απαιτούμενο χρόνο να σχε-
διάσουν και να υλοποιήσουν το έργο τους; 

Το πρόβλημα της σημαντικής διαφοράς των 
πιστοποιητικών που χορηγούνται από τον 
IMO και την USCG εξακολουθεί να υφίστα-
ται και πρέπει να επιλυθεί. Η λειτουργία όλων 
των συστημάτων επί ίσοις όροις είναι μείζονος 
σημασίας. Οι σχεδιαστικοί περιορισμοί (SDLs) 
για (το ίδιο) BWM σύστημα δεν πρέπει να δια-
φέρουν για τον ΙΜΟ και την USCG! Οι προ-
διαγραφές του ΙΜΟ θεωρούνται πιο ελαστικές, 
και αυτό στην ουσία οδηγεί στη συμμόρφωση 
με υποδεέστερα κριτήρια αντί να εστιάζουμε 
στην υψηλή απόδοση των συστημάτων και στην 
προστασία των ακτών και των ωκεανών μας. 
Οι νομοθετικές διατάξεις επηρεάζουν τόσο 
τους κατασκευαστές όσο και τους πλοιοκτή-
τες και από τη μεγάλη «ποικιλία» προδιαγρα-
φών πρέπει να διασαφηνιστούν όλα τα κρίσιμα 
ζητήματα, προκειμένου να ληφθούν σημαντι-
κές στρατηγικές αποφάσεις από τη μεριά των 
πλοιοκτητών. Ο ΙΜΟ πρέπει να δημιουργήσει 
ένα συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας για τις 
Αρχές των Ακτοφυλακών, όσο ακόμη διανύουμε 
την περίοδο «Experience Building». Ο τρόπος 
διεξαγωγής καθώς και τα κριτήρια των ελέγχων 
πρέπει να διασαφηνιστούν πλήρως, καθώς και 
να πάψουν άμεσα οι έλεγχοι που δεν συνάδουν 
με τις υφιστάμενες νομοθετικές διατάξεις.Η
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Την αποκλειστική ευθύνη της παρούσας έκδοσης φέρει ο συγγραφέας της.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των περιεχομένων σ' αυτήν πληροφοριών.

www.poseidonmedII.eu

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

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

Με το Poseidon Med II η ναυτιλία στην Α. Μεσόγειο βρίσκεται ήδη σε μια νέα εποχή.
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Προτεραιότητα, η επέκταση 
του κύκλου ζωής των BWMS 
καθώς και η μείωση του κόστους 
συντήρησής τους

Ο Jay Lee, Sales Director της Techcross, εστιάζει στις 
λανθασμένες ενέργειες που σημειώνονται κατά τη λειτουργία 
των BWMS καθώς και στη χαμηλή σχετική τεχνογνωσία 
που υπάρχει. Επίσης εκφράζει την άποψή του σχετικά με 
τον έντονο ανταγωνισμό των κατασκευαστών συστημάτων 
διαχείρισης θαλάσσιου έρματος και ιζημάτων.Η
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Η σύμβαση BWM της 8ης 
Σεπτεμβρίου υιοθετήθηκε πριν 
από τρία χρόνια. Ποια είναι τα 
μαθήματα που αποκομίσατε από 
τη λειτουργία των συστημάτων 
διαχείρισης θαλάσσιου έρματος 
τα τελευταία χρόνια; Ποια είναι 
τα σχόλια που λάβατε από τις 
ναυτιλιακές εταιρείες σχετικά με 
τη λειτουργία των συστημάτων 
αυτών; 

Διαπιστώσαμε ότι εξακολουθούν 
να υπάρχουν λανθασμένες ενέρ-
γειες, οι οποίες αποκλίνουν από 
τις προδιαγραφές για την ορθή 
λειτουργία των BWM συστημάτων, 
παρά το γεγονός ότι τα πληρώματα 
είχαν αποκτήσει μερική εξοικείω-
ση με τα συγκεκριμένα συστήματα 
από την ημερομηνία της εφαρμο-
γής της σύμβασης BWM του 2017. 
Ως εκ τούτου, η Techcross έχει 
προβεί σε ενίσχυση του ανθρώπι-
νου δυναμικού για υπηρεσίες AS, 
καθώς και σε ενίσχυση της παρου-
σίας field engineers για την επίλυ-
ση τέτοιου είδους προβλημάτων. 
Η Techcross επικεντρώνεται πλέον 
στην ανάπτυξη της τεχνογνωσίας 
των πληρωμάτων, έτσι ώστε να 
μπορούν από μόνα τους να επι-
λύουν τα όποια προβλήματα επί 
του πλοίου, μέσω του εκπαιδευτι-
κού υλικού και των εκπαιδευτικών 
κέντρων της Techcross.

Σε ποιους ακριβώς τομείς 
επικεντρώνεται το τμήμα R&D 

αναφορικά με τα συστήματα διαχείρισης 
θαλάσσιου έρματος; Πώς θα βελτιωθούν τα 
BWMS στο εγγύς μέλλον κατά τη γνώμη σας; 

Όπως και με τα πλοία, έτσι και για τα BWMS 
υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές για την 
ορθή λειτουργία τους καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής τους. Ως εκ τούτου, η Techcross 
εγκαινίασε το κέντρο «Reliability test lab» με 
απώτερο σκοπό, μέσω ερευνών και μελετών, τη 
βελτίωση της αντοχής των BWM συστημάτων 
σε συνδυασμό με τους ελέγχους που πραγματο-
ποιούν οι υπόλοιποι ελεγκτικοί φορείς. Η συγκε-
κριμένη δραστηριότητα έρευνας και ανάπτυξης 
σκοπεύει να επεκτείνει τον κύκλο ζωής των 
BWM συστημάτων, ενώ παράλληλα να μειώσει το 
κόστος συντήρησης και λειτουργίας τους.

Ποιες προκλήσεις αναμένεται να αντιμετωπίσει 
ένας κατασκευαστής συστημάτων διαχείρισης 
θαλάσσιου έρματος τα επόμενα χρόνια; 

Όλα τα πλοία του παγκόσμιου στόλου πρέπει να 
έχουν εξοπλιστεί με BWM συστήματα μέχρι το 
2024. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι υπάρχει έντο-
νος ανταγωνισμός μεταξύ των κατασκευαστών 
των συστημάτων, προκειμένου να εξασφαλίσουν 
παραγγελίες από τα περίπου 28.000 πλοία του 
παγκόσμιου στόλου. Ωστόσο, η αγορά θα μειωθεί 
σε μέγεθος και θα αποτελείται αποκλειστικά από 
νεότευκτα, τα οποία αναμένεται να φτάσουν τα 
1.000 πλοία τον χρόνο. Επομένως, οι κατασκευ-
αστές BWM συστημάτων πρέπει να διευρύνουν 
τα χαρτοφυλάκιά τους, παρέχοντας υπηρεσίες 
AS για τη σταθερή λειτουργία των συστημάτων 
στα πλοία του υφιστάμενου στόλου. 

“
Όπως και με τα πλοία, έτσι 
και για τα BWMS υπάρχουν 
συγκεκριμένες προδιαγραφές 
για την ορθή λειτουργία τους 
καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής τους. 

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

Τεχνητή νοημοσύνη και 
επισκευές στη ναυτιλία
Στις μέρες μας διανύουμε την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, με βασικό 
στοιχείο τα κυβερνο-φυσικά συστήματα, που είναι συστήματα που επιδρούν 
με το περιβάλλον και ελέγχονται από το διαδίκτυο. Κλασικά παραδείγματα 
είναι τα μη επανδρωμένα οχήματα, όπως το αυτόνομο πλοίο και τα διάφορα 
ρομπότ. Κύρια εργαλεία όλης αυτής της επανάστασης είναι η τεχνητή 
νοημοσύνη και τα πολύ μεγάλα δεδομένα. 
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Όπως είναι φυσικό, όλη αυτή η κοσμογονική αλλαγή θα 
επηρεάσει σημαντικά τη ναυτιλία όχι μόνο στον τρόπο 
λειτουργίας της αλλά και στις διάφορες υποστηρικτικές 
ενέργειες, όπως στην περίπτωσή μας η επισκευαστι-
κή πολιτική. Στον περιορισμένο χώρο του άρθρου θα 
ασχοληθούμε κυρίως με την τεχνητή νοημοσύνη, δίνο-
ντας τους βασικούς ορισμούς, την επίδρασή της στη 

ναυτιλία, εστιάζοντας κυρίως 
στις επισκευές. 
Ο όρος τεχνητή νοημοσύνη 
(ΤΝ) αναφέρεται στον κλάδο 
της πληροφορικής ο οποίος 
ασχολείται με τη σχεδίαση και 
την υλοποίηση υπολογιστικών 
συστημάτων που μιμούνται στοι-
χεία της ανθρώπινης συμπερι-
φοράς τα οποία υπονοούν έστω 
και στοιχειώδη ευφυΐα: μάθηση, 
προσαρμοστικότητα, εξαγωγή 
συμπερασμάτων, κατανόηση 
από συμφραζόμενα, επίλυση 
προβλημάτων, κ.λπ.
Η τεχνητή νοημοσύνη απο-
τελεί σημείο τομής μεταξύ 

πολλαπλών επιστημών, όπως της πληροφορικής, της 
ψυχολογίας, της φιλοσοφίας, της νευρολογίας, της 
γλωσσολογίας και της επιστήμης μηχανικών, με στόχο 
τη σύνθεση ευφυούς συμπεριφοράς, με στοιχεία συλ-
λογιστικής, μάθησης και προσαρμογής στο περιβάλλον, 
ενώ συνήθως εφαρμόζεται σε μηχανές ή υπολογιστές 
ειδικής κατασκευής. 
Διαιρείται στη συμβολική τεχνητή νοημοσύνη, η οποία 
επιχειρεί να εξομοιώσει την ανθρώπινη νοημοσύνη αλγο-
ριθμικά, χρησιμοποιώντας σύμβολα και λογικούς κανόνες 
υψηλού επιπέδου, και στην υποσυμβολική τεχνητή νοημο-
σύνη, η οποία προσπαθεί να αναπαραγάγει την ανθρώπινη 
ευφυΐα χρησιμοποιώντας στοιχειώδη αριθμητικά μοντέλα 
που συνθέτουν επαγωγικά νοήμονες συμπεριφορές με τη 
διαδοχική αυτο-οργάνωση απλούστερων δομικών συστα-
τικών («συμπεριφορική τεχνητή νοημοσύνη»), προσομοι-
ώνουν πραγματικές βιολογικές διαδικασίες, όπως η εξέλι-
ξη των ειδών και η λειτουργία του εγκεφάλου («υπολογι-
στική νοημοσύνη»), ή αποτελούν εφαρμογή στατιστικών 
μεθοδολογιών σε προβλήματα ΤΝ.
Η συμβατική τεχνητή νοημοσύνη εμπλέκει μεθόδους 
μηχανικής μάθησης (machine learning), που χαρακτηρί-
ζονται από αυστηρούς μαθηματικούς αλγόριθμους και 
στατιστικές μεθόδους ανάλυσης. Διακρίνεται σε:
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Έμπειρα ή εξειδικευμένα συστήματα (Expert sys-
tems), που εφαρμόζουν προγραμματισμένες ρουτίνες 
λογικής, σχεδιασμένες αποκλειστικά για μια συγκεκρι-
μένη εργασία, προκειμένου να εξαχθεί κάποιο συμπέ-
ρασμα. Για τον σκοπό αυτόν, διεξάγεται επεξεργασία 
μεγάλων ποσοτήτων γνωστών πληροφοριών.

Λογική κατά περίπτωση (Case based reasoning). Η 
επίλυση ενός προβλήματος βασίζεται στην προηγού-
μενη επίλυση παρόμοιων προβλημάτων.

Δίκτυα Bayes (Bayesian networks). Βασίζονται στη 
στατιστική ανάλυση για τη λήψη αποφάσεων.

Συμπεριφορική τεχνητή νοημοσύνη (Behavior 
based AI). Μέθοδος τεμαχισμού της λογικής διαδικα-
σίας και στη συνέχεια χειροκίνητης οικοδόμησης του 
αποτελέσματος.

Η υπολογιστική τεχνητή νοημοσύνη βασίζεται στη 
μάθηση μέσω επαναληπτικών διαδικασιών (ρύθμιση 
παραμέτρων). Η μάθηση βασίζεται σε εμπειρικά δεδο-
μένα και σε μη συμβολικές μεθόδους. Διακρίνεται σε:

Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (Artificial neural 
networks), με πολύ ισχυρές δυνατότητες αναγνώρι-
σης προτύπων (pattern recognition). Προσομοιάζουν 
τη λειτουργία των νευρώνων των έμβιων όντων.

Συστήματα ασαφούς λογικής (Fuzzy logic systems). 
Αποτελούν τεχνικές λήψης απόφασης κάτω από αβε-
βαιότητα. Βασίζονται στην ύπαρξη μη αυστηρά δια-
χωρισμένων καταστάσεων, των οποίων η βαρύτητα 
λαμβάνεται υπόψη κατά περίπτωση. Υπάρχουν ήδη 
πολλές εφαρμογές αυτών των τεχνικών.

Εξελικτική υπολογιστική (Evolutionary computa-
tion). Η ανάπτυξή τους προέκυψε από τη μελέτη των 
έμβιων οργανισμών και αφορούν σε έννοιες όπως 
του πληθυσμού, της μετάλλαξης και της φυσικής επι-
λογής (επιβίωση του πιο προσαρμοσμένου) για την 
ακριβέστερη επίλυση ενός προβλήματος. Οι μέθοδοι 
αυτές μπορούν να διακριθούν περαιτέρω σε εξελι-
κτικούς αλγόριθμους (evolutionary algorithms) και 
σε νοημοσύνης σμήνους (swarm intelligence), όπως 
οι αλγόριθμοι που προσομοιάζουν τη συμπεριφορά 
μιας κοινωνίας μυρμηγκιών.

Εστιάζοντας κυρίως στη μηχανική μάθηση, έχουμε 
την παρακάτω ανάλυση. Θα πρέπει να διευκρινιστεί 
ότι, εν γένει, ο τομέας της μηχανικής μάθησης ανα-
πτύσσει τρεις τρόπους μάθησης, ανάλογους με τους 
τρόπους με τους οποίους μαθαίνει ο άνθρωπος: επι-
βλεπόμενη μάθηση, μη επιβλεπόμενη μάθηση και ενι-
σχυτική μάθηση. Πιο αναλυτικά:

Επιβλεπόμενη μάθηση (Supervised Learning) είναι 
η διαδικασία όπου ο αλγόριθμος κατασκευάζει μια 
συνάρτηση που απεικονίζει δεδομένες εισόδους 
(σύνολο εκπαίδευσης) σε γνωστές επιθυμητές εξό-
δους, με απώτερο στόχο τη γενίκευση της συνάρτη-
σης αυτής και για εισόδους με άγνωστη έξοδο. Χρη-
σιμοποιείται σε προβλήματα:
• Ταξινόμησης (Classification)
• Πρόγνωσης (Prediction)
• Διερμηνείας (Interpretation)

Μη επιβλεπόμενη μάθηση (Unsupervised Learning), 
όπου ο αλγόριθμος κατασκευάζει ένα μοντέλο για 
κάποιο σύνολο εισόδων υπό μορφή παρατηρήσεων 
χωρίς να γνωρίζει τις επιθυμητές εξόδους. Χρησιμο-
ποιείται σε προβλήματα:
• Ανάλυσης συσχετισμών (Association Analysis)
• Ομαδοποίησης (Clustering)

Ενισχυτική μάθηση (Reinforcement Learning), όπου 
ο αλγόριθμος μαθαίνει μια στρατηγική ενεργειών 
μέσα από άμεση αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. 
Χρησιμοποιείται κυρίως σε προβλήματα σχεδιασμού 
(Planning), όπως για παράδειγμα ο έλεγχος κίνησης 
ρομπότ και η βελτιστοποίηση εργασιών σε εργοστα-
σιακούς χώρους.

Τεχνητή νοημοσύνη και ναυτιλία

Οι τεχνολογίες που στηρίζονται στην τεχνητή νοημο-
σύνη έχουν αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας της ναυτι-
λίας, έχουν μειώσει το κόστος και τους κινδύνους για 
την ανθρώπινη ζωή. Πολλές εταιρείες έχουν επενδύ-
σει στη χρήση τους και συγκεκριμένα στις παρακάτω 
περιοχές εφαρμογής:

Απομακρυσμένη επιθεώρηση. Η τεχνητή νοημο-
σύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιθεώρηση σε 
περιοχές που είναι δύσκολο να προσεγγίσουν άνθρω-
ποι, μειώνοντας έτσι το κόστος. Μη επανδρωμένα 
οχήματα (drones) χρησιμοποιούνται για επιθεώρηση 
δεξαμενών φορτίου και μπορούν να εντοπίσουν διά-
φορες αστοχίες στην κατασκευή, διευκολύνοντας τις 
σχετικές αναφορές και τη λήψη αποφάσεων. Υπάρ-
χουν επίσης Robots που καθαρίζουν το σκάφος ακό-
μα και αν το πλοίο ταξιδεύει και με χρήση μεγάλων 
δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης προτείνεται 
πότε το πλοίο χρειάζεται δεξαμενισμό, κάνοντας ταυ-
τόχρονα και ελέγχους πάχους ελασμάτων. 

Οικονομία καυσίμων. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί επίσης για τον έλεγχο της κατα-
νάλωσης καυσίμων, ρυθμίζοντας τις διάφορες παρα-
μέτρους του συστήματος καυσίμου, συγκρίνοντας τις 
διάφορες τιμές από παρόμοια συστήματα και, τέλος, 
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υποδεικνύοντας πιθανά αδύνατα σημεία που απαιτούν 
βελτίωση στην όλη διαχείριση καυσίμων στο πλοίο. 
Λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να βοηθήσει 
στην κατάλληλη χρήση του συστήματος προώσεως 
πάνω στο πλοίο.

Ναυτιλία και έγκαιρος εντοπισμός κινδύνων. 
Εκτός από την εκρηκτική ανάπτυξη των αυτόνομων 
πλοίων, τα μεγάλα δεδομένα και η τεχνητή νοημο-
σύνη βοηθούν τον καπετάνιο πάνω στη γέφυρα να 
διαχειριστεί καλύτερα την πλοήγηση και να εντοπίζει 
εγκαίρως τους πιθανούς κινδύνους. Υπάρχει επίσης 
δυνατότητα καλύτερης σχεδίασης του πλου και τρο-
ποποίησής του ανάλογα με τα μετεωρολογικά δεδο-
μένα και άλλες έκτακτες περιστάσεις.

Προληπτική συντήρηση. Κυρίως αναφέρεται σε 
θέματα έγκαιρου εντοπισμού, όπως θα δούμε και στη 
συνέχεια, βοήθειας στον εντοπισμό της βλάβης και 
σε θέματα επαναπρογραμματισμού της συντήρησης, 
σύμφωνα με τα υφιστάμενα ιστορικά αρχεία από 
παρόμοιες περιπτώσεις.

