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As Besiktas Shipyard we are proud to
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Το 2021 αποτελεί μια χρονιά-ορόσημο για την Ελλάδα. Είναι μια χρονιά που, στο πλαίσιο των εορτασμών των 200 χρόνων της ελευθερίας των σύγχρονων Ελλήνων, δημιούργησε μια διάθεση αισιοδοξίας
αλλά και ελπίδας: η εξιστόρηση του παρελθόντος
θα αποτελούσε έναυσμα αλλά και αφετηρία για δράσεις που θα αφορούν τον σχεδιασμό πρωτοβουλιών
για ένα καλύτερο αύριο.
Οι επιτυχίες αλλά και τα λάθη ή οι αστοχίες του
παρελθόντος μπορούν να μας διδάξουν, ώστε οι
επόμενες γενιές να αντιληφθούν ότι η σύγχρονη
Ελλάδα στην κυριολεξία αναγεννήθηκε μέσα από
δύσκολες διεθνείς αλλά και εθνικές συγκυρίες.
Οι πρωτοβουλίες για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση αγκαλιάστηκαν από το σύνολο των
πολιτισμικών ιδρυμάτων και εκπαιδευτικών φορέων
του τόπου μας. Για μία ακόμα φορά, τα ιδρύματα
που δημιουργήθηκαν από ναυτιλιακά κεφάλαια και
από σημαντικούς Ναυτέλληνες στέκονται αρωγοί στη σημαντική προσπάθεια εξιστόρησης του
παρελθόντος μας αλλά και στην εκπόνηση δράσεων
για ένα μέλλον ισάξιο της ένδοξης ιστορίας μας.
Αν και η πανδημία του κορονοϊού έπληξε αναπάντεχα τόσο την κοινωνία όσο και την οικονομία του
κράτους, η αρχική ιδέα των διοργανωτών έμεινε ανεξίτηλη και οι δράσεις ενημέρωσης και επιμόρφωσης
θα συνεχιστούν, έστω και αν οι τρόποι υλοποίησης
διαφοροποιηθούν από τον αρχικό σχεδιασμό.
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Το 2021 αποτελεί ένα έτος επετείου και για τα Ναυτικά Χρονικά. Το 1931, τα Ναυτικά Χρονικά τυπώνονται
για πρώτη φορά στον Πειραιά, σηματοδοτώντας
την αρχή ενός θεσμού για τον ειδικό Τύπο και τα
ναυτιλιακά γράμματα της χώρας. Οι εκδότες και οι
συνεργάτες των Ναυτικών Χρονικών, τιμώντας τη
μνήμη του αείμνηστου ιδρυτή και πρώτου εκδότη,
Δημητρίου Κωττάκη, θα υλοποιήσουν σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών με σκοπό όχι μόνο την
ενημέρωση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου για
την ιστορική σημασία της ναυτιλίας για την Ελλάδα
και την Ευρώπη, αλλά και, μέσω της επιμορφωτικής
πρωτοβουλίας Isalos.net, τη συνέχιση της σύσφιξης
του διαλόγου της νέας γενιάς ναυτικών και σπουδαστών ΑΕΝ με την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα.
«Φως της αλήθειας, μάρτυρας των καιρών, δάσκαλος
της ζωής είναι η Ιστορία», τόνισε ο Κικέρων και τα
Ναυτικά Χρονικά αποτελούν, με τον δικό τους τρόπο,
ένα σταθερό σημείο αναφοράς στη σύγχρονη ναυτιλιακή ιστορία του τόπου μας για πολλούς επιστήμονες, μελετητές και αναγνώστες.
Η προσπάθεια αναβίωσης των Ναυτικών Χρονικών
το 1998 δεν θα μπορούσε να είχε συντελεστεί χωρίς
την αφοσίωση όλων των συνεργατών του εγχειρήματος. Και η μετεξέλιξη του ιστορικού τίτλου και
η διείσδυση στον κυβερνοχώρο και στα κοινωνικά
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δίκτυα πραγματοποιήθηκε με γνώμονα τις σημερινές ανάγκες του αναγνώστη αλλά και τη διάθεση της ναυτιλιακής κοινότητας για μεγαλύτερη και
εστιασμένη εξωστρέφεια, εντός και εκτός συνόρων
της ελληνικής επικράτειας. Η αρωγή του συνόλου
σχεδόν της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας στην
προσπάθεια απόλυτου εκσυγχρονισμού του ιστορικού τίτλου υπήρξε ουσιαστική και πολυεπίπεδη.
Είναι ιδιαίτερα συγκινητικό που οι παλαιότερες γενιές
επιθυμούσαν την αναβίωση του τίτλου που τους
συντρόφευε στα ταξίδια τους και διαφώτιζε τους
αγαπημένους τους στα ναυτόσπιτά τους. Είναι όμως
ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η νέα γενιά
επιχειρηματιών της θάλασσας, συνεχιστές παραδοσιακών οίκων ή «πρωτόμπαρκοι» στον θαλασσινό στίβο αγάπησαν και στήριξαν de novo τον τίτλο, αφού
θεωρούν ότι μια ένδοξη ελληνική ναυτιλία χρειάζεται
να επικουρείται από έναν συνεχώς εξελισσόμενο και
δυναμικό ελληνικό ναυτιλιακό Τύπο.
Το συγκεκριμένο τεύχος αποτελεί το πρώτο από μια
σειρά ειδικών εκδόσεων που θα αφορούν την ιστορική πορεία των Ναυτικών Χρονικών στα σύγχρονα
ελληνικά ναυτιλιακά γράμματα. Στο παρόν τεύχος
συμμετέχουν, όπως κάθε χρόνο παραδοσιακά, οι
πρόεδροι των σημαντικότερων ναυτιλιακών φορέων
της χώρας, οι οποίοι για μία ακόμα χρονιά μάς τιμούν
με την αρθρογραφία τους. Ο πρόεδρος της Ενώσεως
Ελλήνων Εφοπλιστών, συνεχίζοντας τη μακρόχρονη
και σταθερή παράδοση αρθρογραφίας στο τεύχος
Ιανουαρίου όλων των προέδρων της ΕΕΕ, συμμετέχει
με τις σκέψεις του. οι οποίες αποτελούν και το εισαγωγικό κείμενο του αφιερώματός μας.
Στο συγκεκριμένο επετειακό τεύχος συμμετέχουν
και δύο αρθρογράφοι που συμπληρώνουν 45 χρόνια τακτικής αρθρογραφίας στις στήλες του περιοδικού Ναυτικά Χρονικά. Ο κ. Αθανάσιος Μαρτίνος
και ο καπτ. Παναγιώτης Ν. Τσάκος συνεχίζουν, για
πέμπτη δεκαετία, την αρθρογραφική συμβολή τους
στο επετειακό τεύχος Ιανουαρίου.
Η εμπιστοσύνη όλων των αρθρογράφων στην προσπάθειά μας αποτελεί έναν ούριο άνεμο για τη
συνέχιση των προσπαθειών μας, προκειμένου ένας
ιστορικός τίτλος να παραμένει ένας σύγχρονος και
επίκαιρος φάρος ενημέρωσης για τα ναυτιλιακά
δρώμενα.
Για τα Ναυτικά Χρονικά
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ΤΑ ΝΑΥΤΙΚΆ ΧΡΟΝΙΚΆ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΏΣΟΥΝ ΤΟΝ ΔΕΚΈΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2021 ΜΙΑ ΣΕΙΡΆ ΔΡΆΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ 90ΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΊΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΑΚΉ ΈΚΔΟΣΗ «90 ΧΡΌΝΙΑ-90 ΑΡΘΡΟΓΡΆΦΟΙ».
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Όραμά μας είναι η αναβίωση
της ναυτοσύνης των Ελλήνων
Άρθρο του Θεόδωρου Βενιάμη,
Προέδρου της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών

H χρονιά που αφήνουμε πίσω μας σημαδεύτηκε
από την εμφάνιση της πρωτοφανούς σε έκταση
παγκόσμιας πανδημίας, που εξακολουθεί να απειλεί την υγεία όλων μας και να μαστίζει τη διεθνή
οικονομία. Η ναυτιλία και οι ναυτικοί της, αν και
βρέθηκαν στη δίνη που προκάλεσε η πανδημία,
προσέφεραν και εξακολουθούν να προσφέρουν
με επαγγελματισμό υψηλού επιπέδου υπηρεσίες,
εξασφαλίζοντας τα βασικά αγαθά που χρειάζεται
η κοινωνία μας, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο έργο τους από τα επαναλαμβανόμενα περιοριστικά μέτρα σε όλες σχεδόν τις
χώρες του πλανήτη, τα κλειστά σύνορα και λιμάνια και τις δυσκολίες στις αλλαγές πληρωμάτων.
Σε αυτές τις πολύ απαιτητικές περιστάσεις, η
ναυτιλία, ως ο θεμελιώδης κρίκος της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας, αποδεικνύει τον αναντικατάστατο ρόλο της στη μεταφορά αγαθών,
με τους ναυτικούς μας να κερδίζουν επάξια τον
τίτλο «ήρωες της θάλασσας». Η ένταξη των ναυτικών στο καθεστώς των απαραίτητων εργαζομένων και ο εμβολιασμός τους κατά προτεραιότητα
αμέσως μετά το ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό θα είναι ένα πρώτο βήμα αναγνώρισης των
υπηρεσιών που προσφέρουν και θα συνδράμει
στην ανεμπόδιστη παροχή των θαλάσσιων μεταφορικών υπηρεσιών.

Εκτός από την πανδημία, που όλοι ελπίζουμε σύντομα να νικηθεί, η ναυτιλία καλείται, το
2021, να αντιμετωπίσει νέες υψηλές περιβαλλοντικές απαιτήσεις που έχουν τεθεί στη διεθνή
και ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα. Ήδη το 2020
αντεπεξήλθε με επιτυχία σε μια μεγάλης κλίμακας αλλαγή, που αφορούσε στη χρήση των νέων
ναυτιλιακών καυσίμων περιεκτικότητας 0,5% σε
θείο. Ο κλάδος, χωρίς την ουσιαστική υποστήριξη άλλων εμπλεκομένων μερών στην αλυσίδα
της ναυτιλιακής δραστηριότητας, ανταποκρίθηκε
στις απαιτήσεις και κατάφερε με συνεχείς προσπάθειες να μειώσει στο ελάχιστο τα προβλήματα προσαρμογής, εκμηδενίζοντας τις επιπτώσεις
στην εφοδιαστική αλυσίδα, παρά το γεγονός ότι
οι νέοι κανονισμοί δεν προσέφεραν όλα τα εχέγγυα μιας ασφαλούς και ομαλής μετάβασης.
Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη η νομοθετική διαδικασία για την υιοθέτηση μέτρων για τη μείωση των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία,
στην οποία ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός
των Ηνωμένων Εθνών έχει την ευθύνη διαμόρφωσης και υιοθέτησης ρεαλιστικών και αποτελεσματικών διεθνών μέτρων. Όλοι μας τασσόμαστε
υπέρ του περιορισμού των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου και της πλήρους απεξάρτησης του
κλάδου μας από τον άνθρακα, εφόσον προσφερ-

“Η ελληνική πλοιοκτησία και αυτή τη χρονιά
διατήρησε την πρωτοκαθεδρία στη διεθνή
ναυτιλιακή βιομηχανία, παρά τον έντονο
ανταγωνισμό που αντιμετωπίζει κυρίως
από Ανατολάς. Αντιπαρήλθε με επιτυχία τις
γεωπολιτικές και άλλες προκλήσεις, συνέχισε
να επενδύει σε σύγχρονα πλοία και να ανανεώνει
τον στόλο της, επιδεικνύοντας την αναγκαία
προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες
συνθήκες.

”
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θούν οι απαραίτητες και αποτελεσματικές επιστημονικές και τεχνολογικές λύσεις. Υποστηρίζουμε
επίσης το «Green Deal» και το όραμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία του περιβάλλοντος και της ζωής στον πλανήτη μας. Σε καμία
περίπτωση όμως δεν πρέπει, επ’ ονόματι του σκοπού αυτού, να αναπτυχθούν περιφερειακές πολιτικές εισπρακτικού χαρακτήρα με καθαρά και μόνο
οικονομική στόχευση.
Η ελληνική πλοιοκτησία και αυτή τη χρονιά διατήρησε την πρωτοκαθεδρία στη διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία, παρά τον έντονο ανταγωνισμό
που αντιμετωπίζει κυρίως από Ανατολάς. Αντιπαρήλθε με επιτυχία τις γεωπολιτικές και άλλες
προκλήσεις, συνέχισε να επενδύει σε σύγχρονα
πλοία και να ανανεώνει τον στόλο της, επιδεικνύοντας την αναγκαία προσαρμοστικότητα στις
μεταβαλλόμενες συνθήκες. Το επιχειρηματικό
δαιμόνιο, η τεχνογνωσία και η προσωπική ενασχόληση του Έλληνα πλοιοκτήτη με τα θέματα

της ναυτιλίας καθώς και η ναυτοσύνη των Ελλήνων αποτελούν, σε συνδυασμό με την ενίσχυση
της συλλογικότητας του κλάδου, τα εχέγγυα διατήρησης της ηγετικής παρουσίας της ελληνικής
ναυτιλίας στο μέλλον.
Στο εσωτερικό πεδίο, με τις τελευταίες μεταρρυθμιστικές διατάξεις της πολιτείας αναφορικά
με τη ναυτολόγηση Ελλήνων στα υπό ελληνική
σημαία πλοία, προσδοκούμε ότι θα δοθεί ουσιαστική ώθηση στο ελληνικό νηολόγιο και θα αναχαιτισθεί η ιδιαιτέρως ανησυχητική πτωτική του
πορεία. Παράλληλα, η ναυτιλία επιθυμεί να στείλει
ένα μήνυμα στην κοινωνία ότι μπορεί να αποτελέσει ένα ευρύ πεδίο επαγγελματικής διεξόδου
και αποκατάστασης. Είμαστε ένα ναυτικό έθνος,
με ιστορική παράδοση στη ναυτιλία και με τη
θάλασσα στο αίμα μας. Όραμά μας είναι η αναβίωση της ναυτοσύνης των Ελλήνων, η οποία θα
συμβάλει και στην περαιτέρω ενίσχυση των ήδη
ισχυρών δεσμών της ναυτιλίας με τον τόπο της.
Δεσμοί που σφυρηλατήθηκαν το 2020 και μέσα
από την πλούσια και ιδιαίτερα αποτελεσματική
δράση της «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ». Η άμεση ανταπόκριση της ναυτιλιακής οικογένειας στις αυξημένες
ανάγκες του Εθνικού Συστήματος Υγείας λόγω
της πανδημίας αλλά και η υλοποίηση, παρά τις
εγγενείς δυσκολίες, του φιλόδοξου προγράμματος βελτίωσης των υποδομών υγιεινής των δημόσιων νοσοκομείων αφήνουν έντονο το αποτύπωμα κοινωνικής αλληλεγγύης και προσφοράς του
ελληνικού εφοπλισμού.
Η ελληνική ναυτιλία υποδέχεται, λοιπόν, το 2021
με την ελπίδα ότι οι ορίζοντές της θα είναι πιο
γαλανοί και οι θάλασσες πιο ήρεμες.

Η Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς

Η Μη
Κερδοσκοπική
Εταιρεία
Κοινωνικήςιδρύθηκε
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Η ενίσχυση του ελληνικού
νηολογίου αποτελεί κοινό
πόθο όλων μας
Ο δρ Γεώργιος Δ. Πατέρας, πρόεδρος του ΝΕΕ, στη συνέντευξή του αναφέρεται
σε θέματα ανταγωνιστικότητας του ελληνικού νηολογίου, στην ανάγκη ανανέωσης
του ακτοπλοϊκού στόλου της Ελλάδας, καθώς και στη γενιά Ζ και στη σχέση της με
τα ναυτικά και ναυτιλιακά επαγγέλματα. Ακόμη, στέκεται στις προοπτικές της εγχώριας
ναυπηγικής βιομηχανίας και στην ανάγκη ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού.
Πολλοί αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι συνέδεαν τον χρόνο με την κίνηση,
τη μεταβολή και κατ’ επέκταση με την εξέλιξη και την πρόοδο.
Στον χώρο της Ναυτιλίας, τον οποίο έχω την τιμή να υπηρετώ εδώ και πολλά
χρόνια, τα τελευταία μάλιστα από τη θέση του Προέδρου του Ναυτικού
Επιμελητηρίου της Ελλάδος, τα «Ναυτικά Χρονικά» έκαναν ακριβώς αυτό,
«μετρούσαν τον χρόνο» στα ναυτιλιακά δρώμενα, μέσω όχι μόνο της απλής
καταγραφής των γεγονότων αλλά και των ουσιαστικών παρεμβάσεών τους σε
κρίσιμους τομείς, βάζοντας έτσι το δικό τους λιθάρι στο χτίσιμο του σύγχρονου
ελληνικού ναυτιλιακού οικοδομήματος.
Η Ναυτιλία ήταν και παραμένει ένας χώρος γεμάτος προκλήσεις, ειδικά για εμάς
τους Έλληνες, που εδώ και χιλιάδες χρόνια μεγαλώσαμε και ζυμωθήκαμε με τη
θάλασσα και τη ναυτοσύνη.
Αν με ρωτάτε λοιπόν τι περιμένω αλλά και τι εύχομαι στα «Ναυτικά Χρονικά», θα
σας έλεγα να παραμείνουν στην ίδια ρότα που χάραξαν μέχρι τώρα στα 90 χρόνια
της ζωής τους, με τον Δημήτρη Κωττάκη και τον άξιο συνεχιστή Ηλία Μπίσια στο
τιμόνι τους, ούτως ώστε να εξακολουθήσουν να αποτελούν «σημείο αναφοράς» για
τα ναυτιλιακά δρώμενα και για όλους όσοι υπηρετούν την Ελληνική Ναυτιλία.
Πόσο εισακούστηκαν οι επισημάνσεις του ΝΕΕ
ως προς τις νέες νομοθετικές παρεμβάσεις του
ΥΝΑΝΠ σε θέματα ανταγωνιστικότητας του
ελληνικού νηολογίου; Ποιος ο ρόλος του ΝΕΕ
στις νέες αυτές νομοθετικές παρεμβάσεις;
Θεσμικά, το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος είναι ο
επίσημος σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα ναυτιλίας και των ναυτιλιακών οικονομιών γενικότερα.
Οι συμβουλές και οι επισημάνσεις μας στις εκάστοτε κυβερνήσεις ασφαλώς και δεν αποτελούν υποδείξεις. Κατανοούμε ότι η άσκηση πολιτικής διακυβέρνησης ενίοτε επηρεάζεται από επιφυλάξεις, από
την προσπάθεια εξισορρόπησης και από διστακτικότητα. Στη βάση αυτή αποτιμούμε τη συνεργασία μας με τους αρμόδιους δημόσιους φορείς ως
θετική, όπως για παράδειγμα κατά την πρόσφατη
αντιμετώπιση της πανδημίας, όπου η πολιτεία ενήργησε έγκαιρα και αποτελεσματικά. στηρίζοντας την
ακτοπλοΐα, αλλά και σε άλλα θέματα.
Σημειώνω επίσης ότι, ως πρόεδρος του ΝΕΕ,
πάντα ενεργώ σύμφωνα με τον θεσμικό νόμο του

ΝΕΕ, ο οποίος αναφέρει «το ΝΕΕ ενεργεί πάντα
για την προστασία και την προαγωγή των συμφερόντων της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας μέσω
της συνεργασίας με όλα τα μέλη του και εντός
των ορίων του γενικού συμφέροντος του Κράτους και της Εθνικής Οικονομίας».
Η σταδιακή μείωση της ανταγωνιστικότητας
του ελληνικού νηολογίου πόσο έχει επηρεάσει
την προσέλκυση νέων μελών (και πλοίων) στα
μητρώα του ΝΕΕ;
Ο αριθμός των μελών μας είναι σταθερός σε
όλες τις κατηγορίες πλοίων και με πρόσφατη
απόφαση ενισχύεται με την εθελοντική εγγραφή
ποντοπόρων πλοίων αλλοδαπών νηολογίων, τα
οποία διαχειρίζονται εταιρείες εγκατεστημένες
στη χώρα μας.
Αναφερθήκατε στην ανταγωνιστικότητα του
ελληνικού νηολογίου. Πρέπει να γίνει κατανοητό
ότι η ενίσχυση του ελληνικού νηολογίου αποτελεί κοινό πόθο όλων μας, εντούτοις δεν είναι

90 ΧΡΟΝΙΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

γενικότερα αντιληπτή η σημαντική συνεισφορά
των ελληνικής διαχείρισης πλοίων ξένων νηολογίων
στην εθνική οικονομία, στις θέσεις εργασίας και στο
κύρος της χώρας.
Μελέτη του ΝΕΕ υπογραμμίζει την ανάγκη
ανανέωσης του ακτοπλοϊκού στόλου. Το ΝΕΕ,
σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών,
θα διεκδικήσει ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους 4,5 δισ.
ευρώ για τον στόχο αυτόν. Πόσο αισιόδοξος είστε
για το μέλλον της ακτοπλοΐας στη χώρα μας;
Η ανανέωση του ακτοπλοϊκού μας στόλου αποτελεί
επιτακτική ανάγκη για δύο θεμελιώδεις λόγους: αφενός για τη διατήρηση της συνοχής του νησιωτικού μας
χώρου με την ηπειρωτική Ελλάδα και αφετέρου για τη
συμμόρφωση στα απαραίτητα μέτρα που αφορούν την
κλιματική αλλαγή. Το φιλόδοξο αυτό σχέδιο του ΝΕΕ,
σε συνεργασία με την Ένωση Ακτοπλόων, έχει λάβει
θετική ανταπόκριση από τον πρωθυπουργό και τους
αρμόδιους υπουργούς. Το μέγεθος του εθνικού αυτού
έργου αλλά και το αντικείμενό του δημιουργούν πολλές προκλήσεις, που ευελπιστούμε ότι θα αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά.
Είναι πεποίθησή μου ότι η μελέτη θα έχει το ποθούμενο αποτέλεσμα για την ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου και το στηρίζω στο ότι έγινε σοβαρή
δουλειά, με μεθοδικότητα και επιστημονική διεθνώς
πρακτική, και έχει αξιολογηθεί σε συνάντηση του
υπουργού Οικονομικών με παραγωγικούς φορείς ως
η μόνη σωστά δομημένη και με πληρότητα μελέτη.
Η κρίση της πανδημίας κατέδειξε ότι η διεθνής
ναυτιλία αδυνατούσε να επικοινωνήσει σε
κυβερνήσεις και οργανισμούς τον σημαίνοντα
ρόλο της για το διεθνές εμπόριο. Για ποιους
λόγους θεωρείτε ότι ο ρόλος της ναυτιλίας συχνά
υπονομεύεται και ποιες πρωτοβουλίες θα πρέπει να
αναλάβουν τα εμπλεκόμενα μέρη της βιομηχανίας;
Πράγματι η ναυτιλία αντιμετώπισε και συνεχίζει να
αντιμετωπίζει σπασμωδικά και ανορθολογικά μέτρα
που έχουν επιβληθεί από πολλές χώρες και που διαταράσσουν την ομαλή διακίνηση των αγαθών και των
επιβατών. Δεν νομίζω ότι πρόκειται για οργανωμένη
υπονόμευση. Η προσαρμοστικότητα και οι «out of
the box» λύσεις αποτελούν πάγια χαρακτηριστικά
της φύσης της ναυτιλίας και θα μας βοηθήσουν να
ξεπεράσουμε και αυτόν τον σκόπελο.
Ποιες καινοτόμες κινήσεις θα μπορούσε να
αναλάβει το ΝΕΕ για την ενημέρωση της κοινής
γνώμης για τη σημασία της ναυτιλίας αλλά και για
την προσέλκυση νέων στα ναυτικά επαγγέλματα;
Έχω την εντύπωση ότι η οικονομική κρίση της τελευ24

ταίας δεκαετίας στην Ελλάδα, η παγκόσμια ύφεση
εξαιτίας της πανδημίας αλλά και ο κοινωνικός αντίκτυπος της πανδημίας έχουν δημιουργήσει συνθήκες αναθεώρησης της οπτικής με την οποία οι νέοι
μας σχεδιάζουν το μέλλον τους. Πιστεύω ότι τα ναυτικά και τα ναυτιλιακά επαγγέλματα έχουν γίνει ελκυστικότερα, δεδομένης και της σταθερής ανάπτυξης
του στόλου μας.
Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια
για την τόνωση της ναυπηγικής βιομηχανίας στη
χώρα μας. Ποια προβλήματα και ποιες δυστοκίες
του παρελθόντος θα πρέπει να αποφευχθούν,
προκειμένου οι Έλληνες πλοιοκτήτες να δείξουν
ξανά την εμπιστοσύνη τους στην εγχώρια
βιομηχανία;
Η ποιότητα εργασίας, το κόστος και ο χρόνος αποτελούν τα κριτήρια επιλογής των ναυπηγείων, των
εγκαταστάσεων και των συνεργείων στα οποία οι
ναυτιλιακές εταιρείες αναθέτουν τις ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες. Φαίνεται ότι οι αρνητικοί
παράγοντες που οδήγησαν στην απαξίωση τον κλάδο αυτά τα χρόνια έχουν εξαλειφθεί. Η τεχνογνωσία
υπάρχει και μαζί με την ορθολογική διαχείριση των
ναυπηγείων πιστεύω ότι θα προσελκύσουν πλοία
από την ελληνική και διεθνή ναυτιλία.
Η παρούσα κρίση αλλά και η ανταγωνιστική
πολιτική γειτονικών κρατών φαίνεται να επηρεάζουν
τις εταιρείες στον χώρο του θαλάσσιου τουρισμού.
Πώς πιστεύετε ότι ο κλάδος θα μπορέσει να
αντεπεξέλθει και σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία;
Θα μπορέσει να επιβιώσει χωρίς την ουσιαστική
κρατική στήριξη;
Πράγματι ο θαλάσσιος τουρισμός είναι μόνιμα στην
ατζέντα του ΝΕΕ. Οι εισηγήσεις μας στηρίζονται
στην ιδεατή γενική εικόνα, με στόχο τη μεγιστοποίηση των ωφελειών. Δηλαδή:
•
Ανάπτυξη του κλάδου με κριτήριο την
ποιότητα παρά την ποσότητα, που ευτελίζει
το τουριστικό προϊόν.
•
Προσέλκυση αλλοδαπών σκαφών για μόνιμο
ελλιμενισμό, που θα προσφέρουν εργασία στις
ποικίλες υπηρεσίες εξυπηρέτησης σκαφών
αναψυχής.
•
Απελευθέρωση της δραστηριοποίησης
αλλοδαπών σκαφών με την εφαρμογή
ενιαίων κανόνων και συνθηκών ανταγωνισμού.
Ευελπιστούμε το σκηνικό που μας επιφυλάσσει το
2021 να είναι γαλάζιο, με σκάφη κάθε λογής να διαπλέουν τις θάλασσές μας.
Καλή χρονιά στα Ναυτικά Χρονικά, που συμπληρώνουν 90 χρόνια στην πρωτοπορία της ναυτιλιακής
δημοσιογραφίας.

Ships Repairs, Workshop & Spare Parts

VARIETY OF SERVICES WITH TOP QUALITY
AND EFFICIENCY
• Diesel Generators Overhauling
• Main Engines Overhauling
• Steam Turbines
• Engine Machinery
• Deck Machinery

• Workshop Services

• Chris Marine LDM service
• Chris Marine HONX honing service
• Spare Parts

YOUR TRUSTED PARTNERS ROUND THE CLOCK AROUND THE WORLD

www.marine-experts.gr
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,
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Οφείλουμε όχι μόνο να
διαφυλάξουμε, αλλά και να
ενισχύσουμε τη ναυτοσύνη
του λαού μας
Στην αποκλειστική του συνέντευξη στα Ναυτικά Χρονικά, ο υπουργός Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, Ιωάννης Πλακιωτάκης, αναφέρεται στις πρωτοβουλίες
του υπουργείου για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού νηολογίου
και την αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης, για τις ανησυχίες που εγείρονται
για τις επενδυτικές κινήσεις των Κινέζων στο Πέραμα αλλά και για το επενδυτικό
ενδιαφέρον για τα περιφερειακά λιμάνια της χώρας. Ακόμη, στέκεται στο σημαντικό
έργο του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και στις προσπάθειες
βελτίωσης της επιχειρησιακής του δράσης. Τέλος, ο κ. Πλακιωτάκης δίνει το στίγμα του
για την κατεύθυνση που θα πρέπει να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
σε θέματα ναυτιλιακής πολιτικής.