Διαχείριση από απόσταση. Εφαρμόζεται κυρίως στη 
διαχείριση εμπορευματοκιβωτίων που μεταφέρουν 
ευαίσθητα υλικά. Ένα από τα συστήματα (Remote 
Container Management –RCM– technology) καταγρά-
φει τις συνθήκες μέσα σε ένα εμπορευματοκιβώτιο 
(θερμοκρασία, υγρασία, επίπεδο διοξειδίου του άνθρα-
κος αποθηκεύονται στο διαδίκτυο και δίνουν τη δυνα-
τότητα στον τελικό αποδέκτη του φορτίου να ειδοποιή-
σει αν κάτι χρειάζεται αλλαγή). Η παραπάνω διαδικασία 
αυξάνει την αποτελεσματικότητα και την προσαρμογή 
της όλης μεταφοράς στις ανάγκες του τελικού χρήστη. 

ΤΝ και επισκευές πλοίων

Ως συντήρηση ορίζεται «ο συνδυασμός όλων των 
τεχνικών, διοικητικών και διευθυντικών ενεργειών που 
λαμβάνουν χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής ενός αντι-
κειμένου και αποσκοπούν στο να το διατηρήσουν ή 
να το επαναφέρουν σε μια κατάσταση στην οποία 
να μπορεί να εκπληρώσει τις απαιτούμενες από αυτό 
λειτουργίες». Στη ναυτιλία υπάρχουν διάφορα είδη 
και, όπως φαίνεται στη συνέχεια, η τεχνητή νοημοσύ-
νη μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο.

Διορθωτική συντήρηση (Corrective or Breakdown 
Maintenance). Αφορά τη συντήρηση μετά από αστοχία 
του μηχανήματος και απαιτεί υψηλό κόστος επισκευής. 
Υπάρχουν διάφοροι αλγόριθμοι και διαδικασίες που 
μπορούν εύκολα από τα συμπτώματα και από χρήση 
έμπειρων συστημάτων να εντοπίσουν με μεγάλη ταχύ-
τητα τη βλάβη και να περιορίσουν τον χρόνο αποκατά-
στασής της και τα απαιτούμενα ανταλλακτικά.

Προληπτική / Προγραμματισμένη συντήρηση 
(Preventive / Schedule Maintenance). Είναι η συστη-
ματική περιοδική συντήρηση των μηχανημάτων συμ-
φώνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, τους διεθνείς 
κανονισμούς και την αποκτηθείσα εμπειρία. Το κόστος 
επισκευής είναι χαμηλότερο σε σύγκριση με τη Διορ-
θωτική. Η εμπειρία και οι διεθνείς κανονισμοί μπορούν, 
με τη χρήση συστήματος μηχανικής μάθησης, και να 
επιταχύνουν και να βοηθήσουν αυτή τη συντήρηση. 
Κατάλληλα συστήματα ΤΝ μπορούν να βελτιώσουν 
τους χρόνους και τις διαδικασίες που απαιτούνται. 

Διαγνωστική / Προγνωστική συντήρηση (Condi-
tional / Predictive Maintenance). Είναι η διαδικασία 
συντήρησης του εξοπλισμού μόνο όταν αυτός χρή-
ζει επισκευής. Οικονομικότερη σε σύγκριση με άλλες 
μεθόδους συντήρησης. Σημαντικό τμήμα αφορά ανί-
χνευση φθορών και βλαβών με την αξιοποίηση δια-
φόρων μετρήσεων και τη χρήση τεχνητής νοημοσύ-
νης. Από μετρήσεις με κατάλληλη ανάλυση, ταξινόμη-
ση και πρόγνωση μπορούν να διαγνωστούν διάφορες 
βλάβες του υλικού που θα εμφανιστούν κατά τη μελ-
λοντική χρήση. Είναι ένας τομέας όπου υπάρχει ισχυ-
ρός ανταγωνισμός μεταξύ των κατασκευαστών, ώστε 
να τελειοποιήσουν τη συντήρηση των μηχανημάτων.

Επίλογος & Συμπεράσματα

Η νέα εποχή που στηρίζεται στην επεξεργασία μεγά-
λων δεδομένων και οι αλγόριθμοι τεχνητής νοημο-
σύνης αποτελούν δείγμα των επαναστατικών τεχνο-
λογιών που θα καθορίσουν τη νέα εποχή στη ναυ-
τιλία. Υπάρχει σειρά σχετικών τεχνολογιών, όπως το 
ψηφιακό δίδυμο πλοίο (digital twin), η εικονική και η 
επαυξημένη πραγματικότητα (virtual and augmented 
reality), η τρισδιάστατη εκτύπωση, που στο πλαίσιο 
χώρου δεν εξετάστηκαν. Σημαντικός επίσης είναι ο 
ανθρώπινος παράγων, που αναμένεται να διαμορφω-
θεί ανάλογα και να δημιουργήσει νέες ψηφιακές δεξι-
ότητες, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις νέες 
εξελίξεις. Το βέβαιο είναι ότι η εικόνα της ναυτιλίας 
όπως είναι γνωστή μέχρι σήμερα σίγουρα θα αλλάξει.

ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ KAINOTOMIA
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Μέσα Ατομικής 
Προστασίας  
Η πρώτη γραμμή άμυνας  
του κάθε ναυτικού
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Personal Protective Equipment (PPE)



Επιμέλεια αφιερώματος:  
Γιάννης Θεοδωρόπουλος, 
Χάρης Παππάς

Κατά την εκτέλεση εργασιών επί του πλοίου, η 
τήρηση βασικών κανόνων σχετικά με την προσω-
πική ασφάλεια των ναυτικών είναι υψίστης σημα-
σίας.
Με σταθερό γνώμονα την ασφάλεια των εργα-
ζομένων και τη βελτίωση των συνθηκών και του 
περιβάλλοντος εργασίας στα πλοία, οι συγκεκρι-
μένοι κανόνες έχουν προκύψει μέσα από την 
πολυετή εμπειρία σε θέματα ασφάλειας εν πλω 
και έχουν θεσπιστεί από αρμόδιους Οργανι-
σμούς, ως υποχρεωτικοί κανονισμοί.
Οι κανονισμοί επιβάλλουν τον εφοδιασμό 
με ειδικό ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό 
(Personal Protective Equipment – PPE) σε όλους 
τους εργαζομένους επί του πλοίου. Στον προ-
στατευτικό εξοπλισμό συγκαταλέγονται κράνη 
ασφαλείας, προστατευτικά γυαλιά, προσωπίδες 
ασφαλείας, ωτοασπίδες, αναπνευστικές συσκευ-
ές, μάσκες, γάντια διαφορετικών ειδών, ζώνες 
ασφαλείας καθώς και ειδικά παπούτσια. Οι κανο-
νισμοί ή και κατευθυντήριες οδηγίες διαμορφώ-
νουν και τις προδιαγραφές σχετικά με θέματα 
καθημερινότητας, εργασίας και διαβίωσης εν πλω, 
η πλημμελής εκπλήρωση των οποίων συχνά οδη-
γεί σε ατυχήματα.
Στο αφιέρωμα που ακολουθεί, τα Ναυτικά Χρο-
νικά παρουσιάζουν τις σκέψεις και τις απόψεις 
στελεχών με πολυετή εμπειρία στον ναυτιλιακό 
τομέα, σχετικά με τη σημασία για την αποφυγή 
ατυχημάτων και την ορθή χρήση του ατομικού 
προστατευτικού εξοπλισμού. Επίσης επισημαίνε-
ται η σπουδαιότητα της σχετικής εκπαίδευσης 
των πληρωμάτων, ενώ παρουσιάζονται ζητήματα 
σχετικά με τα νέα δεδομένα που έχει επιφέρει η 
πανδημία αναφορικά με την ατομική προστασία.
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Η πλειονότητα των τραυματισμών 
ναυτικών στα πλοία σχετίζεται  
με τη μη χρήση των PPE

Όλα τα παραπάνω μέσα προστασίας υπήρχαν στο 
πλοίο σε πληθώρα και τόσο ο πλοίαρχος όσο και 
ο υποπλοίαρχος μας θύμιζαν ότι, για να παραμεί-
νουμε ασφαλείς, θα έπρεπε να τα χρησιμοποιούμε 
συνέχεια και σωστά. Όμως, εγώ (όπως και πολλοί 
άλλοι συνάδελφοι) σκεφτόμουν ότι δεν θα συμβεί 
κάτι σ’ εμένα. Ήξερα το πλοίο (είχα κάνει επτά 
μήνες δόκιμος εκεί πριν), είχα αυτοπεποίθηση και 
πάνω απ’ όλα άγνοια κινδύνου… 
Περπατώντας στην κουβέρτα, κοίταζα προς 
την προβλήτα. Δεν είχα υπολογίσει ωστόσο τα 
καπάκια των αμπαριών, τα οποία άνοιγαν συρτα-
ρωτά και το κάτω μέρος τους ήταν ακριβώς στο 
ύψος του κεφαλιού μου. Το μόνο που θυμάμαι 
μετά είναι να ξυπνάω μέσα στα αίματα στο ship’s 
office, με τον υποπλοίαρχο και τον λοστρόμο 
από πάνω μου. Κατέληξα στο νοσοκομείο όπου, 
εκτός από δεκατρία ράμματα στο μέτωπο, απο-

κόμισα και μια ελαφριά διάσειση. 
Έκτοτε, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
δεκαπενταετούς διαδρομής μου 
ως αξιωματικός καταστρώματος και 
μετά στη στεριά, όχι μόνο χρησιμο-
ποιούσα τα PPE με ευλάβεια αλλά 
επιπλέον εκπαίδευα και παρότρυνα 
τους συναδέλφους μου να τα χρη-
σιμοποιούν σε όλες τους τις εκφάν-
σεις επάνω στο πλοίο.
Όλοι μιλάμε και αναφερόμαστε στα 
μεγάλα ατυχήματα, τα οποία φτά-
νουν στα αυτιά μας μέσω των ΜΜΕ, 
αγνοούμε όμως τα ατυχήματα που 
γίνονται σε καθημερινή βάση, στα 
οποία δεκάδες ναυτικοί τραυματίζο-

νται σοβαρά λόγω, τις περισσότερες φορές, της μη 
χρήσης των PPΕ ή της μη σωστής χρήσης αυτών. 
Τι είναι, λοιπόν, τα PPE; Γιατί ακόμα και σήμε-
ρα, με τους τόσους κανονισμούς, την πληθώρα 
τέτοιων μέσων στα πλοία, τα posters, τα γυμνά-
σια, τις μελέτες και τις παροτρύνσεις, δεν είναι 
συνεχώς επίκαιρα; Γιατί οι ναυτικοί πολλές φορές 
τα απαξιώνουν; 
Εάν δούμε τις απαιτήσεις των διαφόρων P&I Clubs, 
θα παρατηρήσουμε ότι οι τραυματισμοί μελών του 
πληρώματος είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτών. 
Δυστυχώς, η πλειονότητα αυτών των ατυχημάτων 
σχετίζεται με τη μη χρήση των PPE. 
Στην ενότητα «Lessons Learnt» στην ιστοσελίδα 
του UK P&I Club, τόσο στις γραπτές περιλήψεις 
όσο και στα videos, ο αναγνώστης μπορεί να δει 
διάφορα παραδείγματα και συμβάντα που έχουν 
απασχολήσει το Club παλιότερα και να συνειδη-
τοποιήσει ότι οι περισσότεροι τραυματισμοί θα 
μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί εάν οι ναυτικοί 
χρησιμοποιούσαν σωστά τα PPE.
Τι είναι όμως τα Μέσα Ατομικής Προστασίας, 
που συνήθως αναφέρονται ως «PPE»; Είναι ο 
εξοπλισμός που φέρει το πλήρωμα για την ελα-
χιστοποίηση της έκθεσής του σε κινδύνους που 
προκαλούν σοβαρούς τραυματισμούς και ασθέ-
νειες στο πλοίο. 
Αυτοί οι τραυματισμοί και οι ασθένειες μπορεί να 
προκύψουν από την επαφή με χημικά, με φυσι-
κούς, ηλεκτρικούς, μηχανικούς ή άλλους κινδύ-
νους που συναντώνται επάνω στο πλοίο.
Τα PPE μπορεί να περιλαμβάνουν διάφορα μέσα, 
όπως γάντια, γυαλιά ασφαλείας, προσωπίδες και 
παπούτσια ασφαλείας, ωτοασπίδες ή σκληρά 
καπέλα (κράνη), αναπνευστήρες ή καλύμματα, 
γιλέκα και ολόσωμες φόρμες εργασίας. Ακόμα 
και η χειρουργική μάσκα, που είναι τόσο επίκαιρη 
στις μέρες μας, θεωρείται τέτοιο μέσο.
Η παραπάνω λίστα προσαρμόζεται και εμπλουτί-
ζεται ανάλογα με την εργασία που θα κάνει ο ναυ-
τικός. Για παράδειγμα, όταν πρόκειται για εργασί-
ες σε κλειστό χώρο (π.χ. δεξαμενές έρματος), ο 
μετρητής οξυγόνου θεωρείται τέτοιο μέσο, όπως 
και ο μετρητής αερίων όταν πρόκειται να γίνουν 
εργασίες σε χώρους που περιέχουν επιβλαβή για 
την υγεία ή εύφλεκτα αέρια.
Τα PPE πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευ-
άζονται με ασφάλεια και να διατηρούνται κάτω 

Πριν από περίπου 25 χρόνια, ως φέρελπις ανθυποπλοίαρχος 
–πρωτόμπαρκος– σε ένα Panamax φορτηγό, βγήκα για την 
πρώτη μου βάρδια στην κουβέρτα, στο λιμάνι φόρτωσης. 
Φορούσα με καμάρι τη λευκή φόρμα των αξιωματικών, λευκά 
μάλλινα λεπτά γάντια, κρατούσα το walkie talkie και, λόγω 
στιλ, μαύρα γυαλιά τύπου πιλότου… Ούτε λόγος για κράνος, 
προστατευτικά γυαλιά, κατάλληλα γάντια, παπούτσια με 
ενισχυμένο μπροστινό μέρος (ναυτικού τύπου) ή οτιδήποτε 
άλλο θα μπορούσε να με προστατεύσει στο αφιλόξενο, 
γλιστερό, με εκατοντάδες κινδύνους και σιδερένιο  
απ’ άκρη σ’ άκρη, περιβάλλον.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Του καπτ. Κώστα Καραβασίλη,
Senior Loss Prevention Executive, 
UK P&I Club



από τις σωστές συνθήκες που συνιστώνται από τους κατα-
σκευαστές. Ο εξοπλισμός πρέπει πάντα να είναι κατάλληλα 
στοιβαγμένος σε ασφαλές μέρος μετά τη χρήση. Ο ελαττωμα-
τικός ή αναποτελεσματικός προστατευτικός εξοπλισμός δεν 
παρέχει καμία άμυνα. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να επιλέ-
γονται τα σωστά είδη εξοπλισμού και να συντηρούνται σωστά 
ανά πάσα στιγμή. Τα PPE πρέπει να διατηρούνται καθαρά και 
να απολυμαίνονται, όταν είναι απαραίτητο, για λόγους υγείας. 
Τόσο οι πλοιοκτήτες όσο και τα πληρώματα είναι υποχρεωμέ-
νοι οι μεν να τα παρέχουν, οι δε να τα χρησιμοποιούν. 
Δεν θα αναφερθώ στις διάφορες συμβάσεις, στα πρότυπα, 
στη νομοθεσία που υποχρεώνει τους πλοιοκτήτες να παρέ-

χουν ικανά PPE (Flag State, MLC 4.3, Port State Controls, ISM 
κ.ά.) και στις συνέπειες εάν δεν εφαρμόζονται – δεν είναι ο 
σκοπός αυτού του άρθρου.
Ωστόσο, όσον αφορά τους ναυτικούς, η υποχρέωση έρχεται 
πρώτα απ’ όλα από τους ίδιους και την υποχρέωση που έχουν 
προς τους εαυτούς τους και τους συναδέλφους τους.
Πρέπει στο πλοίο να καλλιεργηθεί η κουλτούρα ότι όλα τα 
μέλη του πληρώματος είναι μια ομάδα. Και αυτή η ομάδα έχει 
μέλημά της, εκτός από την ασφαλή ναυσιπλοΐα, μεταφορά του 
φορτίου και συντήρηση του πλοίου, την ασφάλεια των μελών 
του πληρώματος. 
Η ηγεσία του πλοίου πρέπει να δίνει όχι μόνο το παράδειγμα, 
αλλά να επανεκπαιδεύει και να θυμίζει συνεχώς στους ναυτι-
κούς την υποχρέωση να χρησιμοποιούν τα PPE. Ο καθένας 
από τους ναυτικούς πρέπει να αποτελεί –και να είναι πεπει-
σμένος γι’ αυτό– μέρος της ασφαλούς κουλτούρας του πλοί-
ου. Όσοι δεν συμμορφώνονται πρέπει να λαμβάνουν γραπτές 
προειδοποιήσεις (written warnings per SMS) και να καθίστα-
ται σαφές ότι η μη συμμόρφωσή τους μπορεί να οδηγήσει 
ακόμα και σε απόλυση.
Εξάλλου, οι ναυτικοί πρέπει να έχουν υπόψη ότι, εάν τραυ-
ματιστούν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, οποιαδήποτε 
παράλειψη, εκ προθέσεως, της χρήσης των παρεχόμενων PPE 
θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στην τυχόν αποζημίωση που 
δικαιούνται. 
Και βέβαια πρέπει να σκέφτονται πάντα: «Ναι, αυτό μπορεί να 
συμβεί και σε εμένα».  

www.lalizas.com

The required technical resources and specialised expertise held by 
LALIZAS provide successful advice to owners and management 
companies on how to keep their vessels protected and in 
compliance with regulations. LALIZAS dedicated in-house R&D, 
Design and Quality departments develop safety appliances with 
materials of the highest quality. The high expertise of LALIZAS 
Regulatory & Approvals department ensures that all of LALIZAS 
products and services are up to date, and comply with all the latest 
international maritime regulations and equipment standards. 

As safety remains the first priority aboard a passenger vessel, 
commercial ship, offshore vessel and oil platform, LALIZAS offers 
worldwide service in which customers are directly handled by 
safety experts, in a worldwide scale without delay. LALIZAS 
offers a global network of professional contractors and facilities with 
a full range of products, services and standardised certificates. Port-
to-port warranty and IACS approvals are provided. 

All commercial vessels can be offered the essential prerequisites 
to sail carefree, always keeping their crew safe on board. 
Lifeboats, life rafts, SOLAS lifejackets, MOB systems, immersion 
suits, breathing devices, FFE and also medical equipment are 
included in the product range.

Available FFE
•  Fire extinguishers
• Fireman suits
• Fireman axes
• Fire hoses
•  Breathing apparatus/ 

respiratory protection 
(SCBA and EEBD)

Available LSA
• Lifeboats
• Life rafts
• SOLAS lifejackets
• MOB systems
• SOLAS lights
• Immersion suits

Company’s partnering and proprietary software, the LALIZAS 
Monitoring System, known industry-wide as “LMS”, is exclusively 
offered by LALIZAS Fire Safety & Rescue department, and 
includes the maintenance and test/inspection requirements from 
various Flag States, the IMO, Class Societies, and OEMs. 

The LMS is designed to offer to all respective customers in advance 
planning of their firefighting, rescue and lifesaving requirements and 
therefore guarantee through monitoring that vessels will always 
be in compliance and up to date with the latest regulations. 
From life rafts to firefighting equipment and rescue systems, 
LALIZAS offers service and replacement on all appliances at any 
place and any time at the most competitive prices for your vessels, 
making sure that ship-owners will receive full services with minimum 
port stay.
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Εξοπλισμός ασφαλείας:  
η δεύτερη φύση κάθε ναυτικού 

Ο κάθε ναυτικός πρέπει να κάνει δεύτερη φύση 
του τη χρήση του προσωπικού του εξοπλισμού 
ασφαλείας, όπως τη ζώνη ασφαλείας όταν μπαί-
νουμε στο αυτοκίνητο. Η προσωπική μας ασφά-
λεια στο πλοίο ξεκινά μ’ εμάς τους ίδιους και το 
πρώτο βήμα είναι η «θωράκισή» μας κάθε φορά 
που ετοιμαζόμαστε για δουλειά, ακόμα και αν 
πρόκειται για μια απλή επιθεώρηση διαφόρων 
χώρων του πλοίου, καθώς, ιστορικά, τραυμα-
τισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο (slips, trips and 
falls) και τραυματισμοί των δαχτύλων είναι από 
τους συνηθέστερους, με τη χρήση αντιολισθητι-
κών παπουτσιών ασφαλείας και γαντιών με επαρ-
κή προστασία να αποτελούν βασικό εξοπλισμό, ο 
οποίος, σε συνδυασμό με την προσεκτική κίνηση 
και τρόπο δουλειάς, μπορεί να μας προστατεύσει 
αποτελεσματικά. Έχει μεγάλη σημασία ο εξοπλι-
σμός να φοριέται σωστά (να μη μας πέφτει το 
κράνος, για παράδειγμα, ή να μην είναι τα μανίκια 
της φόρμας πολύ φαρδιά, διότι είναι δυνατόν να 
πιαστούν σε μηχανήματα). 
Ο προσωπικός εξοπλισμός ασφαλείας περιλαμ-
βάνει το κράνος, τα παπούτσια ασφαλείας, γάντια 
και γυαλιά διαφόρων ειδών (πρέπει να φοράμε 

γυαλιά ασφαλείας όσο περισσότε-
ρο γίνεται, διότι ένας τραυματισμός 
στα μάτια μπορεί να τελειώσει την 
καριέρα μας σε δευτερόλεπτα), 
αλλά και τη μακρυμάνικη φόρμα 
εργασίας και εξειδικευμένο εξοπλι-
σμό για δουλειές υψηλού ρίσκου 
(π.χ. personal gas detector, που 
φοριέται στη φόρμα μας για είσοδο 
σε δεξαμενές ή ανάλογους χώρους 
με πιθανώς επικίνδυνη ατμόσφαι-
ρα). 
Δυστυχώς, το παγκόσμιο σύστημα 
εφοδιασμού (π.χ. μέσω IMPA) δεν 
βοηθά στην εξασφάλιση κάποιας 

σταθερής ποιότητας, καθώς είναι σύνηθες να 
παραγγέλνονται υλικά βάσει κάποιας ελάχιστης 
προδιαγραφής που αναγράφεται στον κατάλο-
γο του προμηθευτή, αλλά, όταν τελικά γίνεται η 
παράδοση στο πλοίο (συχνά υπό πίεση χρόνου, 
χωρίς δυνατότητα ελέγχου και άρνησης αποδο-
χής) από διάφορους τοπικούς προμηθευτές μαζί 
με τα άλλα υλικά και εφόδια του πλοίου, να δια-
πιστώνεται εκ των υστέρων ότι διάφορα υλικά 
ΕΠΑ (π.χ. κράνη) δεν αναγράφουν την προδια-
γραφή (π.χ. EN 397, protection against impact, για 
τα κράνη) που έχει ζητήσει η εταιρεία. Η λύση 
σε αυτό είναι να χρησιμοποιούνται σταθεροί 
κεντρικοί προμηθευτές, που προωθούν τα υλικά 
στα πλοία και προμηθεύουν υλικά συμφωνημέ-
νων προδιαγραφών, αλλά δυστυχώς η αύξηση 
του κόστους σημαίνει ότι αυτό δεν γίνεται συχνά, 
παρά μόνο για ειδικό εξοπλισμό. 
Σε αυτό δεν βοηθά και το κανονιστικό πλαίσιο, 
το οποίο δυστυχώς δεν προβλέπει συγκεκριμέ-
νες ελάχιστες προδιαγραφές για πλειάδα ΕΠΑ, 
με αποτέλεσμα οι διαχειρίστριες εταιρείες να 
πρέπει να θέσουν τις δικές τους προδιαγραφές 
για το τι θεωρούν fit for purpose.  
Εκδόσεις όπως το «Code of Safe Working 
Practices» είναι μια καλή πηγή για άντληση πλη-
ροφοριών για τη χρήση και τις προδιαγραφές 
ΕΠΑ, αλλά, καθώς είναι έκδοση του Βρετανικού 
Λιμενικού (Maritime and Coastguard Agency), και 
όχι του IMO π.χ., έχει ισχύ κανονισμού μόνο για 
τα βρετανικά πλοία και η εφαρμογή του έγκει-
ται σε τελείως εθελοντική βάση σε πλοία άλλων 
σημαιών πέραν της βρετανικής. 

Η χρήση του Εξοπλισμού Προσωπικής Ασφαλείας/Personal 
Protective Equipment (ΕΠΑ/PPE) είναι επιβεβλημένη στην 
καθημερινότητα του πλοίου, σαν τελευταία γραμμή άμυνας 
του κάθε ναυτικού έναντι προσωπικού ατυχήματος  
(οι κύριες γραμμές άμυνας στην ασφάλεια κάθε είδους  
είναι πάντα οι διαδικασίες μας, δηλαδή ο τρόπος δουλειάς, 
που συμπεριλαμβάνει τον σχεδιασμό, την προετοιμασία  
και τους ελέγχους). 

Του Δημήτρη Ορφανού,
HSQE Manager της Μ/Maritime 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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Η συνεχής εκπαίδευση των 
πληρωμάτων απαιτεί καθημερινή 
και αδιάκοπη προσπάθεια

Οι περισσότεροι κανονισμοί που διέπουν τη 
βιομηχανία μας σήμερα έχουν δημιουργηθεί και 
εφαρμοστεί μετά από μεγάλες απώλειες, είτε 
αυτές αφορούν ανθρώπινες ζωές είτε καταστρο-
φές του περιβάλλοντος, που επίσης επηρεάζουν 
άμεσα την ανθρώπινη ζωή.
Σε αυτό το πλαίσιο, η χρήση εξοπλισμού προσω-
πικής προστασίας (ΡΡΕ) έγινε από τα πιο σημα-
ντικά εργαλεία για την αποφυγή ατυχημάτων.
Παρότι οι εμπορικές/οικονομικές αντιξοότητες 
της εποχής μας πολλές φορές μάς αναγκάζουν 
να σκεφτόμαστε τη σωστή διαχείριση των εξό-
δων μας, η προσπάθειά μας να μην επιβαρύνου-
με την ποιότητα αυτών των εργαλείων, υπέρ της 
οικονομίας, είναι καθημερινό μέλημά μας, και 
θέλω να πιστεύω πως αυτή η συνεχής προσπά-
θειά μας έχει αντίκρισμα.

Όμως, τι σημασία έχει αν έχουμε 
προμηθεύσει το πλοίο με ακριβά και 
ποιοτικά ζευγάρια γυαλιών προστα-
σίας (googles) και ο μηχανικός του 
πλοίου δεν τα φοράει όταν χρησι-
μοποιεί τον τόρνο στο μηχανοστά-
σιο, επειδή δεν τα έχει συνηθίσει 
και τον ενοχλούν; Τι και αν το πλοίο 
διαθέτει πολύ καλές ζώνες ασφαλεί-
ας, αλλά ο ναύτης που σκαρφαλώνει 
ψηλά να βάψει, για διευκόλυνση ή 
από άγνοια, την αφήνει χωρίς να τη 
σιγουρέψει σε ένα σταθερό σημείο;
Γι’ αυτό, δεν αρκούμαστε μόνο στην 
παροχή των σωστών εργαλείων και 
στις σωστές οδηγίες που θέλου-

με να δίνουμε στα πληρώματά μας ως προς τη 
χρήση του εξοπλισμού προσωπικής προστασίας. 
Συνεχίζουμε με μια σειρά από άλλες ενέργειες, 
που πιστεύουμε ότι συμβάλλουν στη συνεχή 
βελτίωση των πρακτικών και στην ασφάλεια του 
ανθρώπινου δυναμικού στα πλοία μας.
Η σωστή και επαρκής εκπαίδευση των πληρωμά-
των από πολύ νωρίς, από τις τάξεις των δοκίμων 
αξιωματικών, σε συνεννόηση με τους manning 
agents με τους οποίους συνεργαζόμαστε, θεω-
ρούμε ότι είναι σημαντικότατη. Η συνεχής εκπαί-
δευση των πληρωμάτων, τόσο μέσα στο πλοίο, 
κατά τη διάρκεια των επισκέψεων των ανθρώπων 
του γραφείου σε αυτά, αλλά και όταν τα πλη-
ρώματα επιστρέφουν στις πατρίδες τους για να 
ξεκουραστούν, είναι μια καθημερινή και χωρίς 
διακοπή προσπάθεια.
Επιπλέον, η ανταλλαγή πληροφοριών που έχουν 
να κάνουν με γεγονότα που θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν σε μεγαλύτερα ατυχήματα και η κοι-
νοποίησή τους στα πλοία του στόλου μας και 
στους manning agents νομίζουμε ότι συμβάλλουν 
σημαντικά στη βελτίωση της ασφάλειας στα 
πλοία.
Γνωρίζουμε καλά ότι μικρά ατυχήματα, ή και 
μεγαλύτερα, θα συμβαίνουν. Αλλά πιστεύουμε 
πως δεν αρκεί μόνο η σωστή χρήση του απαραί-
τητου και σημαντικού εξοπλισμού προσωπικής 
προστασίας για να μειωθούν ή και να εξαλει-
φθούν. Το σημαντικό είναι η συνεχής βελτίωση 
της κουλτούρας που έχει το ανθρώπινο δυναμικό 
των πλοίων ως προς την ασφάλεια. Η γνώση που 
πηγάζει από τη σωστή εκπαίδευση, την εμπειρία 
και την ορθή πρακτική είναι αυτή που κάνει τη 
χρήση του εξοπλισμού σημαντική και χρήσιμη.
Αυτή είναι η σπουδαιότερη επένδυση που οφεί-
λουμε να κάνουμε.

Η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα ήταν και  
θα είναι πάντα μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες 
της ναυτικής βιομηχανίας.

Του Μιχάλη Χατζημανώλη,
DPA/CSO της Orpheus Marine 
Transport Corp.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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H ανάγκη χρήσης Μέτρων Ατομικής  
Προστασίας υπήρχε πριν από το 2020 
και θα συνεχίσει να υπάρχει και μετά 
τον Covid-19

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Του Θεόφιλου Κουρούνη,
Business Development Manager 
της VANOS S.A. 

Σε μία από τις εκπαιδεύσεις που πραγματοποίησα στο παρελθόν,  
ομάδα εργαζομένων μεγάλου δημόσιου φορέα (από τον χώρο της 
υγείας) παραδέχτηκαν ότι με ιδιαίτερη ανακούφιση αποδέχτηκαν την 
πρόταση της διοίκησης και του σωματείου τους να πάρουν χρηματικό 
αντίτιμο αντί να τους χορηγηθούν τα μέσα προστασίας που θα έπρεπε 
να είχαν σύμφωνα με την εκτίμηση του επαγγελματικού τους κινδύνου. 



Σήμερα υποψιάζομαι ότι οι ίδιοι εργαζό-
μενοι είναι έτοιμοι να αποδεχτούν την 
αντίστροφη πρόταση. Πολλοί αναζητούν 
ΜΑΠ και είναι διατεθειμένοι να τα πλη-
ρώσουν σε όποια τιμή, αρκεί να σιγου-
ρευτούν ότι δεν κινδυνεύουν. Η αλλαγή 
στάσης απέναντι στα ΜΑΠ (ακόμα και 
αν είναι ευκαιριακή) είναι μία από τις 
μεγαλύτερες ευκαιρίες που η πανδημία 
δημιούργησε για την υγεία και την ασφά-
λεια στην εργασία.
Πέρα από τη δημόσια υγεία, πάρα πολλοί 
εργαζόμενοι σε όλους τους τομείς της 
οικονομίας (βιομηχανία, ναυτιλία, κατα-
σκευές, αγροτική παραγωγή) χρειάζεται 
να χρησιμοποιούν μέσα προστασίας 
αναπνοής, ματιών, δέρματος, κ.λπ. Πολλά 
από αυτά τα μέσα χρειάζονται και επαγ-
γελματίες υγείας σε όλο τον κόσμο, ώστε 
να μπορούν να περιθάλψουν με ασφά-
λεια τα εκατομμύρια των ανθρώπων που 
μολύνθηκαν από τον νέο ιό SARS-CoV-2. 
Η έκρηξη της ζήτησης, ιδιαίτερα για 
μάσκες προστασίας μιας χρήσης, αποτε-
λεί και τη μεγαλύτερη πρόκληση για την 
αγορά ΜΑΠ σε όλο τον κόσμο. 
Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς σε παγκό-

σμιο επίπεδο (κατασκευαστές ΜΑΠ, εφοδιαστι-
κή αλυσίδα, χρήστες) βρίσκονται αντιμέτωποι με 
πρωτόγνωρες καταστάσεις. Ας θυμηθούμε μερι-
κές ακόμα:
Κυβερνήσεις δεσμεύουν αποθέματα και αποκλεί-
ουν χώρες ολόκληρες. Η Γερμανία αρχικά επέβα-
λε απαγόρευση εξαγωγών ακόμα και εντός της 
ΕΕ (κάτι που σύντομα σταμάτησε), η Ρωσία και η 
Τουρκία (χώρες με σημαντική παραγωγή) έχουν 
ακόμη απαγόρευση εξαγωγών σε συγκεκριμένες 
κατηγορίες εξοπλισμού. Οι ΗΠΑ ενεργοποίησαν 
στρατιωτικό νόμο του 1952 και για να μη γίνονται 
εξαγωγές, αλλά και για να υποχρεώσουν αμερικα-
νικές εταιρείες να εισάγουν τα αποθέματα που 
είχαν σε άλλες χώρες. 
Το κανονιστικό πλαίσιο καταστρατηγείται, προϊ-
όντα αμφίβολης απόδοσης μπαίνουν στην αγορά. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε σύσταση προς 
τα κράτη-μέλη να επιτρέπουν προσωρινά (;) την 
κυκλοφορία προϊόντων χωρίς CE και αργότε-
ρα εξέδωσε σήμα συναγερμού RAPEX για την 
κυκλοφορία τέτοιων προϊόντων στην αγορά. 
Από την άλλη, η πανδημία έγινε η αφορμή για να:

• Αναθεωρηθούν εκτιμήσεις επαγγελματικού 
κινδύνου. 

• Ευαισθητοποιούνται οι ίδιοι οι εργαζόμενοι 
περισσότερο.

• Δημιουργούνται νέοι χρήστες ΜΑΠ.
• Έρθουν οι επαγγελματικές ασθένειες στο 

επίκεντρο. 

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον αλλάζει εξαιρετικά γρή-
γορα ο ρόλος των επιχειρήσεων εφοδιασμού. 
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι επιχειρήσεις 
και στη στεριά και στη θάλασσα χρειάζονται 
ουσιαστικούς συνεργάτες που, πέρα από την 
απρόσκοπτη ροή των απαιτούμενων προϊόντων, 
θα μπορούν να προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια 
στην επιλογή των ΜΑΠ αλλά και υποστηρικτικές 
υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.  
Κλείνοντας, καλό θα ήταν να θυμόμαστε ότι η 
ανάγκη χρήσης ΜΑΠ για την αποφυγή κινδύνων 
υπήρχε και πριν από το 2020 και θα συνεχίσει να 
υπάρχει και μετά την εξάλειψη του κινδύνου για 
τη νόσο Covid-19. Επιπλέον:

• Οι θάνατοι των εργαζομένων στον χώρο 
της υγείας, σε όλο τον κόσμο, υπενθυμίζουν 
ότι όλοι οι άνθρωποι λειτουργούμε με τον 
ίδιο τρόπο και είμαστε το ίδιο ευάλωτοι. 

• Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα σε 
εργασία χωρίς κινδύνους. 

• Διαφορετικοί τύποι ΜΑΠ μπορεί να 
προσφέρουν το ίδιο επίπεδο προστασίας, 
αλλά διαφέρουν ως προς την άνεση, τη 
σχεδίαση και την εφαρμογή. 

Μην ξεχνάτε ότι ακόμα και τα καλύτερα ΜΑΠ δεν 
θα προσφέρουν καμία προστασία εάν οι χρήστες 
δεν τα φορούν σωστά συνεχώς. 
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Της Σέβης Κατέμογλου,
Ιδρύτριας της EastGate Shipping

Πώς το δίπολο Κίνας-Αυστραλίας 
διαμορφώνει το τοπίο της 
ναυλαγοράς ξηρού φορτίου 

Είναι αλήθεια πως δεν κομίζουμε γλαύκα εις Αθήνας 
όταν αναφερόμαστε στην ισχυρή θέση που η Κίνα έχει 
κατακτήσει στο διεθνές εμπόριο ξηρού φορτίου και κατ’ 
επέκταση στην ποντοπόρο ναυτιλία. Το δε πολιτικό σκηνικό 
με έναν ισχυρό της συμπαίκτη, την Αυστραλία, προσφάτως 
εντάθηκε περαιτέρω, με τις διμερείς σχέσεις των δύο 
κρατών να βρίσκονται σε έξαρση και τη διακίνηση ξηρών 
εμπορευμάτων στην περιοχή να αναζητά νέα κατεύθυνση.
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ζικά λιμάνια, με αρκετά από αυτά να παραμένουν 
σε καθεστώς αναμονής εδώ και πολλούς μήνες.
Θα περιμέναμε αυτές οι παρατεταμένες καθυ-
στερήσεις έξω από τα κινεζικά λιμάνια να πιέ-
σουν τη διαθεσιμότητα στόλου στην περιοχή 
και συνεπώς να στηρίξουν βραχυπρόθεσμα τη 
ναυλαγορά. 
Αυτό που θα μπορούσε να είναι ένα ασφαλές 
συμπέρασμα είναι πως, αν οι πολιτικές εντάσεις 
μεταξύ των δύο κρατών δεν εκτονωθούν σχε-
τικά άμεσα (γεγονός που δεν διαφαίνεται ως 
ιδιαίτερα πιθανό), η ροή φορτίων άνθρακα από 
την Αυστραλία προς την Κίνα θα εκτραπεί προς 
άλλους προορισμούς, πιθανώς προς την Ινδία και 
το Βιετνάμ. 
Παρ’ όλα αυτά, η Κίνα παραμένει μακράν ο μεγα-
λύτερος εισαγωγέας διά θαλάσσης άνθρακα και 
ρεαλιστικά αυτό σημαίνει πως είναι μεγάλη πρό-
κληση για την Αυστραλία να βρει ικανούς αγορα-
στές εκτός Κίνας. Ως εκ τούτου, ενδεχομένως να 
δούμε σημαντική μείωση στις ποσότητες θαλάσ-
σιας διακίνησης αυστραλιανού άνθρακα.