H πρόσφατη νομοθεσία για την
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής σημαίας
ακόμη δεν φαίνεται να έχει το επιδιωκόμενο
αποτέλεσμα. Ποια είναι η επιδίωξή σας ως
προς το μεσοπρόθεσμο αποτέλεσμα των
νέων τροπολογιών και πώς έχουν αντιδράσει
οι κοινωνικοί εταίροι της ναυτιλίας κατά την
ψήφιση, αλλά και μετά τις τροπολογίες που
ψηφίστηκαν από τη Βουλή;

θώ σε αριθμούς, η επιδίωξή μας πάντως είναι να
έχουμε μεσοπρόθεσμα σημαντικό αριθμό νέων
εγγραφών ελληνόκτητων ποντοπόρων πλοίων (εκ
των περίπου 4.000 που φέρουν σημαία άλλη από
την ελληνική) στην εθνική σημαία. Προς τούτο,
θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με
τους κοινωνικούς εταίρους και σύντομα, με την
ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου, θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις.

Είναι ακόμη πολύ νωρίς να δούμε τα αποτελέσματα των παρεμβάσεών μας. Μην ξεχνάτε ότι οι
πιο πρόσφατες διατάξεις που σχετίζονται με την
ανταγωνιστικότητα και αφορούν τη φορολογία
των αλλοδαπών πληρωμάτων ψηφίστηκαν μόλις
πριν από λίγες ημέρες, ενώ η διαδικασία προσαρμογής όλου του αναγκαίου θεσμικού πλαισίου θα
ολοκληρωθεί τις πρώτες εβδομάδες του νέου
έτους.
Εξάλλου, η διαδικασία ανάκτησης σημαντικού
μέρους της ελληνόκτητης ναυτιλίας δεν είναι
αγώνας 100 μέτρων, είναι αγώνας αντοχής, που
ξεκινά πρώτα από την ανάκτηση της εμπιστοσύνης της ναυτιλιακής κοινότητας, την οποία
έχουμε καταφέρει να χτίσουμε από την αρχή της
διακυβέρνησής μας. Οι πρώτες αντιδράσεις των
κοινωνικών εταίρων στα νέα μέτρα ανταγωνιστικότητας ήταν ιδιαίτερα θετικές.
Άλλωστε, για την υλοποίησή τους εργασθήκαμε
σε πνεύμα αγαστής συνεργασίας. Στο παρόν χρονικό σημείο θα μου επιτρέψετε να μην αναφερ-

Αρκετοί παράγοντες της ναυτιλίας θεωρούν
ότι ο βασικός λόγος της μη ελκυστικότητας
του ελληνικού νηολογίου είναι οι δαιδαλώδεις
γραφειοκρατικές απαιτήσεις ως προς την
εγγραφή αλλά και τη διαγραφή ενός πλοίου από
το νηολόγιο. Ποιες κινήσεις θα υλοποιήσετε ως
προς τη βελτίωση αυτών των διαδικασιών; Για
ποιο λόγο έχουν καθυστερήσει οι βελτιώσεις
που απαιτούνται;
Επιτρέψτε μου καταρχήν ένα σχόλιο. Η επιλογή
σημαίας, που αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο
του πλοιοκτήτη, δεν σχετίζεται μόνο με τις διαδικασίες εγγραφής στο νηολόγιο –άλλωστε, τα
βασικά έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή σε κάθε νηολόγιο δεν διαφέρουν από σημαία
σε σημαία–, αλλά και με την εν γένει ανταγωνιστικότητά του, την οποία χτίζουμε σε νέες βάσεις,
που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες συνθήκες της ναυτιλίας. Ήδη έχουμε βελτιστοποιήσει
τις διαδικασίες εγγραφής και διαγραφής από και
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“Η διαδικασία ανάκτησης σημαντικού μέρους

Ο εκσυγχρονισμός της ναυτικής εκπαίδευσης
αποτελεί βασική σας προτεραιότητα. Ποιες είναι
οι επιδιώξεις σας για το επόμενο ακαδημαϊκό
έτος; Υπάρχουν σκέψεις για την επανεξέταση
του συστήματος εισαγωγής των υποψηφίων
αλλά και της μεγαλύτερης αυτονομίας των
Ακαδημιών από την κεντρική διοίκηση
του Πειραιά;

πάντα βασικό πυλώνα της πρωτοκαθεδρίας μας
στην παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία. Οφείλουμε λοιπόν όχι μόνο να διαφυλάξουμε, αλλά
και να ενισχύσουμε τη ναυτοσύνη του λαού μας
και ιδιαίτερα των νέων γενιών.
Ο ναυτικός του σήμερα, ο πλοίαρχος, ο μηχανικός, αλλά και τόσες άλλες κρίσιμες ειδικότητες,
αναγκαίες για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία
του πλοίου, δεν έχουν καμία σχέση με το επαγγελματικό προφίλ ακόμα και του ναυτικού της
περασμένης δεκαετίας.
Οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες που απορροφά
και ενσωματώνει με ραγδαίο ρυθμό η ναυτιλιακή
βιομηχανία στη διάρκεια των τελευταίων ετών εκ
των πραγμάτων έχουν δημιουργήσει πλέον ένα
νέο περιβάλλον, στο οποίο οι ναυτικοί καλούνται
να ασκήσουν τα καθήκοντά τους.
Αν θέλουμε λοιπόν να διατηρήσουμε αυτή την
ειδική σχέση που έχουμε ως Έλληνες με τη ναυτιλία, σε όλα τα επίπεδά της, δεν οφείλουμε μόνο
να προσαρμοστούμε, αλλά οφείλουμε συνάμα να
«χτίσουμε» έναν μηχανισμό ο οποίος διαρκώς
θα ενισχύει τις δεξιότητες των ναυτικών μας στο
διηνεκές.
Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, απαιτείται ένα
νέο ολιστικό σχέδιο. Ένα σχέδιο που θα ξεκινά από το «μηδέν» και θα επανακαθορίζει τη
ναυτική εκπαίδευση από την αρχή έως το τέλος.
Συνεπώς, ο πλήρης εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης και η προσαρμογή
της στα νέα σύγχρονα δεδομένα της ναυτιλιακής
βιομηχανίας είναι μονόδρομος.
Σε αυτή την προσπάθειά μας έχουμε ισχυρούς
συμμάχους τη «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ» της Ενώσεως
Ελλήνων Εφοπλιστών, με τη σημαντική και πολυεπίπεδη στήριξη που παρέχει απλόχερα στη
δημόσια ναυτική εκπαίδευση του τόπου μας,
το ιστορικό Ίδρυμα Ευγενίδου, που διαθέτει
μια τεράστια εμπειρία στα θέματα της ναυτικής
εκπαίδευσης, αλλά και άλλους εξίσου σημαντικούς φορείς της ναυτιλίας μας.
Έχουμε ήδη προχωρήσει αρκετά στους σχεδιασμούς μας και πολύ σύντομα, εντός του 2021,
θα είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε νομοθετικά,
ώστε να δημιουργήσουμε αυτό το νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον που απαιτούν οι καιροί.

Η Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση αποτελεί έναν
τομέα στον οποίο δίνουμε ξεχωριστή βαρύτητα,
διότι πιστεύουμε ακράδαντα ότι μέσα από μια
ισχυρή και σύγχρονη ναυτική εκπαίδευση μπορούμε να διασφαλίσουμε την αναβίωση της ναυτοσύνης των Ελλήνων.
Αυτή η ιδιαίτερη σχέση που έχουμε εμείς οι
Έλληνες με τα έργα της θάλασσας αποτελούσε

Αν και ο πρωθυπουργός ανέκαθεν ήταν
υπέρμαχος του πλαισίου που αφορά
την ιδιωτική εκπαίδευση, εντούτοις δεν
έχουν υλοποιηθεί ανατρεπτικές πολιτικές
ή νομοθετικές πρωτοβουλίες προς αυτή
την κατεύθυνση. Υπάρχουν σκέψεις ως
προς την επανεξέταση και αυτής της
προεκλογικής δέσμευσης της κυβέρνησης;

της ελληνόκτητης ναυτιλίας δεν είναι αγώνας
100 μέτρων, είναι αγώνας αντοχής.

”
προς το ελληνικό νηολόγιο, οι οποίες υλοποιούνται σε χρόνο μίας, το πολύ δύο ημερών.
Παρ’ όλα αυτά, η κυβέρνησή μας έχει δεσμευθεί
να προχωρήσει στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στη ναυτιλιακή κοινότητα, τόσο σε ό,τι
αφορά το πλοίο και τη νηολόγησή του όσο και
τη ναυτιλιακή εταιρεία. Η κυβέρνησή μας βρήκε
έργα πληροφορικής που αφορούν το πλοίο και
τους ναυτικούς τα οποία παρέμεναν στο συρτάρι
για πολλά χρόνια, όπως το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τη Ναυτιλία.
Εμείς προσδοκούμε να προκηρύξουμε αυτό το
εμβληματικό έργο, με χρηματοδότηση από το
ΕΣΠΑ και στο πλαίσιο της προγραμματικής μας
συμφωνίας με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2021. Παράλληλα θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε πλήρως και το Ταμείο Ανάκαμψης, προκειμένου να
ψηφιοποιήσουμε τα νηολόγια και τους εκατοντάδες χιλιάδες φακέλους πλοίων και εταιρειών, που
ανατρέχουν σε χρονικό βάθος πολλών δεκαετιών, ώστε να μπορούμε να μιλάμε για ένα πλήρως
ψηφιακό νηολόγιο.
Βλέπετε, η ελληνική ναυτιλία έχει τεράστια ιστορία
και μέσα από αυτές τις παρεμβάσεις μας θέτουμε
τις στέρεες βάσεις για ένα ακόμα πιο λαμπρό μέλλον, με βάση τις σύγχρονες τεχνολογίες.
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Ουδέποτε αποκλείσαμε την ιδιωτική εκπαίδευση από τα πλάνα μας. Παραμένει στους στόχους
μας το να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις
που απαιτούνται ώστε και η ιδιωτική ναυτική
εκπαίδευση να συμβάλει και αυτή στην παραγωγή στελεχών ικανών να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της σύγχρονης ναυτιλίας.
Αυτό που είπαμε, όμως, και που νομίζω ότι κανείς
δεν μπορεί να αρνηθεί είναι πως απαιτείται σχέδιο και πρόγραμμα για να φτάσουμε σε αυτό το
αποτέλεσμα. Αυτό το σχέδιο θα καθορίζει τους
όρους και τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες
η ιδιωτική ναυτική εκπαίδευση θα συμμετέχει και
αυτή στη συνολική προσπάθειά μας για την αναβίωση της ναυτοσύνης στον τόπο μας.
Αρκετοί επιχειρηματίες στο Πέραμα και στην
ευρύτερη περιοχή του Πειραιά ανησυχούν για
τις στρατηγικές κινήσεις των Κινέζων επενδυτών
στην περιοχή. Αρκετοί, επίσης, παράγοντες στις
Βρυξέλλες παρακολουθούν με σκεπτικισμό
τις κινήσεις των Κινέζων στη Μεσόγειο.
Θεωρείτε ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας για τη
ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος
από έναν ενδεχόμενο αθέμιτο ανταγωνισμό από
Κινέζους κατασκευαστές εντός της ελληνικής
επικράτειας;
Το πλαίσιο λειτουργίας της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης στη μετά την ιδιωτικοποίηση εποχή
του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς καθορίζεται
με σαφήνεια στη σύμβαση παραχώρησης του
λιμένα στον κινεζικό ναυτιλιακό όμιλο COSCO.
Ως εκ τούτου, δεν κατανοώ τις ανησυχίες που
εκφράζονται ένθεν και ένθεν για τη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη.
Τώρα, όσον αφορά τον σκεπτικισμό με τον
οποίο εκτιμάτε ότι παρακολουθούν οι Βρυξέλλες τις κινήσεις των Κινέζων στη Μεσόγειο, αυτό
που θα ήθελα να παρατηρήσω είναι πως, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την περίπτωση της Ελλάδας,
η Κίνα μέσω της COSCO έχει πραγματοποιήσει
ήδη, αλλά και σχεδιάζει να πραγματοποιήσει τα
επόμενα χρόνια, μια ιδιαίτερα σημαντική επένδυση που χρειάζεται η εθνική οικονομία του τόπου
μας.
Το λιμάνι του Πειραιά παραχωρήθηκε στην
COSCO, διότι επί της ουσίας για παραχώρηση μιλούμε και όχι για πώληση, μέσω διεθνούς
διαγωνισμού, στον οποίο θα μπορούσε να είχε
συμμετάσχει ελεύθερα όποιος το επιθυμούσε.
Το ελληνικό κράτος δεν απέκλεισε κανέναν από
το να υποβάλει τις επενδυτικές του προτάσεις.
Η COSCO ήταν αυτή που έσπευσε να καταθέσει
προσφορά.
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Πόσο ικανοποιημένος είστε από το ενδιαφέρον
που παρουσιάζεται από αλλοδαπούς επενδυτές
τόσο για περιφερειακούς λιμένες της χώρας όσο
και για ιστορικά ναυπηγεία; Πώς μπορεί η κυβέρνηση να διασφαλίσει ένα σταθερό επενδυτικό
περιβάλλον για τους επενδυτές, αλλά και ένα
ασφαλές και βιώσιμο εργασιακό πλαίσιο για τους
εργαζομένους και τις τοπικές κοινωνίες;
Πριν σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος
για το υψηλότατο ενδιαφέρον που υπάρχει για
τα ελληνικά λιμάνια, θα ήθελα να σας επισημάνω ότι ευθύς εξαρχής ξεκαθάρισα ότι υπάρχουν
δύο σημεία που είναι καθοριστικής σημασίας για
εμάς ώστε να θεωρήσουμε μια επενδυτική πρόταση ολοκληρωμένη. Το πρώτο σημείο αφορά το
επενδυτικό πλάνο του κάθε ενδιαφερομένου και
το δεύτερο τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας.
Για εμάς τα μεγάλα λιμάνια της χώρας αποτελούν μοχλούς ανάπτυξης της περιφέρειας και
της εθνικής οικονομίας, ενώ διαθέτουν συνάμα
ισχυρό γεωστρατηγικό χαρακτήρα. Ως εκ τούτου,
θεωρούμε απόλυτα φυσιολογικό το ενδιαφέρον
των εν δυνάμει επενδυτών να λαμβάνουν υπόψη
τους αυτές τις δύο παραμέτρους.
Το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον κατέστη
σαφές πριν από περίπου δύο μήνες, όταν ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της διαγωνιστικής
διαδικασίας του ΤΑΙΠΕΔ για την επενδυτική
αξιοποίηση των Οργανισμών Λιμένων Αλεξανδρούπολης και Ηγουμενίτσας, καθώς και για
την υπο-παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης
τμήματος του εμπορικού λιμένα της Καβάλας
«Φίλιππος Β΄». Αντίστοιχο ενδιαφέρον εκδηλώνεται ήδη και για τους υπόλοιπους επτά λιμένες,
με τις σχετικές διαδικασίες αξιοποίησης να ενεργοποιούνται άμεσα.
Η κινητικότητα αυτή δίνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα
στους διεθνείς επενδυτές ότι την επόμενη δεκαετία η Ελλάδα, μέσω των λιμένων της, θα παίζει
σημαίνοντα ρόλο στο διαμετακομιστικό εμπόριο
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, κάτι που ήδη
έχει διαφανεί από τη δραστηριότητα των Οργανισμών Λιμένων Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.
Ταυτόχρονα η επικαιροποίηση της εθνικής λιμενικής πολιτικής που ολοκληρώσαμε και σύντομα
θα θέσουμε σε διαβούλευση έρχεται να προσδώσει όχι μόνον αξιοπιστία, αλλά και τα απαραίτητα
εχέγγυα στη συνολική αναπτυξιακή προσπάθεια
του τομέα των συνδυαστικών μεταφορών και να
αναδείξει τις μεταρρυθμίσεις, τις ενέργειες και
τις παρεμβάσεις που πρέπει να λάβουν χώρα σε
κρίσιμους και αλληλοσυνδεόμενους τομείς του
εθνικού μεταφορικού συστήματος.
Μέσω αυτής της επικαιροποίησης θέτουμε δώδε-
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κα στόχους με περισσότερες από εξήντα επιμέρους δράσεις, καταδεικνύοντας και στοιχειοθετώντας την ανάγκη υιοθέτησης ενός νέου, σύγχρονου συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης.

“Για εμάς τα μεγάλα λιμάνια της χώρας αποτελούν
μοχλούς ανάπτυξης της περιφέρειας και της
εθνικής οικονομίας, ενώ διαθέτουν συνάμα
ισχυρό γεωστρατηγικό χαρακτήρα.

”

Υπάρχουν αρκετές αναφορές στα ΜΜΕ για την
ανάγκη εκσυγχρονισμού των σκαφών του ΛΣ
και αναβάθμισης του γενικότερου τεχνολογικού
εξοπλισμού, που ενδεχομένως να έχει
καθυστερήσει λόγω των οικονομικών δυσκολιών
της χώρας. Ποια είναι η πραγματική κατάσταση
ως προς τον εξοπλισμό του Σώματος;
Θα μου επιτρέψετε, πριν απαντήσω στο ερώτημά
σας, να σας επισημάνω το διαχρονικά σημαντικό
εθνικό έργο του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής.
Τα στελέχη του, γυναίκες και άνδρες, νυχθημερόν δίνουν έναν τιτάνιο αγώνα για την προστασία
των θαλάσσιων συνόρων μας, που είναι συνάμα
και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, για
την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος,
και τους ευχαριστώ γι’ αυτό.
Ο αγώνας αυτός δίνεται με απόλυτο σεβασμό
στις διεθνείς και ευρωπαϊκές συνθήκες και συμφωνίες, και όλα αυτά λαμβανομένου υπόψη ότι
δεν ζούμε και σε μια «γειτονιά» όπου ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο είναι κάτι αυτονόητο.
Δεν νομίζω πως υπάρχει νησί μας στο Ανατολικό
Αιγαίο που να μην έχω επισκεφθεί. Συνεπώς έχω
ιδίαν αντίληψιν του έργου που εκτελεί το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή και δεν μπορεί
κανείς, όσο και να προσπαθεί, να αμφισβητήσει ή
να υποβαθμίσει αυτό το έργο.
Και είναι σημαντικό για όλους εμάς στο υπουργείο το γεγονός πως ο ίδιος ο πρωθυπουργός,
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνώρισε το έργο
αυτό επισκεπτόμενος στη διάρκεια των εορτών
το Κεντρικό Λιμεναρχείο της Μυτιλήνης. Ένα
νησί που έχει σηκώσει μεγάλο βάρος του μεταναστευτικού ζητήματος που απασχολεί τη χώρα.
Όσον αφορά τώρα το εξοπλιστικό πρόγραμμα
του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, αυτό που βρήκα ερχόμενος στο Υπουργείο
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Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ήταν μια
συγκεχυμένη κατάσταση.
Υπήρχαν κάποια εξοπλιστικά προγράμματα σε
εξέλιξη, αλλά υπήρχαν και σημαντικά έργα, όπως
το Εθνικό Σύστημα Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας
Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ), που είχαν βαλτώσει.
Οι προσπάθειές μας να ανατάξουμε αυτά τα προγράμματα, να τα ενισχύσουμε και να διασφαλίσουμε και τη χρηματοδότησή τους ήταν και είναι
μεγάλες, αλλά σήμερα τα πράγματα είναι πολύ
καλύτερα απ’ ό,τι ήταν πριν από μερικούς μήνες.
Στοχεύουμε πλέον σε μια ολοκληρωμένη διαχείριση τόσο των θαλάσσιων συνόρων και για την
καταπολέμηση του εγκλήματος στη θάλασσα, έχοντας ήδη μια επικαιροποιημένη Εθνική Στρατηγική
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συνόρων, στη βάση
του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού του Frontex.
Παράλληλα είναι σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία για την εγκατάσταση ενός Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης
(ΕΣΟΘΕ). Πρόκειται για έργο συνολικού προϋπολογισμού 62 εκατ. ευρώ, το οποίο διασφαλίζει
την ενημέρωση για την κατάσταση στο θαλάσσιο
πεδίο ευθύνης του Λιμενικού Σώματος σε πραγματικό χρόνο και επί 24ωρου βάσεως. Με αυτόν
τον τρόπο, το ΕΣΟΘΕ, πέραν της προστασίας
των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα συμβάλει ενεργά στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και στην πάταξη
κάθε μορφής εγκληματικότητας και παραβατικότητας στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο.
Επίσης, θα θωρακίσει την ασφαλή ναυσιπλοΐα και
την αποτελεσματική παρακολούθηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας και θα μεγιστοποιήσει την
αποτελεσματικότητα των μέτρων για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.
Ακόμα, προωθούμε Ειδικό Εξοπλιστικό Πρόγραμμα για την αναβάθμιση των πλωτών, χερσαίων και εναέριων μέσων του Λιμενικού Σώματος.
Ενδεικτικά αναφέρω:
•
Το εξοπλιστικό πρόγραμμα για 30 πλωτά
μέσα, αλλά και το πρόγραμμα συντήρησης
των ιπτάμενων μέσων του Λιμενικού
Σώματος που επί σειρά ετών παρέμεναν
καθηλωμένα.
•
Το εξοπλιστικό πρόγραμμα για αναβάθμιση
εξοπλισμού και ιματισμού των ειδικών
ομάδων, αλλά και του συνόλου των
στελεχών.
•
Το εξοπλιστικό πρόγραμμα για συστήματα
επικοινωνιών και πληροφοριών.
•
Τη διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδίου
Ικανοτήτων για το Λιμενικό Σώμα –
Ελληνική Ακτοφυλακή, με έμφαση
στον ανθρώπινο παράγοντα.

Θα ήταν μεγάλη παράλειψή μου, εξάλλου, να μην
αναφερθώ στη γενναία συνεισφορά της «ΣΥΝΕΝΩΣΙΣ», μέσω της οποίας σημαντικοί Έλληνες
εφοπλιστές ενισχύουν το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή με δέκα σύγχρονα περιπολικά,
εκ των οποίων έχουμε ήδη παραλάβει και επιχειρούν τα τέσσερα και συν τω χρόνω θα παραλάβουμε και τα υπόλοιπα έξι.
Πέρα όμως από την προστασία των θαλάσσιων
συνόρων, η επιχειρησιακή επάρκεια του Λιμενικού Σώματος ενισχύεται και στον κλάδο της
Αστυνόμευσης, μέσα από στρατηγικές συνεργασίες για την πρόληψη και τη μείωση ατυχημάτων
στον θαλάσσιο χώρο.
Στην κατεύθυνση αυτή, επεκτείνουμε το Πληροφοριακό Σύστημα της Λιμενικής Αστυνομίας για
την επιτήρηση των θαλάσσιων δραστηριοτήτων, σε
συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό
Safe Water Sports, εκσυγχρονίζοντας και εξοπλίζοντας τις κατά τόπους λιμενικές αρχές με σύγχρονα
ηλεκτρονικά εποπτικά μέσα για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Ταυτόχρονα έχουμε ήδη αυξήσει τις οργανικές
θέσεις των στελεχών του Λιμενικού Σώματος –
Ελληνικής Ακτοφυλακής κατά 1.900, εκ των οποίων οι 900 αφορούν στο Ανατολικό Αιγαίο.
Συνεπώς, την ανάγκη εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, που, όπως αναφέρετε στο ερώτημά σας,
επισημαίνουν πολλά ΜΜΕ, την έχουμε επισημάνει
πρώτοι εμείς.
Οι πρόσφατες ανακοινώσεις των θεσμικών
οργάνων της ΕΕ σχετικά με την εισαγωγή και
της ναυτιλίας στο ETS έχουν χαρακτηριστεί από
πολλούς ειδικούς ως μια βεβιασμένη κίνηση.
Ποιες είναι οι επισημάνσεις σας ως προς την
πολιτική που θέλει να χαράξει η Επιτροπή
και ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβετε στο
Συμβούλιο Υπουργών ως προς το θέμα αυτό;
Για το θέμα αυτό έχω τοποθετηθεί πολλές φορές,
τόσο στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών
όσο και στις διμερείς συναντήσεις με Ευρωπαίους αξιωματούχους. Σε ό,τι αφορά την ποντοπόρο ναυτιλία, η κεντρική μας θέση είναι ότι η ΕΕ
θα πρέπει να αποφύγει τη λήψη περιφερειακού
μέτρου για μια παγκόσμια δραστηριότητα, όπως
η διεθνής ναυτιλία, και ότι οποιοδήποτε αγορακεντρικό μέτρο θα πρέπει να υιοθετηθεί από τον
ΙΜΟ, στο πλαίσιο της παγκόσμιας στρατηγικής
που υλοποιεί για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία. Αντίστοιχες
θέσεις και επιχειρηματολογία έχουν εκφραστεί
τόσο σε διπλωματικό όσο και σε υπηρεσιακό
επίπεδο.

Στο παρόν στάδιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπονεί ειδικές μελέτες αλλά και αξιολόγηση επιπτώσεων, για την κατάθεση νομοθετικής πρότασης
τον Ιούνιο του 2021, που θα αφορά την αναμόρφωση του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας ρύπων (ETS). Η ενσωμάτωση (και ο τρόπος
ενσωμάτωσης) της ναυτιλίας ή επιμέρους τομέων
δεν είναι γνωστός τον παρόντα χρόνο, ούτε τι θα
προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επ’ αυτού. Τόσο
εμείς όσο και οι φορείς της διεθνούς ναυτιλίας
θα καταθέσουμε τις απόψεις μας για να ληφθούν
υπόψη ήδη κατά την υποβολή της πρότασης στο
Κολέγιο των Επιτρόπων. Όταν η πρόταση έλθει
στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος, σε συνεργασία
με το Υπουργείο Περιβάλλοντος θα υποβάλουμε
τις προτάσεις μας, αναλόγως των προτεινόμενων
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέτρων, και θα επιδιώξουμε, όπως πάντα, τη δημιουργία συμμαχιών
με άλλα ναυτιλιακά κράτη-μέλη. Όπως όμως γίνεται αντιληπτό, η επιχειρηματολογία μας θα είναι
διαφορετική αν η Επιτροπή προτείνει ένταξη της
διεθνούς ναυτιλίας και άλλη αν προτείνει, στο
υφιστάμενο πρότυπο της αεροπλοΐας, την ένταξη μόνο των ταξιδιών εντός της ΕΕ ή με αφετηρία
και τερματισμό ευρωπαϊκό λιμάνι.
Με την ευκαιρία που μου δίνετε, θα ήθελα για μία
ακόμα φορά να εκφράσω τη μεγάλη ικανοποίησή
μου για τον συνδυασμό τεχνικών και λειτουργικών μέτρων για την παγκόσμια ναυτιλία, που ο
ΙΜΟ υιοθέτησε μετά από εντατικές και κρίσιμες
διαβουλεύσεις στις 20 Νοεμβρίου. Τα μέτρα
αυτά αποδεικνύουν ότι μπορούμε και πρέπει να
εμπιστευόμαστε τον ΙΜΟ στη χάραξη του πλέον
κατάλληλου δρόμου, που θα οδηγήσει τη διεθνή
ναυτιλία στην κλιματική ουδετερότητα, μέσα από
τη μακρόπνοη στρατηγική του. Όπως προανέφερα, το ίδιο ισχύει και σε μέτρα οικονομικού
χαρακτήρα (αγορακεντρικά), όπου η προτίμησή
μας είναι σαφώς υπέρ της επιβολής ενός τέλους
στο καύσιμο (fuel levy), ως δικαιότερου και πρακτικότερου να εφαρμοσθεί.
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ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Η πράσινη μετάβαση
δεν είναι αιτία πολέμου
αλλά ευκαιρία συνεργασίας*
Η πράσινη ανάπτυξη της πατρίδας, η ενεργειακή στρατηγική της Ελλάδας και
της Ευρώπης αλλά και το μέλλον της χώρας ως ενεργειακού κόμβου αποτέλεσαν
προτεραιότητα του υπουργού Κωστή Χατζηδάκη κατά τη θητεία του στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας από τις 9 Ιουλίου 2019 έως τις 5 Ιανουαρίου 2021.
Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στην αποκλειστική του συνέντευξη
στα Ναυτικά Χρονικά, πριν αναλάβει υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
στον ανασχηματισμό του Ιανουαρίου 2021, ανοίγει τα χαρτιά του για θέματα
περιβάλλοντος, ενέργειας αλλά και μεταφορών.
Την πορεία του περιοδικού την παρακολουθώ εδώ και πολλά χρόνια από την
εποχή της Ευρωβουλής, όταν ήμουν πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών.
Τα «Ναυτικά Χρονικά» είναι σημείο αναφοράς στον ναυτιλιακό χώρο. Με τη
συμπλήρωση 90 χρόνων παρουσίας, εύχομαι στον διευθυντή, κ. Ηλία Μπίσια,
και στην εκδοτική ομάδα των «Ναυτικών Χρονικών» κάθε καλό. Να συνεχίσουν
για πολλά χρόνια ακόμα να στηρίζουν τη Ναυτιλία και να αναδεικνύουν
τη ναυτοσύνη των Ελλήνων.