Η Κίνα αναζητά εναλλακτικούς 
προμηθευτές

Από την άλλη μεριά, η Κίνα αναζητά στενή 
συνεργασία με άλλες χώρες, που μπορούν να την 
προμηθεύσουν με ικανές ποσότητες άνθρακα. 
Εν μέσω αυτής της διακοπής εμπορικών δεσμών 
με την Αυστραλία, η Κίνα έχει στραφεί, μεταξύ 
άλλων, προς την Ινδονησία. 
Πρόσφατα ανακοινώθηκε πως τα δύο κράτη 
προχώρησαν στην υπογραφή διμερούς συμφω-
νίας ύψους US$1,5 δισ., που αφορά τη διακίνη-
ση περίπου 200 εκατ. τόνων θερμικού άνθρακα 
από την Ινδονησία με προορισμό την Κίνα μέσα 
στο 2021. Η συμφωνία αυτή αναθέρμανε τις ελπί-
δες για αύξηση ζήτησης θαλάσσιου άνθρακα και 
είναι πιθανό να ενισχύσει την εμπορική κίνηση 
στη διαδρομή Ινδονησίας-Κίνας και να πιέσει 
τους ναύλους προς τα επάνω, ενόψει ενός χειμώ-
να που αναμένεται να αγγίξει ιδιαίτερα χαμηλές 
θερμοκρασίες.
Αντίβαρο στην αύξηση της κινεζικής ζήτησης 
υπερπόντιου άνθρακα αποτελεί η Μογγολία. Η 
χώρα επιχειρεί και εκείνη να καρπωθεί μεγα-
λύτερο κομμάτι της πίτας του άνθρακα που η 
Αυστραλία χάνει. Ωστόσο, η διακίνηση εμπορευ-
μάτων μεταξύ Μογγολίας και Κίνας διενεργείται 
μέσω στεριάς, και αυτό αναπόφευκτα θα επηρε-
άσει αρνητικά τις ποσότητες διά θαλάσσης μετα-
κίνησης σε μεσοπρόθεσμη προοπτική. 
Μολαταύτα, η πρόσφατη αύξηση κρουσμάτων 
Covid-19 στη Μογγολία έχει προς το παρόν 

Πληγείσα η διακίνηση άνθρακα

Το γεωπολιτικό τοπίο μεταξύ Κίνας και Αυστρα-
λίας επηρεάζει σαφώς τη ροή εμπορευμάτων 
στην περιοχή, ωστόσο σε ό,τι αφορά τα ξηρά 
χύδην φορτία ο μεγάλος χαμένος μέχρι στιγμής 
δείχνει να είναι ο άνθρακας. Στις αρχές Νοεμβρί-
ου, η Κίνα ανακοίνωσε ένα ανεπίσημο εμπάργκο 
στην είσοδο φορτίων αυστραλιανού άνθρακα 
στη χώρα, ακόμα και εκείνων που βρίσκονταν 
ήδη εν πλω προς το ασιατικό κράτος. 
Τούτη η απαγόρευση είχε ως αποτέλεσμα δεκά-
δες πλοία (οι εκτιμήσεις μας υποδεικνύουν πως 
έχουν ξεπεράσει τα εβδομήντα στον αριθμό και 
αφορούν τύπους Capesize και Panamax) να βρί-
σκονται αγκυροβολημένα λίγο έξω από τα κινε-

 Κινέζος ακτιβιστής διαδηλώνει έξω από το αυστραλιανό κοινοβούλιο στην Καμπέρα. 
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αρνητική επίπτωση στη ροή εμπορευμάτων από 
τη χώρα, με τις εξαγωγές από την Ινδονησία να 
επωφελούνται περισσότερο.
Παράλληλα, οι διενέξεις Κίνας-Αυστραλίας είναι 
πιθανό να οδηγήσουν την πρώτη σε αναζήτηση 
στενότερων εμπορικών συνεργασίων με χώρες 
γεωγραφικά μακρύτερες, όπως οι Ηνωμένες 
Πολιτείες και ο Καναδάς. Κάτι τέτοιο θα μπο-
ρούσε θεωρητικά να προκαλέσει αύξηση της 
tonne-mile ζήτησης και να επηρεάσει θετικά τη 
ναυλαγορά.

Μικρές οι επιπτώσεις στο 
εμπόριο σιδηρομεταλλεύματος

Το νευραλγικής σημασίας εμπόριο σιδηρομε-
ταλλεύματος μεταξύ Αυστραλίας και Κίνας έχει 
μέχρι στιγμής επιδείξει αξιοπρόσεκτη «ανοσία». 
Πράγματι, η διακίνηση χύδην σιδηρομεταλλεύ-
ματος στη διαδρομή Αυστραλία-Κίνα δείχνει να 
μην έχει προσβληθεί σημαντικά από τις τεταμέ-
νες διμερείς σχέσεις, και αυτό αποδίδεται στον 
απλό λόγο πως η Κίνα δεν έχει ικανή εναλλακτική 
πηγή υψηλής ποιότητας σιδηρομεταλλεύματος 
σαν αυτό που η Αυστραλία παράγει. 
Είναι χαρακτηριστικό πως η Κίνα καταναλώνει 
περί το 1 δισ. τόνους σιδηρομεταλλεύματος ετη-
σίως, με πάνω από το 60% να προέρχεται από 
την Αυστραλία.
Με τη δεύτερη σε σειρά χώρα από την οποία 
η Κίνα προμηθεύεται το εμπόρευμα, τη Βραζι-

λία, να παράγει ετησί-
ως λιγότερο από τη 
μισή ποσότητα που η 
Αυστραλία εξορύσ-
σει και, παράλληλα, να 
βρίσκεται γεωγραφι-
κά αρκετά μακρύτερα 
από την Αυστραλία, 
η χώρα της Λατινικής 
Αμερικής δεν μπορεί 
να καλύψει επαρκώς 
το κενό που ένας απο-
κλεισμός της Αυστρα-
λίας θα επέφερε. Ως 
εκ τούτου, οι πολιτικές 
διαφωνίες δείχνουν 
προς το παρόν να 
αφήνουν ανεπηρέαστο 
το θαλάσσιο εμπόριο 
σιδηρομεταλλεύματος. 
Ωστόσο, λαμβάνο-
ντας υπόψη τις ανα-

κοινώσεις της βραζιλιάνικης Vale πως σκοπεύει 
να αυξήσει μέσα στην επόμενη διετία τον όγκο 
παραγωγής της σε περίπου 390 εκατ. τόνους ετη-
σίως (από τους 300-305 εκατ. τόνους που εκτι-
μάται να παραγάγει φέτος), μπορούμε να υποθέ-
σουμε πως μεσοπρόθεσμα η Κίνα θα αυξήσει τις 
αγορές βραζιλιάνικου σιδηρομεταλλεύματος, σε 
κόστος του αυστραλιανού. Κάτι τέτοιο θα ενί-
σχυε την tonne-mile ζήτηση, κυρίως για τα μεγα-
λύτερα πλοία τύπου Capesize.

Μπροστά σε νέες προκλήσεις

Καταληκτικά, είναι γεγονός πως οι γεωπολιτικές 
συγκυρίες σε συνδυασμό με το ευρύτερο κλίμα 
αβεβαιότητας μέσα στο οποίο όλοι καλούμαστε 
να πλοηγηθούμε διαμορφώνουν ένα πολύπλοκο, 
πολυπαραγοντικό πλέγμα στη ναυλαγορά ξηρού 
φορτίου. Κάθε επόμενη διακύμανση στην πολιτι-
κή γραμμή που θα ακολουθηθεί μεταξύ Κίνας και 
Αυστραλίας μπορεί να μεταφραστεί σε μειωμέ-
νο κατά εκατομμύρια τόνους θαλάσσιο εμπόριο 
μεταξύ των δύο χωρών. 
Φυσικά, κάθε πρόκληση δίνει έδαφος και σε νέες 
ευκαιρίες και προοπτικές, καθώς η Κίνα δείχνει 
να ενδυναμώνει εμπορικές συνεργασίες με άλλες 
χώρες, κάτι που ίσως, τελικώς, να ενισχύσει την 
tonne-mile ζήτηση συγκεκριμένων ξηρών εμπο-
ρευμάτων χύδην φορτίου και κατ’ επέκταση να 
λειτουργήσει θετικά για τη ναυλαγορά των φορ-
τηγών πλοίων. 

 Στιγμιότυπο από την υπογραφή συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου Κίνας-Αυστραλίας το 2015. 

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ



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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Επιμέλεια: 
Γιάννης Θεοδωρόπουλος,
Μιχάλης Νικολάου

ΞΗΡΑ ΦΟΡΤΙΑ 

Άνθρακας
–––
Η συμφωνία που φέρνει τα πάνω κάτω  
στο εμπόριο

H Κίνα αναμένεται να αγοράσει θερμικό άνθρακα 
αξίας $1,467 δισ. από την Ινδονησία το επόμενο 
έτος, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Indonesian 
Coal Mining Association (APBI) την Τετάρτη 25 
Νοεμβρίου.
Η συμφωνία υπεγράφη μεταξύ της APBI και 
της China Coal Transportation and Distribution 
Association. Στην ανακοίνωσή της η APBΙ τονίζει 
ότι με την εν λόγω συμφωνία θα υπάρξει αύξηση 
των ινδονησιακών εξαγωγών άνθρακα στην Κίνα 
κατά 200 εκατ. τόνους το 2021.
Η Ινδονησία, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας θερμι-
κού άνθρακα του κόσμου, έχει ανοίξει διαύλους 
επικοινωνίας για την προώθηση των εξαγωγών 
άνθρακα στη Νοτιοανατολική Ασία, ιδίως στο 

Βιετνάμ, καθώς οι εξαγωγές προς 
την Κίνα έχουν καταγράψει μείωση.
Κατά τους πρώτους δέκα μήνες 
του 2020, οι κινεζικές εισαγωγές 

θερμικού άνθρακα από την Ινδονησία παρουσί-
ασαν πτώση 24,5%, στους 86,88 εκατ. τόνους, σε 
σχέση με τους 115,03 εκατ. τόνους το αντίστοιχο 
διάστημα του 2019.
Αναλυτές της αγοράς εκτιμούν ότι η εν λόγω 
κίνηση της Κίνας συνιστά απόρροια των εμπο-
ρικών διενέξεων με την Αυστραλία, η οποία απο-
τελεί παραδοσιακό προμηθευτή άνθρακα για τον 
ασιατικό γίγαντα. 
 
ΗΠΑ: Ανάμεικτα πρόσημα για την παραγωγή 
και την κατανάλωση το 2020 και το 2021 

Στους 521 εκατ. short-tons εκτιμά η αμερικανική 
Energy Information Administration (EIA) την 
παραγωγή άνθρακα των ΗΠΑ το 2020. Εάν οι 
εκτιμήσεις της ΕΙΑ επιβεβαιωθούν, θα πρόκειται 
για μείωση 26% σε σχέση με τα επίπεδα 
παραγωγής του 2019.
Για το 2021, η ΕΙΑ εκτιμά ότι η αμερικανική παρα-
γωγή θα αγγίξει τους 627 εκατ. short-tons, κατα-
γράφοντας αύξηση 20% σε σχέση με φέτος. Η 
εν λόγω πρόβλεψη για αυξημένη παραγωγή το 
2021 αποτελεί απόρροια των αυξημένων τιμών 
φυσικού αερίου και της αυξημένης ζήτησης για 
ηλεκτροπαραγωγή. 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ: 
Από την παραγωγή στη διακίνηση  
και στην κατανάλωση

Commodities



Τέλος, η ΕΙΑ αναμένει ότι η κατά 18% μείωση της 
αμερικανικής κατανάλωσης άνθρακα το 2020 θα 
αντικατασταθεί από μια αύξηση 23% το 2021.

Ζάχαρη
–––
Ινδονησία: Η αύξηση της παραγωγής  
σε πρώτο πλάνο

Η ινδονησιακή κυβέρνηση εντείνει τις προσπά-
θειες αύξησης της παραγωγής ζάχαρης, προκει-
μένου να προσελκύσει επενδύσεις στον κλάδο, 
να αποφύγει τις ελλείψεις στην προσφορά και 
ενδεχόμενες αυξήσεις στις τιμές, καθώς η χώρα 
επιχειρεί να ανακάμψει από τις ολέθριες συνέπει-
ες της πανδημίας.
Το Υπουργείο Γεωργίας συνεργάζεται με ιδιωτι-
κές επιχειρήσεις και εντατικοποιεί τις εργασίες 
του για την εκμετάλλευση 200.000 εκταρίων στο 
νησί Java, με σκοπό την καλλιέργεια ζαχαρότευτ-
λων. Στόχος της ινδονησιακής κυβέρνησης είναι 
η αύξηση της παραγωγής ζάχαρης κατά 670.000 
τόνους έως το 2023 και η μείωση των εισαγωγών.
Νωρίτερα μέσα στον χρόνο καταγράφηκε 
έλλειμμα στην αγορά, με αποτέλεσμα η τιμή να 
αυξηθεί και να ξεπεράσει τα $1,42/κιλό, ενώ οι 
όποιες στρεβλώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, 

απόρροια του Covid, οδήγησαν την εγχώρια τιμή στο αποκορύφωμά της 
τον Απρίλιο. Μπροστά στις ελλείψεις που σημειώθηκαν σε περίπου τριάντα 
επαρχίες της χώρας, η κυβέρνηση προώθησε μέτρα, όπως η χαλάρωση των 
εισαγωγών, για τη διασφάλιση των απαραίτητων προμηθειών τουλάχιστον 
βραχυπρόθεσμα.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Γεωργίας, η παραγωγή ζάχαρης 
θα αγγίξει τους 2,2 εκατ. τόνους, αριθμός ο οποίος είναι μικρότερος από 
το 50% της εκτιμώμενης ζήτησης. Ως εκ τούτου, η Ινδονησία βασίζει πολλά 
στις εισαγωγές της για την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού της. Το 
2019 εισήγαγε 4 εκατ. τόνους ζάχαρης, με τις Ταϊλάνδη, Βραζιλία, Αυστρα-
λία, Νότια Κορέα, Μαλαισία και Σιγκαπούρη να αποτελούν τους κορυφαίους 
εξαγωγείς.

Καφές
–––
Βραζιλία: Αμετάβλητες οι εκτιμήσεις για την παραγωγή

Αμετάβλητη παρέμεινε η εκτίμηση του Agricultural Trade Office (ΑΤΟ) 
του αμερικανικού Υπουργείου Γεωργίας στο Σάο Πάολο για την παραγωγή 
καφέ της Βραζιλίας το 2020/2021 (Ιούνιος-Ιούλιος).
Πιο συγκεκριμένα, το ΑΤΟ εκτιμά ότι η βραζιλιάνικη παραγωγή καφέ το 
2020/2021 θα κινηθεί στους 67,9 εκατ. σάκους των 60 κιλών. Σύμφωνα με 
traders, οι τιμές παραμένουν σταθερές τόσο για την ποικιλία arabica όσο 
και για τη robusta, παρά το πλεόνασμα της παραγωγής και της υποτίμησης 
του αμερικανικού δολαρίου έναντι του βραζιλιάνικου ρεάλ. 
Από την άλλη, η Ένωση Βιομηχανίας Καφέ της Βραζιλίας (ABIC) σημει-
ώνει ότι η κατανάλωση καφέ από τα νοικοκυριά θα παραμείνει σε υψηλά 
επίπεδα. Οι εκτιμήσεις του ΑΤΟ κάνουν λόγο για εξαγωγές 41,02 εκατ. 
σάκων των 60 κιλών το 2020/2021. Τα αποθέματα εκτιμώνται στους 5,27 
εκατ. τόνους σάκους των 60 κιλών.
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Σιδηρομετάλλευμα  
– Χάλυβας
–––
Η παγκόσμια παραγωγή χάλυβα σε αριθμούς

H παραγωγή χάλυβα των 64 κυριότερων παραγω-
γών χωρών παγκοσμίως αυξήθηκε τον περασμέ-
νο Οκτώβριο στους 161,9 εκατ. τόνους, καταγρά-
φοντας άνοδο 7% συγκριτικά με τον Οκτώβριο 
του 2019, σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς 
Ένωσης Χάλυβα.
Η Κίνα παρήγαγε 92,2 εκατ. τόνους χάλυβα τον 
περασμένο Οκτώβριο, σημειώνοντας αύξηση σε 
ετήσια βάση κατά 12,7%. Αντίθετα, η παραγωγή 
ακατέργαστου χάλυβα της Ιαπωνίας παρουσίασε 
μείωση 11,7% και έφτασε στους 7,2 εκατ. τόνους. 
Κατά 1,8% υποχώρησε η παραγωγή της Νότιας 
Κορέας, φτάνοντας στους 5,9 εκατ. τόνους.
Σημαντική ήταν η πτώση της αμερικανικής παρα-
γωγής τον περασμένο Οκτώβριο, καθώς υποχώ-
ρησε κατά 15,3%, στους 6,1 εκατ. τόνους. Η γερμα-
νική παραγωγή κινήθηκε στους 3,4 εκατ. τόνους, 
αύξηση 3,1%. Η ισπανική παραγωγή διαμορφώθηκε 
στους 1,1 εκατ. τόνους, πτώση κατά 7,7% σε ετήσια 
βάση, και η παραγωγή της Ιταλίας μειώθηκε κατά 
4,6%, στους 2,1 εκατ. τόνους. Τέλος, η Τουρκία 
παρήγαγε 3,2 εκατ. τόνους, αυξημένη κατά 19,4%.

To σιδηρομετάλλευμα, οδηγός για 
τους πρωταγωνιστές της αγοράς

Το iron ore αποδεικνύεται χρυσοφόρο 
για τους μεταλλευτικούς κολοσσούς, 
καθώς το συγκεκριμένο εμπόρευμα 
οδεύει ολοταχώς να αγγίξει φέτος 
κατά μέσο όρο τα $100/τόνο, για πρώτη 
φορά από το 2013.
H ανθεκτικότητα του iron ore στα σκα-
μπανεβάσματα της αγοράς αποτελεί 
ασπίδα και οδηγό για τη βιομηχανία 
εξορύξεων μεταλλευμάτων, η οποία επί-
σης επλήγη από την πανδημία του κορο-
νοϊού. Η απόδοση του iron ore φέτος 
είναι μακράν καλύτερη από οποιουδή-
ποτε άλλου commodity και η τιμή είναι 
αυξημένη κατά 38% φέτος, σύμφωνα με 
τα όσα αναφέρει το S&P Platts. Για να 
κατανοήσει κάποιος τη σημαντική αυτή 
αύξηση, αξίζει να επισημανθεί ότι ο χρυ-
σός, που αποτελεί μια ασφαλή διέξοδο 
για τους επενδυτές σε καιρούς κρίσης, 
όπως αυτή της πανδημίας, τελεί υπό δια-
πραγμάτευση κατά 24% υψηλότερα σε 
σχέση με πέρυσι.

Αναλυτές σημειώνουν στους Financial Τimes 
ότι η αύξηση αυτή της τιμής του σιδηρομεταλ-
λεύματος αποτελεί απόρροια της ενισχυμένης 
κινεζικής ζήτησης και των στρεβλώσεων στην 
προσφορά από πλευράς Βραζιλίας. Σύμφωνα με 
επίσημα κινεζικά στοιχεία, η βιομηχανική παρα-
γωγή και οι επενδύσεις στις υποδομές της χώρας 
αυξήθηκαν αντίστοιχα κατά 6,9% και 7,5% τον 
Οκτώβριο, δίνοντας ώθηση στη ζήτηση για το 
συγκεκριμένο εμπόρευμα.
Τα οικονομικά των Anglo American, BHP,  Vale, 
Rio Tinto και Fortescue Metals Group έχουν 
ανακάμψει σημαντικά, με το iron ore να θεωρεί-
ται οδηγός αυτής της εξέλιξης.
Οδεύοντας προς το 2021, αναλυτές εκτιμούν 
ότι η τιμή του σιδηρομεταλλεύματος θα φτάσει 
σε φυσιολογικά επίπεδα. Ωστόσο, η φύση της 
συγκεκριμένης αγοράς είναι τέτοια, που πολλά 
θα εξαρτηθούν από παράγοντες όπως ακραία 
καιρικά φαινόμενα στην Αυστραλία και στρεβλώ-
σεις της παραγωγής στη Βραζιλία.

Κίνα: Σε ισορροπία η αγορά 
σιδηρομεταλλεύματος

Σε ισορροπία βρίσκεται η αγορά σιδηρομεταλ-
λεύματος της Κίνας, καθώς τα οικονομικά πακέτα 
στήριξης της κυβέρνησης διατηρούν σε αρκετά 
καλά επίπεδα τη ζήτηση, ενώ και η προσφορά 
από Βραζιλία και Αυστραλία διαφαίνεται ότι προ-
σαρμόζεται στην υφιστάμενη ζήτηση.
Η Κίνα, η οποία καλύπτει τα δύο τρίτα των 
αναγκών της σε σιδηρομετάλλευμα από το διά 
θαλάσσης εμπόριο, συνεχίζει απρόσκοπτα το 
εισαγωγικό της εμπόριο και, σύμφωνα με στοι-
χεία του Refinitiv, 101,6 εκατ. τόνοι εκφορτώθη-
καν τον Οκτώβριο στα λιμάνια της χώρας.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Reuters σε 
δημοσίευμά του, πρόκειται για τον πέμπτο 
συνεχή μήνα που η Κίνα εισάγει πάνω από 100 
εκατ. τόνους σιδηρομεταλλεύματος. Μάλιστα, 
εκτιμήσεις κάνουν λόγο για παραγωγή χάλυ-
βα-ρεκόρ του 1 δισ. τόνων από τον ασιατικό 
γίγαντα, απότοκος εξέλιξη των κυβερνητικών 
μέτρων οικονομικής στήριξης προς την εγχώ-
ρια βιομηχανία.
Από την άλλη, και η προσφορά εισέρχεται σε 
φάση κανονικότητας, καθώς η πανδημία έπληξε 
τον μεταλλευτικό κλάδο της Αυστραλίας και της 
Βραζιλίας. Ιδιαίτερα για την Αυστραλία, ενδιαφέ-
ρον θα παρουσιάσει ο αντίκτυπος στο θαλάσσιο 
εμπόριο iron ore από την πρόσφατη απόφαση 
του Πεκίνου να αναστείλει τις εισαγωγές μερίδας 
πρώτων υλών και αγαθών.
Το ζητούμενο είναι, τέλος, η εν λόγω ισορροπία 
να έχει απήχηση και στις τιμές.
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Σιτηρά
–––

ΣΙΤΑΡΙ

Οι τελευταίες εκτιμήσεις για την παγκόσμια παραγωγή  
και τις προμήθειες

Αναθεωρημένες προς τα επάνω είναι οι εκτιμήσεις του αμερικανικού Υπουρ-
γείου Γεωργίας για τις παγκόσμιες προμήθειες, την κατανάλωση και τις εξα-
γωγές σιτηρών.
Πιο συγκεκριμένα, στη μηνιαία έκθεση World Agricultural Supply and Demand 
Estimates του Νοεμβρίου, το αμερικανικό υπουργείο αναμένει ότι οι παγκό-
σμιες προμήθειες θα αυξηθούν το 2020/2021 κατά 0,7 εκατ. τόνους, στους 
1.073,1 εκατ. τόνους, καθώς τα υψηλότερα αρχικά αποθέματα σιταριού θα 
αντισταθμίσουν τη χαμηλότερη παγκόσμια παραγωγή.
Το αμερικανικό υπουργείο σημειώνει ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην 
Αργεντινή θα οδηγήσουν τη συγκομιδή σιταριού της χώρας στα χαμηλότερα 
επίπεδα των τελευταίων οκτώ ετών. Συγκεκριμένα εκτιμάται ότι η παραγωγή 
θα αγγίξει τους 18 εκατ. τόνους το 2020/2021 (αναθεωρημένη προς τα κάτω 
κατά 1 εκατ. τόνους εκτίμηση).
Η παγκόσμια κατανάλωση σιταριού προβλέπεται ότι θα κινηθεί στους 752,7 
εκατ. τόνους (+1,7 εκατ. τόνοι), κυρίως λόγω της αυξημένης χρήσης για δια-
τροφή σε Κίνα και ΕΕ.
Σε ό,τι αφορά το παγκόσμιο εμπόριο, το αμερικανικό υπουργείο σημειώνει 
ότι θα αγγίξει τους 190,8 εκατ. τόνους, απόρροια των εκτιμήσεων για αυξημέ-
νες εξαγωγές από Ρωσία και ΕΕ, οι οποίες θα αντισταθμίσουν τις χαμηλότε-
ρες εξαγωγές της Αργεντινής. Τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις εισαγωγές, από 
την άλλη, θα καταγράψουν Κίνα, Πακιστάν και Τουρκία. Μάλιστα, η Κίνα εκτι-
μάται ότι θα εισαγάγει τις μεγαλύτερες ποσότητες σιταριού από το 1995/1996.
Τέλος, οι εκτιμήσεις για τα τελικά αποθέματα αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω, 
στους 320,5 εκατ. τόνους, ωστόσο θα παραμείνουν σε επίπεδα ρεκόρ.

Γαλλία: Πώς διαμορφώνονται οι εξαγωγές εκτός ΕΕ

Για δεύτερο συνεχή μήνα, ο φορέας του Υπουργείου Γεωργίας της Γαλλίας 
FranceAgriMer αναθεώρησε προς τα επάνω τις εκτιμήσεις του για τις γαλλι-
κές εξαγωγές σιταριού εκτός ΕΕ το 2020/2021. 
Στη μηναία του εκτίμηση του Νοεμβρίου, το FranceAgriMer τονίζει ότι οι εν 
λόγω εξαγωγές θα κινηθούν στους 6,85 εκατ. τόνους έναντι εκτιμήσεων για 
εξαγωγές 6,7 εκατ. τόνων τον περασμένο Οκτώβριο.
Όπως αναφέρει το Reuters, ακόμα και αν οι αναθεωρημένες προς τα επά-
νω εκτιμήσεις επιβεβαιωθούν, θα πρόκειται για πτώση 49% από τις εξαγω-
γές ρεκόρ του 2019/2020, οι οποίες εκτιμώνται στους 13,46 εκατ. τόνους. Οι 
δυσμενείς έως τώρα καιρικές συνθήκες αποτελούν την κύρια αιτία αυτής της 
πτώσης.
Κατά το πρώτο μισό της εμπορικής περιόδου 2020/2021, η Κίνα αποτελεί τον 
κορυφαίο εισαγωγέα γαλλικού σιταριού και από τον περασμένο Ιούλιο οι εν 
λόγω εισαγωγές ανέρχονται σε 1 εκατ. τόνους. Εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι 
κινεζικές εισαγωγές γαλλικού σιταριού θα αγγίξουν τους 2 εκατ. τόνους.

ΣΟΓΙΑ

ΗΠΑ-Κίνα-Βραζιλία: Το τρίγωνο  
που διαμορφώνει το εμπόριο

Πρόσφατη ανάλυση της BIMCO σημειώνει ότι 
τα μεσαίου μεγέθους bulkers θα βρουν στήριξη 
στις αμερικανικές εξαγωγές σόγιας στα τέλη του 
χρόνου, οι οποίες κατά τους πρώτους μήνες της 
φετινής εμπορικής περιόδου κινούνται σε επίπεδα 
ρεκόρ.
Κατά τις πρώτες έντεκα εβδομάδες της εμπορι-
κής περιόδου, οι αμερικανικές εξαγωγές σόγιας 
άγγιξαν τους 22,3 εκατ. τόνους, καταγράφο-
ντας ετήσια αύξηση 82,5% και 18,8% αύξηση σε 
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 
2017/2018, την τελευταία ουσιαστικά χρονιά που η 
Κίνα επέβαλε δασμούς στις εισαγωγές σόγιας από 
τις ΗΠΑ. Οι εκκρεμείς πωλήσεις σόγιας κινούνται 
επίσης σε υψηλά επίπεδα (30,1 εκατ. τόνοι), σύμ-
φωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της ΒΙΜCO.
Από τότε που η Κίνα επέβαλε δασμούς στις εισα-
γωγές σόγιας από τις ΗΠΑ, η ασιατική χώρα αύξη-
σε τις παραλαβές από τη Βραζιλία προκειμένου να 
τις αντισταθμίσει με τις μειωμένες από τις ΗΠΑ. 
Παρά το γεγονός ότι φέτος οι κινεζικές εισαγωγές 
από τις ΗΠΑ έχουν αυξηθεί σημαντικά, στοιχεία 
της BIMCO δείχνουν ότι οι βραζιλιάνικες εξαγω-
γές είναι αυξημένες κατά 23,7% μέχρι στιγμής.
Με αυξημένες εξαγωγές σόγιας από Βραζιλία και 
ΗΠΑ, η Κίνα εισήγαγε τους πρώτους δέκα μήνες 
του έτους συνολικά 83,2 εκατ. τόνους. Εξαγωγείς 
σιτηρών στο βόρειο ημισφαίριο επίσης παρέ-
χουν στήριξη στην αγορά. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι από τις αρχές του έτους έως σήμερα υπάρχει 
μια αύξηση 25,4% στις εξαγωγές από τη Μαύρη 
Θάλασσα με πλοία Panamaxes και Supramaxes σε 
όρους τονομιλίων. Ρωσία και Ουκρανία οδηγούν 
αυτή την αύξηση.
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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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Αργό πετρέλαιο
–––
Ο σκεπτικισμός του OPEC συνεχίζεται

Για ακόμα έναν μήνα, ο OPEC αναθεώρησε προς 
τα κάτω τις εκτιμήσεις του για την παγκόσμια 
ζήτηση πετρελαίου, καθώς η σημαντική αύξηση 
των κρουσμάτων κορονοϊού απειλεί τις οικονο-
μίες πολλών χωρών και συνεπώς τη ζήτηση για 
μαύρο χρυσό.
Στη μηνιαία έκθεσή του, που δημοσιοποιήθηκε την 
Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, ο Οργανισμός μείωσε τις 
εκτιμήσεις του για τη ζήτηση κατά 300.000 βαρέ-
λια/ημέρα σε σχέση με τις εκτιμήσεις του περα-
σμένου μήνα. Ο OPEC σημειώνει ότι η παγκόσμια 
ζήτηση θα κινηθεί οριακά άνω των 90 εκατ. βαρε-
λιών/ημέρα φέτος, καταγράφοντας μείωση 9,8 
εκατ. βαρελιών/ημέρα σε σχέση με το 2019.
Η κυριότερη αιτία για την προς τα κάτω εκτίμη-
ση είναι τα νέα lockdowns σε πολλές ευρωπαϊκές 
οικονομίες, συμπεριλαμβανομένων της Γερμανίας, 
της Γαλλίας και της Ιταλίας. Την ίδια ώρα, ασθε-
νέστερη του αναμενομένου ήταν και η ζήτηση για 
πετρέλαιο από χώρες της Αμερικής το γ΄ τρίμηνο.
Η εξασθενημένη σε σχέση με τα φυσιολογικά 
επίπεδα ζήτηση μαύρου χρυσού θα είναι χαρα-
κτηριστικό της αγοράς και το 2021, κατά τον 
OPEC. Ωστόσο, ο Οργανισμός αναμένει η ζήτη-
ση να είναι αυξημένη κατά 6,8 εκατ. βαρέλια/ημέ-
ρα σε σύγκριση με φέτος.

«Μάχη» Σαουδικής Αραβίας και Ρωσίας  
για τις εξαγωγές στην Κίνα

Σαουδική Αραβία και Ρωσία μάχονται στήθος με 
στήθος προκειμένου να καταστούν κορυφαίοι 
προμηθευτές πετρελαίου της Κίνας για φέτος.
Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι εταιρείες ανάλυ-
σης Refinitiv,  Vortexa και Kpler, η Σαουδική Αρα-
βία, η οποία αποτελεί παραδοσιακά τον κορυ-
φαίο προμηθευτή αργού της Κίνας, έχει εξαγάγει 
περίπου 1,6-1,7 εκατ. βαρέλια πετρελαίου/ημέρα 
για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου.
Από την άλλη, και οι εξαγωγές πετρελαίου της 
Ρωσίας στην Κίνα αγγίζουν τα 1,7 εκατ. βαρέλια/
ημέρα. Το Ιράκ βρίσκεται στην τρίτη θέση, με εξα-
γωγές που φτάνουν τα 1,2 εκατ. βαρέλια/ημέρα.
Φέτος η βιομηχανία πετρελαίου έχει πληγεί 
σημαντικά, καθώς η πανδημία του κορονοϊού έχει 
ανακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητα. Η 
Κίνα, ο κορυφαίος εισαγωγέας πετρελαίου του 
κόσμου, αποτελεί μία από τις λίγες χώρες που 
έχει αυξήσει τις εισαγωγές της το 2020.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει δημοσίευμα του 
Reuters, τον Νοέμβριο η Σαουδική Αραβία αύξη-
σε τις εξαγωγές της προς την Κίνα στα 2,13-2,24 
εκατ. βαρέλια/ημέρα, με τον πετρελαϊκό κολοσσό 
Saudi Aramco να μειώνει τις τιμές πετρελαίου με 
παράδοση στην Ασία τον περασμένο Οκτώβριο.
Τέλος, οι ρωσικές εξαγωγές στον ασιατικό γίγα-
ντα διαμορφώθηκαν περί τα 1,49 εκατ. βαρέλια/
ημέρα έναντι 1,55 εκατ. βαρελιών/ημέρα τον 
Οκτώβριο.

ΗΠΑ: Πώς θα κινηθούν η παραγωγή  
και η κατανάλωση

H αμερικανική παραγωγή πετρελαίου αναμένε-
ται να μειωθεί κατά 860.000 βαρέλια/ημέρα το 
2020, στα 11,39 εκατ. βαρέλια/ημέρα, τονίζεται 
στην τελευταία εκτίμηση της Energy Information 
Administration (EIA).
Η αμέσως προηγούμενη εκτίμηση έκανε λόγο για 
μείωση της αμερικανικής παραγωγής πετρελαίου 
κατά 800.000 βαρέλια/ημέρα το 2020. Η παρα-
γωγή των ΗΠΑ έχει ανακάμψει από τα χαμηλά 
2,5 ετών του περασμένου Μαΐου, καθώς οι παρα-
γωγοί σχιστολιθικού πετρελαίου επανεκκίνησαν 
τις εξορύξεις τους σε κάποια πεδία, ως απόρροια 
της αύξησης των τιμών.
Η ΕΙΑ εκτιμά επίσης ότι, κατά το β΄ τρίμηνο του 
2021, η αμερικανική παραγωγή κατά μέσο όρο 
θα μειωθεί στα 11 εκατ. βαρέλια/ημέρα, παρά την 
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εκτιμώμενη νέα εξορυκτική δραστηριότητα. Συνολικά για το 2021 η παρα-
γωγή των ΗΠΑ αναμένεται να μειωθεί κατά 290.000 βαρέλια/ημέρα και να 
αγγίξει τα 11,1 εκατ. βαρέλια/ημέρα.
Στο μέτωπο της κατανάλωσης υγρών καυσίμων και πετρελαίου, η EIA εκτιμά 
ότι στις ΗΠΑ θα μειωθεί κατά 2,38 εκατ. βαρέλια/ημέρα, στα 18,16 εκατ. 
βαρέλια/ημέρα, το 2020.
Τις τελευταίες ημέρες, τα αισιόδοξα μηνύματα για την ανακάλυψη απο-
τελεσματικού εμβολίου ενάντια στον κορονοϊό από τη μία και η αύξηση 
του αριθμού των κρουσμάτων διεθνώς και τα νέα lockdowns από την άλλη 
οδηγούν σε σκαμπανεβάσματα των τιμών του μαύρου χρυσού.