«Το 2021 πρέπει να δώσουμε τη μάχη για την
ανάπτυξη» αναφέρατε στη Βουλή των Ελλήνων
κατά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό
του επόμενου έτους και υπενθυμίσατε από
το βήμα ότι το μεταναστευτικό, η όξυνση των
προβλημάτων με την Τουρκία, η μάστιγα του
κορονοϊού και η ύφεση που προκάλεσε αυτή
η μεγάλη κρίση υπήρξαν οι βασικές προκλήσεις
που αντιμετώπισαν η κυβέρνηση και η ελληνική
κοινωνία. Πόσο αισιόδοξος είστε για το 2021;
Αντιμετωπίσαμε τις προκλήσεις που αναφέρατε
έγκαιρα και με διαχειριστική επάρκεια. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε απέναντί τους και το 2021.
Αυτή τη φορά, όμως, από καλύτερες βάσεις.
Στο μεταναστευτικό είμαστε πλέον πιο οργανωμένοι, έχουμε καλύτερες υποδομές, γίνονται
περισσότεροι έλεγχοι. Σε σχέση με την Τουρκία
έχουμε απαντήσει αποφασιστικά: Με τον αγωγό East Med. Με το Ναυτικό μας στο Αιγαίο και
στην Ανατολική Μεσόγειο. Με τις συμφωνίες με
την Ιταλία, την Αίγυπτο και την Αλβανία για τα
θέματα των θαλάσσιων ζωνών και της υφαλοκρη* Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 2020, πριν από τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης στις 4 Ιανουαρίου 2021, όπου ο κ. Χατζηδάκης
ορίστηκε νέος υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

πίδας. Με τις συμμαχίες που χτίζουμε στη Μέση
Ανατολή και στη Δύση.
Στο υγειονομικό επίπεδο, έχουν ξεκινήσει οι
εμβολιασμοί και βάσιμα πλέον μπορούμε να ελπίζουμε ότι η πανδημία θα τεθεί υπό έλεγχο μέσα
στο πρώτο εξάμηνο του 2021.
Στο οικονομικό επίπεδο, δεν έχουμε πλέον τον
«στενό κορσέ» των πρωτογενών πλεονασμάτων.
Αλλά έχουμε ως σύμμαχό μας τους πόρους του
Ταμείου Ανάκαμψης. Παράλληλα, η κυβέρνηση
έχει κάνει όλο το προηγούμενο διάστημα –και
συνεχίζει να κάνει– μια συστηματική προσπάθεια
ώστε να μπουν οι βάσεις της ισχυρής και βιώσιμης ανάπτυξης την επόμενη ημέρα. Εισήχθησαν
περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις για το 2021.
Προχωρά ο ψηφιακός μετασχηματισμός του
κράτους.
Στο δικό μας υπουργείο, ο εκσυγχρονισμός και
η απελευθέρωση της ενέργειας, η εξυγίανση
της ΔΕΗ και το μεγάλο ενδιαφέρον για επενδύσεις στις ΑΠΕ στέλνουν θετικά μηνύματα
στον ενεργειακό τομέα. Από την άλλη πλευρά,
ο περιβαλλοντικός νόμος που μειώνει ριζικά τις
περιβαλλοντικές άδειες από τα 6-8 χρόνια στις
100-150 ημέρες και η μεγάλη μεταρρύθμιση για
τη χωροταξία, με τη γρήγορη εκπόνηση Τοπικών

90 ΧΡΟΝΙΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

“Στόχος του ΕΣΕΚ είναι μέχρι το 2030 να έχει
επιτευχθεί σε ειδικούς πλόες, με ανάλογη μελέτη
και σε συνεργασία με τη ναυτιλιακή κοινότητα,
η δυνατότητα ηλεκτροδότησης των πλοίων με την
ανάπτυξη τόσο των κατάλληλων υποδομών όσο
και ενός ρυθμιστικού πλαισίου, που θα δίνει τη
δυνατότητα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας
από και προς τα πλοία.

”

Πολεοδομικών Σχεδίων, τον εκσυγχρονισμό του
καθεστώτος χρήσεων γης, την αντιμετώπιση των
καθυστερήσεων στις πολεοδομίες και τον περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης, θέτουν τα
θεμέλια για ανάπτυξη με «πράσινο» χρώμα. Είμαι
λοιπόν αισιόδοξος. Και η αισιοδοξία αυτή βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα!
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την πρώτη στιγμή
έχει καταστήσει σαφείς τις προτεραιότητές της,
οι οποίες έχουν επίκεντρο το περιβάλλον. Μέσω
της Πράσινης Συμφωνίας η Ευρώπη επιδιώκει να
καταστεί η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος
έως το 2050. Υπάρχει διάλογος μεταξύ των
αρμόδιων υπουργείων για την ανάπτυξη των
«πράσινων» μεταφορών, μεταξύ των οποίων π.χ.
θα ήταν και η κατασκευή ηλεκτρικών πορθμείων,
στην Ελλάδα;
Δεν υπάρχει μόνο διάλογος. Υπάρχει μετρήσιμο
έργο! Ο νόμος για την ηλεκτροκίνηση, τον οποίο
επεξεργαστήκαμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών, και το αντίστοιχο πρόγραμμα επιδότησης αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων
«Κινούμαι Ηλεκτρικά» είναι τέτοια παραδείγματα.
Το πρόγραμμα πάει μάλιστα πολύ καλά, καθώς
στους τέσσερις μήνες που «τρέχει» έχουν γίνει
αιτήσεις για περισσότερα ηλεκτρικά ΙΧ από αυτά
που είχαν πουληθεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια!
Σε ό,τι αφορά τα λιμάνια και τη ναυτιλία, δεν
υπάρχει αμφιβολία ότι τα πράγματα διεθνώς
κινούνται προς την κατεύθυνση του σταδιακού
εξηλεκτρισμού και της αντικατάστασης καυσίμων, ενσωματώνοντας σε πολλές περιπτώσεις
τοπικά συστήματα ηλεκτροπαραγωγής με έξυπνα
δίκτυα και συστήματα διαχείρισης.
Σχετικές προβλέψεις περιλαμβάνει το Εθνικό
Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) που
καταθέσαμε πέρυσι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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Καθώς όμως η χώρα μας βρίσκεται σε εμβρυϊκό στάδιο σε αυτό το μέτωπο, το πρώτο βήμα
θα είναι η εκπόνηση μελετών κόστους-οφέλους
σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία και
υπηρεσίες. Στόχος του ΕΣΕΚ είναι μέχρι το 2030
να έχει επιτευχθεί σε ειδικούς πλόες, με ανάλογη μελέτη και σε συνεργασία με τη ναυτιλιακή
κοινότητα, η δυνατότητα ηλεκτροδότησης των
πλοίων με την ανάπτυξη τόσο των κατάλληλων
υποδομών όσο και ενός ρυθμιστικού πλαισίου,
που θα δίνει τη δυνατότητα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από και προς τα πλοία.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι, στο πλαίσιο αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, έχει
εκφραστεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον για δάνεια που
θα κατευθυνθούν σε επενδύσεις που αφορούν
σε τεχνολογίες για την από ξηράς ηλεκτροδότηση πλοίων (cold ironing), οι οποίες μπορούν να
βοηθήσουν τα λιμάνια μας να γίνουν πιο «πράσινα», μειώνοντας σημαντικά τις παραγόμενες
εκπομπές ρύπων. Επιπρόσθετος στόχος είναι η
προώθηση δράσεων βελτίωσης της ενεργειακής
τους απόδοσης και υιοθέτησης συστημάτων
ενεργειακής διαχείρισης σε επίπεδο λιμένων,
συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ενεργειακής
αποδοτικότητας, που είναι άλλωστε μία από τις
βασικές πολιτικές μας προτεραιότητες.
Η δέσμευση της σημερινής Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για μια πιο «πράσινη Ευρώπη» οδηγεί
ορισμένες ναυτιλιακές ενώσεις και φορείς να
θεωρούν ότι τα ευρωπαϊκά όργανα πολλές
φορές, υπό πίεση ίσως από τους Πράσινους
ευρωβουλευτές και τις κυβερνήσεις του
Βορρά, βιάζονται να προτείνουν νομοθεσίες
χωρίς να γνωρίζουν τον πραγματικό αντίκτυπο
στις εξειδικευμένες ευρωπαϊκές βιομηχανίες.
Λαμβάνοντας υπόψη τη θητεία σας στην
Επιτροπή Μεταφορών στο Ευρωκοινοβούλιο
αλλά και στο Υπουργείο Μεταφορών, πόσο
δικαιολογημένη θεωρείτε τη συγκεκριμένη
αντίδραση στις πολιτικές δεσμεύσεις των
Βρυξελλών;
Αυτό που ίσως δεν έχει γίνει πλήρως κατανοητό σε
όλους όσοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα είναι
ότι η λεγόμενη «πράσινη μετάβαση» και η ανάπτυξη δεν είναι έννοιες ασύμβατες. Δεν υπάρχει
αμφιβολία ότι η πράσινη μετάβαση είναι πολιτική
προτεραιότητα τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
όσο και της ελληνικής κυβέρνησης. Αυτό όμως σε
καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι κατά τη μετάβαση αυτή πρέπει να πληγεί η οικονομική ανάπτυξη
και να μη ληφθούν υπόψη οι ανάγκες της βιομηχανίας. Αυτό το έχουμε εξηγήσει στις Βρυξέλλες.

Η κυβέρνησή μας έχει ξεκαθαρίσει, για παράδειγμα, ότι θέλει να έχει τον επιχειρηματικό κόσμο
σύμμαχο σε αυτή την προσπάθεια, τόσο διότι,
όταν συνεργαζόμαστε, μπορούμε να πετύχουμε
γρηγορότερα και ευκολότερα τους φιλόδοξους
κλιματικούς στόχους που έχουμε θέσει όσο και
διότι αυτό είναι προς όφελος, εν τέλει, των ίδιων
των επιχειρήσεων και των βιομηχανιών. Καθώς
όσες από αυτές προσαρμοστούν γρηγορότερα
στη νέα πραγματικότητα θα είναι και αυτές που
θα δρέψουν τους καρπούς της αυριανής οικονομικής ανάπτυξης. Αυτή είναι η προσέγγισή μας. Η
πράσινη μετάβαση δεν είναι αιτία πολέμου. Είναι
ευκαιρία συνεργασίας, ούτως ώστε τα οφέλη της
να διαχυθούν σε όλους: στο περιβάλλον φυσικά,
στην κοινωνία των πολιτών, στις επιχειρήσεις και
στη βιομηχανία, στην ίδια την εθνική οικονομία!
Η σταδιακή εξάλειψη των πλαστικών μιας
χρήσης έχει οδηγήσει αρκετά ναυτιλιακά κράτη
να υιοθετήσουν συγκεκριμένες και ενίοτε
δραστικές νομοθεσίες, που αφορούν τη μείωση
ή και την κατάργηση της χρήσης πλαστικών
ειδών μιας χρήσης στον στόλο των πλοίων
τους. Λαμβάνοντας υπόψη το εύθραυστο
οικοσύστημα των ελληνικών θαλασσών αλλά και
τον ρόλο της κρουαζιέρας, της ακτοπλοΐας και
του yachting για την περιφερειακή ανάπτυξη,
τι κινήσεις θα θέλατε να δρομολογήσετε
προς αυτή σας την πολιτική προτεραιότητα;
Η προστασία των θαλασσών και των ακτών
είναι για εμάς βασική προτεραιότητα. Με τον
ν. 4736/2020 για την απόσυρση των πλαστικών
μιας χρήσης ενσωματώσαμε τη σχετική κοινοτική νομοθεσία (ήμασταν μάλιστα από τις πρώτες
χώρες στην ΕΕ που το έκανε αυτό!) και την ενισχύσαμε με επιπλέον εθνικά μέτρα.
Απαγορεύονται λοιπόν μια σειρά πλαστικών μιας
χρήσης από τον Ιούλιο του 2021 και έξι μήνες
νωρίτερα στο Δημόσιο! Το κάνουμε για λόγους
προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και προστασίας των θαλασσών μας, που είναι πλούτος
για τη χώρα. Και αυτό είμαι βέβαιος ότι το συνειδητοποιεί απολύτως η ναυτική οικογένεια.
Με τον ίδιο νόμο εισαγάγαμε μάλιστα και την
υποχρέωση δημιουργίας συστήματος για τη συλλογή και την επεξεργασία των αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη, το οποίο, όσο
και αν ακούγεται παράξενο, αποτελεί το 27% της
θαλάσσιας ρύπανσης.
Ο νόμος επίσης προβλέπει την υποχρέωση των
παραγωγών να καθαρίζουν τις παραλίες και τις
ακτές από τη ρύπανση που προκαλούν τα πλαστικά προϊόντα τους (φίλτρα τσιγάρων και αλι-

ευτικά εργαλεία). Αυτό, σε συνδυασμό με την
ευρωπαϊκή οδηγία 2019/883, η οποία βρίσκεται
σε διαδικασία ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο
μέσω Κοινής Υπουργικής Απόφασης (των
συναρμόδιων Υπουργείων Ναυτιλίας, Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Τουρισμού και Περιβάλλοντος),
αλλάζει τα πάντα στη διαχείριση των αποβλήτων
στα πλοία και στις λιμενικές εγκαταστάσεις. Ειδικότερα, μιλούμε για υποχρεωτική συλλογή των
αποβλήτων από τα πλοία σε χωριστά ρεύματα,
ώστε να διευκολύνονται η επαναχρησιμοποίηση
και η ανακύκλωση των αποβλήτων που προέρχονται από τα πλοία.
Οι θάλασσές μας είναι από τις πιο καθαρές και
φιλόξενες στον κόσμο. Αναβαθμίζουν το τουριστικό μας προϊόν και συμβάλλουν αποφασιστικά
στο ΑΕΠ και στην οικονομία. Γι’ αυτόν τον λόγο
η προστασία και η ανάδειξή τους είναι για εμάς
αδιαπραγμάτευτη αξία!
Η κυβέρνηση προχωρά με ένα φιλόδοξο σχέδιο
αλλαγής σελίδας των λιγνιτικών περιοχών
της χώρας μέσω της δημιουργίας ενός νέου
παραγωγικού μοντέλου. Πώς αντιδρούν στις
νομοθετικές αυτές πρωτοβουλίες οι κοινωνικοί
εταίροι αλλά και οι τοπικές κοινωνίες;
Η απολιγνιτοποίηση είναι το όχημα μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών της χώρας σε μια
νέα εποχή οικονομικής ανάπτυξης με στήριξη
της απασχόλησης. Η –καθαρή πλέον– ενέργεια
είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες του νέου
μοντέλου, μαζί όμως με τη βιομηχανία, την έξυπνη αγροτική παραγωγή, τον βιώσιμο τουρισμό,
την τεχνολογία, την εκπαίδευση. Θα αντλήσουμε γι’ αυτό χρηματοδότηση άνω των 5 δισ. από
εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Ενώ οι δεκαέξι πιο εμβληματικές επενδύσεις που έχουν προταθεί ξεπερνούν σε αξία τα 3,5 δισεκατομμύρια!
Όλα αυτά μάλιστα συμβαίνουν ενώ ήδη εφαρμόζεται το μεγαλύτερο μέρος των δώδεκα επιμέρους μέτρων μετάβασης τα οποία ανακοινώσαμε
στις αρχές του 2020. Βεβαίως, με αυτό το σχέδιο
αλλάζει συνολικά ένα οικονομικό μοντέλο δεκαετιών γι’ αυτές τις περιοχές. Είναι λογικό, επομένως,
να υπάρχουν ερωτηματικά και προβληματισμοί.
Ωστόσο, οι τοπικές κοινωνίες βλέπουν λοιπόν
ότι είμαστε μια κυβέρνηση με ολοκληρωμένο και
σφαιρικό σχέδιο για την απολιγνιτοποίηση. Και
γι’ αυτόν τον λόγο διαψεύστηκαν όσοι έβλεπαν
εκτεταμένη κοινωνική αντίδραση.
Προχωρήσαμε συνδυάζοντας τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές, την επιστήμη και τη διαβούλευση
με την τοπική κοινωνία. Και γι’ αυτόν τον λόγο ο
σχεδιασμός αυτός απαντά πειστικά στις τοπικές
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“Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η πράσινη μετάβαση
είναι πολιτική προτεραιότητα τόσο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και της ελληνικής
κυβέρνησης. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση
δεν σημαίνει ότι κατά τη μετάβαση αυτή πρέπει
να πληγεί η οικονομική ανάπτυξη.

”

ανάγκες. Με ένα πρόγραμμα οικονομικής ανάπτυξης που αλλάζει, φυσικά, περιβάλλον. Που αλλάζει
ριζικά τη ζωή στις λιγνιτικές περιοχές. Αλλά προς
το καλύτερο!
Η Ελλάδα φιλοδοξεί να καταστεί ενεργειακός
κόμβος στην περιοχή των Βαλκανίων με την
προώθηση διακρατικών ενεργειακών έργων,
όπως το FSRU Αλεξανδρούπολης. Θεωρείτε
ότι η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει εγγυητή
για την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής και
ευρύτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Πώς κρίνετε
τις αμερικανικές βλέψεις για επενδύσεις σε έργα
ενέργειας και λιμενικών υποδομών της χώρας;
Η κυβέρνησή μας διαθέτει έναν πολυεπίπεδο
ενεργειακό σχεδιασμό, ο οποίος περιλαμβά-
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νει, φυσικά, και τα διεθνή ενεργειακά πρότζεκτ:
Tον τερματικό σταθμό επαναεριοποίησης φυσικού αερίου της Αλεξανδρούπολης, το λεγόμενο
FSRU. Την υπόγεια αποθήκη φυσικού αερίου της
Καβάλας. Τον ελληνοβουλγαρικό διασυνδετήριο
αγωγό IGB. Τον αγωγό East Med. Και φυσικά τον
αγωγό ΤΑΡ, που τέθηκε σε πλήρη εμπορική λειτουργία με το ξεκίνημα του 2021.
Όλα αυτά είναι πρότζεκτ τα οποία μπορούν να
προσφέρουν πολλά οφέλη: Να στηρίξουν την
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Να δημιουργήσουν νέες και ποιοτικές θέσεις εργασίας. Να
συμβάλουν στην επιτυχία της ενεργειακής μας
στρατηγικής, η οποία έχει ως απώτερο στόχο
την ενεργειακή αυτονομία και ασφάλεια τόσο
της χώρας μας όσο και της ίδιας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Και να ενισχύσουν, τελικά, σε μια κρίσιμη
γεωπολιτικά περίοδο, τον περιφερειακό ενεργειακό ρόλο της πατρίδας μας. Σε αυτό το πλαίσιο
είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική η διαπίστωση ότι
υπάρχει ισχυρό αμερικανικό ενδιαφέρον για τα
πρότζεκτ αυτά. Διότι η αμερικανική παρουσία,
επιπλέον των πλεονεκτημάτων που μόλις περιέγραψα, μπορεί σε κάποιο βαθμό να λειτουργήσει
και ως προστασία της Ελλάδος σε μια κρίσιμη
γεωπολιτικά περίοδο.
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ΥΦΥΠΟΥΡΓΌΣ ΝΑΥΤΙΛΊΑΣ ΚΎΠΡΟΥ

Επιβάλλεται να βελτιώσουμε
την εικόνα της ναυτιλίας
στα θεσμικά όργανα της ΕΕ
Ο υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου, Βασίλης Δημητριάδης, μιλά στα Ναυτικά
Χρονικά για τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Κύπρου ως ναυτιλιακού κέντρου,
τις πολιτικές πρωτοβουλίες που θα αναλάβει για την προσέλκυση νέων Κυπρίων στο
ναυτικό επάγγελμα και τις έντονες γεωπολιτικές ζυμώσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.
Με γνώμονα την επαγγελματική του πορεία στις Βρυξέλλες σε διάφορα πόστα,
αναφέρεται στο κατά πόσο ακούγεται η φωνή της Κύπρου στα ευρωπαϊκά ναυτιλιακά
δρώμενα και στα κίνητρα που θα παράσχει το υφυπουργείο προκειμένου η κυπριακή
ναυτιλιακή βιομηχανία να προσαρμοστεί ομαλά στις φιλόδοξες ευρωπαϊκές βλέψεις
για μια πράσινη ναυτιλία.

Η 90χρονη πορεία των «Ναυτικών Χρονικών» είναι άμεσα συνυφασμένη
με την Ελληνική Ναυτιλία, τις παραδόσεις, την αξία της ναυτοσύνης, τις προκλήσεις
και τα επιτεύγματά της. Εύχομαι στον φίλο Ηλία Μπίσια και σε όλη τη
δημοσιογραφική οικογένεια των «Ναυτικών Χρονικών» να συνεχίσουν
αυτό το ωραίο ταξίδι στήριξης και προβολής της ναυτιλίας με μεράκι, αγάπη,
πάθος και ενθουσιασμό. Χρόνια πολλά, καλοτάξιδοι και πάντα με ούριους ανέμους!

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένας αυξανόμενος
αριθμός διαχειριστριών εταιρειών που
μετεγκαθίστανται στην Κύπρο. Για ποιους
λόγους θεωρείτε ότι πολλές εταιρείες επιλέγουν
πλέον την Κύπρο ως βάση των δραστηριοτήτων
τους; Ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβετε
προκειμένου να διατηρήσετε ή/και να αυξήσετε
την παρουσία τους στη νήσο;
Στην Κύπρο έχει διαμορφωθεί ένα ποιοτικό
σύμπλεγμα ναυτιλιακών δραστηριοτήτων. Η
έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επέκταση του φορολογικού συστήματος της Κύπρου,
ως συμβατό με τις Κατευθυντήριες Γραμμές περί
Κρατικών Ενισχύσεων στον Τομέα των Θαλάσσιων Μεταφορών, για ακόμα δέκα χρόνια παρέχει
σταθερότητα και βεβαιότητα στις εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και επιτρέπει
να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους χωρίς
ουσιώδεις αλλαγές στο φορολογικό πλαίσιο. Η
εν λόγω απόφαση της ΕΕ μάς επιτρέπει να εντάξουμε στο υφιστάμενο πλαίσιο κάποια επιπρόσθετα πλεονεκτήματα για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής ναυτιλίας.
Τις επόμενες εβδομάδες, το φορολογικό πλαίσιο της ναυτιλίας θα εμπλουτιστεί με περαιτέρω
φορολογικά κίνητρα (φορολογικές εκπτώσεις

μέχρι και 30%), για φιλικότερα προς το περιβάλλον πλοία. Έχουμε επίσης καταργήσει τα αρχικά
τέλη εγγραφής και τα τέλη υποθήκευσης πλοίων.
Εντός του 2021 θα προχωρήσουμε στην περαιτέρω ψηφιοποίηση των υπηρεσιών μας και στη
δημιουργία πλατφόρμας μονοθυριδικής εξυπηρέτησης (one-stop-shop), που θα μας δώσει την
ευκαιρία να εμπλουτίσουμε περαιτέρω την ήδη
ποιοτική εξυπηρέτηση που απολαμβάνουν οι
συναλλασσόμενοι με το υφυπουργείο, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής ναυτιλίας.
Έχετε διατελέσει εθνικός εμπειρογνώμονας
για θέματα ναυτιλιακής πολιτικής στη Γενική
Διεύθυνση Μεταφορών και Κινητικότητας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θεωρείτε ότι η φωνή
της Κύπρου εισακούγεται στις Βρυξέλλες
σε ό,τι αφορά θέματα ναυτιλιακής πολιτικής;
Υπάρχει κοινή γραμμή με τον Πειραιά
σε θέματα ευρωπαϊκής ναυτιλιακής πολιτικής;
Υπηρέτησα στις Βρυξέλλες σε διάφορα πόστα
για δώδεκα χρόνια, όπως ναυτιλιακός σύμβουλος
της Κύπρου, σύμβουλος σε Γραφείο Επιτρόπου,
εθνικός εμπειρογνώμονας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για κράτη-μέλη της ΕΕ με μικρό αριθμό
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“Η γαλάζια ανάπτυξη και κατ’ επέκταση όλα τα
επαγγέλματα που απορρέουν από τη θάλασσα
παρουσιάζουν εξαιρετική προοπτική και
αποτελούν πηγή ανάπτυξης για την εθνική
οικονομία.