Υγροποιημένο φυσικό αέριο 
(LNG)
–––
Τι συμβαίνει στη Λατινική Αμερική

To βολιβιανό φυσικό αέριο θα αποτελέσει είδος «πολυτελείας» τα επόμενα 
έτη και χώρες όπως η Αργεντινή και η Βραζιλία θα κληθούν να αντιμετω-
πίσουν σημαντικές προκλήσεις σε ό,τι αφορά τις προμήθειες, σημειώνει 
σε πρόσφατη ανάλυσή της η Rystad Energy. Οι δύο χώρες, των οποίων η 
ζήτηση για φυσικό αέριο συνδυαστικά θα ανέλθει στα 90 δισ. κ.μ. (Bcm) το 
2025, από τα 76,5 Bcm το 2020, θα πρέπει να αντισταθμίσουν τις απώλειες 
στις εισαγωγές, ενώ την ίδια ώρα η εγχώρια παραγωγή τους εκτιμάται ότι 
θα μειωθεί.
Η Rystad Energy αναμένει ότι η ζήτηση της Αργεντινής και της Βραζιλίας 
θα ανέλθει αντίστοιχα στα 52,5 Bcm και 24 Βcm το 2020. Η εγχώρια προ-
σφορά ήδη υπολείπεται της ζήτησης. Η παραγωγή αερίου της Βραζιλίας 
εκτιμάται φέτος στα 20,1 Bcm και αυτή της Αργεντινής στα 42,2 Bcm. 
Oι εξαγωγές της Βολιβίας στις δύο χώρες εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 9 
Bcm φέτος. Ωστόσο, η αυξημένη εγχώρια ζήτηση και η μειωμένη παραγωγή 
θα οδηγήσουν πιθανώς τις εξαγωγές προς τις δύο χώρες στα 3 Bcm. Συνε-

πώς, το 2025, Βραζιλία και Αργεντινή θα πρέπει 
να αντλήσουν επιπλέον 15 Βcm φυσικού αερίου, 
όπως επίσης και LNG. «Η εκτιμώμενη πτώση στις 
προμήθειες αερίου των δύο χωρών από τη Βολιβία 
θα πυροδοτήσει μια αυξημένη ζήτηση για εισα-
γωγές LNG στο εγγύς μέλλον», τονίζει ο Rahul 
Choudhary, Upstream Analyst της Rystad Energy.
Παρά το γεγονός ότι η Αργεντινή και η Βραζι-
λία διαθέτουν αρκετούς πόρους φυσικού αερίου, 
το μικρό κόστος και οι ανεπτυγμένες υποδομές 
εισαγωγής καθιστούν το LNG μια βιώσιμη εναλ-
λακτική, σημειώνει η εταιρεία αναλύσεων. Μάλιστα 
η Βραζιλία εκτιμάται ότι θα διαδραματίσει κεντρι-
κό ρόλο στη ζήτηση για LNG στην περιοχή τα 
επόμενα έτη, καθώς το φυσικό αέριο θα ενισχύσει 
την παρουσία του στο ενεργειακό μείγμα για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η Αργεντινή, από 
την πλευρά της, επιχειρεί να αυξήσει τη δυναμικό-
τητα επαναεριοποίησης φυσικού αερίου και έχει 
αυξήσει τη δυναμικότητά της στους τερματικούς 
της σταθμούς κατά 6 Bcm.
Πέραν των Βραζιλίας και Αργεντινής, η Χιλή και 
η Ουρουγουάη επίσης προσβλέπουν στις προ-
οπτικές του LNG για την κάλυψη των ενεργεια-
κών αναγκών τους. Στη Λατινική Αμερική, οι τιμές 
LNG καθίστανται ιδιαίτερα ανταγωνιστικές σε 
σύγκριση με τις προμήθειες μέσω αγωγών, τονίζει 
η Rystad. Από το 2019, οι τιμές εισαγόμενου LNG 
στη Βραζιλία είναι μικρότερες σε σχέση με το 
κόστος της εγχώριας παραγωγής. Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι οι τιμές εισαγωγής φυσικού αερίου 
από τη Βολιβία το 2019 ήταν στα $8 ανά χίλια κ.μ. 
(cubic feet – kcf), ενώ το κόστος εισαγωγής LNG 
δεν ξεπερνούσε τα $5,5/kcf.
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Υπεράκτια αιολικά πάρκα: Οι βλέψεις της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρειαστεί να αυξήσει 
την απόδοση των υπεράκτιων αιολικών πάρκων 
25 φορές έως το 2050, προκειμένου να τηρήσει 
τους στόχους της αναφορικά με την κλιματική 
αλλαγή, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Οι 27 χώρες της ΕΕ θα πρέπει να έχουν ως στό-
χο την παραγωγή ενέργειας 60 GW από τα υπε-
ράκτια αιολικά πάρκα έως το 2030 και 300 GW 
έως το 2050, από τα 12 GW που είναι σήμερα, 
αναφέρει η Επιτροπή στο σχέδιό της για τις υπε-
ράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Οι στόχοι αυτοί θα απαιτήσουν επενδύσεις σχε-
δόν 800 δισ. ευρώ. Δεν είναι νομικά δεσμευτικοί, 
όμως θα χρησιμεύσουν ως βάση για μελλοντικές 
ενεργειακές πολιτικές της ΕΕ.

Η παραγωγή αμμωνίας στο προσκήνιο  
των περιβαλλοντικών αναγκών

Η αυστραλιανή εταιρεία Fortescue Metals Group 
διερευνά τη δημιουργία μιας φιλικής προς το 

περιβάλλον μονάδας παραγωγής αμμωνίας στο 
βιομηχανικό κέντρο του Bell Bay, στη νήσο της 
Τασμανίας στην Αυστραλία. Η συμμετοχή στο 
εθνικό πρόγραμμα χρηματοδότησης με τίτλο 
«Renewable Hydrogen Industry Development» 
έχει εγκριθεί για τη συγκεκριμένη περιοχή.
Η αμμωνία ως καύσιμο χαρακτηρίζεται συχνά ως 
μια βιώσιμη λύση για τη μετάβαση σε μια «πρά-
σινη» βιομηχανία, απαλλαγμένη από ανθρακικούς 
ρύπους. Βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα της 
αμμωνίας, σε σχέση με καύσιμα όπως το LNG, 
αποτελεί επίσης η δυνατότητα αποθήκευσής της 
σε υγρή μορφή και σε πολύ υψηλότερες θερμο-
κρασίες.
Το σχέδιο της εταιρείας περιλαμβάνει την κατα-
σκευή μιας εργοστασιακής μονάδας, δυναμικό-
τητας 250 MW, όπου θα αξιοποιείται ενέργεια 
υδρογόνου για την «πράσινη» παραγωγή έως και 
250.000 τόνων αμμωνίας ετησίως. Τα παραγόμε-
να αποθέματα αμμωνίας θα προορίζονται τόσο 
για την κάλυψη εγχώριων ενεργειακών αναγκών 
όσο και για εμπορική εκμετάλλευση σε άλλες 
χώρες.

Ενέργεια  
& Φυσικοί 
Πόροι



Η απόφαση για τη συγκεκριμένη επένδυση θα ληφθεί από το διοικητικό συμ-
βούλιο της Fortescue το 2021. Σε περίπτωση υλοποίησης του έργου, η μονάδα 
παραγωγής αμμωνίας θα αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα: Μέτρα και στόχοι

Πακέτο δώδεκα μέτρων για την εξυγίανση του λογαριασμού χρηματοδότη-
σης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τη λειτουργία των ανανεώσιμων 
πηγών με πιο ανταγωνιστικούς όρους, προς όφελος της οικονομίας, ανακοί-
νωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ύστερα από εκτεταμένη 
διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Στα μέτρα περιλαμβάνεται η επιβολή (ισόποσης) εφάπαξ έκτακτης εισφο-
ράς σε παραγωγούς ΑΠΕ και προμηθευτές, η επιβολή «πράσινου» τέλους 
0,03 ευρώ ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς και η αξιοποίηση του 
οικονομικού οφέλους που προκύπτει από τις διασυνδέσεις των νησιών 
υπέρ της στήριξης των ΑΠΕ. Θα υποβληθεί επίσης αίτημα και για τη χρημα-
τοδότηση του λογαριασμού των ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) από το Ταμείο Ανάκαμψης 
της ΕΕ. Στα διαρθρωτικά μέτρα περιλαμβάνεται η επέκταση των διαγωνι-
σμών και στα μικρά φωτοβολταϊκά και σταδιακά (το αργότερο το 2024) η 
πλήρης ένταξη των μονάδων ΑΠΕ σε καθεστώς αγοράς.
Με αυτά τα μέτρα, όπως σημειώνει το ΥΠΕΝ, επιτυγχάνεται η εξυγίανση 
του λογαριασμού αλλά και η δημιουργία «μαξιλαριού» ρευστότητας, που 

θα διασφαλίσει τις ταμειακές ροές προς τους 
παραγωγούς. 
Σε δηλώσεις του, ο υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, τόνισε: «Η 
παρέμβαση που έχουμε επεξεργαστεί για την 
αγορά των ΑΠΕ συμβάλλει στην επίτευξη δύο 
στόχων. Πρώτον, αντιμετωπίζει για το ορατό 
μέλλον τις αυξημένες ανάγκες του Ειδικού Λογα-
ριασμού των ΑΠΕ με έναν συνδυασμό μέτρων, 
τα οποία επιχειρείται να κατανεμηθούν λελογι-
σμένα και χωρίς υπέρμετρες επιβαρύνσεις. Και, 
δεύτερον, θέτει τις βάσεις για τη σταδιακή απε-
λευθέρωση της αγοράς των ΑΠΕ, ώστε μετά τα 
μεταβατικά μέτρα που σήμερα ανακοινώνονται η 
αγορά των ΑΠΕ να ενταχθεί τελικά πλήρως στο 
Target Model και να συμβάλλει περισσότερο στη 
μείωση του κόστους της ενέργειας».

Κινεζική «επίθεση» ενεργειακών 
επενδυτικών κινήσεων στη Μαύρη  Ήπειρο

Σημαντική ώθηση πρόκειται να λάβει ο τομέας 
ενέργειας της Νιγηρίας χάρη στις τεράστιες κινε-
ζικές επενδυτικές αποφάσεις, καθώς το Πεκίνο 
παρακολουθεί με ζωηρό ενδιαφέρον τις δραστη-
ριότητες εξερεύνησης στον τομέα πετρελαίου 
και φυσικού αερίου στην Αφρική.
Η Κίνα έχει ήδη επενδύσεις άνω των $15 δισ. 
στον πετρελαϊκό τομέα της Αφρικής. Οι επενδυ-
τικές αυτές κινήσεις κατανέμονται μεταξύ τριών 
μεγάλων παικτών, της China National Petroleum 
Corporation (CNPC), της China Petroleum & 
Chemical Corporation (SINOPEC) και της China 
National Offshore Oil (CNOOC).
Η Αφρική, η οποία «πάσχει» από ένα επενδυτικό 
έλλειμμα $50 δισ. ετησίως στον ενεργειακό της 
τομέα, αποτελεί ένα ευρύ πεδίο ανταγωνισμού για 
το Πεκίνο. Γι’ αυτόν τον λόγο επενδύει πολύ περισ-
σότερα ποσά στον ενεργειακό τομέα της αφρικανι-
κής ηπείρου απ’ ό,τι σε άλλα ενεργειακά έργα στην 
Αμερική, σύμφωνα με το OilPrice.com.
Περίπου τα δύο τρίτα των επενδυτικών κινήσε-
ων αφορούν τη Νιγηρία και έπονται η Αγκόλα, η 
Ουγκάντα και η Μοζαμβίκη. Συνολικά, η Κίνα έχει 
αυξήσει σημαντικά την παρουσία της σε σχεδόν 
είκοσι αφρικανικές χώρες.
Η έξοδος της Κίνας στις παγκόσμιες αγορές 
ενέργειας είναι ποικίλη και διαδεδομένη, από 
πυρηνική ενέργεια έως άνθρακα και ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας. Οι γεωπολιτικές προσπάθειες 
του Πεκίνου είναι ιδιαίτερα έντονες στην Αφρι-
κή, μια ανεκμετάλλευτη σε μεγάλο βαθμό αγορά 
για ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών και αύξηση 
της ζήτησης, στην οποία το Πεκίνο επιθυμεί να 
κυριαρχήσει.
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Ørsted και BP: Πρωτοποριακή συμφωνία 
για την παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου

Οι εταιρείες Ørsted και BP υπέγραψαν συμφωνία 
για την παραγωγή υδρογόνου αξιοποιώντας ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας. Το νέο project αναμέ-
νεται να είναι πλήρως λειτουργικό το 2024.
H μονάδα θα αποτελείται από ένα σύστημα ηλε-
κτρόλυσης 50 MW με δυνατότητα παραγωγής 
ενός τόνου υδρογόνου την ώρα ή, κατά προσέγ-
γιση, 9.000 τόνων τον χρόνο, χρησιμοποιώντας 
αποθέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ένα 
θαλάσσιο αιολικό πάρκο της Ørsted στη Βόρεια 
Θάλασσα θα προσφέρει πλήρη ενεργειακή υπο-
στήριξη του συστήματος ηλεκτρόλυσης.
Το έργο θα αποτελέσει εφαλτήριο για ένα ακό-
μα μεγαλύτερο μελλοντικό έργο, που αφορά την 
κατασκευή μιας μονάδας 500 MW παραγωγής 
υδρογόνου στο Lingen της βορειοδυτικής Γερ-
μανίας. Με την ολοκλήρωση και των δύο έργων 
θα μπορούσε να καλυφθεί πλήρως η ενεργειακή 
απαίτηση της εν λόγω μονάδας παραγωγής υδρο-
γόνου διύλισης και να δημιουργηθούν ικανοποιη-

τικά αποθέματα για μελλοντική παραγω-
γή συνθετικού καυσίμου.
Εκτός από την καθαρή παραγωγή ενέρ-
γειας, το έργο αποσκοπεί και στη βελτί-
ωση της απόδοσης του συστήματος ηλε-
κτρόλυσης, στην ευέλικτη λειτουργία του 
καθώς και στην πλήρη συμβατότητά του 
με τη μονάδα διύλισης.
Και οι δύο εταιρείες αιτήθηκαν από 
κοινού χρηματοδότησης του συνο-
λικού προγράμματος, «Lingen Green 
Hydrogen», από το ευρωπαϊκό κεφάλαιο 
καινοτομίας (EU Innovation Fund).

Η «πράσινη» ενέργεια στο επίκεντρο 
των σιδηροδρομικών μεταφορών

Η εταιρεία σιδηροδρομικών μεταφορών 
boxXpress.de, η οποία εξειδικεύεται στη 
μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων, επεν-
δύει σημαντικά στην αξιοποίηση «πράσι-
νων» ενεργειακών πόρων για την κάλυψη 
των λειτουργικών της αναγκών. Από τις 
αρχές του έτους 2021, τα σιδηροδρομι-
κά οχήματα της εταιρείας θα κινούνται 
αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια που 
παράγεται από την εκμετάλλευση της 
κινητικής ενέργειας των υδατοπτώσεων.
Πρακτικά, για την παραγωγή της εν λόγω 

υδροηλεκτρικής ενέργειας, μηχανολογικά συστή-
ματα τουρμπινών μετατρέπουν αρχικά την κινητι-
κή ενέργεια της υδατόπτωσης σε μηχανική. Στη 
συνέχεια, μέσω ηλεκτρικών γεννητριών, η μηχανι-
κή ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική και έπει-
τα διατίθεται προς αξιοποίηση στο δίκτυο. Κατά 
τη διάρκεια όλων των ενεργειακών μετατροπών 
δεν απελευθερώνονται ανθρακικοί ρύποι ούτε 
ραδιενεργά απόβλητα στο περιβάλλον.
Επίσης, η εταιρεία boxXpress.de, στο πλαίσιο 
της φιλικής στάσης της προς το περιβάλλον, με 
στόχο τη μείωση της καταναλισκομένης ενέργει-
ας, διαθέτει αποκλειστικά προηγμένες μηχανές 
Vectron για την κίνηση των αμαξοστοιχιών της. 
Επιπρόσθετα, οι συγκεκριμένες μηχανές μπο-
ρούν να ανακτήσουν μέρος της ενέργειας που 
απελευθερώνεται κατά τη λειτουργία των συστη-
μάτων πέδησης και να την αξιοποιήσουν μετα-
τρέποντάς τη σε ηλεκτρική. Μάλιστα, σύμφωνα 
με διαθέσιμες εκτιμήσεις της εταιρείας, με τη 
συγκεκριμένη διαδικασία επιτυγχάνεται η επα-
νάκτηση έως και 15% της ενέργειας που χάνεται 
κατά την πέδηση.
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χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Συνδεόμαστε με ένα σύγχρονο, ασφαλές 
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που είναι δίπλα μας με τεχνογνωσία και αξιοπιστία, για να δίνει λύση σε κάθε μας 
ενεργειακή ανάγκη. Συνδεόμαστε για καλύτερη ποιότητα ζωής.
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400.000 συνδεδεμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις 

560 χλμ. στο πρόγραμμα επέκτασης δικτύου διανομής 

στα τέλη σύνδεσης



148

H νέα ιαπωνική πρόταση για το πλοίο  
του μέλλοντος

Η εταιρεία Mitsubishi Shipbuilding, που ανήκει 
στο Mitsubishi Heavy Industries (MHI) Group, 
ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στο project δημι-
ουργίας του «Roboship» ως αυτόνομου πλοίου 
του μέλλοντος.
Στο πλαίσιο επίδειξης του πιλοτικού προγράμμα-
τος, χρησιμοποιήθηκαν δύο πλωτές κατασκευές 
στην παραλιακή ζώνη του Τόκιο, με στόχο την 
ανάπτυξη και την ευρεία εφαρμογή συστημάτων 
υποβοήθησης ναυσιπλοΐας για τα πλοία που δρα-
στηριοποιούνται κοντά στην ακτή. Η επίδειξη 
διοργανώθηκε από την εταιρεία e5 Lab, η οποία 
συμμετέχει, μαζί με συνολικά 22 εταιρείες καθώς 

και έναν νηογνώμονα, στο ROBOSHIP Joint Value 
Creation Project.
Η εταιρεία Mitsubishi Shipbuilding προσέφερε 
την τεχνογνωσία της σε θέματα εξ αποστάσε-
ως ελέγχου των πλωτών κατασκευών, αυτόνομης 
ναυσιπλοΐας και τεχνικής υποστήριξης σε θέματα 
ναυτικής μηχανολογίας.
Στο πλαίσιο του project παρουσιάστηκαν 
επίσης το προηγμένο σύστημα ναυσιπλοΐας 
SUPERBRIDGE-X και η εγκατάστασή του σε 
επιβατηγό πλοίο, καθώς και από την ΜΗΙ ένα 
μη επανδρωμένο πλωτό σκάφος με δυνατότητα  
εξ αποστάσεως ελέγχου.

MOL: Στόχος, η άμεση επικοινωνία 
θάλασσας-στεριάς

Η ιαπωνική ναυτιλιακή εταιρεία Mitsui O.S.K. 
Lines, Ltd., σε συνεργασία με τη θυγατρική της 
εταιρεία MOL Information Systems, Ltd., ανα-
κοίνωσε την ανάπτυξη της εφαρμογής «Online 
ABLOG», που συλλέγει δεδομένα από τα πλοία 
του στόλου της και τα παρέχει σε πραγματικό 
χρόνο σε κεντρικά συστήματα στη στεριά.
Για την επίτευξη του συγκεκριμένου σημαντικού 
εγχειρήματος, η Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. συνεργά-
στηκε με την εταιρεία Microsoft Japan Co., Ltd. 
κατά κύριο λόγο για την επίλυση των ζητημάτων 
σύνδεσης στους servers και τη βελτιστοποίηση 
της δορυφορικής ταχύτητας μετάδοσης των 
πληροφοριών.
Παραδοσιακά, η επικοινωνία πληροφοριών μετα-
ξύ πλοίου και στεριάς πραγματοποιείται αρχικά 
με την καταχώριση δεδομένων σε εξειδικευμένα 
προγράμματα και κατόπιν με την αποστολή τους 
μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ωστόσο η 
διαδικασία χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα χρονοβόρα.
Η νέα εφαρμογή απλοποιεί σημαντικά τη δια-
δικασία στο σύνολό της, καθώς δεν υφίσταται 
πλέον η ανάγκη χρήσης εξειδικευμένων λογισμι-
κών, ενώ ο χρόνος μεταφοράς των πληροφορι-
ών σχετικά με την ώρα άφιξης και αναχώρησης 
από λιμένες, τον χρόνο ναυσιπλοΐας, τη θέση του 
πλοίου, την ταχύτητα πλοήγησης, τη λειτουργία 
μηχανολογικών συστημάτων και τα αποθέματα 
καυσίμου είναι πρακτικά ελάχιστος.
Η εταιρεία Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. έχει ήδη 
εγκαταστήσει το συγκεκριμένο λογισμικό σε 197 
πλοία του στόλου της.

Ψηφιακά δίδυμα: Νέες συνεργασίες  
στον ενεργειακό τομέα

Ο νορβηγικός νηογνώμονας DNV GL, σε συνεργα-
σία με την εταιρεία TechnipFMC, δημοσίευσαν για 
πρώτη φορά ένα σύνολο οδηγιών-recommended 

Τεχνολογία
& Ναυπηγική

Επιμέλεια: 
Στάθης Μπίρμπας
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practice (RP), εξειδικευμένων για τη βιομηχανία 
πετρελαίου και φυσικού αερίου, που αφορούν τις 
μεθόδους δημιουργίας και διασφάλισης ποιότη-
τας των ψηφιακών διδύμων (digital twins). 
Κατά το στάδιο ανάπτυξης των οδηγιών-RP, οι 
μεθοδολογίες που παρουσιάζονται βρήκαν πιλο-
τική εφαρμογή σε δέκα projects των εταιρειών 
Aker BP, Kongsberg Digital και NOV Offshore 
Cranes.
Ως ψηφιακό δίδυμο ορίζεται η ψηφιακή αναπα-
ράσταση μιας πραγματικής κατασκευής. Μέσω 
της μελέτης ενός ψηφιακού διδύμου, συλλέγο-
νται ακριβείς ενδείξεις και προκύπτουν σημαντι-
κά συμπεράσματα για την υφιστάμενη καθώς και 
τη μελλοντική συμπεριφορά της κατασκευής. 
Οι οδηγίες «DNVGL-RP-A204: Qualification and 
assurance of digital twins» προσδιορίζουν το 
πλαίσιο ανάπτυξης και αξιολόγησης ψηφιακών 
διδύμων με ξεκάθαρο τρόπο, διακρίνοντας στη 
διαδικασία τρία ζητήματα, που αφορούν την υφι-
στάμενη κατασκευή, την ψηφιακή της απεικόνιση 
και τη σύνδεση των δύο. Η σύνδεση της υφιστά-
μενης κατασκευής με το ψηφιακό της δίδυμο 
αφορά τη ροή και την ποιότητα των δεδομένων 
που μεταφέρονται στο ψηφιακό περιβάλλον, 
όπου η ύπαρξη και η αξιολόγησή τους ευνοούν 
τη λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων.

Στο νερό το μεγαλύτερο VLEC

Το «Seri Everest», το μεγαλύτερο πλοίο μετα-
φοράς αιθανίου (VLEC) στον κόσμο, παραδόθη-
κε στους ιδιοκτήτες του από τα ναυπηγεία της 
Samsung Heavy Industries (SHI). Το πλοίο έχει 
συνολική χωρητικότητα 98.000 κ.μ. και αποτελεί 

την πρώτη παράδοση εκ των συνολικά δώδεκα 
VLECs που πρόκειται να ναυπηγηθούν. Το μεγα-
λύτερο παγκοσμίως δεξαμενόπλοιο μεταφοράς 
αιθανίου ναυπηγήθηκε υπό την εποπτεία και τις 
προδιαγραφές που ορίζει ο αμερικανικός νηο-
γνώμονας ABS.
Τα νεότευκτα δεξαμενόπλοια θα εκτελούν δρο-
μολόγια μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, μεταφέ-
ροντας κατά κύριο λόγο φορτία που θα παράγει 
η κινεζική μονάδα πυρόλυσης αιθανίου, που είναι 
εγκατεστημένη στην επαρχία Τσιανγκσού.
Πέραν του μεγέθους του δεξαμενόπλοιου, άξια 
αναφοράς είναι η κατασκευαστική του καινοτο-
μία, η οποία είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές 
LNG Cargo Ready που δημοσιεύτηκαν το 2019 
από τον ABS. Η συγκεκριμένη καινοτομία στα 
συστήματα φορτίου του πλοίου θα επιτρέψει τη 
μελλοντική του αναβάθμιση για τη μεταφορά και 
LNG φορτίων.

Μια «καθαρή» εναλλακτική για την πρόωση 
των πλοίων

Η νορβηγική εταιρεία ναυπήγησης Havyard 
Group ανακοίνωσε τη δημιουργία της νέας θυγα-
τρικής της εταιρείας Havyard Hydrogen AS, η 
οποία θα εξειδικεύεται στην κατασκευή συστη-
μάτων πρόωσης με την αξιοποίηση του υδρογό-
νου ως καυσίμου.
Η Havyard Group διεξάγει, εδώ και αρκετά χρό-
νια, έρευνες για την ανάπτυξη ναυτικών συστη-
μάτων πρόωσης που λειτουργούν με τη χρήση 
υδρογόνου. Το υδρογόνο μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί για να τροφοδοτήσει συστήματα κυψελών 
καυσίμου, μέσω χημικών αντιδράσεων, κατά τις 
οποίες απελευθερώνεται καθαρή ενέργεια.
Η εμπορική διαθεσιμότητα του πρώτου ολοκλη-
ρωμένου συστήματος πρόωσης με υδρογόνο 
αναμένεται το 2021. Άμεσος στόχος της εταιρείας 
είναι η ανάπτυξη συστημάτων πρόωσης υδρογό-
νου, αυξημένης δυναμικότητας, προς υποστήριξη 
πλοίων με μεγαλύτερες ενεργειακές απαιτήσεις.

Με αμείωτους ρυθμούς η ναυπήγηση  
νέων παγοθραυστικών LNG carriers

O ρωσικός όμιλος SCF ανακοίνωσε ότι ξεκίνη-
σαν οι εργασίες κατασκευής του πρώτου –από 
τα συνολικά δεκαπέντε– παγοθραυστικού LNG 
carrier στο ναυπηγείο Zvezda, το οποίο βρί-
σκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της ρωσικής 
επικράτειας. Στις 20 Νοεμβρίου, η εταιρεία ανα-
κοίνωσε μάλιστα ότι πραγματοποιήθηκε η «τελε-
τή κοπής» του πρώτου χάλυβα (steel cutting 
ceremony).

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ
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Port State Control Detention Trends (%)

Marshall Islands Liberia Panama

USCG

0.79% 1.24%* 1.08% 2.19% 3.01% 3.31%
Tokyo MoU

1.54% 2.05% 5.18%
Paris MoU

7.46%**4.23% 6.02%
AMSA

*	Liberia	is	targeted	for	additional	PSC	examinations	by	the	USCG	for	having	a	detention	
ratio	up	to	two	times	the	overall	detention	average.

Sources: 2019 Port State Control Annual Reports.

**	 Liberia	 has	 exceeded	 the	 overall	 AMSA	 average	
detention	rate	over	the	three	years	from	2017–2019	
and	is	listed	among	the	top	five	worst	detention	rates	
by	flag	State.



152

Η ιδιοκτήτρια ναυτιλιακή εταιρεία, SCF Group, 
θα δρομολογήσει το πλοίο προς υποστήριξη του 
project  Arctic LNG 2, που αφορά την εγκατά-
σταση υποδομών για την άντληση και τη μετα-
φορά φυσικού αερίου στην περιοχή της χερ-
σονήσου Gydan, η οποία ανήκει στην αυτόνομη 
ρωσική περιφέρεια Γιαμάλων Νένετς. Η παρά-
δοση του πρώτου παγοθραυστικού LNG carrier 
αναμένεται εντός του πρώτου τριμήνου του 2023.
Τα υπόλοιπα 14 LNG carriers έχει παραγγείλει 
η κοινοπραξία SMART LNG των εταιρειών SCF 
Group και NOVATEK Group. Η προηγμένη σχε-
δίαση και κλάση, Arc7 ice class, της νέας γενιάς 
των συγκεκριμένων πλοίων θα εξασφαλίσει την 
ασφαλή ναυσιπλοΐα τους καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους. Η μεταφορική ικανότητα κάθε LNG 
carrier, με μήκος 300 μ. και πλάτος 48 μ., θα φτά-
νει τα 172.000 κ.μ.
Επίσης, τα 15 πλοία της παραγγελίας θα εξοπλι-
στούν με τρία συστήματα ηλεκτρικής πρόωσης 
azimuth το καθένα, με τη συνολική δυναμικότητα 
πρόωσης κάθε LNG carrier να ανέρχεται στα 45 
MW.
Την επίβλεψη των κατασκευαστικών διαδικασιών 
έχει αναλάβει ο ρωσικός νηογνώμονας RMRS.

Αυξάνονται οι εφαρμογές του LPG  
ως ναυτιλιακού καυσίμου

Η εταιρεία logistics Petredec Holdings (Eastern) 
Pte. Ltd. υπέγραψε συμφωνία ναυπήγησης έως 
και έξι LPG carriers με το κινεζικό ναυπηγείο 
Jiangnan.

Η κατασκευή των πλοίων μεταφοράς υγραερίου 
(LPG), συνολικής μεταφορικής ικανότητας 93.000 
κ.μ., θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια. Η παρά-
δοση των πρώτων τριών πλοίων της παραγγελίας 
αναμένεται αντίστοιχα τον Ιανουάριο, τον Μάρ-
τιο και τον Μάιο του 2023, ενώ υπάρχει προοπτι-
κή για την κατασκευή και την παράδοση ακόμα 
τριών πλοίων κατά το Q2 και το Q3 του 2023.
Σημαντική καινοτομία αποτελούν τα συστήματα 
πρόωσης που επιλέχθηκαν για τα συγκεκριμένα 
πλοία, τα οποία θα κατασκευάσει και θα εγκατα-
στήσει η εταιρεία MAN. Πρόκειται για τις ηλε-
κτρονικές μηχανές διπλού καυσίμου MAN B&W 
6G60ME-LGIP, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα 
λειτουργίας με LPG καύσιμο.
Σύμφωνα με τις δηλώσεις του CEO της εταιρεί-
ας Petredec Group, Giles Fearn, η επιλογή των 
συγκεκριμένων μηχανών, οι οποίες αξιοποιούν το 
υγραέριο ως καύσιμο για τα νέας γενιάς  VLGC 
πλοία της εταιρείας, αποτελεί σημαντικό εγχείρη-
μα. Επίσης ανέφερε ότι, συγκριτικά με τα παλαι-
ότερα VLGCs του στόλου, των οποίων τα συστή-
ματα πρόωσης λειτουργούν με LSFO καύσιμο, τα 
νέας γενιάς VLGCs, με τη δυνατότητα αξιοποίη-
σης του LPG ως καυσίμου, θα εκπέμπουν έως και 
30% λιγότερους ανθρακικούς ρύπους.

Η αξιοπιστία των συστημάτων πρόωσης  
με μπαταρίες στο μικροσκόπιο ερευνών

Το ερευνητικό ινστιτούτο Fraunhofer ISE, οι εται-
ρείες Corvus, Carnival Maritime GmbH καθώς 
και ο νορβηγικός νηογνώμονας DNV GL συμμε-
τέχουν στο project «DDD-Batman», στο πλαίσιο 
του οποίου θα διεξαχθεί έρευνα σχετικά με την 
υγεία των μπαταριών που φέρουν τα υβριδικά και 
ηλεκτρικά συστήματα πρόωσης. 
Το εγχείρημα χρηματοδοτείται μέσω του προ-
γράμματος MarTERA, που αποτελεί μέρος του 
ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020, με 
στόχο την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής έρευνας 
(ERA).
Η έρευνα του προγράμματος «DDD-Batman» 
θα επικεντρωθεί κατά κύριο λόγο σε συστήμα-
τα πρόωσης κρουαζιερόπλοιων. Κατά την υλο-
ποίηση του προγράμματος θα αναπτυχθούν 
διαγνωστικές και προγνωστικές μέθοδοι για τον 
προσδιορισμό της κατάστασης των μπαταριών, 
εκτιμήσεις της διάρκειας ζωής και στρατηγικές 
συντήρησης και αντικατάστασής τους. Πληρο-
φορίες σχετικές με την κατάσταση υγείας των 
μπαταριών (SOH), όπως αναπτυσσόμενες θερ-
μοκρασίες, ποσοστά αποφόρτισης και επίπεδα 
τάσεων, θα συλλεχθούν σε πραγματικό χρόνο 
από προηγμένα συστήματα αισθητήρων. 



Στόχος του προγράμματος είναι, επίσης, η αξιολόγηση των 
υφιστάμενων μεθόδων συλλογής πληροφοριών σχετικά με την 
υγεία των μπαταριών, καθώς και η ανάπτυξη νέων μεθόδων 
μεγαλύτερης αξιοπιστίας.

Αυτοματοποίηση και εξ αποστάσεως επίβλεψη: 
Τεχνολογίες αιχμής στον Ατλαντικό

Ένα νέο λογισμικό βελτιστοποίησης, το οποίο έχει δημιουρ-
γηθεί και αναπτύσσεται από την εταιρεία ABB Marine & Ports, 
με την ονομασία OCTOPUS, υποστηρίζει την ανάπτυξη της εξ 
αποστάσεως επίβλεψης και συντήρησης παράκτιων αιολικών 
πάρκων.
Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε δύο διαφορετικές περιοχές 
του Ατλαντικού Ωκεανού, με την πρώτη περιοχή εφαρμογής 
να αφορά τα βόρεια παράλια της Πορτογαλίας και τη δεύτερη 
περιοχή να αφορά σε πολύ μεγαλύτερη απόσταση από την 
ακτή του Viana do Castelo στην Πορτογαλία.
Το λογισμικό χρηματοδοτείται μέσω του ευρωπαϊκού ερευνη-
τικού προγράμματος ATLANTIS. Το τμήμα Marine & Ports της 
ABB συγκαταλέγεται στους βασικούς συνεργάτες του συνολι-
κού προγράμματος, το οποίο υποστηρίζεται οικονομικά από 
το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης 
Horizon 2020.
Το λογισμικό OCTOPUS παρέχει στους διαχειριστές των παρά-
κτιων αιολικών πάρκων τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων και εξ 

αποστάσεως εκτέλεσης σημαντικών ενεργειών και έργων, που 
υποστηρίζονται από πλήθος σχετικών δεδομένων που αφορούν 
την εκάστοτε περίπτωση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιείται 
τόσο ο χρόνος μεταφοράς από το λιμάνι στην εν πλω μονάδα 
όσο και ο απαιτούμενος χρόνος εργασίας επί της μονάδας.
Σε αυτό το πλαίσιο, μέσω του λογισμικού OCTOPUS, προς 
υποβοήθηση της λειτουργίας των μονάδων, θα είναι επίσης 
δυνατή η εξ αποστάσεως λειτουργία υποβρύχιων οχημάτων 
(ROV) καθώς και μη επανδρωμένων οχημάτων θαλάσσης και 
αέρος. Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα διατεθούν 
από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Πληροφοριών Έρευνας και 
Ανάπτυξης (CORDIS).

METIS Ship Connect: Αυτοματοποιημένη επίβλεψη 
της λειτουργίας πλοίων

Η εταιρεία METIS Cyberspace Technology S.A. ήλθε σε συμ-
φωνία συνεργασίας με τη ναυτιλιακή εταιρεία Neptune Lines, 
με στόχο την εφαρμογή της προηγμένης πλατφόρμας «METIS 
Ship Connect». 
Η εν λόγω πλατφόρμα, η οποία είναι εγκεκριμένη από τον 
Lloyd’s Register, επιτρέπει την αυτοματοποιημένη συλλογή και 
ανάλυση δεδομένων, εφαρμόζοντας και τεχνολογίες τεχνητής 
νοημοσύνης. Πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή της σε ναυ-
τιλιακή εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στη 
μεταφορά τροχοφόρων οχημάτων.
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Στην πλατφόρμα «METIS Ship Connect» συγκε-
ντρώνονται πληροφορίες, οι οποίες συλλέγο-
νται από ένα δίκτυο αισθητήρων –«Wireless 
Intelligent Connectors»–, που έχουν τοποθετηθεί 
σε κατάλληλα σημεία επί του πλοίου. Τα συλλε-
γόμενα δεδομένα προσδιορίζουν την κατάστα-
ση λειτουργίας των μηχανολογικών συστημάτων 
και των συστημάτων ναυσιπλοΐας, καθώς και σε 
μακροσκοπικό επίπεδο τη συνολική λειτουργία 
του πλοίου.
Η πλατφόρμα προσφέρει επίσης τη δυνατότητα 
αξιολόγησης της απόδοσης του πλοίου, αξιο-
ποιώντας AIS δεδομένα, πληροφορίες από τις 
αναφορές άφιξης και αναχώρησης του πλοίου 
και στοιχεία από τις προγνώσεις καιρού. Δεδο-
μένα σχετικά με την κατάσταση των κύριων 
μηχανών, των ηλεκτρομηχανών, των συστημά-
των διαχείρισης έρματος, καθώς και δεδομένα 
της κατανάλωσης καυσίμου, συγκεντρώνονται 
και ταξινομούνται σε πίνακες (dashboards) της 
πλατφόρμας.
Συγκεκριμένα, στην περίπτωση της συνεργασίας 
με τη Neptune Lines, επιπρόσθετες δυνατότητες 
της πλατφόρμας θα αναλύουν πιθανά σενάρια 
διαδρομών και θα παρέχονται προβλέψεις για 
την κατανάλωση των καυσίμων και τον εκτιμώ-
μενο χρόνο άφιξης των πλοίων. Επίσης, στο περι-
βάλλον διεπαφής της πλατφόρμας θα οπτικοποι-
ούνται KPIs δείκτες, όπως η αποδιδόμενη ισχύς 
των κύριων μηχανών στις διάφορες ταχύτητες 
πλοήγησης σε συνάρτηση με τις υφιστάμενες 
καιρικές συνθήκες σε κάθε περίπτωση.

Το πρώτο ηλεκτρικό, αυτόνομο feeder 
containership

Η νορβηγική ναυπηγική εταιρεία Vard ολοκλή-
ρωσε την κατασκευή του «Yara Birkeland», του 
πρώτου ηλεκτρικού αυτόνομου πλοίου μεταφο-
ράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο.
Η ιδιοκτήτρια εταιρεία του πλοίου, Yara 
International, δραστηριοποιείται στην παραγωγή 
χημικών προϊόντων και πρόκειται για μία εκ των 
μεγαλύτερων εταιρειών παγκοσμίως στην παρα-
γωγή λιπασμάτων.
Το πλοίο έχει σχεδιαστεί από την εταιρεία Marin 
Teknikk, με στόχο την «καθαρή» λειτουργία του, 
όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη σχετική 
ανακοίνωση, κατά τη μεταφορά χημικών προϊό-
ντων και λιπασμάτων κατά μήκος των ακτών της 
Νορβηγίας. Το «Yara Birkeland» φέρει σύστημα 
μπαταριών, το οποίο έχει σχεδιαστεί από την 
Kongsberg και θα καλύπτει πλήρως τις ενεργεια-
κές του απαιτήσεις.
Το 2018, το υπερσύγχρονο feeder πλοίο, μεταφο-
ρικής ικανότητας 120 TEUs, αρχικά προοριζόταν 

για επανδρωμένη λειτουργία, ωστόσο τα επόμε-
να δύο χρόνια μετασκευάστηκε για την επίτευξη 
της μερικώς αυτόνομης, μη επανδρωμένης λει-
τουργίας, με απώτερο σκοπό την πλήρως αυτό-
νομη λειτουργία του έως το 2022.
Κατόπιν της κατασκευής του, το πλοίο εκτελεί 
δοκιμές φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτί-
ων και ελέγχους ευστάθειας πλησίον της γιάρδας 
στην οποία ναυπηγήθηκε. Στη συνέχεια θα πλεύ-
σει προς το νορβηγικό λιμάνι του Horten, όπου 
θα συνεχιστεί η προετοιμασία του για πλήρως 
αυτόνομη, μη επανδρωμένη λειτουργία.