”

ψήφων στο Συμβούλιο αλλά με μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία σε έναν τομέα, το να ακούγεται
η φωνή τους και να επηρεάζουν τις εξελίξεις δεν
είναι κάτι που επιτυγχάνεται μέσα σε μία ημέρα.
Χρειάζεται δικτύωση, παράθεση επιχειρημάτων
με τεκμηρίωση, ενεργό και εποικοδομητική συμμετοχή, επίδειξη συμβιβαστικού πνεύματος και
να είσαι καλός ακροατής στις θέσεις των άλλων
κρατών, με σεβασμό στην αντίθετη άποψη. Αυτά
είναι τα συστατικά πάνω στα οποία οικοδομείται
αξιοπιστία και εμπιστοσύνη, για να εισακούγεται η
άποψή σου στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Εκτιμώ
ότι η άποψη της Κύπρου στα ευρωπαϊκά ναυτιλιακά δρώμενα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και θα
ενισχύεται όλο και περισσότερο. Με την Ελλάδα
υπάρχει σύμπλευση στις αρχές που πρέπει να διέπουν την ευρωπαϊκή ναυτιλιακή πολιτική.
Ποιες είναι οι στρατηγικές σας επιδιώξεις
ως προς τις ναυτιλιακές σχέσεις Ελλάδας
και Κύπρου, τόσο σε επίπεδο πολιτικών
πρωτοβουλιών όσο και ενδυνάμωσης
των συνεργασιών με τη ναυτιλιακή αγορά
του Πειραιά;
Οι ναυτιλιακές σχέσεις των δύο χωρών είναι εξαίρετες. Πέραν των ιστορικών αδελφικών δεσμών
των δύο χωρών, Κύπρος και Ελλάδα αποτελούν
παραδοσιακές ναυτιλιακές δυνάμεις, που διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στα ναυτιλιακά
δρώμενα. Υπάρχει συντονισμός και εποικοδομητική συνεργασία τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε
επίπεδο Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.
Να επισημάνω ότι ένα σημαντικό ποσοστό του
κυπριακού στόλου αποτελείται από ελληνόκτητα
πλοία. Η κυπριακή σημαία ήταν και παραμένει μια
αξιόπιστη και ποιοτική επιλογή για τους Έλληνες
πλοιοκτήτες, ιδιαίτερα για όσους επιλέγουν να
εμπιστευτούν νηολόγια πέραν του εθνικού, με
τους οποίους έχει αναπτυχθεί μια διαχρονικά στενή συνεργασία. Το ναυτιλιακό μας γραφείο στον
Πειραιά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και είναι
πάντα στη διάθεση των ναυτιλιακών εταιρειών
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που εδρεύουν στην Ελλάδα για άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αιτημάτων τους.
Επιπρόσθετα, σε ετήσια τουλάχιστον βάση,
εκπρόσωποι της ναυτιλίας της Κύπρου και της
Ελλάδας έχουν θεσμοθετήσει και πραγματοποιούν συναντήσεις με σκοπό τη συζήτηση και
την ανταλλαγή απόψεων για τα τρέχοντα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος που αφορούν τη
ναυτιλία. Οι δύο χώρες έχουν επίσης αναπτύξει
πρωτοβουλίες για ευρύτερες συνεργασίες στον
τομέα της ναυτιλίας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και με άλλα κράτη, όπως η Αίγυπτος και το Ισραήλ.
Ακόμα ένα θετικό βήμα για την ενίσχυση των
ναυτιλιακών και εμπορικών σχέσεων των δύο
πλευρών θα αποτελέσει η επαναλειτουργία της
θαλάσσιας επιβατικής σύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας. Η κυπριακή κυβέρνηση αποφάσισε να επιδοτήσει την εν λόγω υπηρεσία για να προσφέρει
εναλλακτική συνδεσιμότητα ανάμεσα στα δύο
κράτη. Έχουμε προκηρύξει ανοικτό ευρωπαϊκό
διαγωνισμό και προσκαλούμε ενδιαφερόμενους
μεταφορείς και από τον ελλαδικό και τον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο να συμμετάσχουν καταθέτοντας την προσφορά τους. Η θαλάσσια επιβατική
σύνδεση, η οποία αναμένεται να λειτουργήσει το
καλοκαίρι του 2021, πέρα από την επιβατική πτυχή, θα μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις
για περαιτέρω ενίσχυση εμπορικών συνεργασιών
ανάμεσα στις δύο χώρες. Με την ευκαιρία, θα
ήθελα να ευχαριστήσω τον Έλληνα ομόλογό μου
Γιάννη Πλακιωτάκη για τη σημαντική συνδρομή
της Ελλάδας στο όλο εγχείρημα και να τον προσκαλέσω να ταξιδέψουμε μαζί στο πρώτο ιστορικό δρομολόγιο.
Αναλάβατε σε μια περίοδο έντονων
γεωπολιτικών ζυμώσεων στην Ανατολική
Μεσόγειο. Την ίδια ώρα, η Κύπρος
αναδεικνύεται σε σημαντικό ενεργειακό
κόμβο στην περιοχή. Ποια θα είναι η στάση
του υφυπουργείου απέναντι στις τουρκικές
προκλήσεις; Θα αναζητήσετε συνέργειες σε
διπλωματικό επίπεδο με άλλες χώρες;
Οι εντάσεις και οι γεωπολιτικές ζυμώσεις στην
περιοχή δεν είναι κάτι καινούργιο. Πάντοτε υπήρχαν, άλλοτε με μικρότερη και άλλοτε με μεγαλύτερη ένταση. Η Κύπρος έχει δημιουργήσει τις
προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε σημαντικό
ενεργειακό κόμβο και προς αυτή την κατεύθυνση έχουν οικοδομηθεί σημαντικές συνεργασίες
με γειτονικά κράτη.
Υπάρχουν μεγάλες συνέργειες ανάμεσα στους
τομείς της ενέργειας και της ναυτιλίας. Η ενερ-

γειακή προοπτική της Κύπρου δημιουργεί περαιτέρω ευκαιρίες προσέλκυσης νέων ναυτιλιακών
εταιρειών και παρεμφερών υπηρεσιών στην
Κύπρο. Η ενίσχυση των ναυτιλιακών σχέσεών
μας με γειτονικά κράτη και η προώθηση κοινών
δράσεων θωρακίζουν και ενισχύουν την οντότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας απέναντι στις
όποιες απειλές και έκνομες ενέργειες της Τουρκίας.
Πόσο επηρεάστηκε η κυπριακή ναυτιλία
από την κρίση της πανδημίας και ποιες
πρωτοβουλίες θα αναλάβετε προκειμένου
να υπερκεραστούν οι προκλήσεις της μετά
Covid εποχής;
Η πανδημία δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστη τη ναυτιλία. Επηρεάστηκαν οι ναυτιλιακές
δραστηριότητες, με τους τομείς των επιβατηγών
πλοίων και της κρουαζιέρας να δέχονται μεγάλο
πλήγμα.
Καλούμαστε επίσης να αντιμετωπίσουμε μια
ανθρωπιστική κρίση που αφορά τις μεγάλες
δυσκολίες στην αλλαγή πληρωμάτων, που άφησε
χιλιάδες ναυτικούς εγκλωβισμένους στα πλοία. Η
Κύπρος, με συντονισμένες ενέργειες από όλες
τις αρμόδιες υπηρεσίες, κατάφερε την αλλαγή
πληρωμάτων και τον επαναπατρισμό πέραν των
5.000 ναυτικών από κυπριακούς λιμένες, παίρνοντας τα εύσημα από τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα.
Παρά τις αντίξοες συνθήκες, η κυπριακή ναυτιλία
αποδείχθηκε ανθεκτική στην κρίση, διατηρώντας
τη συνεισφορά της στην κυπριακή οικονομία στα
ίδια περίπου επίπεδα με τα περσινά.
Μέσα από κρίσεις και αντιξοότητες αναδύονται
και ευκαιρίες. Η πανδημία έχει επιταχύνει τον
ψηφιακό μετασχηματισμό. Οι πλείστες υπηρεσίες του υφυπουργείου έχουν ψηφιοποιηθεί και
εντός του 2021 φιλοδοξούμε να δώσουμε την
ευκαιρία σε όλους όσοι συναλλάσσονται με το
υφυπουργείο να απολαμβάνουν μονοθυριδική
εξυπηρέτηση (one-stop-shop).
Ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβετε για την
αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης και
την προσέλκυση νέων Κυπρίων στο ναυτικό
επάγγελμα, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου αυτό
«βάλλεται» από προκλήσεις, όπως η αδυναμία
αλλαγών πληρωμάτων; Πόσο σημαντική
θεωρείτε την ανάπτυξη της γαλάζιας
ανάπτυξης για την κυπριακή οικονομία;
Με μεγάλη μου ικανοποίηση παρατηρώ ότι οι
έντονες προσπάθειες που καταβλήθηκαν τα

τελευταία χρόνια για προσέλκυση των νέων στα
ναυτικά επαγγέλματα άρχισαν να αποδίδουν,
καθώς οι Κύπριοι σπουδαστές στις ναυτικές
ακαδημίες, σε Ελλάδα και Κύπρο, αυξάνονται
κάθε χρόνο. Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας ενισχύει την προσπάθεια προσέλκυσης των νέων που
επιλέγουν τις ναυτικές σπουδές, προσφέροντας
χορηγίες εκπαίδευσης και υποτροφίες.
Εντός του 2021, το υφυπουργείο προγραμματίζει
στοχευμένες δράσεις με έναν διαδραστικό και
καινοτόμο τρόπο προς τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μέσα από τις οποίες οι
μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν
για τις δυνατότητες και τον δυναμισμό του τομέα,
και ειδικότερα των γαλάζιων επαγγελμάτων.
Η γαλάζια ανάπτυξη και κατ’ επέκταση όλα τα
επαγγέλματα που απορρέουν από τη θάλασσα
παρουσιάζουν εξαιρετική προοπτική και αποτελούν πηγή ανάπτυξης για την εθνική οικονομία.
Η προώθηση δράσεων που θα συνδράμουν στη
βιώσιμη και ολιστική γαλάζια ανάπτυξη αποτελεί
προτεραιότητα.
Η ναυτιλία μεταβαίνει σε μια πράσινη και
ψηφιακή εποχή. Μάλιστα η μετάβαση αυτή
αποτελεί προτεραιότητα της Επιτροπής
Μεταφορών στις Βρυξέλλες, ενώ η νέα
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει ψηλά τον πήχη
προκειμένου η Ευρώπη να καταστεί η πρώτη
περιβαλλοντικά ουδέτερη ήπειρος. Θεωρείτε
ότι οι ευρωπαϊκές βλέψεις, αλλά και του ΙΜΟ,
για την πράσινη στροφή της ναυτιλίας είναι
ρεαλιστικές; Ποια κίνητρα θα παράσχει το
υφυπουργείο για την ομαλή μετάβαση της
κυπριακής ναυτιλιακής βιομηχανίας στη νέα
αυτή εποχή;
Δεν είναι μόνο θέμα ρεαλιστικών ή όχι προσεγγίσεων. Υπάρχει ένα γεγονός που δεν πρέπει να
αγνοούμε. Για τον πράσινο μετασχηματισμό της
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ναυτιλίας οι Βρυξέλλες έχουν υψηλότερο επίπεδο φιλοδοξίας από τον IMO και θα προχωρήσουν με περιφερειακά μέτρα, τα οποία δεν έχουμε τη δυνατότητα να αποτρέψουμε. Αποτελούν
μέρος της «Πράσινης Συμφωνίας» και προϊόν
δεσμεύσεων στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο, τόσο από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής
όσο και από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όσον αφορά το Συμβούλιο, πλην ελαχίστων
εξαιρέσεων, τα κράτη-μέλη προκρίνουν την υιοθέτηση κοινοτικών μέτρων. Να μην ξεχνάμε ότι
τα θέματα αυτά εξετάζονται και διαμορφώνονται
σε συμβούλια υπουργών αρμόδιων για θέματα
περιβάλλοντος.
Πάγια θέση της Κύπρου είναι η υιοθέτηση διεθνών ρυθμίσεων για τη ναυτιλία στα πλαίσια του

“Εκτιμώ ότι η άποψη της Κύπρου στα ευρωπαϊκά
ναυτιλιακά δρώμενα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη
και θα ενισχύεται όλο και περισσότερο. Με την
Ελλάδα υπάρχει σύμπλευση στις αρχές που
πρέπει να διέπουν την ευρωπαϊκή ναυτιλιακή
πολιτική.

”
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IMO. Αξιολογώντας όμως τα πιο πάνω δεδομένα,
η Κύπρος επιλέγει τον διάλογο με τα θεσμικά
όργανα της ΕΕ για να βελτιώσει στον μέγιστο
δυνατό βαθμό τις πλείστες προβληματικές διατάξεις των νομοθετικών πρωτοβουλιών της ΕΕ,
αναλαμβάνοντας έγκαιρα και προληπτικά πρωτοβουλίες.
Προς αυτή την κατεύθυνση, διοργανώσαμε στις
7 Δεκεμβρίου διαδικτυακή συζήτηση με θέμα την
επικείμενη διαμόρφωση της νομοθετικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για συμπερίληψη
της ναυτιλίας στο Σύστημα Εμπορίας Ρύπων της
ΕΕ. Φέραμε στο ίδιο τραπέζι Ρυθμιστικές Αρχές
(εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
μέλη του Ευρωκοινοβουλίου), εκπροσώπους της
ναυτιλιακής βιομηχανίας και Μη Κυβερνητικούς
Οργανισμούς (ΜΚΟ) και ανταλλάξαμε απόψεις
για τους τρόπους που η ναυτιλία θα μπορούσε
να συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής, διατηρώντας παράλληλα την
ανταγωνιστικότητα και τη στρατηγική της σημασία για την ΕΕ.
Η εν λόγω πρωτοβουλία της Κύπρου, η οποία
εκδηλώθηκε εν μέσω της δημόσιας διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διαμόρφωση

της σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας, συγκέντρωσε μεγάλο διαδικτυακό ενδιαφέρον και χαιρετίστηκε από όλο το φάσμα της διεθνούς και
ευρωπαϊκής ναυτιλίας, καθώς και από τις Ρυθμιστικές Αρχές.
Είναι σημαντικό να προβάλουμε τη σημασία, τις
ιδιαιτερότητες και τον παγκόσμιο χαρακτήρα
της ναυτιλίας σε αυτούς που αποφασίζουν για το
μέλλον του τομέα. Με το να συζητούμε μεταξύ
μας ως ναυτιλιακή κοινότητα το πόσο σημαντικός
είναι ο τομέας δεν πετυχαίνουμε κάτι ουσιαστικό.
Η ουσία είναι να δημιουργήσουμε μια αξιόπιστη
εικόνα για να διαπραγματευτούμε με αυξημένες
πιθανότητες επιτυχίας με αυτούς που έχουν στα
χέρια τους το δικαίωμα της νομοθετικής πρωτοβουλίας. Επιβάλλεται να βελτιώσουμε την εικόνα
της ναυτιλίας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ.
Με την κυπριακή ναυτιλιακή βιομηχανία είμαστε
σε συνεχή επαφή για εξέταση όλων των δεδομένων, έτσι που η κυπριακή ναυτιλία να είναι ανθεκτική στις προκλήσεις και στις κρίσεις και έτοιμη
για να ανταποκριθεί με επιτυχία στον πράσινο
και ψηφιακό μετασχηματισμό του τομέα. Προς
αυτή την κατεύθυνση, εντός του 2021, μέσα από
κοινή αξιολόγηση και διαβούλευση, προχωρούμε
στην εκπόνηση μακροχρόνιας στρατηγικής για
την κυπριακή ναυτιλία. Θέλουμε να διαμορφώσουμε όραμα και ξεκάθαρες στοχεύσεις, που θα
συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα
κατά τρόπο αειφόρο και ολιστικό, έτσι που η
ναυτιλία να συνεχίσει να αποτελεί σημαντική
πηγή συνεισφοράς στην εθνική οικονομία αλλά
και μοχλό ανάπτυξης της οικονομικής διπλωματίας της Κύπρου.
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Πιστεύουμε ακράδαντα
ότι το αύριο της ναυτικής
εκπαίδευσης είναι εδώ
O δρ Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης, Ναυτιλιακός Πρεσβευτής Καλής
Θελήσεως του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) στην Ελλάδα και πρόεδρος
του Ιδρύματος Ευγενίδου, μιλά στα Ναυτικά Χρονικά για τη γενιά Ζ και τη σχέση της
με την τεχνολογία, για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του Ιδρύματος Ευγενίδου το
νέο έτος, καθώς και για την προσφορά των ναυτιλιακών ιδρυμάτων στις κοινωνικές
ανάγκες του τόπου. Παράλληλα εκφράζει τις απόψεις του για το αύριο της ναυτικής
εκπαίδευσης.

Με μεγάλη χαρά και τιμή συμμετέχω στον εορτασμό των 90 χρόνων αδιάλειπτης
παρουσίας των «Ναυτικών Χρονικών», ενός θεσμικού χαρακτήρα υποστηρικτή της
ναυτιλίας των Ελλήνων και των πυλώνων αυτής. Ο δημιουργικός παρεμβατικός
λόγος των «Ναυτικών Χρονικών», όπως θεμελιώθηκε από τον αείμνηστο Δημήτρη
Κωττάκη, στενό συνεργάτη της Μαριάνθης Σίμου και του Νικολάου ΒερνίκουΕυγενίδη, συνεχίζεται επάξια υπό την καθοδήγηση του κ. Ηλία Μπίσια, και αυτό είναι
μια εγγύηση ποιότητας και συνέχειας των «Ναυτικών Χρονικών».
Το Ίδρυμα Ευγενίδου υπήρξε ανέκαθεν
πρωτοπόρο στην εξοικείωση της νέας γενιάς
με τις αναδυόμενες και νέες τεχνολογίες.
Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι ιδιαιτερότητες της
γενιάς Ζ σε σχέση με την εξάρτησή της από
την τεχνολογία; Ποιες τεχνολογίες βλέπετε να
ελκύουν ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των μαθητών
και των σπουδαστών σήμερα;
Ιδιαίτερα όσον αφορά τη ναυτική εκπαίδευση,
πέραν των γνώσεων που είναι απαραίτητες σε κάθε
μορφή εκπαίδευσης που στοχεύει στην ενίσχυση
της απασχολησιμότητας των νέων, η παράλληλη
απόκτηση δεξιοτήτων θα πρέπει να θεωρείται προαπαιτούμενο. Επίσης, η ανάγκη της διά βίου μάθησης και κατάρτισης πιστεύω ότι είναι ήδη απόλυτα
κατανοητή στις νέες και στους νέους, οι οποίοι
έχουν βιώσει στην καθημερινότητά τους τις δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες, ειδικά
κατά την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση.
Η γενιά Ζ, άλλωστε, είναι μια γενιά απολύτως ταυτισμένη με το διαδίκτυο, τα smartphones και τα
social media. Η έφεση των νέων ανθρώπων στις
νέες τεχνολογίες καταργεί στην πραγματικότητα
το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, αφού οτιδήποτε είναι τεχνολογική καινοτομία αποτελεί μια

πρόκληση κατάκτησης για τη γενιά Ζ. Επομένως,
η απάντησή μου είναι ότι οι σπουδαστές πρέπει
να έχουν γνώση χρήσης των εργαλείων πρόσβασης, των δυνατοτήτων που δίνει το διαδίκτυο και
του ψηφιακού περιεχομένου.
Η κοινωνική και οικονομική κρίση που έπληξε
όλη την υφήλιο το 2020 φαίνεται να άλλαξε
αιφνίδια τις στρατηγικές προτεραιότητες
πολλών φορέων και οργανισμών. Σε ποιους
τομείς θα εστιαστούν οι δράσεις και οι
πρωτοβουλίες του Ιδρύματος Ευγενίδου
για το νέο έτος;
Το Ίδρυμα Ευγενίδου θα εστιάσει στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και στις σύγχρονες μεθόδους της ψηφιακής εποχής, οι οποίες σε καμία
περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις παραδοσιακές
μεθόδους. Για εμάς το blended learning είναι
βασικός πυλώνας των μελλοντικών μας δράσεων.
Εξάλλου, οι άνω των 50.000 επισκεπτών των
online δράσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου στην
εποχή του Covid-19 αυτό καταδεικνύουν. Αυτή η
διαδικασία είναι δύσκολη, επίπονη και ως εκ τούτου απαιτεί επιμονή και προσαρμοστικότητα με
μέτρο και λογική.
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Διαφάνηκε την προηγούμενη περίοδο ότι
η Ελλάδα για μία ακόμα φορά έχει απόλυτη
ανάγκη από τα «ξύλινα τείχη» της. Ναυτιλιακές
εταιρείες και ιδρύματα συνεισέφεραν για μία
ακόμα φορά σε ένα συλλογικό πλαίσιο στις
ανάγκες της χώρας. Ποια είναι η συλλογική
συνεργασία και δράση των ναυτιλιακών
ιδρυμάτων σήμερα, προκειμένου να
ανταποκριθούν στις αυξημένες κοινωνικές
ανάγκες;
Όσον αφορά τη Ναυτιλία, η δράση της
ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ καλύπτει με τρόπο δυναμικό και
ξεκάθαρο τη συλλογική στήριξη των ναυτιλιακών φορέων της χώρας, ειδικότερα στη δύσκολη εποχή του Covid-19. Ταυτόχρονα, και όλα τα
ιδρύματα, ειδικότερα τα έχοντα σχέση με τη
Ναυτιλία, έχουμε ένα σημαντικό επίπεδο συναντίληψης πέραν της ατομικής μας ευθύνης και
δράσεων, που περισσότερο από ποτέ έχει ανάγκη ο τόπος μας. Νομίζω, χωρίς να χρειάζεται να
το τονίσω και να το αναλύσω περαιτέρω, ότι όλα
τα ιδρύματα έχουν κάνει το κατά δύναμιν.
Πόσο ικανοποιημένος είστε από τις δράσεις και
τη συλλογική ομόνοια φορέων και ιδρυμάτων ως
προς τις προετοιμασίες για τους εορτασμούς
του 2021;
Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος. Το Ίδρυμα Ευγενίδου συμμετέχει από το 2018 στην «Πρωτοβουλία 1821-2021», στην οποία δεκαέξι από τα μεγαλύτερα ιδρύματα της χώρας ενώνουν τις δυνάμεις
τους σε ένα κοινό όραμα, ενότητας, διαλόγου και
συνεργασίας, με αφορμή τη διακοσιοστή επέτειο
από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.
Όλα τα ιδρύματα συμμετέχουν με εκδηλώσεις
που σχετίζονται με τη γενικότερη δραστηριότητά τους και ενώ συμπράττουν, ταυτόχρονα διατηρούν τη φυσιογνωμία και την αυτονομία τους.
Τα ιδρύματα που συμμετέχουν στη σύμπραξη
αυτή, πέραν του Ιδρύματος Ευγενίδου, είναι η
Εθνική Τράπεζα, το Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, το Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών & Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη, το Ίδρυμα Καπετάν
Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, το Κοι-

“Sky is the limit, πρωτίστως όσον αφορά
τη δημόσια όπως και την ιδιωτική ναυτική
εκπαίδευση. Αρκεί να υπάρχει η βούληση
όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
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νωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού & Πολιτιστικού
Έργου (ΚΙΚΠΕ), το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, το Ίδρυμα Λαμπράκη, το Κοινωφελές
Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη, το Ίδρυμα
Αικατερίνης Λασκαρίδη, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη,
το Ίδρυμα Μποδοσάκη, το Ίδρυμα Παιδείας &
Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, το Κοινωφελές Ίδρυμα
Μιχαήλ Ν. Στασινόπουλος – ΒΙΟΧΑΛΚΟ και το
Ίδρυμα Ωνάση.
Στόχος της «Πρωτοβουλίας 1821-2021» είναι να
αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο η επέτειος
της Επανάστασης είναι αναγκαίο να αποτελέσει
μια αφορμή εθνικού αναστοχασμού, με βάση το
αξίωμα ότι η Ιστορία αποτελεί πηγή έμπνευσης
για το μέλλον. Τα δεκαέξι ιδρύματα, σε συνεργασία με παραπάνω από 75 επιστημονικούς,
ερευνητικούς, πανεπιστημιακούς και πολιτιστικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
συνδιοργανώνουν και υποστηρίζουν πάνω από
120 δράσεις, συνέδρια, εκδοτικά προγράμματα,
ιστορικές και εικαστικές εκθέσεις, μουσικές
παραστάσεις, ενώ θα υποστηριχτούν εκπαιδευτικά-ερευνητικά προγράμματα και υποτροφίες.
Όλες οι δράσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται
στην ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα www.
protovoulia21.gr, υποστηρίζονται από ιδίους
πόρους των ιδρυμάτων.
Με βάση τις σημαντικές επιστημονικές μελέτες,
αλλά και την πολυετή αρωγή του Ιδρύματος
Ευγενίδου στη ναυτική εκπαίδευση, ποιες θα
λέγατε πως θα πρέπει να είναι οι κορυφαίες
προτεραιότητες της πολιτικής ηγεσίας για την
ανώτερη ναυτική εκπαίδευση της χώρας; Ποιες
πρωτοβουλίες θα έπρεπε ίσως να ληφθούν
προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστική,
σε διεθνές πλαίσιο, η δημόσια ελληνική
ναυτική εκπαίδευση στο εγγύς μέλλον;
Η πολιτεία απαιτείται να προχωρήσει σε σειρά
συντονισμένων δράσεων. Κάποιες έχουν καθαρά θεσμικό χαρακτήρα, ενώ άλλες σχετίζονται
με τον εξορθολογισμό θεμάτων του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού και άλλες με
την εξασφάλιση της απαιτούμενης υλικοτεχνικής
υποδομής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η
εξασφάλιση πρόσθετων δημόσιων οικονομικών
πόρων, που θα συμβάλουν στην ενίσχυση της
ναυτικής εκπαίδευσης.
Το Ίδρυμα Ευγενίδου, ανταποκρινόμενο στο
κάλεσμα της πολιτείας, κατέθεσε μια ολοκληρωμένη πρόταση στρατηγικής διαμόρφωσης του
Νέου Θεσμικού Πλαισίου της Ναυτικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Θεωρούμε σημαντικό ότι
σε αυτή τη διαδικασία και με γνώμονα τις ανα-

Στιγμιότυπο της εκδήλωσης
«Επιλέγω Ναυτιλία» που
διοργάνωσε η Isalos.net τον
Ιανουάριο του 2020, με την αρωγή
του Ιδρύματος Ευγενίδου και τη
συμμετοχή σπουδαστών από οκτώ
ΑΕΝ της χώρας και 55 εταιρειών
του ναυτιλιακού κλάδου.

μενόμενες απαιτήσεις της βιομηχανίας, ειδικά
της Ναυτιλίας των Ελλήνων, οι προοπτικές είναι
όντως τεράστιες, με έμφαση στην προσέλευση και με τη σωστή και σωστά πιστοποιημένη
απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων. Sky is the
limit, πρωτίστως όσον αφορά τη δημόσια όπως
και την ιδιωτική εκπαίδευση. Αρκεί να υπάρχει η
βούληση όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
Πώς κρίνετε το επίπεδο των σπουδών στη
δευτεροβάθμια ναυτική εκπαίδευση της χώρας;
Θεωρείτε ότι οι νέες νομοθεσίες, που παρέχουν
κίνητρα για τη μετεξέλιξη αυτών των μαθητών,
βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση και στις
απαιτήσεις της αγοράς;
Το επίπεδο των σπουδών στη δευτεροβάθμια
ναυτική εκπαίδευση της χώρας μας χρειάζεται
ουσιαστική αναβάθμιση σε όλους τους τομείς,
λόγω και των προοπτικών που δίνονται πλέον
στους αποφοίτους των Ναυτικών ΕΠΑΛ να εξελιχθούν σε Α΄ πλοιάρχους και Α΄ μηχανικούς.
Γίνεται, αλλά χρειάζεται πάρα πολλή δουλειά και
υπερβάσεις.
Σε ποια γνωστικά αντικείμενα θα πρέπει
να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη διδασκαλία
από τις ΑΕΝ της χώρας; Σε ποιους τομείς θα
πρέπει ένας νέος δόκιμος σπουδαστής ΑΕΝ
να εστιάσει κυρίως το ενδιαφέρον του κατά
τη διάρκεια των σπουδών του;
Θα έλεγα σε όλους όσους περιέχει το πρόγραμμα εκπαίδευσης. Ας μην ξεχνάμε ότι η STCW
καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές για την
εκπαίδευση και την πιστοποίηση των ναυτικών. Από εκεί και πέρα απαιτείται ένα σύστημα
το οποίο θα είναι ενισχυμένο με τις δυνατότη-

τες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες και θα
προτρέπει σε περισσότερες αναζητήσεις και
projects που θα οδηγήσουν τους σπουδαστές σε
ένα mindset επιμόρφωσης και εξέλιξης. Ιδιαίτερα
σημαντική είναι και η ενίσχυση της απόκτησης
εμπειριών και δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια των
δύο εκπαιδευτικών ταξιδιών.
Για ποιους λόγους θεωρείτε ότι η επιστημονική
συνεργασία πολυτεχνικών σχολών και
ναυτιλιακών ΑΕΙ, κυρίως σε θέματα έρευνας και
τεκμηρίωσης, δεν είναι στα ίδια επίπεδα που
συναντάμε σε άλλα ναυτιλιακά έθνη παγκοσμίως;
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η συνεργασία της
τεχνολογικής προσέγγισης με τη ναυτιλιακή γνώση αποτελεί μια γόνιμη συνεργασία, με θετικές
επιπτώσεις, που έχουν ήδη φανεί και στη χώρα
μας. Βέβαια, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
Πάντα πίστευα, και θα εξακολουθώ να πιστεύω,
ότι το Πολυτεχνείο σε τεχνολογικά και τεχνικά
θέματα, η Νομική σε θέματα Ναυτικού Δικαίου,
το Οικονομικό Πανεπιστήμιο σε θέματα λογιστικής και χρηματοοικονομικών όπως και τα Πανεπιστήμια Πειραιώς και Αιγαίου σε θέματα ναυτιλιακών επαγγελμάτων έχουν να δώσουν πολλά
τόσο σε επίπεδο απαιτήσεων ναυτιλιακών αναγκών όσο και σε επίπεδο έρευνας. Οι απαιτήσεις,
λόγω των εξελίξεων, των ναυτιλιακών διεθνών
κανονισμών όσο και της πολυσύνθετης λειτουργίας του ναυτιλιακού συστήματος είναι τεράστιες και ως εκ τούτου και της έρευνας. Πολύ με
στενοχωρεί το ότι ακόμη δεν έχουμε φτάσει σε
αυτό το επιθυμητό επίπεδο, αλλά πιστεύω στις
γνώσεις, στο μεράκι και στη θέληση των καθηγητών μας. Αυτό όμως δεν αφορά τόσο πολύ τα
θέματα ναυτικής εκπαίδευσης στα οποία αναφέρθηκα προηγουμένως.
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ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΉΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ ΛΟΝΔΊΝΟΥ

Οι ναυλωτές θα βρίσκονται
πάντα σε πλεονεκτική
θέση στους περισσότερους
τομείς της ναυτιλιακής
βιομηχανίας
Ο κ. Χαράλαμπος Φαφαλιός, πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής
Συνεργασίας του Λονδίνου (Committee), εστιάζει στον ρόλο των οικονομικών και
κοινωνικών συνθηκών της Κίνας και της Νοτιοανατολικής Ασίας στη διαμόρφωση
της ναυλαγοράς ξηρού φορτίου και στο ενδεχόμενο το Λονδίνο να απολέσει τη
ναυτιλιακή του ισχύ μετά το Brexit. Παράλληλα, ο κ. Φαφαλιός κάνει ειδική μνεία
στη στάση των ναυλωτών έναντι φλεγόντων ζητημάτων της ναυτιλίας, ενώ τέλος
αναφέρεται στις προοπτικές της αγοράς των bulk carriers.

Είναι τιμή μου να συμμετέχω με τις σκέψεις μου στις σελίδες των «Ναυτικών
Χρονικών», ακολουθώντας την οικογενειακή παράδοση που ξεκινά από τη δεκαετία
του ’40, τότε που ο παππούς μου αρθρογραφούσε στις σελίδες σας εκφράζοντας τις
προτάσεις και τις αγωνίες του από την Αμερική και οι θείοι μου από τη Βρετανία.

Το τελευταίο έτος διαφάνηκε ότι η εξάπλωση
της πανδημίας σε συνδυασμό με τα
περιοριστικά μέτρα ανέδειξαν την εξάρτηση της
Ευρώπης αλλά και της ευρωπαϊκής ναυτιλίας από
τις συχνά ευάλωτες οικονομίες και κοινωνικές
δομές της Νοτιοανατολικής Ασίας και της
Άπω Ανατολής. Θεωρείτε ότι αυτή η εξάρτηση
από τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες
της Κίνας και της Νοτιοανατολικής Ασίας θα
αποτελέσει μόνιμο σημείο αναφοράς για την
ευρωστία (ή μη) της ναυλαγοράς, ειδικά στα
ξηρά φορτία;
Ως γνωστόν, η Νοτιοανατολική Ασία και η Κίνα
είναι οι κινητήριες βιομηχανικές δυνάμεις του
κόσμου, επομένως είναι φανερό ότι η ελληνική
και συνολικά η ευρωπαϊκή ναυτιλία θα επηρεαστεί από την ανάπτυξη των προαναφερθεισών
αγορών και η ροή των πρώτων υλών θα επηρεαστεί θετικά ή αρνητικά από τη σταθερότητα των
ασιατικών οικονομιών και την ικανότητά τους να
ανακάμψουν από την κρίση που δημιούργησε η
πανδημία του Covid-19.

Η εμπορική πολιτική του προέδρου Τραμπ
εστιαζόταν σε κυρώσεις και περιορισμούς,
προς όφελος της αμερικανικής παραγωγής.
Οι ανατρεπτικές σχέσεις Ουάσιγκτον-Πεκίνου
οδήγησαν σε μια αβεβαιότητα της ναυλαγοράς,
με πολλές διακυμάνσεις. Θεωρείτε ότι η
μεταστροφή της πολιτικής, όπως έχει εξαγγελθεί
από τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο των ΗΠΑ, θα
επιφέρει μια νέα κανονικότητα, με αποτέλεσμα
τις πιο ασφαλείς προβλέψεις για τους αναλυτές;
Η στάση των ΗΠΑ έναντι της Κίνας και άλλων
χωρών κατά τα τελευταία τέσσερα έτη, υπό τη
διοίκηση του Τραμπ, αποτέλεσε, σύμφωνα με την
εκτίμηση της πλειοψηφίας, ένα πολύ αρνητικό
εμπορικό χαρακτηριστικό της εξωτερικής τους
πολιτικής.
Σε ορισμένες περιπτώσεις σημειώθηκαν ασυνήθιστες ροές φορτίου, ωστόσο συνολικά η ροή
του εμπορίου διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα,
απασχολώντας μεγάλο ποσοστό του στόλου των
πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και
των πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίων.

90 ΧΡΟΝΙΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

“Αποτελεί μια κοινά λανθασμένη πεποίθηση της
πλειοψηφίας ότι μειωμένες παραγγελίες πλοίων
θα οδηγήσουν αμέσως σε μια πολύ πιο ευνοϊκή
ναυλαγορά.

”

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Νότια Αμερική και
η Αυστραλία πλέον παρέχουν τον μεγαλύτερο
όγκο μεταφερόμενων χύδην φορτίων προς την
Άπω Ανατολή απ’ ό,τι οι ΗΠΑ.
Στο μέλλον, η πράσινη ατζέντα της διοίκησης
Μπάιντεν αναμένεται ότι θα επηρεάσει αρνητικά τις αγορές άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού
αερίου και θα μειώσει σημαντικά τη ζήτηση για τα
εν λόγω φορτία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες όρισαν
για πρώτη φορά μια πολύ αντι-επιχειρηματική και
φιλοπεριβαλλοντική κυβέρνηση, η οποία, μακροπρόθεσμα, θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικές συνέπειες στις εμπορευματικές μεταφορές
χύδην υγρών και ξηρών φορτίων.
Το 2020, για πρώτη φορά στην ιστορία του,
η γενική συνέλευση του GSCC διοργανώθηκε
διαδικτυακά από την Αθήνα, ενώ τα
περισσότερα μέλη του ΔΣ διαφάνηκε ότι
διαμένουν σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης,
της Ασίας και των ΗΠΑ. Πιστεύετε ότι το
Λονδίνο πλέον, ακόμα και μετά το Brexit,
θα απολέσει τη ναυτιλιακή του ισχύ, παρά
τις προσπάθειες της Downing Street;
Για πρώτη φορά από την ίδρυση της Ελληνικής
Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας Λονδίνου
(GSCC), η ετήσια γενική συνέλευσή της διεξήχθη στην Αθήνα με φυσική παρουσία αλλά και
διαδικτυακά, με χρήση πλατφόρμας επικοινωνίας.
Ενώ το γεγονός αυτό συνέβη εξαιτίας της πανδημίας, είναι φανερό ότι στο μέλλον, εκτός από τις
συναντήσεις με φυσική παρουσία στο Λονδίνο ή
στην Αθήνα, η ευκολία της διαδικτυακής συμμετοχής θα ευνοήσει την πιο τακτική ενημέρωση
όλων των μελών μας, σε σχέση με το παρελθόν.
Όσον αφορά την εξέχουσα θέση του Λονδίνου
ως ναυτιλιακού κέντρου πριν και μετά το Brexit,
δεν είναι το Brexit αυτό που θα κάνει τη διαφορά. Αντιθέτως, το φορολογικό περιβάλλον μετά
την κατάργηση του συστήματος Non-Dom προκάλεσε τις μεγαλύτερες αρνητικές επιπτώσεις
από οτιδήποτε άλλο στο ναυτιλιακό κέντρο του
Λονδίνου. Η πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου εξακολουθεί να διαθέτει σημαντική ναυτιλιακή τεχνογνωσία και δύναται να ανελιχθεί εκ
νέου σε κυρίαρχο ναυτιλιακό κόμβο.
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Αρκετοί ναυλωτές έχουν οδηγηθεί σε
ναυλώσεις που δεν ανταποκρίνονται στις
πραγματικές συνθήκες της αγοράς, ενώ κάποιοι
οδηγούνται και σε ακρότητες, όπως στο
θέμα των αλλαγών πληρωμάτων. Η αντίδραση
ορισμένων εφοπλιστικών οργανισμών ήταν
ισχυρή, αλλά φαίνεται ότι η παντοδυναμία των
ναυλωτών αφήνει σε εξαιρετικά αδύναμη θέση
διαπραγμάτευσης τον μεταφορέα-πλοιοκτήτη.
Η νέα τάξη πραγμάτων οδηγεί τελικά, κατά
την άποψή σας, στην παντελή ηγεμονία των
ναυλωτών σε βάρος των συμφερόντων της
ναυτιλιακής και ναυτικής κοινότητας;
Οι ναυλωτές θα βρίσκονται πάντα σε πλεονεκτική
θέση στους περισσότερους τομείς της ναυτιλιακής
βιομηχανίας, λόγω του γεγονότος ότι ο αριθμός των
πλοίων υπερβαίνει τη ζήτηση της αγοράς κατά το
70% του χρόνου της ζωής τους στη θάλασσα.
Η «ανθρώπινη» στάση δεν έχει αποτελέσει ποτέ
στόχο των ναυλωτών και το σοβαρό ζήτημα των
αλλαγών πληρωμάτων, εν μέσω της πανδημίας, έδειξε για άλλη μία φορά το αληθινό τους πρόσωπο.
Δυστυχώς, όταν οι ναυλαγορές διανύουν καλές
περιόδους, οι περισσότεροι ιδιοκτήτες επικεντρώνονται στην εξασφάλιση υψηλότερων ναύλων παρά στη βελτίωση των όρων των συμφωνιών ναύλωσης. Μέχρι να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση, από καλύτερα εκπαιδευμένους ναυλομεσίτες
πλοιοκτητών, στη βελτίωση των όρων των συμφωνιών ναύλωσης, η ισορροπία είναι απίθανο να
τείνει υπέρ των πλοιοκτητών.
Το 2020, οι παραγγελίες για bulk carriers έφτασαν
σε πολύ χαμηλά επίπεδα λόγω της πανδημίας.
Είστε αισιόδοξος για καλύτερες ημέρες στον
κλάδο; Η πλοιοκτησία τελικά αντιλήφθηκε το
βάρος των υπέρμετρων παραγγελιών, όπως έγινε
την προηγούμενη δεκαετία;
Αποτελεί μια κοινά λανθασμένη πεποίθηση της
πλειοψηφίας ότι μειωμένες παραγγελίες πλοίων θα
οδηγήσουν αμέσως σε μια πολύ πιο ευνοϊκή ναυλαγορά. Ωστόσο, από το 2008 ο αριθμός των παραγγελιών είναι τόσο μεγάλος, που πιθανόν να χρειαστούν τουλάχιστον δύο δεκαετίες για να απορροφηθεί και να επέλθει ισορροπία στην αγορά.
Επιπρόσθετα, ανεξάρτητα από τα στοιχεία που
δημοσιεύονται, ο αριθμός των παραγγελιών είναι
πάντα μεγαλύτερος από αυτόν που δημοσιεύεται, και κυρίως στα ιαπωνικά ναυπηγεία.
Το γεγονός ότι, το 2020, η ναυλαγορά ξηρού
φορτίου υποχώρησε τόσο πολύ ενώ ταυτόχρονα οι ροές φορτίου ανήλθαν σε επίπεδα ρεκόρ,
αποδεικνύει το χρόνιο ζήτημα της υπερπροσφοράς χωρητικότητας.
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Your trusted
partner in
navigation &
communication
electronics

Our mission is to provide reliable, efficient
and cost-effective 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.

Y

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

+30.210.45.37.374

www.marilot.gr

info@marilot.gr

Authorized agents and distributors in
Greece and Cyprus
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Πιστεύω ότι θα συνεχιστούν
η ζήτηση και η απασχόληση
των Ελλήνων στα πλοία
Ο κ. Αθανάσιος Μαρτίνος, διευθύνων σύμβουλος της Eastern Mediterranean
Maritime Limited και τακτικός αρθρογράφος των Ναυτικών Χρονικών από το 1976,
σχολιάζει τον ενδεχόμενο αντίκτυπο της εμπορικής πολιτικής της νέας αμερικανικής
κυβέρνησης στη Ναυτιλία, τις νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες του ΥΝΑΝΠ σε θέματα
ανταγωνιστικότητας του ελληνικού νηολογίου αλλά και την εξέλιξη και την αφοσίωση
των Ελλήνων στα επαγγέλματα της θάλασσας. Παράλληλα εστιάζει στις διαφορές
μεταξύ ενός παραδοσιακού οικογενειακού και ενός corporate μοντέλου της ελληνικής
ναυτιλιακής επιχείρησης και στη στάση της ελληνικής πολιτείας σε ιδιωτικές μη
κερδοσκοπικές πρωτοβουλίες.
Σας συγχαίρω για τη συνέχιση της επιτυχούς έκδοσης του έγκριτου Ναυτιλιακού
Περιοδικού σας «Ναυτικά Χρονικά». Η ιστορία των «Ναυτικών Χρονικών» είναι
συνυφασμένη με την εντυπωσιακή ανάπτυξη της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας από
το 1930 και μετά. Το περιοδικό σας αποτελεί αξιόπιστη πηγή της σύγχρονης ιστορίας
της Ναυτιλίας μας, ένα πολύτιμο ντοκουμέντο για όλους εμάς που συνεχίζομε τη
Ναυτιλιακή Παράδοση του Ελληνικού Έθνους.

Η εμπορική πολιτική του προέδρου Τραμπ
εστιαζόταν σε εξαγωγές του ορυκτού πλούτου
προς όφελος της αμερικανικής παραγωγής.
Θεωρείτε ότι η μεταστροφή της πολιτικής, όπως
έχει εξαγγελθεί από τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο
των ΗΠΑ, θα επιφέρει μια νέα κανονικότητα
αλλά και πιο απρόβλεπτες συνθήκες για τους
διαχειριστές δεξαμενόπλοιων; Οι κυρώσεις
της Ουάσιγκτον σε Καράκας και Τεχεράνη
οδήγησαν σε μια αβέβαιη κατάσταση και
σε μια συχνή διαπόμπευση ναυτιλιακών
εταιρειών και φυσικών προσώπων στον
διεθνή Τύπο. Θεωρείτε ότι ο νέος πρόεδρος
θα προσπαθήσει να διαφοροποιηθεί από
την προηγούμενη πολιτική ειδικά για τις
συγκεκριμένες αγορές και γεωγραφικές
περιοχές; Ποιες πιστεύετε ότι θα είναι οι
ευκαιρίες ή οι προκλήσεις για τους ναυτιλιακούς
οίκους που διαθέτουν μεγαλύτερου μεγέθους
δεξαμενόπλοια και ενδιαφέρονται για τις
συγκεκριμένες περιοχές;
Πιθανολογώ ότι η εμπορική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ δεν θα αλλάξει σημαντικά με τη
νέα κυβέρνηση Μπάιντεν. Δύσκολα η νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ θα άρει τα περιοριστικά μέτρα
στις εξαγωγές ιρανικού και βενεζουελανικού

πετρελαίου, που θα επέφερε αύξηση της παραγωγής crude oil και μείωση των διεθνών τιμών.
Μια νέα μείωση τιμών θα ήταν ασύμφορη για την
πετρελαϊκή βιομηχανία των ΗΠΑ.
Μακροπρόθεσμα, η συνεργασία της κυβέρνησης
Μπάιντεν με άλλες ανεπτυγμένες χώρες για τη
μείωση των ρύπων και τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής θα είναι προς όφελος των υγραεριοφόρων πλοίων και θα μειώσει την αύξηση
της ζήτησης πετρελαίου, αρνητική εξέλιξη για τα
δεξαμενόπλοια.
Οι νέες νομοθετικές παρεμβάσεις του
υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
κ. Πλακιωτάκη, σε θέματα ανταγωνιστικότητας
του ελληνικού πλοίου πόσο σας ικανοποίησαν;
Θα σκεφτόσασταν την επιλογή της ελληνικής
σημαίας στη μεγάλη πλειοψηφία του στόλου
σας, όπως συνέβαινε πριν από τη μεγάλη κρίση
του 1982; Κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα
σκεφτόσασταν τη νηολόγηση περισσότερων
πλοίων στην ελληνική σημαία;
Αν και οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν λάβει
πολλά μέτρα για την ανταγωνιστικότητα της
ελληνικής σημαίας (θεωρώ ότι δεν υπάρχουν
περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης των μέτρων),
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“Οι Έλληνες έχομε παράδοση στην Εμπορική
Ναυτιλιακή Δραστηριότητα και αυτό το
know-how περνάει από γενιά σε γενιά, ώστε
να διασφαλίζεται η συνέχεια της Ναυτιλίας μας.

”

η ελληνική σημαία είναι μεν μια ποιοτικά καλή
σημαία, αλλά εξακολουθεί να είναι λιγότερο
ανταγωνιστική από τη σημαία π.χ. της Μάλτας
ή της Κύπρου.
Η οικογένεια Μαρτίνου ανέκαθεν στήριζε τον
Έλληνα ναυτικό. Στη σημαντική σας διαδρομή
στο ναυτιλιακό επιχειρείν, πώς βλέπετε την
εξέλιξη και την αφοσίωση των Ελλήνων στα
επαγγέλματα της θάλασσας; Θεωρείτε ότι αξίζει
να συνεχιστούν οι προσπάθειες προσέλκυσης
των νέων στο ναυτικό επάγγελμα στον τόπο μας
αλλά και στην ΕΕ;
Λόγω της οικονομικής κρίσης και της ανεργίας
στην ξηρά, έχομε προσέλευση νέων στις Ανώτερες Σχολές Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού. Ως
εταιρεία στηριζόμεθα σε έναν πυρήνα Ελλήνων
αξιωματικών, κυρίως για τα δεξαμενόπλοια, και
προσλαμβάνουμε ικανό αριθμό δοκίμων, συμβάλλοντας κατά τι στη μείωση της στεριανής ανεργίας.
Τα πλοία του μέλλοντος, λόγω υψηλής τεχνολογίας, θα επανδρώνονται από καταρτισμένους και
καλά εκπαιδευμένους αξιωματικούς, άρα πιστεύω
ότι θα συνεχιστούν η ζήτηση και η απασχόληση
των Ελλήνων στα πλοία. Οι Έλληνες είναι, από την
εμπειρία μου, οι καλύτεροι ναυτικοί στον κόσμο,
αλλά ας είμαστε ρεαλιστές. Αν οι οικονομικές
συνθήκες στην ξηρά βελτιωθούν σημαντικά και

στο μέλλον το βιοτικό επίπεδο στην Ελλάδα είναι
από τα υψηλότερα της Ευρώπης, οι ναυτικοί μας
θα προτιμήσουν στεριανά επαγγέλματα.
Πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι ίσως το
παραδοσιακό οικογενειακό μοντέλο της
ελληνικής ναυτιλίας θα πρέπει στο αμέσως
επόμενο διάστημα, για πολλούς λόγους, να
αναθεωρηθεί. Ωστόσο, το μοντέλο διοίκησης
εταιρειών όπως η Eastern Mediterranean
παραμένει εξαιρετικά επιτυχημένο και
αποτελεσματικό, ειδικά ως προς τις συνεχόμενα
αυξημένες απαιτήσεις ναυλωτών αλλά και
ρυθμιστικών φορέων. Ποια θα ήταν η απάντησή
σας σε όσους πιστεύουν ότι το μέλλον του
μοντέλου της ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας
θα πρέπει να είναι τελείως corporate;
Μια ναυτιλιακή επιχείρηση, όπως και οποιαδήποτε επιχείρηση, αποφέρει κέρδη στους μετόχους
όταν διοικείται από έναν ικανό Διευθύνοντα Σύμβουλο (Chief Executive).
Άρα είτε είναι οικογενειακή η ναυτιλιακή επιχείρηση είτε χρηματιστηριακή (public), η επιτυχία
εξαρτάται από τις επενδυτικές ικανότητες του
διευθύνοντος.
Οι Έλληνες έχομε παράδοση στην Εμπορική
Ναυτιλιακή Δραστηριότητα και αυτό το knowhow περνάει από γενιά σε γενιά, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια της Ναυτιλίας μας.
Ο ελληνικός εφοπλισμός, συλλογικά αλλά και
μεμονωμένα, στάθηκε αρωγός στην παρούσα
κρίση της Ελλάδας. Η πανδημία κατέδειξε την
παγκόσμια αδυναμία διαχείρισης σημαντικών
κοινωνικών αναγκών, όπως η υγεία και η
εκπαίδευση. Με βάση τη σημαντική προσφορά
της εταιρείας ΑΙΓΕΑΣ, ποιες κοινωνικές
ανάγκες του τόπου διακρίνετε ότι χρήζουν
άμεσης υποστήριξης και αρωγής; Πόσο
υποστηρικτική είναι η ελληνική πολιτεία και
το ελληνικό δημόσιο σύστημα σε ιδιωτικές μη
κερδοσκοπικές πρωτοβουλίες σε σχέση με άλλα
κράτη της Δύσης;
Η ελληνική πολιτεία είναι εξαιρετικά υποστηρικτική στους χορηγούς. Ιδίως η κυβέρνηση Μητσοτάκη στηρίχθηκε στην ιδιωτική πρωτοβουλία για
αρωγή στην πρόσφατη κρίση της πανδημίας. Ένα
πρόσφατο σημαντικό μέτρο της κυβέρνησης
Μητσοτάκη είναι η απαλλαγή των χορηγιών σε κρατικούς φορείς από ΦΠΑ.
Αυτό που συνιστάται σαν μέτρο από την ελληνική
κυβέρνηση, το οποίο θα διευκολύνει τους χορηγούς, είναι η απλοποίηση της γραφειοκρατίας.
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2021: Έχουμε δρόμο ακόμα
και ανηφόρα μπροστά μας
Ο κ. Πάνος Λασκαρίδης, CEO της Lavinia Corporation/Laskaridis Shipping Company
Ltd., μιλά στα Ναυτικά Χρονικά για την αρωγή του εφοπλισμού στις ανάγκες
της χώρας κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς και για τις προοπτικές ανάκαμψης
του τουρισμού και των αερομεταφορών. Ο σημαντικός Έλληνας επιχειρηματίας εκφράζει
επίσης τις απόψεις του για την εύθραυστη κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο
αλλά και τις προοπτικές της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού νηολογίου. Με κριτήριο
την εμπειρία του στο προεδρείο της ECSA, σχολιάζει τέλος την ένταξη της ναυτιλίας
στο ETS αλλά και τις διαφορές Βορείων και Νοτίων σε θέματα ναυτιλιακής πολιτικής.
H πιο ζωηρή μου ανάμνηση από οποιοδήποτε τεύχος των «Ναυτικών Χρονικών»
έχει πέσει στα χέρια μου είναι ένα πολύ παλιό τεύχος του περιοδικού, στο οποίο
περιέχεται συνέντευξη του ήρωα των Βαλκανικών Πολέμων, ναυάρχου Παύλου
Κουντουριώτη, για την Εμπορική μας Ναυτιλία. Στη συνέντευξη εκείνη
περιγράφεται ξεκάθαρα η εθνική και οικονομική σημασία της Εμπορικής μας
Ναυτιλίας. Της Ναυτιλίας που επί 90 συναπτά έτη υπηρετούν με συνέπεια
τα «Ναυτικά Χρονικά». Η μόνη ευχή που μπορεί κανείς να κάνει είναι το περιοδικό
να μπει με το δεξί και στη δεύτερη 100ετία της έκδοσής του.

Ο ελληνικός εφοπλισμός υπήρξε σημαντικός
αρωγός στις προσπάθειες του κράτους για
την αντιμετώπιση της πανδημίας. Θεωρείτε
ότι η ελληνική κοινωνία αντιλαμβάνεται πλέον
τον πραγματικό ρόλο της ναυτιλίας στον τόπο
μας, αλλά και το ελληνικό δημόσιο σύστημα
και οι κρατικοί λειτουργοί επιθυμούν, χωρίς
δογματισμούς, μεγαλύτερες συμπράξεις
μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων;
Ο ελληνικός εφοπλισμός φυσικά στάθηκε αρωγός σε ορισμένους κρίσιμους τομείς, ιδίως μέσω
διαφόρων δωρεών. Παράλληλα ο εφοπλισμός
συνέβαλε και στη μεταφορά και στη διανομή
ιατρικών προμηθειών, προερχόμενων από την
Κίνα, κατά το πρώτο χρονικό διάστημα της έξαρσης της πανδημίας στη χώρα μας. Ο εφοπλισμός δεν συνέβαλε μόνο μέσω των κεφαλαίων
που διέθεσε για τις εν λόγω δωρεές. Ευτυχώς,
ορισμένοι εξ ημών, που είχαμε πολλές σχέσεις
και πολυετή παρουσία και δραστηριότητα στην
Κίνα, καταφέραμε να συμβάλουμε στις ανάγκες
της χώρας.
Καταφέραμε να εξασφαλίσουμε πολύ μεγάλες
ποσότητες προμηθειών, οι οποίες κατέφθασαν
αεροπορικώς. Προσωπικά θυμάμαι πάνω από
δέκα πτήσεις μεταφοράς τέτοιων προμηθειών.
Μάλιστα, δικοί μας άνθρωποι εκεί συντόνισαν
όλες αυτές τις πτήσεις και όλα τα logistics. Άρα

πράγματι ο ελληνικός εφοπλισμός βοήθησε την
Ελλάδα όχι μόνο με χρήματα και δωρεές, αλλά
συνέβαλε και στο να επιλέξει, να οργανώσει και
να μεταφέρει προμήθειες στην Ελλάδα.
Ο ελληνικός λαός δεν ξέρω κατά πόσο εκτίμησε
αυτή την προσφορά, διότι βρισκόταν σε μια πολύ
κρίσιμη συγκυρία ώστε να αναρωτηθεί ποιος
βοήθησε και ποιος όχι. Το κράτος έκανε και
κάνει αυτό που κάνει πάντα. Όταν προκύπτουν
τέτοιου είδους ανάγκες, το κράτος προστρέχει
στον εφοπλισμό προκειμένου να βοηθήσει. Τότε
μόνο αναγνωρίζει και ευχαριστεί για τις προσπάθειες και τις πρωτοβουλίες αυτές και μετά τις
λησμονεί. Όμως, σας διαβεβαιώ ότι κανείς από
τη ναυτιλία που βοήθησε δεν είχε ως στόχο αυτή
η προσφορά να αναγνωριστεί και να εκτιμηθεί.
Πολλοί προσέφεραν όσο μπορούσαν.
Ο ελληνικός τουρισμός επλήγη σημαντικά
το τελευταίο έτος. Ωστόσο, ο Όμιλος
Λάμψα συνέχισε την επέκτασή του στον
ξενοδοχειακό κλάδο, αλλά και η οικογένεια
Λασκαρίδη επιθυμεί την επέκτασή της και
σε άλλες τουριστικές μονάδες της χώρας.
Είστε αισιόδοξος για το μέλλον του ελληνικού
τουρισμού;
Κατ’ αρχάς ο τουρισμός επλήγη με καταστροφικό τρόπο. Οι συνέπειες της πανδημίας ήταν πλή-
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ρως καταστροφικές ή, στην καλύτερη περίπτωση,
λίγο καταστροφικές.
Σε ό,τι αφορά τον ξενοδοχειακό κλάδο, εμείς
επεκταθήκαμε διότι καιρό πριν από την εξάπλωση του κορονοϊού είχαμε σχεδιάσει την κατασκευή ενός ξενοδοχείου στο κέντρο της Αθήνας
και άρα δεν μπορούσαμε να μην ολοκληρώσουμε
όλες τις σχετικές διαδικασίες.
Είμαι αισιόδοξος για το μέλλον του τουρισμού
στην Ελλάδα, αλλά μεσο-μακροπρόθεσμα. Είμαι
βέβαιος ότι και το 2021 θα είναι πολύ δύσκολη
χρονιά. Το 2022 θα είναι μια χρονιά που ο τουριστικός κλάδος θα παρουσιάσει μεγάλη βελτίωση,
αλλά πιστεύω ότι στα επίπεδα του 2019, που ήταν
μια πολύ καλή χρονιά, δεν θα φτάσουμε πριν από
το 2023. Νομίζω πολλοί συμφωνούν με αυτή την
άποψη.