Πληθαίνουν τα εγχειρήματα για 
εναλλακτικές τεχνολογίες πρόωσης πλοίων

Πρόσφατα, ο ιαπωνικός κολοσσός Mitsui O.S.K. 
Lines, Ltd. ανακοίνωσε τη συμμετοχή του στο 
σημαντικό εγχείρημα «Wind Hunter Project», 
κατά τη διάρκεια του οποίου πλήθος εταιρει-
ών και ινστιτούτων του ιδιωτικού τομέα και του 
ακαδημαϊκού χώρου θα συνεργαστούν με σκο-
πό τη μελέτη και την εκμετάλλευση του υδρογό-
νου και της αιολικής ενέργειας στον ναυτιλιακό 
τομέα.
Κατά την υλοποίηση του καινοτόμου «Wind 
Hunter Project» θα εφαρμοστούν και θα αξιολο-
γηθούν: α) τεχνολογίες πρόωσης μέσω της εκμε-
τάλλευσης αιολικής ενέργειας, β) τεχνολογίες με 
τις οποίες πραγματοποιείται μετατροπή της αιο-
λικής ενέργειας και αξιοποίησή της για την παρα-
γωγή υδρογόνου.
Η εταιρεία Mitsui O.S.K. Lines διεξάγει ταυ-
τόχρονα έρευνα, στο πλαίσιο του εταιρικού 
της εγχειρήματος «Wind Challenger Project», 
για την ανάπτυξη συστημάτων αιολικής πρόω-
σης. Μάλιστα οι συγκεκριμένες εφαρμογές σε 
πλοία μελετώνται παράλληλα με την εφαρμογή 
κυψελών υδρογόνου (Hydrogen fuel cells), στις 
οποίες το υδρογόνο παράγεται από διατάξεις 
ηλεκτρολυτών (Electrolyzer) που τροφοδοτού-
νται από στρόβιλο παραγωγής ενέργειας (Power 
generation turbine).
Στο πρώτο στάδιο του «Wind Challenger 
Project», οι εν λόγω τεχνολογίες θα εφαρμο-
στούν σε ένα yacht, με στόχο τη μελέτη της βιω-
σιμότητας των συγκεκριμένων τεχνολογιών και 
στη συνέχεια την αξιολόγηση της ενεργειακής 
απόδοσης των επιμέρους συστημάτων. 
Οι ξεχωριστές διαθέσιμες τεχνολογίες θα εξα-
σφαλίζουν ικανοποιητικές ταχύτητες πλεύσης 
ανεξαρτήτως των θαλάσσιων και καιρικών συν-
θηκών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της MOL, 
το εγχείρημα αποσκοπεί στον πλήρη περιορι-
σμό GHG αέριων ρύπων κατά τη λειτουργία των 
πλοίων.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ



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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ΝΕΟΤΕΥΚΤΑ

Εν μέσω περιοριστικών μέτρων κατά της εξάπλωσης  
της πανδημίας, η GasLog Ltd. παρέλαβε δύο ακόμα 
νεότευκτα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού  
αερίου. Πιο συγκεκριμένα, η GasLog παρέλαβε στις  
15 Ιουλίου το «GasLog Westminster» και στις  
16 Νοεμβρίου το «GasLog Georgetown».

Το «GasLog Westminster» και το «GasLog Georgetown» διαθέτουν μετα-
φορική ικανότητα 180.000 κ.μ. Τα πλοία είναι εξοπλισμένα με μηχανές 
τεχνολογίας XDF και συστήματα προστασίας του φορτίου Mk III Flex Plus, 
τα οποία προσφέρουν πολύ χαμηλό ρυθμό επανυγροποίησης του φορ-
τίου της τάξεως του 0,08% και 0,07% αντίστοιχα. Ναυπηγήθηκαν από τη 
Samsung Heavy Industries στη Νότια Κορέα.

«GasLog Westminster», 
«GasLog Georgetown»

GasLog Ltd. 



Τα «GasLog Westminster» και «GasLog 
Georgetown» αποτελούν αντίστοιχα το 32ο 
και το 33ο πλοίο που προστίθενται στον στόλο 
της GasLog Ltd. και το 3ο και 4ο νεότευκτο που 
παραλαμβάνει η εταιρεία εντός 2020.

Oνόματα πλοίων
«GasLog Westminster», 
«GasLog Georgetown»

Τύπος πλοίου
Liquified Natural Gas 
Carrier (LNGC)

Έτος παραλαβής
2020

IMO No.                    
9855812, 
9864916

Gross Tonnage
121.000, 
116.000

Σημαία
Bermuda

Ναυπηγείο
Samsung Heavy Industries Co. Ltd.
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ΝΕΟΤΕΥΚΤΑ

Η Sealink Navigation Ltd. συνέχισε με αμείωτο ρυθμό 
το ναυπηγικό της πρόγραμμα, προσθέτοντας στον 
στόλο της ένα ακόμα νεότευκτο bulk carrier, παρά 
τις δυσμενείς και πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνει 
η ανθρωπότητα, ως απόρροια της πανδημίας. Με την 
προσθήκη του νεότευκτου πλοίου, ο στόλος της Sealink 
αριθμεί οκτώ πλοία, όλα ιαπωνικής κατασκευής.«M/V Leonardo»

Sealink 
Navigation 
Ltd.



Το νεότευκτο Ultramax «M/V Leonardo» ναυπη-
γήθηκε από την Imabari Shipbuilding Co. Ltd. στην 
Ιαπωνία, διαθέτει χωρητικότητα 64.000 DWT και 
φέρει τη σημαία των Marshall Islands.

Όνομα πλοίου
LEONARDO

Τύπος πλοίου
Bulk Carrier

Έτος ναυπήγησης
2020

Ημ. παραλαβής
30/10/2020

DWT                    
64.000 MT

Net Tonnage
21.173 MT

Σημαία
Marshall Islands

Nηογνώμονας
ClassNK
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Εν
Πτήσει
Επικαιρότητα από τον χώρο  
των αερομεταφορών

Επιμέλεια: 
Γιάννης
Θεοδωρόπουλος

ΙΑΤΑ: Εκτιμήσεις για σημαντικές 
οικονομικές απώλειες των αεροπορικών 
εταιρειών

Οι αεροπορικές εταιρείες οδεύουν προς συνο-
λικές απώλειες $157 δισ. φέτος και την επόμενη 
χρονιά, όπως προειδοποίησε πρόσφατα η Διε-
θνής Ένωση Αερομεταφορών, αναθεωρώντας 
περαιτέρω επί τα χείρω τις προβλέψεις της για 
τη βιομηχανία ως απάντηση σε ένα δεύτερο 
κύμα κρουσμάτων κορονοϊού και περιοριστικών 
μέτρων, που επηρεάζουν βασικές αγορές.
Η IATA, η οποία τον Ιούνιο είχε προβλέψει απώ-
λειες $100 δισ. για μια περίοδο δύο ετών, ανέφε-
ρε ότι πλέον προβλέπει, μόνο για φέτος, έλλειμμα 
$118,5 δισ. και $38,7 δισ. επιπλέον για το 2021.  
Η εν λόγω εκτίμηση υπογραμμίζει τις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει ο κλάδος, παρά τις θετικές 
ειδήσεις για την ανάπτυξη των εμβολίων κατά 
του Covid-19.
«Ο θετικός αντίκτυπος που θα έχει στην οικονο-
μία και στην κίνηση στις αερομεταφορές δεν θα 
επέλθει μαζικά πριν από τα μέσα του 2021», δήλω-
σε ο γενικός διευθυντής της IATA, Αλεξάντρ ντε 
Ζουνιάκ, στο Reuters.

Οι αριθμοί των επιβατών αναμένεται να μειωθούν 
στα 1,8 δισ. φέτος, από τα 4,5 δισ. το 2019, όπως 
εκτιμά η IATA, και θα ανακάμψουν μόνο μερικώς, 
στα 2,8 δισ., την επόμενη χρονιά. 
Οι εκτιμήσεις προβλέπουν το εκ νέου άνοιγμα 
κάποιων συνόρων έως τα μέσα της επόμενης 
χρονιάς, χάρη στον συνδυασμό των τεστ για 
Covid-19 και της ανάπτυξης εμβολίων, αναφέρει 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ σε δημοσίευμά του.
Η IATA επανέλαβε το αίτημά της προς κυβερ-
νήσεις για εκτεταμένα προγράμματα διενέργειας 
τεστ. «Βλέπουμε χώρες, σταδιακά, να μας ακούν», 
δήλωσε ο Αλεξάντρ Ντε Ζουνιάκ, επικαλούμενος 
τις πρωτοβουλίες για τεστ που είναι ήδη σε εξέ-
λιξη στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία, στη 
Βρετανία, στις ΗΠΑ και στη Σιγκαπούρη.
Ενώ κάποιες κυβερνήσεις και αεροπορικές εται-
ρείες, όπως η αυστραλιανή Qantas, ισχυρίζονται 
ότι πιθανόν να απαιτηθεί ο εμβολιασμός των 
επιβατών για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, η 
προσέγγιση αυτή δεν αναμένεται να αποδώσει 
παντού, δήλωσε ο Ντε Ζουνιάκ.
«Θα αποτρέψει τον κόσμο που αρνείται (το 
εμβόλιο) από το να ταξιδέψει», δήλωσε ο επι-
κεφαλής της IATA. «Η συστηματική διενέργεια 
τεστ είναι ακόμα πιο κρίσιμη για το άνοιγμα των 
συνόρων, παρά το εμβόλιο».

Aegean Airlines: Διάκριση για τα μέτρα 
προστασίας από τον Covid-19

Μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση για τα μέτρα 
υγιεινής και προστασίας από τον Covid-19 που 
εφαρμόζει και την τοποθετεί ανάμεσα στις τέσ-
σερις κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες παγκο-
σμίως κατέκτησε τις προηγούμενες ημέρες η 
Αegean Airlines από τη Skytrax, τον διεθνή οργα-
νισμό αξιολόγησης αερομεταφορών και σημείο 
αναφοράς για τον κλάδο.
Ειδικότερα, η εταιρεία έλαβε διάκριση 4 αστέρων 
(4-Star COVID-19 Airline Safety Rating), καθώς 
αξιολογήθηκε ότι από την αρχή της πανδημίας 
μέχρι σήμερα, σε κάθε στάδιο του ταξιδιού, ακο-
λουθούνται τα υψηλότερα πρότυπα και οι βέλ-
τιστες πρακτικές που προτείνει ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας, το ICAO και η ΙΑΤΑ για την 
προστασία των επιβατών και των πληρωμάτων.
Η διαδικασία αξιολόγησης της Skytrax, η οποία 
βασίζεται στην αποτίμηση της πραγματικής ταξι-
διωτικής εμπειρίας, επιβεβαιώνει τη συνέπεια και 
την αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασί-
ας που εφαρμόζονται από την Αegean Airlines, 
τόσο στο αεροδρόμιο όσο και κατά την πτήση. 
Ενδεικτικά, η αξιολόγηση της Skytrax πιστοποιεί 
τις διαδικασίες ανέπαφων συναλλαγών και τήρη-



σης αποστάσεων κατά τον έλεγχο των εισιτηρί-
ων, την παράδοση των αποσκευών, την επιβίβαση 
και την αποβίβαση των επιβατών, καθώς και τον 
καθαρισμό και την απολύμανση του αεροσκά-
φους, την προσαρμογή της προσφοράς φαγητού 
και ποτού κατά τη διάρκεια της πτήσης κ.ά.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Αegean Airlines, κ. 
Δημήτρης Γερογιάννης, σημείωσε σχετικά: «Η 
σημαντική αυτή διάκριση αντικατοπτρίζει τη 
δέσμευσή μας να θέτουμε σταθερά σε προ-
τεραιότητα την προστασία και την υγεία των 
επιβατών και των πληρωμάτων μας, ακόμα και 
στις σημερινές πρωτόγνωρες συνθήκες, που 
έχουν επηρεάσει τη διαδικασία του ταξιδιού. 
Από την αρχή της πανδημίας, έχουμε αναπτύ-
ξει αποτελεσματικά εργαλεία και διαδικασίες, 
με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και 
τη διατήρηση της ασφάλειας για κάθε επιβάτη 
στο αεροπορικό ταξίδι. Πέρα και πάνω απ’ όλα, 
όμως, αναγνωρίζει την προσπάθεια, τη συνει-
σφορά και την υποστήριξη των πληρωμάτων και 
των ανθρώπων μας που συμβάλλουν στη συνε-
πή και ορθή εφαρμογή αυτών των προτύπων και 
εργάζονται καθημερινά για να συνεχίσουμε να 
προσφέρουμε υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης 
και φροντίδας».
Υπενθυμίζεται ότι η Aegean, για δέκατη φορά τα 
τελευταία έντεκα χρόνια, διακρίνεται στα Skytrax 
World Airline Awards ως η «Καλύτερη Περιφε-
ρειακή Αεροπορική Εταιρεία στην Ευρώπη», μετά 
από ψηφοφορία των επιβατών, και έχει λάβει επί-
σης βραβείο για το «Καλύτερο πλήρωμα καμπί-
νας στη Νότια Ευρώπη» το 2018.
Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση στο αεροσκάφος, 
αυτή περιλαμβάνει την καθαριότητα των επιφα-
νειών στο εσωτερικό, τη χρήση προστατευτικής 
μάσκας και άλλων ατομικών μέτρων προστασίας 
από τους επιβάτες και το πλήρωμα, τις προσφερό-
μενες υπηρεσίες κατά την πτήση, συμπεριλαμβα-
νομένης της προσφοράς φαγητού και ποτού, κ.ά.

Sky Εxpress: Επενδύσεις σε νέα 
αεριωθούμενα αεροσκάφη

Το πρώτο Airbus A320neo (SX-IOG) καλωσόρι-
σε η αεροπορική εταιρεία SKY Express στον στό-
λο της, στην Αθήνα. Με την απόκτηση των νέων 
αεροσκαφών, η SKΥ Express εισέρχεται σε μια 
νέα εποχή, αφού για πρώτη φορά παραλαμβάνει 
από τον κατασκευαστή τους υπερσύγχρονα jet 
αεροσκάφη για τακτικές πτήσεις. Οι πτήσεις με 
τα νέα αεροσκάφη θα ξεκινήσουν από την προ-
σεχή άνοιξη όχι μόνο εντός Ελλάδος, αλλά για 
πρώτη φορά και προς δημοφιλείς προορισμούς 
στην Ευρώπη.

Η παραγγελία των συνολικά έξι ολοκαίνουργιων αεροσκαφών, που είναι η 
μοναδική πώληση της Airbus για το 2020, έρχεται να συμπληρώσει τον ιδι-
όκτητο στόλο και να διευρύνει το πτητικό έργο της εταιρείας,με έδρα το 
Ηράκλειο της Κρήτης.
Η νέα εποχή των Airbus A320neo της SKY Express ξεκινά από τη Θεσ-
σαλονίκη, με την έναρξη του δρομολογίου Αθήνα-Θεσσαλονίκη στις 14 
Δεκεμβρίου. Με ανταγωνιστικούς ναύλους και ευέλικτες υπηρεσίες, η εται-
ρεία προσφέρει ελκυστικές επιλογές στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης 
και συνολικά της Βόρειας Ελλάδας.
Σταδιακά, μέσα στους επόμενους μήνες, στο πτητικό έργο της εταιρείας θα 
ενταχθεί το απευθείας δρομολόγιο Αθήνα-Ρόδος αλλά και άλλοι προορι-
σμοί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο Ιωάννης Γρύλος, διευθύνων σύμ-
βουλος του Ομίλου IOGR, δήλωσε: «Με τα δικά μας φτερά και τις δικές 
μας δυνάμεις, μεγαλώνουμε τον στόλο μας, αυξάνουμε τους προορισμούς 
μας. Αλλάζουμε το τοπίο των αερομεταφορών στη χώρα, στηρίζοντας την 
ελληνική οικονομία».

Στη Ρώμη ένας Covid-free αεροδιάδρομος για ταξίδια μεταξύ ΗΠΑ 
και Ευρώπης 

Η Ιταλία θα εγκαινιάσει έναν Covid-free αεροδιάδρομο για επιβάτες που 
ταξιδεύουν μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ από τον Δεκέμβριο. 
Με τη συμφωνία των αεροπορικών εταιρειών Alitalia και Delta Air Lines, 
επιβάτες που ταξιδεύουν από το αεροδρόμιο Νewark της Νέας Υόρκης 
προς το αεροδρόμιο Fiumicino, κοντά στη Ρώμη, θα μπορούν ουσιαστικά 
να αποφεύγουν την υποχρεωτική καραντίνα. Επιβάτες από τις ΗΠΑ θα πρέ-
πει να υποβάλλονται σε μοριακό ή τεστ αντιγόνων του κορονοϊού έως και 
48 ώρες πριν από την επιβίβασή τους και σε rapid τεστ αντιγόνων με την 
άφιξή τους στη Ρώμη.
Ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο πραγματοποιούνται Covid-free πτή-
σεις μεταξύ Φιουμιτσίνο και Μιλάνου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της δια-
χειρίστριας εταιρείας του αεροδρομίου Φιουμιτσίνο, Aeroporti di Roma 
(ADR), αντίστοιχοι αεροδιάδρομοι θα δοκιμαστούν ανάμεσα στη Ρώμη και 
τις γερμανικές πόλεις του Μονάχου και της Φρανκφούρτης.
«Η πιλοτική αυτή φάση στοχεύει στο να αξιολογήσει την αποτελεσματι-
κότητα και την εύρυθμη λειτουργία των εν λόγω ταξιδιωτικών διαδικασιών, 
προκειμένου να είναι ευρέως διαθέσιμες από το καλοκαίρι του 2021», τονί-
ζει στην ανακοίνωσή της η ADR.
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 $53 
το βαρέλι θα είναι η τιμή του Brent το 2021, 
σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της 
Barclays. 

 363.854.232 dwt 
είναι η χωρητικότητα του ελληνόκτητου 
στόλου, όπως σημειώνεται στην έκθεση 
Review of Maritime Transport 2020  
της UNCTAD. 

 42,2 εκατ. dwt 
είναι οι παραδόσεις bulk carriers από  
τις αρχές του έτους (στοιχεία BIMCO  
έως τα μέσα Νοεμβρίου). 

 720.000 CGTs 
ήταν οι παραγγελίες που εξασφάλισαν τα 
νοτιοκορεατικά ναυπηγεία τον Οκτώβριο 

(στοιχεία Clarksons Research). 

 878 χλμ. 
είναι το μήκος του αγωγού TAP. 

 15 
χώρες της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού 
συμμετέχουν στην Περιφερειακή 
Ολοκληρωμένη Οικονομική Εταιρική Σχέση.   

 6,6% 
ήταν η συνολική συμβολή της ελληνικής 
ναυτιλιακής βιομηχανίας στο ΑΕΠ της 
Ελλάδας το 2019. 

 4.341 
πλοία είναι εξοπλισμένα με scrubbers. 

 378.802 TEUs 
ήταν ο παροπλισμένος στόλος 
containerships στις αρχές Νοεμβρίου,  
κατά την Alphaliner. 

Οι αριθμοί
της ναυτιλίας
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Over 40 years of experience 

in the maritime industry

Quality Management 
(ISM, ISPS, MLC, ISO9001, ISO14001, 
ISO50001 & OCIMF TMSA3)

Safe Operation with

4-point focus: Environment, 

Human Resources, 

Cargo and Vessel

In excess of 30 million tons

of cargo transported annually 
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