“Είμαι διατεθειμένος, υπό τις προϋποθέσεις
του νέου νομοσχεδίου (που πρέπει βέβαια να
το δούμε και να ολοκληρώνεται με τις κοινές
υπουργικές αποφάσεις), να βάλουμε πλοία
υπό ελληνική σημαία.

”

Σε όλους τους κλάδους της οικονομίας ή μόνο
στον τουρισμό το 2021 θα είναι μια δύσκολη
χρονιά για την Ελλάδα;
Μιλώ κυρίως για τον τουρισμό. Νομίζω θα είναι
μια χρονιά που πολλοί θα σκεφτούν εάν θα ανοίξουν τις επιχειρήσεις τους ή όχι, δεδομένων των
συνθηκών. Σκεφτείτε ότι το εμβόλιο πριν από την
άνοιξη δεν πρόκειται να διανεμηθεί στον ευρύ
πληθυσμό. Οι άνθρωποι που θα επιθυμούν να
ταξιδέψουν το καλοκαίρι θα έχουν σοβαρούς
ενδοιασμούς και προβληματισμούς. Εύχομαι να
λάβουμε σύντομα θετικά νέα από το μέτωπο του
εμβολίου, προκειμένου ένα μεγάλο μέρος του
πληθυσμού –δυνητικοί ταξιδιώτες/πελάτες– να
ενισχύσουν την τουριστική κίνηση και συνεπώς
τα έσοδα στον κλάδο.
Όμως δεν πρέπει κανείς να είναι υπεραισιόδοξος. Από την επόμενη χρονιά, το 2022, θα πρέπει να περιμένουμε μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη.
Σχετικά με την υπόλοιπη ελληνική οικονομία, όλοι
προέβλεπαν μια ύφεση το 2020 γύρω στο 10%
–τουλάχιστον– και μια ανάκαμψη φέτος της τάξης
του 5%. Αυτό μεταφράζεται σε «τρύπα» του κρατικού προϋπολογισμού περίπου 10 δισ. Δεν ξέρω
από πού θα προέλθουν αυτά τα έσοδα και άρα
θα αγωνιστούμε ακόμα, ούτως ώστε το 2022 να
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φτάσουμε στα δημοσιονομικά επίπεδα του 2019.
Εκτός εάν συμβούν ξαφνικά τεράστιες επενδύσεις, τα πράγματα πάνε καλά, ο κορονοϊός μάς
εγκαταλείψει γρήγορα και ριζικά. Έχουμε δρόμο,
πάντως, ακόμα και ανηφόρα μπροστά μας.
Πώς βλέπετε να διαγράφεται το μέλλον
των αερομεταφορών;
Η κατάσταση των αερομεταφορέων σε ολόκληρο τον κόσμο είναι απλώς τραγική. Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν χάσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια και οι απώλειες των θέσεων εργασίας
ανέρχονται ίσως σε πάνω από ένα εκατομμύριο.
Στην Ελλάδα, ο εθνικός αερομεταφορέας Aegean
έχει και αυτός υποστεί τεράστιες απώλειες. Οι
ζημίες του φέτος θα φτάσουν τα 265-280 εκατ.
ευρώ και περίπου στα ίδια νούμερα θα βρίσκονται και οι απώλειες τρίτων της εταιρείας. Μέχρι
σήμερα, η εταιρεία είχε πάρει μόνο ασήμαντες
οριζόντιες θέσεις από την πολιτεία, αλλά στα μέσα
Νοεμβρίου η κυβέρνηση κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα σχέδιο ενίσχυσης της εταιρείας
με 120 εκατ. ευρώ, αλλά και με αρκετούς δρακόντειους όρους, όπως την υποχρέωση να γίνει
αύξηση κεφαλαίου τουλάχιστον 60 εκατ. ευρώ και
να δοθούν στο κράτος warrants (δικαιώματα αγοράς μετοχών), τα οποία θα μπορεί να εξασκήσει
το Δημόσιο μετά από δύο με τρία χρόνια ή να τα
μεταπωλήσει στην εταιρεία και στους μετόχους
τους, αποκομίζοντας κάποιο κέρδος.
Το πακέτο αυτό είναι καλόδεχτο, αν και εντελώς
στο κάτω άκρο άλλων ευρωπαϊκών χωρών, που
έχουν επιδοτήσει τις αεροπορικές τους εταιρείες
με πολύ πιο γενναιόδωρο τρόπο.
Σε κάθε περίπτωση, η ανάκαμψη των αεροπορικών εταιρειών σε προ Covid επίπεδα δεν
αναμένεται προ του τέλους του 2022, υπό την
προϋπόθεση ότι η πανδημία θα ελεγχθεί και τα
εμβόλια θα έχουν κυκλοφορήσει. Η Aegean είναι
πολύ καλά θωρακισμένη με ικανά κεφάλαια για
να αντέξει μέχρι τότε και να προσβλέπει μετά σε
μια θεαματική ανάκαμψη.
Πόσο ευάλωτος είναι τελικά ο τουριστικός και
ξενοδοχειακός κλάδος και πόσο μπορεί ένας
επιχειρηματίας να αντεπεξέλθει στις τόσες
προκλήσεις χωρίς τη διαφοροποίηση των
δραστηριοτήτων του; Είναι τελικά εποχή που
μόνο τα conglomerates θα μπορούν να είναι
διεθνώς ανταγωνιστικά;
Υποθέτω ότι αυτό εξαρτάται από το πόσο καίρια
θα πληγεί η επιχείρηση. Επίσης εξαρτάται από το
πόσο υγιής είναι η επιχείρηση. Πρακτικά, αυτό
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σημαίνει ότι οι υγιείς οικονομικά επιχειρήσεις
θα καμφθούν τελευταίες εν αντιθέσει, δυστυχώς, με ένα πολύ μεγάλο μέρος των υπόλοιπων
ελληνικών επιχειρήσεων. Εξαρτάται επίσης από
τα οικονομικά αποθέματα που διαθέτει η κάθε
επιχείρηση και, φυσικά, εξαρτάται πάρα πολύ και
από τη βοήθεια του κράτους, αλλά και από το
πώς ο κάθε επιχειρηματίας θα είναι διατεθειμένος μέχρι τέλους να στηρίξει την επιχείρησή του.
Άρα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.
Αν μια επιχείρηση χρηματοδοτείται με ξένα
κεφάλαια, δεν έχει ισχυρούς μετόχους να τη στηρίξουν και αντιμετωπίζει άλλα εσωτερικά ζητήματα, είναι προφανές ότι θα δυσκολευτεί πάρα
πολύ. Πιστεύω ότι οι καλές, μεγάλες επιχειρήσεις
όχι μόνο θα επιζήσουν αλλά θα ζήσουν και καλύτερες ημέρες. Αναφορικά με την Aegean Airlines
και τις ξενοδοχειακές μας επιχειρήσεις, είμαστε
αρκετά αισιόδοξοι ότι, παρά τις δυσκολίες, θα
επιβιώσουμε και θα προκόψουμε στο μέλλον.
Το περασμένο έτος συνεχίσατε τις μεγάλες
προσφορές σας προς το Πολεμικό Ναυτικό.
Πόσο ανήσυχος είστε για την κατάσταση
στην Ανατολική Μεσόγειο;
Η οικογένειά μου και εγώ είμαστε άνθρωποι
της ναυτιλίας και ως εκ τούτου είμαστε πιο ευαίσθητοι ως προς το έργο του Πολεμικού Ναυτικού της χώρας. Διαχρονικά διατηρούσαμε πολύ
καλές σχέσεις με το ΠΝ και παλαιότερα είχαμε
προβεί σε πιο μικρές δωρεές. Έχουμε το Ναυτικό
στην καρδιά μας, και έτσι προχωρήσαμε σε αυτές
τις δύο μεγάλες δωρεές πλοίων υποστήριξης. Με
έχει γεμίσει με πολύ μεγάλη χαρά το γεγονός ότι
αξιοποιήθηκαν ευρέως και με πολύ μεγάλη επιτυχία κυρίως στις τελευταίες δύο μεγάλες κρίσεις
στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τον Αύγουστο και
μετά κατά τα τέλη Σεπτεμβρίου. Απ’ ό,τι πληροφορούμαι, τα δύο πλοία γενικής υποστήριξης
βοήθησαν πάρα πολύ τον στόλο μας.
Η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί σκέλος ενός μεγαλύτερου προβλήματος, που
ακούει στο όνομα «απειλή της Τουρκίας». Εγώ
έχω ξεκάθαρη άποψη γι’ αυτό και κατά καιρούς
αρθρογραφώ για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η
άποψή μου είναι ότι υπάρχει αυτή η απειλή από
αυτόν τον «αναθεωρητικό γείτονα», η οποία είναι
διαρκής και δεν πρόκειται να μειωθεί. Υπήρχε και
προηγουμένως, υπάρχει και τώρα για πιο οξυμμένους λόγους και θα υπάρχει και στο μέλλον, διότι γνωρίζετε ότι και οι απόψεις των Κεμαλιστών
στην Τουρκία δεν είναι καθόλου καλύτερες από
αυτές του Ερντογάν.
Η Ελλάδα πολύ σωστά έχει επιλέξει τον δρόμο της
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διπλωματίας και του διαλόγου και σωστά επιχειρεί
να αξιοποιήσει οποιαδήποτε γνωριμία, οποιαδήποτε καλή συμμαχική σχέση έχουμε. Ουσιαστικά,
πρόκειται για συνεργασίες και κανείς δεν μπορεί
να τις χαρακτηρίσει συμμαχίες, διότι, αν κάποιος
σου επιτεθεί, ο σύμμαχός σου θα έρθει δίπλα σου
να σε υποστηρίξει έμπρακτα. Η πραγματική αυτή
υποστήριξη δεν υπάρχει ακόμη και θα πρέπει να
καταλάβουμε ότι, εάν τα πράγματα πάνε άσχημα,
θα είμαστε απολύτως μόνοι μας. Αυτό σημαίνει
ότι, εάν δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι
μας, τότε δεν θα τα καταφέρουμε.
Είναι προφανές ότι ο Ερντογάν επιζητά την κλιμάκωση των διενέξεων, είναι προφανές ότι βασίζει πολλά στη μεγάλη ανάπτυξη των ενόπλων
δυνάμεών του και προσπαθεί με πίεση να μας
υποχρεώσει να υποχωρήσουμε. Απώτερος στόχος του είναι να καθίσουμε στο τραπέζι των
διαπραγματεύσεων και «με το μαχαίρι στον λαιμό» να συζητήσουμε για όλα αυτά τα θέματα.
Και βλέπετε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές
και διαφορετικές απόψεις και για το θέμα αυτό.
Σε αυτόν τον τομέα, λοιπόν, δεν μπορούμε να
συμφωνήσουμε όλοι. Εγώ ανήκω στην επιθετική πλευρά και δεν θεωρώ ότι μπορεί να επέλθει
συμφωνία υπό καθεστώς απειλών και εκβιασμών.
Θα ήθελα όμως να πιστεύω ότι υπάρχει ένα
θέμα στο οποίο οι Έλληνες δεν διαφωνούν και
δεν θα μπορούσαν να διαφωνούν. Αυτό είναι η
άμεση, επείγουσα ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων. Όμως, όπως βλέπουμε, κατά καιρούς οι
κυβερνήσεις θέτουν άλλες προτεραιότητες και
δεν έχουν ψηλά στην ατζέντα την οικονομική
ενίσχυση του έργου των Ενόπλων Δυνάμεων. Να
σημειώσουμε εδώ ότι η Ελλάδα έχει ξοδέψει
γύρω στα 500-550 δισ. (που είναι το ιδιωτικό και
το δημόσιο χρέος μαζί) και, αν είχαμε ξοδέψει
το 1/20, δηλαδή το 5% αυτού του ποσού τα χρόνια αυτά, η χώρα θα διέθετε πολύ ισχυρότερες
Ένοπλες Δυνάμεις ακόμα και από το Ισραήλ ή την
Τουρκία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Φαίνεται
ότι η κυβέρνηση αρχίζει να το καταλαβαίνει αυτό.
Όπως ξέρετε, έχουν γίνει διάφορες αναγγελίες,
πολλές από αυτές θα αργήσουν όμως να γίνουν
πράξη, ενώ το παιχνίδι παίζεται σήμερα.
Κατά συνέπεια, το απολύτως επείγον αυτή τη
στιγμή είναι να διοχετευτούν αρκετά κονδύλια
για τις άμεσες λειτουργικές ανάγκες των Ενόπλων
Δυνάμεων. Έχουμε υλικό το οποίο ναι μεν αξιοποιείται, δεν είναι όμως καινούργιο και χρειάζεται
συντήρηση, βελτίωση και επισκευές. Τα πυρομαχικά και τα ανταλλακτικά θέλουν ανανέωση. Εάν
αυτές οι κινήσεις πραγματοποιηθούν, τότε η
δύναμή μας θα αυξηθεί κατακόρυφα. Αυτές είναι
οι απόψεις μου.
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Πόσο σας ικανοποίησαν οι νέες νομοθετικές
παρεμβάσεις του ΥΝΑΝΠ σε θέματα
ανταγωνιστικότητας του ελληνικού νηολογίου;
Θα σκεφτόσασταν την επιλογή της ελληνικής
σημαίας σε κάποια από τα πλοία σας και υπό
ποιες προϋποθέσεις;
Το έχω πει ήδη πολλές φορές ότι ο λόγος που
μόνο το ένα στα τέσσερα ή και πέντε ελληνόκτητα πλοία φέρει την ελληνική σημαία είναι ένας και
μοναδικός: η έλλειψη αξιωματικών. Τίποτε άλλο.
Οι λίγοι Έλληνες αξιωματικοί που υπάρχουν
έχουν συγκεντρωθεί σε λίγες και μεγάλες, πολύ
καλές ελληνικές εταιρείες. Ως εκ τούτου, οι ναυτικοί μας έχουν μια βεβαιότητα και μια σιγουριά
ότι, πηγαίνοντας σε μια εταιρεία με 30-40 πλοία
με ελληνική σημαία, θα έχουν συνεχώς μια σταθερή επαγγελματική προοπτική. Ξεμπαρκάρουν,
ξεκουράζονται, ξέρουν πού και πότε και με ποιο
πλοίο θα ξαναμπαρκάρουν.
Οι περισσότερες άλλες εταιρείες δεν το έχουμε
αυτό και άρα, υπό τις προηγούμενες συνθήκες,
θα ήταν πολύ δύσκολο για μια τέτοια εταιρεία,
που έχει πλοία μόνο με ξένα πληρώματα, να προσπαθήσει να σχηματίσει έναν πυρήνα από ελληνικά πληρώματα, διότι απλούστατα δεν διαθέτει
την κατάλληλη εμπειρία και τα πολλά πλοία με
ελληνική σημαία για να προσφέρει αυτά που μπορούν να προσφέρουν οι άλλες μεγάλες εταιρείες.
Το καινούργιο νομοσχέδιο έρχεται και διορθώνει πολλά από αυτά και πιστεύω ότι θα έχει επιτυχία, εφόσον διευκολύνει περαιτέρω το ζήτημα
των αξιωματικών. Εγώ είμαι διατεθειμένος, υπό τις
προϋποθέσεις του νέου νομοσχεδίου (που πρέπει βέβαια να το δούμε και να ολοκληρώνεται με
τις κοινές υπουργικές αποφάσεις), να βάλουμε
πλοία υπό ελληνική σημαία.
Το ΕΤS στη ναυτιλία φαίνεται να εισέρχεται σε
μια νέα πραγματικότητα. Τελικά εισακούστηκαν
οι απόψεις των Ευρωπαίων εφοπλιστών
από τις Βρυξέλλες; Θεωρείτε ότι υπάρχει
ακόμη διαφορετική άποψη και προσέγγιση
Βορείων και Νοτίων στα καίρια ζητήματα της
ευρωπαϊκής ναυτιλιακής πολιτικής, μεταξύ των
οποίων είναι και η μείωση του περιβαλλοντικού
αποτυπώματος από τα πλοία;
Κατ’ αρχάς το ETS είναι ένα σκέλος μιας πολύ
μεγάλης συζήτησης για την κλιματική αλλαγή, που
συμπεριλαμβάνει κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες οι οποίες θα πρέπει να ακολουθηθούν για
την αντιμετώπισή της. Η ναυτιλιακή βιομηχανία
μπήκε τελευταία στη συζήτηση αυτή, διότι στις
αρχικές συζητήσεις της συμφωνίας του Παρισιού
συμφωνήθηκε ότι η συμβολή της στην παγκόσμια
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παραγωγή ρύπων είναι πάρα πολύ μικρή. Εν συνεχεία ενισχύθηκαν οι πολιτικές και περιβαλλοντολογικές πιέσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και την ευρωπαϊκή πολιτική. Φυσικά, η ναυτιλία
αποδέχτηκε, και αυτή είναι η επίσημη θέση της,
ότι εφόσον και αυτή ρυπαίνει, θα πρέπει να κάνει
αυτό που της αναλογεί για να βελτιώσει την κατάσταση από πλευράς της. Και θα κάνει αυτό που
πρέπει να κάνει με έναν αναλογικό και σωστό και
έντιμο τρόπο.
Ως εξωτερικός παρατηρητής, βλέπει κανείς τη
μεγάλη διάσταση ευρωπαϊκών και διεθνών κανονισμών. Ιδιαίτερα για τη συζήτηση περί κλίματος
ισχύουν τα εξής: η Ευρώπη, με προεξάρχον το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά δυστυχώς και με
την υποστήριξη της τωρινής Ευρωπαϊκής Επιτροπής (και όχι της προηγούμενης), κατηγορούν
τον ΙΜΟ και τη διεθνή κοινότητα ότι αργούν και
κατά συνέπεια πρέπει να λάβει και η ίδια μέτρα.
Και έχει λάβει ήδη μέτρα, όπως το MRV. Αρχικά
η προηγούμενη Επιτροπή και το προηγούμενο
Κοινοβούλιο είχαν αποδεχτεί να περιμένουν τον
ΙΜΟ να νομοθετήσει μέσα στο έτος 2021. Τα
ευρωπαϊκά όργανα θα περίμεναν ο ΙΜΟ να αναγγείλει την πολιτική του και να εφαρμόσει το δικό
του σύστημα που λέγεται DCS (Data Collection
System), άρα και να περιμένουν έως το 2023 να
δουν τα αποτελέσματα. Στη συνέχεια θα συνηγορούσαν για να αποδεχτούν την εξίσωση, το
alignment δηλαδή μεταξύ του DCS και του MRV.
Η τωρινή Επιτροπή επανήλθε στο παλιό μοτίβο
ότι ο ΙΜΟ αργεί και κατά συνέπεια η Ευρώπη δεν
πρέπει και δεν μπορεί να περιμένει.
Για ποιο λόγο αυτή η Επιτροπή ασχολείται τόσο
έντονα με το θέμα του κλίματος;
Πρώτον, διότι το ενδιαφέρον των ανθρώπων, των
πολιτικών και των κοινωνιών για το περιβάλλον
έχει αυξηθεί. Δεύτερον, διότι η Επιτροπή υφίσταται αφόρητες πιέσεις από τις περιβαλλοντικές
οργανώσεις και, τρίτον, διότι η Επιτροπή αυτή
εξελέγη με την υποστήριξη των Πρασίνων, των

οποίων κύριο μέλημα είναι το περιβάλλον. Άρα
η γενική πίεση είναι το ένα θέμα. Σε ό,τι αφορά το ETS, αξίζει να ειπωθεί ότι η ναυτιλία το
απεχθάνεται και δεν είναι λίγες οι φορές που η
βιομηχανία έχει εκφράσει την αντίθεσή της με
ένα τέτοιο μέτρο, το οποίο δεν είναι τίποτε άλλο
παρά ένα απλό φορολογικό μέτρο. Τα κεφάλαια
που συγκεντρώνονται από το ETS προορίζονται
για τον προϋπολογισμό κάθε κράτους, χρησιμοποιούνται από την εκάστοτε κυβέρνηση και
δεν έχουν καμία σχέση με την κλιματική αλλαγή,
καμία σχέση με το να βοηθήσουν και να χρηματοδοτήσουν προγράμματα για να υπάρξει ανάσχεση αυτής της κλιματικής αλλαγής.
Το δεύτερο θέμα είναι ότι για ναυτιλίες με τη δομή
και τον τρόπο λειτουργίας όμοια με τη δική μας
ναυτιλία, δηλαδή την ποντοπόρο ναυτιλία, είναι ένα
μέτρο που εξόχως αντενδείκνυται. Δεν είναι εύκολο να εφαρμοστεί, δεν μπορεί να περαστεί στον
τελικό καταναλωτή μέσω του φορτίου και των ναυλωτών και των ιδιοκτητών του φορτίου και γενικά
είναι ένα μέτρο το οποίο η ναυτιλία δεν θέλει να
αποδεχτεί. Αυτό σιγά σιγά γίνεται κατανοητό.
Γενικότερα, όμως, οι απόψεις της ναυτιλίας δεν
γίνονται ούτε ακουστές ούτε κατανοητές από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιό της,
διότι απλούστατα η ναυτιλία γενικότερα και ο
εφοπλισμός ειδικότερα δεν έχουν κανένα πολιτικό βάρος, παρά το γεγονός ότι έχουν τεράστια
σημασία για την ευημερία των κρατών και αποτελούν το μοναδικό στρατηγικό όπλο που έχει
η Ευρώπη (η οποία δεν έχει ούτε κοινή εξωτερική πολιτική, ούτε κοινή αμυντική πολιτική, ούτε
κοινή οικονομική πολιτική). Το μόνο που της
μένει ως στρατηγικό όπλο είναι η τεράστια ναυτιλία της, η οποία μεταφέρει περίπου το 40% του
παγκόσμιου εμπορίου.
Ακουστή γίνεται και εκτιμάται λίγο η γνώμη της
ναυτιλίας όταν προέρχεται από κράτη τα οποία
έχουν ειδικού είδους ενδιαφέροντα στη ναυτιλία,
κράτη τα οποία ακολουθούν με μεγάλη συνέπεια
την υποστήριξη των ναυτιλιακών τους συμφερόντων και τα οποία, σε αντίθεση με την Ελλάδα, δεν
έχουν μεγάλη ποντοπόρο ναυτιλία. Έχουν μεγάλη
εσωτερική ναυτιλία, έχουν μεγάλη παράκτια ναυτιλία. Τα κράτη αυτά δραστηριοποιούνται πολύ
στις τακτικές γραμμές, δεν έχουν όμως τη μεγάλη
υπερπόντια ανοιχτή ναυτιλία που έχουμε εμείς.
Με αυτό το δεδομένο, είναι λογικό οι άνθρωποι
αυτοί να είναι πολύ πιο κοντά στους πολιτικούς,
να έχουν πολύ μεγαλύτερες προσβάσεις, πολύ
μεγαλύτερο lobbying, και έτσι να υποστηρίζουν
πολύ περισσότερο και με μεγαλύτερη επιτυχία
τις δικές τους απόψεις.
Εκεί εστιάζεται η διαφορά Βορείων και Νοτίων
και όχι στο αν οι μεν θέλουν να κάνουν κακό

“Οι απόψεις της ναυτιλίας δεν γίνονται ούτε
ακουστές ούτε κατανοητές από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και το Κοινοβούλιό της, διότι
απλούστατα η ναυτιλία γενικότερα και
ο εφοπλισμός ειδικότερα δεν έχουν κανένα
πολιτικό βάρος.

”

στους δε. Απλώς οι Βόρειοι είναι πολύ ικανότεροι στα πολιτικά δρώμενα και η ναυτιλία τους
είναι τέτοια που επιζητεί την αρωγή των πολιτικών θεσμών της Ευρώπης πολύ περισσότερο απ’
ό,τι εμείς.
Λανθασμένα δεν συμμετείχαμε και δεν παρεμβαίναμε στα ευρωπαϊκά πράγματα επί πάρα πολλά χρόνια, προς μεγάλη ζημία του προσώπου
της ελληνικής ναυτιλίας στο εξωτερικό. Ήμασταν
πάντοτε οι καλύτεροι στον κόσμο στην πλοιοκτησία, αλλά στην προάσπιση των θέσεών μας σε
θέματα ευρύτερης εθνικής και διεθνούς ναυτιλιακής πολιτικής δεν ήμασταν καθόλου καλοί. Απόδειξη ότι, στη γενική βαθμολογία των ναυτιλιακών
δραστηριοτήτων, η Ελλάδα βρίσκεται μόλις στη
δέκατη θέση.
Και στη διάρκεια της θητείας μου τόσο ως αντιπρόεδρος όσο και ως πρόεδρος της ECSA προσπάθησα να πείσω τους Έλληνες συναδέλφους
μου, την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, ότι πρέπει
να ξεφύγουμε από τη λειτουργία μας εν κρυπτώ,
να συμμετάσχουμε ενεργά και να εμπλακούμε με
τις στρατηγικές και τις πολιτικές της ναυτιλίας
γενικότερα. Να μην περιμένουμε να αντιδρούμε
στα έγγραφα και στις απόψεις άλλων, αλλά να
βγούμε μπροστά με δικές μας απόψεις και δικές
μας προτάσεις. Είμαι ευχαριστημένος που η Ένωσή μας επιτέλους το κατάλαβε αυτό και αρχίσαμε
να κάνουμε και εμείς προτάσεις στον ΙΜΟ και
παντού αλλού, δείχνοντας ότι η Ελλάδα δεν είναι
μόνο σχολιαστής των απόψεων των άλλων, αλλά
έχει τις δικές της απόψεις, τις οποίες παρουσιάζει, και με αυτές να προσπαθήσει να πείσει τους
υπολοίπους.
Άρα είναι δύσκολα τα πράγματα για τη ναυτιλία,
ειδικά στην Ευρώπη. Η πολυνομία, με διεθνείς και
ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, θα διατηρηθεί, οπότε φανταστείτε πώς θα είναι η κατάσταση όταν
κάθε περιοχή του κόσμου θέτει τους δικούς της
περιορισμούς. Καταλαβαίνετε ότι η δουλειά της
ναυτιλίας, από τον εφοπλιστή, τη ναυτιλιακή επιχείρηση, την εταιρεία, από τον καπετάνιο, από
τους αξιωματικούς, θα γίνει αφόρητη.
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ΙΔΡΥΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΣΑΚΟΥ

Ώρα ευθύνης για όλους μας
Άρθρο του καπετάν Παναγιώτη Ν. Τσάκου,
Ιδρυτή του Ομίλου Τσάκου

Με ιδιαίτερη συγκίνηση χαιρετίζω το επετειακό τεύχος των 90 χρόνων των
«Ναυτικών Χρονικών» με ιδρυτή-εκδότη τον αείμνηστο Δημήτρη Κωττάκη,
ο οποίος αποτελούσε φάρο για τη ναυτιλία και τον Έλληνα ναυτικό και ο οποίος,
γενναιόδωρα, εμοιράζετο με όλους μας, με τις σελίδες των «Ναυτικών Χρονικών»
αλλά και προσωπικά, τις πολύτιμες εμπειρίες και συμβουλές του επί δεκαετίες.
Μοναδικά πολύτιμη η συνεισφορά Κωττάκη στην εξέλιξη και στην πρόοδο της Ελληνικής
Ναυτιλίας και θερμά συγχαρητήρια στους άξιους σημερινούς συνεχιστές της έκδοσης και
του έργου του.
Λες και δεν έφταναν τα προβλήματα που είχαμε και έχουμε με την κρίση της οικονομίας και
της ναυλαγοράς, τους κάθε είδους διεθνείς και
περιφερειακούς κανονισμούς και τα «άκαφτα»
καύσιμα (0,5%), που μας εχάρισε σαν πρωτοχρονιάτικο δώρο ο ΙΜΟ πέρυσι τέτοιο καιρό,
το 2020 σημαδεύτηκε κυρίως από την πανδημία
ενός αόρατου εχθρού, που έπληξε τον πλανήτη
μας προκαλώντας μύρια δεινά σε όλο τον κόσμο
και ιδιαίτερες δυσκολίες στη ναυτιλία και στους
ανθρώπους της.
Οι ναυτικοί μας υπήρξαν για άλλη μία φορά οι
αφανείς ήρωες και σε αυτή την πρωτόγνωρη
κατάσταση, μας έκαναν να αισθανθούμε υπερήφανοι, γεμάτοι ευγνωμοσύνη για το έργο τους.
Ο ιός αυτός μπορεί να μας απομόνωσε, αλλά δεν
του επιτρέψαμε να μας χωρίσει. Μαζί συστρατευτήκαμε στη θάλασσα και στη στεριά, στα
πλοία μας και στα γραφεία, και με τη βοήθεια
του Θεού βρισκόμαστε στη θέση να υποδεχθούμε με πίστη, ελπίδα και αισιοδοξία τον νέο χρόνο.
Όπως δεν μπορεί να υπάρξει παγκόσμια οικονομία και εμπόριο χωρίς τη ναυτιλία, έτσι και η
ναυτιλία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τους ναυτικούς. Έτσι, ο κόσμος και η παγκόσμια κοινωνία
συνέχισαν να εφοδιάζονται και να καλύπτουν τις
ανάγκες τους, προμηθευόμενοι, απρόσκοπτα, με
όλα τα αγαθά και τις πρώτες ύλες.
Η ανθρωπότητα επέζησε γιατί η ναυτιλία και οι
άνθρωποί της συνέχισαν ευσυνείδητα το έργο
τους, χωρίς καμία οικονομική υποστήριξη από τα
Κράτη, αβοήθητοι και περιφρονημένοι.
Το 20% του παγκόσμιου αυτού επιτεύγματος
οφείλεται στην Ελληνική Ναυτιλία και στους
ανθρώπους της. Και για μεν τη ναυτιλία κάτι

κάναμε σωστά, για να τα πηγαίνει τόσο καλά. Ας
αναλογιστούμε όμως τι δεν κάναμε σωστά και
αρκετά, έτσι που, ενώ τα καράβια μας αυξάνονται,
οι Έλληνες ναυτικοί μας μειώνονται.
Μένει στην Πολιτεία, στην Κοινωνία, στα Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης, σε όλους μας, η ευθύνη να
επιδείξουμε την απαιτούμενη υπευθυνότητα, με
την ανάληψη νέων δράσεων για την προσέλκυση
Ελληνόπαιδων στο περήφανο ναυτικό επάγγελμα.
Η Ελληνική Ναυτιλία αποτελεί τη μεγαλύτερη
βιομηχανία και πηγή εσόδων για την Ελλάδα μαζί
με τον τουρισμό. Το ελληνικό κράτος οφείλει
να το αντιληφθεί και να στηρίξει έμπρακτα τη
σύσφιξη των δεσμών της ναυτιλίας με τον εθνικό κορμό κοιτώντας τη φορολόγηση των Ελλήνων ναυτικών που είναι από τις υψηλότερες του
κόσμου. Ο συνδετικός κρίκος δεν είναι μόνο ο
αριθμός των πλοίων, αλλά κυρίως είναι ο άνθρωπος, ο ναυτιλλόμενος, ο ναυτικός.
Η ναυτιλία είναι μια μαραθώνια σκυταλοδρομία,
όπου η σκυτάλη παραδίδεται από γενιά σε γενιά.
Ας αναλογισθούμε, λοιπόν, ποια θα είναι η συνέχεια της Ελληνικής Ναυτιλίας όταν θα εκλείψει η
ελληνική ναυτοσύνη, που δημιούργησε την Ελληνική Ναυτιλία. Η ναυτοσύνη του Έλληνα ναυτικού
είναι και θα παραμείνει η καλύτερη στον κόσμο.
Είναι οδυνηρή η πραγματικότητα ότι ο αριθμός
των Ελλήνων ναυτικών έχει μειωθεί στο ένα δέκατο αυτού που ήταν στις ημέρες μου στη θάλασσα (1950-1960), ενώ ο αριθμός των ελληνόκτητων
πλοίων έχει σχεδόν πενταπλασιασθεί.
Ελληνική ναυτιλία χωρίς Έλληνες ναυτικούς δεν
μπορεί να υπάρξει. Ελληνόκτητη ναι, χωρίς τους
Έλληνες ναυτικούς όμως δεν θα είναι ελληνική.
Απαιτείται εθνική συστράτευση για να αποσο-
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“Οι ναυτικοί μας υπήρξαν για άλλη μία φορά
οι αφανείς ήρωες και σε αυτή την πρωτόγνωρη
κατάσταση, μας έκαναν να αισθανθούμε
υπερήφανοι, γεμάτοι ευγνωμοσύνη για
το έργο τους.

”
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βήσουμε τον κίνδυνο. Ένα λιθαράκι να βάλει ο
καθένας μας με πρωτοστάτη το Κράτος και, με
την αμέριστη συμπαράσταση και υποστήριξη του
εφοπλισμού και των ναυτεργατικών ενώσεων, η
αρχή θα έχει γίνει.
Η προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα
αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση αν θέλουμε να
διατηρήσουμε την Ελληνική Ναυτιλία.
Εμείς τολμήσαμε, με τη δημιουργία του πρώτου
ιδιωτικού –μη κερδοσκοπικού– επαγγελματικού
ναυτικού Λυκείου στη χώρα μας, παρά τους κανονιστικούς και θεσμικούς περιορισμούς της Πολιτείας. Ήδη με λαχτάρα περιμένουμε τους πρώτους αποφοίτους μας τον ερχόμενο Ιούνιο.
Πώς όμως η πρωτοβουλία μας αυτή vα βρει μιμητές ώστε να δημιουργηθούν και άλλα αντίστοιχα
ναυτικά επαγγελματικά λύκεια όταν οι απόφοιτοί
τους θα πρέπει να ναυτολογούνται επί 24 μήνες
χωρίς να επιδοτούνται, ενώ σε όλα τα άλλα επαγγέλματα η πρακτική άσκηση επιδοτείται από
εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, γεγονός που
ισχύει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Και γιατί χρειαζόμαστε και άλλα ΕΠΑΛ; Για τον
απλούστατο λόγο ότι οι Ακαδημίες Εμπορικού

Ναυτικού, απ’ όπου προέρχεται η συντριπτική
πλειοψηφία των Ελλήνων Αξιωματικών, δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες της ναυτιλίας
μας. Μέσα από ένα δαιδαλώδες εκπαιδευτικό
σύστημα εναλλαγής εξαμήνων και θαλάσσιων
ταξιδίων και ανάλογων δαπανών, που είναι διπλάσιες από αυτές των διεθνών ανταγωνιστών μας
(δύο εξάμηνα έναντι των 12 συνεχόμενων μηνών),
εισάγονται ετησίως περίπου 1.300, αποφοιτούν
περίπου 1.000 και σταδιοδρομούν σε πλοία και
γραφεία όχι περισσότεροι από 700 Πλοίαρχοι
και Μηχανικοί.
Πώς είναι λοιπόν δυνατόν η μεγαλύτερη ναυτιλία
του κόσμου, με εξασφαλισμένη εργασία, να έχει
μόνο 37 Επαγγελματικά Ναυτικά Λύκεια έναντι
των 400 ΕΠΑΛ που λειτουργούν σε όλη τη χώρα;
Με την κατάλληλη προβολή, αυτά θα μπορούσαν
να πολλαπλασιασθούν.
Η Πολιτεία θα πρέπει να βρει τον τρόπο ώστε
και άλλα ΕΠΑΛ να αποκτήσουν τη ναυτική
κατεύθυνση και όχι μόνο.
Νέοι και νέες θα μπορούσαν να αποφοιτούν και
από άλλες ειδικότητες των ΕΠΑΛ, των ΙΕΚ και
των ΑΕΙ τεχνολογικού τομέα, και, αντί να παραμένουν σήμερα άνεργοι, με λίγους μήνες ναυτική
εκπαίδευση και θαλάσσια υπηρεσία να απορροφηθούν κατά χιλιάδες από την Ελληνική Ναυτιλία.
Και δεν μιλάμε μόνο για Καπετάνιους και Μηχανικούς, υπάρχουν και χρειάζονται και τόσες άλλες
ειδικότητες μεταξύ Πλοιάρχου και Ναύτη και
Α΄ Μηχανικού και λιπαντή. Πού είναι οι Έλληνες
Ηλεκτρολόγοι/Ηλεκτρονικοί, που τόσο ανάγκη
τούς έχει ο στόλος μας; Πού είναι οι σχολές τους
και οι θεσμικοί μηχανισμοί;
Θέσεις, όπως αυτές των μαγειροκαμαρώτων,
μηχανοδηγών –με θαλάσσια υπηρεσία τριών ή έξι
μηνών– και ναυκλήρων με δώδεκα μηνών θαλάσσια υπηρεσία, μένουν κενές και καλύπτονται με
τη ναυτολόγηση χιλιάδων ξένων, ενώ προσφέρουν τη δυνατότητα ικανοποιητικού διεθνούς
επιπέδου εισοδήματος.
Η ιστορία μάς διδάσκει ότι η θάλασσα δεν φέρνει μόνο πλούτο, φέρνει πολιτισμό, αίγλη, σεβασμό, επιρροή και ισχύ στην πατρίδα, και είναι
πάντα συνυφασμένη με τη δημοκρατία και την
ελευθερία.
Εύχομαι η δεκαετία που χάραξε να χαρίσει διαύγεια πνεύματος και ανάταση ψυχής, έτσι που, με
λάβαρο αριστείας την Ελληνική Ναυτιλία, να ανοίξει ο δρόμος για τη θεμελίωση οραμάτων, που
θα γίνουν παρακαταθήκη για το μέλλον, για την
ασφάλεια και την ευημερία της πατρίδας μας και
για την εδραίωση της κοινωνίας των εθνών.
Να έχουμε μια Καλή Χρονιά! Γεροί να είμαστε!

Preven�on at Sea provides mari�me services, audi�ng and innova�ve
so�ware products that prevent pi�alls, monitor performance, simplify
procedures, ensure compliance with the rules and help shipping en��es
maintain a safe working environment.

We excel in providing award-winning innova�ve products and
risk proﬁling services by always assessing the human element.
Our aim is to ensure compliance and avoidance of opera�onal
pi�alls.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ HELMEPA

H ναυτιλιακή βιομηχανία
παραμένει ευέλικτη και
προσαρμόσιμη ακόμα
και μπροστά στις πιο
πρωτοφανείς προκλήσεις
Η κ. Σεμίραμις Παληού, πρόεδρος της ΗELMEPA, συζητά για το πώς οι συνθήκες
της πανδημίας άλλαξαν τον κόσμο της ναυτιλίας, το επιχειρείν και την κοινωνία.
Ακόμη, μιλά για τις σημαντικότερες προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει
η HELMEPA καθώς και για τους στόχους και το όραμα του ΔΣ του οργανισμού.
Mε αφορμή την έκδοση του επετειακού τεύχους των «Ναυτικών Χρονικών»,
αισθάνομαι ιδιαίτερη συγκίνηση που συμμετέχω με τις σκέψεις μου στο ετήσιο
αφιέρωμά σας. Άλλωστε ήταν κάτι που έκανε συστηματικά και ο πατέρας μου,
Συμεών Παληός, για τα τεύχη του Ιανουαρίου. Αισθάνομαι επίσης χρέος μου
να συνεχίσω αυτή την παράδοση και ως πρόεδρος της HELMΕPA, όταν όλοι οι
προκάτοχοί μου έχουν αρθρογραφήσει τακτικά μέσα από τις φιλόξενες σελίδες του
περιοδικού, αρχής γενομένης από τον αείμνηστο ιδρυτή Γεώργιο Λιβανό. Η στενή σχέση
συνεργασίας των «Ναυτικών Χρονικών» με τη HELMEPA είμαι σίγουρη πως θα συνεχιστεί
με μια πιο δημιουργική και φρέσκια πνοή τα επόμενα χρόνια, με αφορμή τις δράσεις του
περιοδικού στο πλαίσιο των 90 χρόνων προσφοράς του στα ναυτιλιακά δρώμενα. Οι κοινές
δράσεις θα εστιάζονται κυρίως στην ενημέρωση της νέας γενιάς σχετικά με τη διαχρονική
σημασία της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Πώς επηρέασε η πανδημία τον κόσμο της
ναυτιλίας και ποιο ήταν το δυσκολότερο
ζήτημα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει;
Το 2020 αποδείχθηκε μια ιδιάζουσα και δύσκολη χρονιά, με πρωτοφανείς προκλήσεις για τη
ναυτιλία αλλά και για το σύνολο του παγκόσμιου
βιομηχανικού κλάδου. Παρ’ όλα αυτά, ο κλάδος
μας, εξοικειωμένος με γεωπολιτικές αναταράξεις και με αυτό που ονομάζουμε «world trade
disruptions» και όντας προετοιμασμένος για το
χειρότερο σενάριο, κατάφερε να βγει όσο το
δυνατόν πιο αλώβητος από τις επιπτώσεις της
πανδημίας σε αντίθεση με άλλους κλάδους της
οικονομίας, όπως ο κλάδος του τουρισμού, της
εστίασης και της αεροπορικής βιομηχανίας, οι
οποίοι σχεδόν καθηλώθηκαν για μεγάλο χρονικό
διάστημα.
Ίσως το δυσκολότερο ζήτημα που κλήθηκε να
αντιμετωπίσει ο κλάδος της ναυτιλίας στη διάρκεια του 2020 ήταν η μεγάλη δυσχέρεια στην
αντικατάσταση και στον επαναπατρισμό των
ναυτικών, κάτι το οποίο, σε συνδυασμό με τη

συναισθηματική και σωματική κόπωση των ναυτικών λόγω της πολύμηνης υπηρεσίας τους εν
πλω, έχρηζε –και χρήζει– άμεσης διαχείρισης και
επίλυσης.
Λόγω της πανδημίας, ελάχιστα κράτη επιτρέπουν
τις αλλαγές πληρωμάτων στα λιμάνια τους, με
αποτέλεσμα τα πλοία να αναγκάζονται να αποκλίνουν της πορείας τους, προς λιμάνια όπου επιτρέπονται οι αλλαγές πληρωμάτων. Οι περισσότεροι ναυλωτές συνεχίζουν να φέρνουν αντιρρήσεις και δυσκολίες και αρνούνται να επωμιστούν
μέρος των εξόδων και των καθυστερήσεων στις
αλλαγές πληρωμάτων, παρά την έκκληση του
ΙΜΟ σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στον πλου να
συνδράμουν στις αλλαγές πληρωμάτων. Σε αυτό
το σημείο, ας μην παραβλέπουμε και τις συχνές
ελλείψεις αεροπορικών θέσεων ή πτήσεων, που
περιπλέκουν ακόμα περισσότερο το πρόβλημα.
Έτσι, αυτά που αναδείχθηκαν ακόμα περισσότερο μέσα από την πανδημία ήταν: Πρώτον, η
συνεισφορά της παγκόσμιας ναυτιλίας ως ραχοκοκαλιάς του διεθνούς εμπορίου, καθώς μεταφέρει το 90% του παγκόσμιου εμπορίου. Δεύτερον,
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“Ίσως το δυσκολότερο ζήτημα που κλήθηκε
να αντιμετωπίσει ο κλάδος της ναυτιλίας στη
διάρκεια του 2020 ήταν η μεγάλη δυσχέρεια
στην αντικατάσταση και στον επαναπατρισμό
των ναυτικών.

”

η σημασία του επαγγέλματος του ναυτικού, τόσο
σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο· άλλωστε, δεν είναι τυχαία η αναφορά του ναυτικού ως
«key worker» σε παγκόσμιο επίπεδο. Τρίτον, η
δυσκολία και η έλλειψη συντονισμού των διεθνών
ρυθμιστικών, κρατικών και τοπικών αρχών για να
δώσουν λύση σε ένα τόσο φλέγον ζήτημα. Και,
τέλος, το ότι η ναυτιλιακή βιομηχανία παραμένει
ευέλικτη και προσαρμόσιμη ακόμα και μπροστά
στις πιο πρωτοφανείς προκλήσεις.
Η πανδημία αποτέλεσε –και αποτελεί– μια
σκληρή δοκιμασία σε όλα τα επίπεδα. Ποια
πιστεύετε ότι πρέπει να είναι τα αντανακλαστικά
τόσο της κοινωνίας όσο και του επιχειρηματικού
κόσμου και ποιες οι νέες συνθήκες που
δημιούργησε;
Είναι η πρώτη φορά, μετά τον Β΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο, που ο κόσμος βιώνει μια κρίση κατά την
οποία αισθάνεται ότι η ζωή του απειλείται, και
μάλιστα αυτή τη φορά από έναν αόρατο εχθρό.
Παρατηρούμε ότι πλέον οι εταιρείες δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ατομική και κοινωνική ευθύνη,
καθώς και στην προστασία της ζωής και της υγείας των υπαλλήλων τους.
Επίσης είναι η πρώτη φορά που ένα μακρινό στον
ανθρώπινο νου σενάριο, όπως μια πανδημία που
έχει στερήσει τη ζωή σε περίπου ενάμισι εκατομμύριο ανθρώπους, παίρνει σάρκα και οστά.
Πρώτη φορά ηρωοποιούμε επαγγέλματα, όπως
για παράδειγμα το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, αυτά των υπαλλήλων των σούπερ μάρκετ,
των φαρμακείων, που συνέχισαν να προσφέρουν
με αυταπάρνηση και αδιαλείπτως τις υπηρεσίες
τους εν μέσω της πανδημίας, τη στιγμή που το
κοινωνικό σύνολο βρισκόταν σε κατάσταση κοινωνικής αποστασιοποίησης και απομόνωσης.
Πρώτη φορά οι επιστήμονες είχαν τον πρώτο λόγο και συνεχίζουν να μας καθοδηγούν με
σοβαρότητα και ασφάλεια στη λύση του προβλήματος. Είναι αυτοί που, με αδιάκοπη και ενδελεχή έρευνα, δίνουν τη λύση με το εμβόλιο και τη
φαρμακευτική αγωγή στην αντιμετώπιση του ιού.
Δεν μπορεί, μετά από όλες αυτές τις πρωτιές,
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συνειδητά ή ασυνείδητα, να παραμείνουμε στον
μέχρι πρότινος τρόπο σκέψης του επιχειρείν.
Είμαι πολύ αισιόδοξη ότι η πανδημία έχει λειτουργήσει ως καταλύτης, ενισχύοντας ακόμα
περισσότερο τις αξίες της κοινωνικής και περιβαλλοντικής συνείδησης σε όλο τον κόσμο.
Υπό τη λαίλαπα της πανδημίας, θεωρώ πως οι
αλλαγές που εισηγούνται σε παγκόσμιο επίπεδο
τα Ηνωμένα Έθνη με την «Ατζέντα 2030» για την
υλοποίηση δεκαεπτά συγκεκριμένων κοινών στόχων για μια βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη έως
το 2030 θα επισπευστούν. Ο διεθνής επιχειρηματικός κόσμος είναι πιο ώριμος να αναγνωρίσει ως
κινητήριο δύναμη στις επιχειρηματικές δραστηριότητες τον σεβασμό απέναντι στην κοινωνία
και στο περιβάλλον.
Έτσι, η HELMEPA, ως διαπιστευμένος μη κυβερνητικός οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, θα
σταθεί αρωγός σε πρωτοβουλίες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ανάπτυξης ενός σύγχρονου μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης σε επιχειρήσεις και μη.
Ποια είναι τα σημερινά δεδομένα που πρέπει
να απασχολήσουν την HELMEPA ως έναν
οργανισμό που θέλει να έχει επίκαιρη και
αποτελεσματική δραστηριοποίηση;
Όπως όλοι οι διεθνείς οργανισμοί, έτσι και η
HELMEPA πρέπει να αφουγκράζεται τις ανάγκες και τον παλμό της εποχής. Με την αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας, του αυτοματισμού,
της ψηφιοποίησης και της τεχνητής νοημοσύνης, μπορούμε να πούμε ότι βρισκόμαστε στην
«αυγή» της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, ενώ
η ανάληψη δράσης στον αγώνα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η στροφή σε
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δείχνουν να είναι
πιο επιτακτικές από ποτέ.
Αυτές οι εξελίξεις δεν μπορούν να αφήνουν «ασυγκίνητο» και τον χώρο της παγκόσμιας ναυτιλίας,
που τα τελευταία χρόνια εισάγει έννοιες όπως
τα Poseidon Principles και ο Απολογισμός Ενεργειών Βιωσιμότητας, ενώ ταυτόχρονα ο κόσμος
ανακαλύπτει την έννοια του Environmental Social
Governance (ESG). Υπό αυτό το πρίσμα, προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι η HELMEPA πρέπει να
μείνει στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων.
Η HELMEPA, από την ίδρυσή της το 1982 από
έναν μεγάλο οραματιστή και πρωτοπόρο, τον
Γεώργιο Λιβανό, έθεσε τις βάσεις για να ευαισθητοποιηθεί η ελληνική ναυτιλία ως προς τα θέματα
που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος
και την ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα.
Το 1993, μία ακόμα σημαντική προσωπικότητα,
ο καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, έδωσε
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πνοή στην Παιδική HELMEPA, ένα εγκεκριμένο
από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
πρόγραμμα που έχει ως στόχο να εκπαιδεύει, να
μορφώνει και να μεταλαμπαδεύει στη νέα γενιά
την ανάγκη της προστασίας των θαλασσών. Επιπλέον, καθιερώνοντας από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 το πλέον αναγνωρίσιμο σήμα κατατεθέν, τον Γλάρο, με το μότο «Όχι σκουπίδια, όχι
πλαστικά σε θάλασσες και ακτές», η HELMEPA
εστίασε από νωρίς στο θέμα της ρύπανσης από
πλαστικά και άλλα απορρίμματα, προβάλλοντας
την ανάγκη ανάληψης της ατομικής μας ευθύνης
στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Σήμερα, που οι εξελίξεις είναι ραγδαίες στο
παγκόσμιο στερέωμα, το έδαφος είναι πιο γόνιμο από ποτέ για την περαιτέρω ενδυνάμωση της
HELMEPA, τόσο στον χώρο της ναυτιλίας όσο
και στην ευρύτερη κοινωνία. Η HELMEPA και όλο
το ΔΣ έχουν αποφασίσει να αδράξουν την ευκαιρία αυτή και να αγκαλιάσουν ολόκληρο τον ναυτιλιακό κόσμο. Οφείλουμε να πορευτούμε μαζί
και να χαράξουμε μια νέα πορεία αειφόρου ανάπτυξης και περιβαλλοντικής συνείδησης, ώστε
να μπορέσουμε να παραδώσουμε στις επόμενες
γενιές έναν καλύτερο, βιώσιμο πλανήτη.
Καλούμε, λοιπόν, όλη τη ναυτιλιακή κοινότητα
να πάρει μέρος σε αυτή την προσπάθεια. Εμείς,
από την πλευρά μας, κάνουμε βήματα μπροστά,
αναθεωρώντας το status του κόστους εισφοράς
των μελών μας, ενώ παράλληλα εξελισσόμαστε
στον τομέα της επιμόρφωσης, ανανεώνοντας και
εκσυγχρονίζοντας τα εκπαιδευτικά προγράμματα
που προσφέρουμε.
Ποια είναι η πορεία που οραματίζεστε
να χαράξετε εσείς και το ΔΣ και ποιοι
οι στόχοι που θέτετε για την επόμενη ημέρα;
Είναι μεγάλη χαρά για εμένα να ανακοινώσω ότι,
από τα τέλη Δεκεμβρίου, ο κύριος Πήτερ Λιβανός, πρώην πρόεδρος της HELMEPA και γιος του
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ιδρυτή μας, είναι επίτιμο μέλος της ένωσης, μια
εξέλιξη που λειτουργεί ως ψήφος εμπιστοσύνης
για το παρόν ΔΣ και ως επιβράβευση της πορείας
που έχει χαράξει και που πρόκειται να ακολουθήσει στο μέλλον. Είναι ένας άνθρωπος μέσα από
τα σπλάχνα της HELMEPA, που παρακολούθησε
από κοντά την ίδρυση και την εξέλιξή της. Είναι
ευτύχημα να τον έχουμε στο πλευρό μας ως
πολύτιμο αρωγό στο έργο της ένωσης και στο να
εμφυσήσουμε νέα πνοή στον οργανισμό.
Καθώς εισάγονται καινοτόμες τεχνολογικές
λύσεις και η έρευνα για τη χρήση εναλλακτικών
καυσίμων βρίσκεται «σε αναβρασμό», πάντα
με άξονα μια πιο πράσινη και βιώσιμη ναυτιλία,
ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αυτός που θα
κληθεί να εφαρμόσει και να ενστερνιστεί αυτές
τις λύσεις. Δεν μπορώ λοιπόν να σκεφτώ καλύτερο αρωγό από την HELMEPA, που συνεχίζει,
μέσα από τα εθελοντικά προγράμματα και δράσεις, να εκπαιδεύει και να ενθαρρύνει όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς της ναυτιλίας για
τις τεχνολογικές εξελίξεις, τους κανονισμούς των
διεθνών οργανισμών και αρχών, να ενισχύει την
περιβαλλοντική αφύπνιση και τη σπουδαιότητα
της ασφάλειας της ζωής στη θάλασσα, καθώς και
να ευαισθητοποιεί και να εκπαιδεύει μικρούς και
μεγάλους για την αειφόρο ανάπτυξη.
Στόχος μας είναι η HELMEPA να γίνει συνώνυμο
της προστασίας του περιβάλλοντος στον ελλαδικό και όχι μόνο χώρο και να επανακτήσει τη
μεγάλη της επιρροή, ενώ το μήνυμα του Γλάρου
να διαδοθεί ξανά και να αποτυπωθεί ανεξίτηλα
στη συνείδηση όλων μας.
Σε αυτή την κατεύθυνση, θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
ώστε να πλησιάσουμε τη νέα γενιά με τη δική της
φωνή και να την ευαισθητοποιήσουμε σε θέματα
περιβαλλοντικής συνείδησης και υπευθυνότητας.
Επόμενο βήμα αποτελεί, επίσης, η χρήση της
τηλεκπαίδευσης. Η πανδημία «ξεκλείδωσε» αυτή
τη μέθοδο και εμείς σκοπεύουμε να τη χρησιμοποιήσουμε ώστε να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο.
Βασιζόμενοι σε αυτή τη μεθοδολογία, έχουμε
αναπτύξει τα ξενόγλωσσα εκπαιδευτικά προγράμματα και προσκαλούμε τους ξένους ναυτικούς που εργάζονται στα πλοία μας να τα παρακολουθήσουν.
Το κοινό μας όραμα είναι η HELMEPA να αναγνωρίζεται διεθνώς ως αρωγός της βιώσιμης
ανάπτυξης στη ναυτιλία, να μπουν πάλι οι αξίες
και τα ιδανικά της HELMEPA με τον γνώριμο σε
όλους μας Γλάρο ως σήμα κατατεθέν σε όλα τα
σπίτια, μεταφέροντας τις αξίες και τα ιδανικά
που πρεσβεύει σε μικρούς και μεγάλους, όπως
το έπραξε και στο παρελθόν.

JOIN THE

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

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

Read more about Hull Skating Solutions on jointherevhullution.com
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΝΜΑ

Ο ρόλος των θαλάσσιων
μεταφορών μικρών
αποστάσεων ευρωπαϊκά
θα αναβαθμιστεί
Ο κ. Χαράλαμπος Σημαντώνης, πρόεδρος της ΕΕΝΜΑ, σχολιάζει τις ευρωπαϊκές
βλέψεις για τη Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων, υπογραμμίζει τα μέσα και τους τρόπους
για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του παγκόσμιου στόλου και την
ελληνική πραγματικότητα για την ηλεκτροκίνηση των πλοίων. Τέλος επισημαίνει τις
προτεραιότητες της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων για το τρέχον έτος.

Η συμπλήρωση 90 χρόνων λειτουργίας των «Ναυτικών Χρονικών» αποτελεί
ορόσημο της σημαντικής συμβολής του περιοδικού στην καταγραφή και στην
ανάδειξη των σημαντικότερων γεγονότων της ελληνικής αλλά και της διεθνούς
ναυτιλίας. Μέσα από τις σελίδες του περιοδικού έχουν αναδειχθεί τα διαχρονικά
θέματα της τότε μεσογειακής ναυτιλίας, τα οποία δεν έχουν μεταβληθεί ουσιαστικά
στο πέρασμα των δεκαετιών αλλά και της παράλληλης πορείας της Ένωσής μας.
Το αρχείο των «Ναυτικών Χρονικών» έχει αποκτήσει ιστορική αξία για τον κλάδο της
ελληνικής ναυτιλίας, συνεχίζοντας στη σύγχρονη εποχή να αναδεικνύει και να προβάλει
εξελίξεις και τάσεις του κλάδου, αλλά και να φιλοξενεί τις σημαντικές προσωπικότητες της
ναυτιλίας, να ανοίγει νέους ορίζοντες στους νέους και να συμβάλει στην επιμόρφωσή τους.

Πώς σχολιάζετε τη στρατηγική της ΕΕ
για τη Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων;
Η δίνη της πανδημίας επηρέασε σημαντικά την
παγκόσμια ναυτιλία, με συνέπεια όλα όσα θεωρούσαμε δεδομένα το προηγούμενο διάστημα
να χρειάζεται να επαναπροσδιοριστούν, με την
τεχνολογία να κατέχει κυρίαρχο ρόλο στο νέο
μοντέλο οργάνωσης και διακυβέρνησης ολόκληρου του κλάδου. Οι νέες συνθήκες επιτάχυναν
την υλοποίηση των «τάσεων» κατά την προ κορονοϊού περίοδο, όπως η ψηφιοποίηση, με τις νέες
τεχνολογίες να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι
της καθημερινής επικοινωνίας και λειτουργίας των
πλοίων και των γραφείων, ενώ πλέον το έδαφος
είναι περισσότερο γόνιμο για την ανάπτυξη και
την υιοθέτηση περισσότερων εφαρμογών.
Ταυτόχρονα με την πανδημία, η παγκόσμια ναυτιλία, και ιδιαίτερα οι εσωτερικές μεταφορές, έχει
να αντιμετωπίσει και αλλαγές που πραγματοποιούνται σε κανονιστικό επίπεδο, με την αειφορία
και την ενεργειακή αποδοτικότητα του παγκό-

σμιου στόλου να βρίσκονται στο προσκήνιο των
σχετικών πολιτικών διεργασιών τόσο σε διεθνές
αλλά κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η πρόσφατη Στρατηγική της ΕΕ για τη βιώσιμη
κινητικότητα θέτει συγκεκριμένους στόχους για
την περιβαλλοντική απόδοση του μεταφορικού
συστήματος της ευρωπαϊκής ηπείρου, τοποθετώντας τη Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων στο
επίκεντρο της βιώσιμης πολιτικής. Ειδικότερα, η
Στρατηγική που ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο του
2020 αναφέρει ως ευρωπαϊκό στόχο την αύξηση
της μεταφοράς φορτίων μέσω ΝΜΑ κατά 25%
μέχρι το 2030 και κατά 50% μέχρι το 2050.
Η διαχρονική πολιτική της Ένωσης για τη μετατόπιση φορτίων από την ξηρά στη θάλασσα αποδεικνύει τη σημαντική συμβολή των θαλάσσιων
μεταφορών στην επίτευξη των στόχων για τη
βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρώπης, ωστόσο η εφαρμογή μιας πολιτικής χωρίς κίνητρα –ιδιαίτερα
κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, όπου οι
εταιρείες του κλάδου έχουν πληγεί– είναι προβληματική.
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“Η πρόσφατη Στρατηγική της ΕΕ για τη βιώσιμη
κινητικότητα θέτει συγκεκριμένους στόχους για
την περιβαλλοντική απόδοση του μεταφορικού
συστήματος της ευρωπαϊκής ηπείρου,
τοποθετώντας τη Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων
στο επίκεντρο της βιώσιμης πολιτικής.

”
Πώς θα επιτευχθούν οι στόχοι;
Ο στόχος για έναν στόλο μηδενικών εκπομπών αερίων αποτελεί προτεραιότητα, αλλά και
το στοίχημα των επόμενων δεκαετιών, με την
παγκόσμια κοινότητα να ασκεί πιέσεις και τους
ερευνητές να διερευνούν την εφικτότητα εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Παρ’ όλα αυτά, σήμερα το τοπίο παραμένει θολό και το πλαίσιο ακόμη ασαφές, καθώς οι υπάρχουσες λύσεις είναι
περιορισμένες και γι’ αυτές δεν έχει αποδειχθεί
ότι είναι βιώσιμες και σε μεγάλη κλίμακα εφαρμόσιμες προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες του
συνόλου της ναυτιλιακής κοινότητας.
Παράλληλα, η ενεργειακή μεταμόρφωση του κλάδου συνεπάγεται τον εκσυγχρονισμό του στόλου
αλλά και τη δημιουργία κατάλληλου δικτύου υποδομών, γεγονός το οποίο σημαίνει σημαντικές
επενδύσεις όχι μόνο από την πλευρά της βιομηχανίας αλλά και των κρατών. Ενώ, επιπλέον, είναι
απαραίτητη η επένδυση στην έρευνα. Η χώρα
μας, δυστυχώς, ενώ διαθέτει το επιστημονικό
προσωπικό, δεν διαθέτει κονδύλια προς αυτή την
κατεύθυνση, με συνέπεια να υπάρχει εξάρτηση
από τις τεχνολογίες άλλων χωρών, τις οποίες θα
μπορούσαμε να παραγάγουμε εσωτερικά.
Από τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας,
ποια θεωρείτε ότι είναι η πιο εφικτή;
Ενώ γενικά υπάρχουν έρευνες και είναι κοινώς
αποδεκτό ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα προόδου, ωστόσο καμία από τις υφιστάμενες εναλλακτικές δεν είναι απολύτως ώριμη.
Η χρήση της αμμωνίας αποτελεί ένα από τα
πολλά «υποσχόμενα» καύσιμα, αλλά, όπως διατυπώνεται, η χαμηλή πυκνότητά της οδηγεί στη
μεγαλύτερη κατά όγκο κατανάλωση. Το υδρογό80

νο, ενώ δεν εκπέμπει άνθρακα, η παραγωγή του
ωστόσο εκλύει σημαντικές ποσότητες, αντιστρέφοντας τις θετικές προς το περιβάλλον επιπτώσεις. Αντίστοιχα, η τεχνολογία των μπαταριών
δεν έχει φτάσει σε εκείνο το επίπεδο ώστε να
εξυπηρετεί τις ενεργειακές ανάγκες μεγάλων
πλοίων και αποστάσεων, παρόλο που η χρήση
τους θα μπορούσε να είναι εφικτή για ταξίδια
μικρών αποστάσεων. Το LNG παραμένει μια
λύση, αλλά δεν έχει προσδώσει τα αναμενόμενα.
Μέχρις ότου υπάρξει το επίπεδο τεχνολογικής
ωρίμανσης που απαιτείται και με βάση τα σημερινά δεδομένα, θεωρώ ότι το slow steaming είναι
μια βιώσιμη λύση για την ποντοπόρο ναυτιλία.
Ως εκ τούτου, επανέρχομαι στο ότι είναι αναγκαίο να εξακολουθήσουν να διατίθενται κεφάλαια στην έρευνα, για να υπάρξουν εμπορικά βιώσιμες τεχνολογίες για την επίτευξη των στόχων
του ΙΜΟ 2050 και σε χρόνο κατάλληλο ώστε ο
κλάδος να προσαρμοστεί ομαλά, χωρίς την πίεση της άμεσης επιβολής, συνθήκες που δημιουργούν αστάθεια και στρεβλώσεις. Ενδεικτική είναι
η πρόταση της δημιουργίας ενός Ταμείου R&D
ύψους $5 δισ., προκειμένου να ενισχυθεί η αναγκαία έρευνα.
Ποια διαφαίνονται ότι είναι τα προβλήματα
στην ηλεκτροκίνηση των πλοίων στην Ελλάδα;
Όσον αφορά τη Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων
και την ελληνική πραγματικότητα, διαπιστώνεται
ότι η χρήση των μπαταριών θα μπορούσε να είναι
μια εφαρμόσιμη λύση για την τεχνολογική αναβάθμιση μέρους του ελληνικού στόλου και ειδικά
αυτού των πολύ μικρών αποστάσεων. Από την
εξέλιξη που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στην τεχνολογία των μπαταριών –τόσο στον
όγκο όσο και στην αυτονομία τους– προκύπτει
ότι αυτή η εναλλακτική μπορεί να έχει άμεση
εφαρμογή στα πλοία της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων.
Ωστόσο, η έλλειψη υποδομών και η ανυπαρξία
κατάλληλου θεσμικού πλαισίου όχι απλώς επιβραδύνουν αλλά αποτελούν σημαντικό εμπόδιο
για την ομαλή ενεργειακή μετάβαση του στόλου,
ενώ η έλλειψη χρηματοδοτικών εργαλείων και
κινήτρων αποτελεί την κρίσιμη παράμετρο.
Είναι, συνεπώς, απαραίτητη συνθήκη κατά τα
πρότυπα και μέριμνα άλλων ευρωπαϊκών κρατών
να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης για τη νέα γενιά πλοίων σε συνδυασμό με κίνητρα, όπως παραδείγματος χάριν ειδικές συνθέσεις πληρωμάτων, δεδομένου ότι το
μηχανοστάσιο αυτών των πλοίων είναι «κλειστό»,
προκειμένου ο ελληνικός στόλος να ικανοποιεί
τα πρότυπα της βιώσιμης ναυτιλίας.

Despite the circumstances and the general restrictions imposed by the Polish government
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“Όσον αφορά τη Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων
και την ελληνική πραγματικότητα, διαπιστώνεται
ότι η χρήση των μπαταριών θα μπορούσε να
είναι μια εφαρμόσιμη λύση για την τεχνολογική
αναβάθμιση μέρους του ελληνικού στόλου και
ειδικά αυτού των πολύ μικρών αποστάσεων.

”
Σε διαφορετική περίπτωση, η μη τεχνολογική
προσαρμογή θα οδηγήσει σταδιακά στην παρακμή του ελληνικού στόλου, ενώ μεσοπρόθεσμα
διακυβεύεται και η συνέχεια της εσωτερικής
εφοδιαστικής αλυσίδας. Λαμβάνοντας δε υπόψη
την τάση επανασχεδιασμού της εφοδιαστικής
αλυσίδας και την περιφερειοποίηση αυτής, προκύπτει ότι ο ρόλος των θαλάσσιων μεταφορών
μικρών αποστάσεων ευρωπαϊκά θα αναβαθμιστεί
σημαντικά τα επόμενα έτη. Ως εκ τούτου είναι
κρίσιμο η ελληνική πολιτεία να αντιληφθεί τον
ρόλο αλλά και τις θετικές επιπτώσεις που θα
δημιουργηθούν από την ανανέωση του στόλου
και να επενδύσει στη μεγέθυνση του κλάδου.
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Ποιες πιστεύετε ότι θα είναι οι προτεραιότητες
του κλάδου για το 2021;
Παρά τον αναγνωρισμένο ρόλο της Ναυτιλίας
Μικρών Αποστάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και
τη σημαντική συμβολή στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων, η ελληνική ναυτιλιακή διοίκηση δεν έχει ποτέ εστιάσει στην ανάπτυξη πολιτικών για την ενίσχυση του κλάδου μας. Αυτή είναι
μια διαχρονική διαπίστωση, η οποία έχει οδηγήσει
έναν δυναμικό και κρίσιμο για την οικονομική ανάπτυξη και συνοχή κλάδο να λειτουργεί στο πλαίσιο ενός πλήρως απαρχαιωμένου θεσμικού πλαισίου, το οποίο δημιουργεί εμπόδια και προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία των πλοίων μας.
Η πρόσφατη Στρατηγική της ΕΕ θα μπορούσε
να αποτελέσει την αφορμή για τη διαμόρφωση
μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για τη Ναυτιλία
Μικρών Αποστάσεων, η οποία να προτεραιοποιεί
την απλοποίηση και την εναρμόνιση μιας δαιδαλώδους νομοθεσίας στην αντίστοιχη ευρωπαϊκή,
στοχεύοντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των πλοίων ΝΜΑ. Αυτό συνεπάγεται ότι
πρέπει να ξεπεραστούν αγκυλώσεις από παρελθούσες στάσεις και αντιλήψεις και να ληφθούν
γενναίες αποφάσεις πολιτικής, που θα βοηθήσουν τον κλάδο να εκσυγχρονιστεί.

43, Iroon Polytechniou Ave.,185 35 Piraeus, Greece
Tel: +30 210 422 8085 / Fax: +30 210 422 8076
Ε-mail: tankerops@seaven.gr / dryops@seaven.gr
www.seaven.gr
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕΕΝ

Οι σημαντικότερες προκλήσεις
για την Επιβατηγό Ναυτιλία
το 2021
Άρθρο του Μιχάλη Σακέλλη,
Προέδρου ΣΕΕΝ

Για τα 90 χρόνια των «Ναυτικών Χρονικών» και τον ρόλο που διαδραμάτισαν στη
Ναυτιλία μας θέλω να επαναλάβω την τοποθέτηση του αντιπροέδρου του ΣΕΕΝ,
κ. Ανδρέα Ποταμιάνου, σύμφωνα με την οποία τη δεκαετία του 1950 «την πολιτική
και στρατηγική της ναυτιλίας την κατηύθυνε επίσης ένας χαρισματικός άνθρωπος,
ο Δημήτρης Κωττάκης, εκδότης των “Ναυτικών Χρονικών”». Εγώ θα ήθελα
να χαρακτηρίσω τη μεγάλη διαδρομή των «Ναυτικών Χρονικών» με τις λέξεις
«ΣΩΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» και «ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ», έννοιες που πολλές φορές δυστυχώς
λείπουν από τη δημόσια ζωή μας.
Το 2021 είναι μια σημαντική χρονιά και για τον
Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας,
ο οποίος κλείνει 100 χρόνια από την ίδρυσή του.
Ο ΣΕΕΝ, ο οποίος εκπροσωπεί την Ακτοπλοΐα,
την Κρουαζιέρα και τις Διεθνείς Γραμμές, ιδρύθηκε το 1921 με την αρχική του ονομασία «Πανελλήνιος Ακτοπλοϊκή Ένωσις», το 1969 μετονομάστηκε σε « Ένωση Εφοπλιστών Επιβατηγών Πλοίων» και «Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού
Ναυτιλίας» από το 2004.
Όλα αυτά τα χρόνια, ο Σύνδεσμός μας συμμετέχει αποφασιστικά σε όλες τις εξελίξεις του
Κλάδου της Επιβατηγού Ναυτιλίας καθώς και
στη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου, κυρίως
σε ό,τι αφορά την απελευθέρωση των υπηρεσιών
στην οποία βασίστηκαν οι εξελίξεις μετά το 2000
στην Ακτοπλοΐα και στην Κρουαζιέρα.
Ο ΣΕΕΝ αποτελεί μόνιμο συνομιλητή του Υπουργείου Ναυτιλίας και της κυβέρνησης για όλα τα
θέματα που αφορούν τον Κλάδο της Επιβατηγού
Ναυτιλίας, διαπραγματεύεται και υπογράφει τις
ΣΣΕ και συμμετέχει στα ΔΣ του ΝΕΕ, του ΝΑΤ
και του ΣΕΤΕ, στο ΣΑΣ, στην Εθνική Συντονιστική
Επιτροπή Κρουαζιέρας, στο Συμβούλιο Ναυτικής
Εκπαίδευσης, στον ΕΛΟΕΝ, στο Ινστιτούτο Ιστορίας ΕΝ, στην ΕΣΑΛ.
Από τον Μάρτιο του 2020, ο Κλάδος της Επιβατηγού Ναυτιλίας πλήττεται ιδιαίτερα από την
υγειονομική κρίση, με το μεταφορικό έργο να
ξεκινάει σε πολλές περιπτώσεις από το μηδέν
και την Κρουαζιέρα να έχει ουσιαστικά αναστείλει τις δραστηριότητές της. Την περίοδο αυτή, ο
ΣΕΕΝ έχει καθοριστικό ρόλο και συμμετέχει στη

λήψη αποφάσεων για την οργάνωση των δρομολογίων, την εξυπηρέτηση της νησιωτικής Ελλάδας
αλλά και για την ενίσχυση του Κλάδου.
Οι δραστηριότητες του ΣΕΕΝ είναι ιδιαίτερα
σημαντικές και αναγνωρίστηκαν και βραβεύτηκαν από τους Lloyd’s List.
Παρ’ όλα αυτά οι επιπτώσεις της κρίσης υπήρξαν σοβαρές, με το επιβατικό μεταφορικό έργο
του 2020 να μειώνεται στην Ακτοπλοΐα κατά 55%,
στην Αδριατική κατά 70% και με την Κρουαζιέρα
με μηδενική ζήτηση.
Σε ό,τι αφορά το μέλλον της Κρουαζιέρας, αξίζει να φιλοξενήσουμε τις απόψεις του αντιπροέδρου του ΣΕΕΝ, κ. Ανδρέα Ποταμιάνου, ο οποίος
διετέλεσε πρόεδρος του Συνδέσμου μας (τότε
« Ένωση Εφοπλιστών Επιβατηγών Πλοίων») από
το 1980 έως το 2002. Σύμφωνα με τον κ. Ποταμιάνο: «Το 2020 είναι ο θεμέλιος λίθος για τον
θαλάσσιο τουρισμό της Κρουαζιέρας, με τις
απόψεις να διίστανται ως προς το μέγεθος και
τις χωρητικότητες των πλοίων. Υπάρχει η άποψη
ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν πλοία μεγάλων
χωρητικοτήτων, 6-7 χιλιάδων ατόμων, αλλά και η
άποψη αυτών που πιστεύουν ότι, για να προστατεύσουμε το μέλλον του θαλάσσιου τουρισμού,
τα πλοία πρέπει να είναι πιο ανθρώπινα, με ολιγάριθμους σχετικά επιβάτες, και να προσφέρουν
ποιότητα ζωής και προστασία στη φύση. Τη
δεύτερη αυτή άποψη υποστηρίζω», αναφέρει
χαρακτηριστικά ο κ. Ποταμιάνος, «και εύχομαι να
ακολουθηθεί μια συντηρητική πολιτική για έναν
ποιοτικό θαλάσσιο τουρισμό».
Το 2021 θα είναι μια κρίσιμη χρονιά για την Επι-

90 ΧΡΟΝΙΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

“Οι θαλάσσιες συγκοινωνίες καλύπτουν
καθημερινές μας ανάγκες. Αποτελούν
την απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνοχή
του Ελληνικού Κράτους, για την επιβίωση
των νησιωτών, την ασφάλεια και την ανάπτυξη
των νησιών μας και βέβαια για τον τουρισμό
της χώρας.

”
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βατηγό Ναυτιλία. Η υγειονομική κρίση διαρκεί,
ενώ παράλληλα ξεκινάει μια δεκαετία με αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς που πρέπει
να εφαρμοστούν, την ανάγκη νέων επενδύσεων
για τον σκοπό αυτόν, αλλά και την ανάγκη της
σταδιακής ανανέωσης του ακτοπλοϊκού μας στόλου, ο μέσος όρος ηλικίας του οποίου το 2030 θα
πλησιάζει τα 40 χρόνια.
Σε ό,τι αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές, η επιβατική κίνηση το 2021 αναμένεται να παρουσιάσει δύο όψεις. Το πρώτο πεντάμηνο αναμένεται
συνολικά να κινηθεί στα επίπεδα του 2020, ενώ
τη θερινή τουριστική περίοδο οι προβλέψεις μας
είναι για μια καλύτερη χρονιά, χωρίς όμως να
πλησιάσουμε το 2019, το οποίο αποτελεί στόχο
για το 2022.
Οι προβληματισμοί μας λοιπόν παραμένουν και
η ανάγκη ενίσχυσης του Κλάδου είναι απαραίτητη, λαμβανομένου υπόψη ότι, σε αντίθεση με το
2020, το 2021 ξεκινάει φορτωμένο με ζημιές για τις
εταιρείες μας άνω των 100 εκατ. ευρώ, με έλλειψη
ρευστότητας και σημαντικά αυξημένο δανεισμό.

Αυτό που πρέπει να τονίσουμε για την Επιβατηγό
Ναυτιλία είναι ότι η λειτουργία των ακτοπλοϊκών
πλοίων σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να
ανασταλεί ή να διακοπεί και το ίδιο συμβαίνει και
με τα δρομολόγια της γραμμής Ελλάδας-Ιταλίας.
Είναι χαρακτηριστικό, και προς τιμήν των εταιρειών, ότι την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου 2020, με
μηδενικό σχεδόν μεταφορικό έργο επιβατών,
εκτελέστηκαν όλα τα εγκεκριμένα δρομολόγια
στην Ακτοπλοΐα και όλα τα προγραμματισμένα
στις γραμμές Αδριατικής. Ουσιαστικά μιλάμε για
δρομολόγια Δημόσιας Υπηρεσίας, την εκτέλεση
των οποίων πρέπει να διασφαλίσουμε και το 2021.
Οι θαλάσσιες συγκοινωνίες καλύπτουν καθημερινές μας ανάγκες. Αποτελούν την απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνοχή του Ελληνικού Κράτους,
για την επιβίωση των νησιωτών, την ασφάλεια και
την ανάπτυξη των νησιών μας και βέβαια για τον
τουρισμό της χώρας, λαμβανομένου υπόψη ότι
τα νησιά μας φιλοξενούν το 70% του εισερχόμενου τουρισμού. Εξίσου σημαντικές είναι και οι
γραμμές της Αδριατικής, που διασφαλίζουν την
επικοινωνία μας με την Ευρώπη, στηρίζουν το
εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο της χώρας και,
βεβαίως, τον εισερχόμενο τουρισμό.
Για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών βρίσκεται σε εξέλιξη ένας καλόπιστος διάλογος με
το Υπουργείο Ναυτιλίας και άλλα συναρμόδια
υπουργεία για την ενίσχυση του Κλάδου, ούτως
ώστε να μην υποβαθμιστούν οι υπηρεσίες. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει κατανόηση των κινδύνων
και της σοβαρότητας του θέματος και πιστεύουμε ότι θα ληφθούν τα μέτρα εκείνα που θα
διασφαλίσουν την προσφορά των αναγκαίων
υπηρεσιών.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΕΩΣ ΚΑΙ

99.5%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΛΥΣΗ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚH ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού SARS-CoV-2
και των συνεπειών αυτού, η ΒΑΝΟΣ Α.Ε. παρουσιάζει
την ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΤΑΙΝΙΑ «AS-100 ANTI MICROB
TAPE», μια διαφανή και εύκολη στην εφαρμογή,
αυτοκόλλητη ταινία, σχεδιασμένη να εξουδετερώνει
ιούς και βακτήρια γρήγορα και αποτελεσματικά.
Η «ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΤΑΙΝΙΑ AS-100» βασίζεται σε
μία μοναδική ευρεσιτεχνία, προσφέροντας μια μεγάλη
γκάμα εφαρμογών και συνιστάται κυρίως για την
εξάλειψη βακτηρίων, ιών, και μυκητών, που συνήθως
συναντώνται σε πόμολα, χειρολαβές, κουμπιά και
πάνελ ανελκυστήρων.
Έχει εφαρμογή σε νοσοκομεία, σχολεία, ξενοδοχεία,
γυμναστήρια, μέσα μαζικής μεταφοράς, χώρους
εστίασης, πολυχώρους, αλυσίδες τροφίμων, οικίες
και ευρύτερα σε όλα τα σημεία όπου το ανθρώπινο
σώμα έρχεται σε επαφή.

Α ΣΦΑΛ ΗΣ
Ε Π ΑΦ Η

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
Εσωτερική Χρήση: έως 12 μήνες Εξωτερική Χρήση: έως 3 μήνες (ανάλογα με την έκθεση στην ακτινοβολία UV)
Aδιάβροχη Καθαρίζεται εύκολα Αβλαβής για την υγεία Φιλική προς το περιβάλλον Αποτελέσματα ανθεκτικά στον χρόνο

: AS100 Anti Microbe Tape
: as100_antimicrobe_tape

www.va n os.gr

(+30) 210 4278700
antimicrobtape@vanos.gr

TECHNICAL ACHIEVEMENT

• 2020 •

MANUFACTURERS OF MARINE REFRIGERATION
& AIR CONDITIONING UNITS // Standard and Custom Applications

PSYCTOTHERM is the winner of the Lloyds 2020 award for Technical Achievement for the development of
an innovative ORC marine unit. This Award is a great honor for our company and a great motive for us to
continue through this difficult period.
One of the main needs of shipping companies is the enhancement of energy efficiency of their fleet, in order to:
(1) reduce fuel consumption and its cost and (2) comply
with the limits for the greenhouse gases and pollutant
emissions of international regulations.
Since vessels have a great amount of waste heat, a specialized marine ORC unit can be ideal to recover it and
transform it into electricity. The concept was also awarded
a Seal of Excellence, by the European Commission, during
Horizon 2020 evaluation process and is currently co-funded by EPAnEK 2014-2020 (research project ORC4SHIP) in
collaboration with DANAOS research center.
An engine that utilizes the Rankine Organic Cycle (ORC)
has proven to be the most efficient technology for recovering low-temperature heat dissipation and converting it
into electricity. Psyctotherm has developed an ORC unit,
which its main innovation is that the expansion takes
place in a process that tends to be isothermal. Based on
this principle, a significantly improved thermal efficiency
rate (up to 20%) can be achieved compared to conventional ORCs, while at the same time its design considers the
specific requirements of the marine industry.
By adopting this technology to the marine industry, a reduction in ship fuel consumption of up to 3-4% can occur,
as well as a reduction in CO2 and other harmful emissions
(NOx, SOx, etc.). The first ORC with application in shipping
will soon be installed together with the DANAOS research
center on a DANAOS SHIPPING vessel.

At this point it is important to mention that as we are in a
general spirit of a total upgrade. Our R&D department is
now working on a complete redesign of our products, to
achieve energy savings with lower power consumption,
using technologies such as inverter or digital compressors / EEV / EC fans / IoT smart controllers.
To conclude, we are now moving our production facilities
to a new building specially designed for the placement of
all machinery in a flat area of 1260 square meters, looking
forward to increase our production capacity, improve the
quality and minimize the delivery time. All these, always
under the goals of development, collaboration, and trust,
meanings that represent us and lead us to the future.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ανθρώπινο δυναμικό:
ο πολυτιμότερος πόρος
κάθε επιχείρησης
Με αφορμή την γ΄ έκδοση του βιβλίου του με τίτλο Οργάνωση και διοίκηση
ναυτιλιακών επιχειρήσεων, ο καθ. Γιάννης Θεοτοκάς, γενικός γραμματέας Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου την περίοδο 2015-2017, μιλά στα Ναυτικά Χρονικά για το πώς
έχει διαφοροποιηθεί το μοντέλο διοίκησης της ελληνικής ναυτιλίας τα τελευταία
χρόνια, για τον αντίκτυπο της τεχνολογίας στην περαιτέρω τμηματοποίηση μιας
διαχειρίστριας εταιρείας, για τις προοπτικές των μικρότερων και μεσαίων σε μέγεθος
ναυτιλιακών εταιρειών, αλλά και για τους λόγους μεταστροφής του κλάδου προς την
εξωστρέφεια και τη βελτίωση των σχέσεών του με την κοινωνία.
Θεωρείτε ότι το παραδοσιακό μοντέλο
διοίκησης της ελληνικής ναυτιλίας αλλάζει τα
τελευταία χρόνια; Προς ποιες κατευθύνσεις
κινείται η νεότερη γενιά επιχειρηματιών σε
σχέση με τις προγενέστερες; Διακρίνετε ακόμα
και σήμερα μια εξάρτηση από το παρελθόν
στον τρόπο και στα μοντέλα διοίκησης;
Θα ήθελα, ξεκινώντας, να σας ευχαριστήσω για την
πρόσκληση σε αυτή τη συζήτηση και να εκφράσω
τη χαρά μου για το γεγονός ότι θα φιλοξενηθεί
στο πρώτο τεύχος του 90ού έτους της ιστορίας των Ναυτικών Χρονικών. Θα ήθελα, επίσης, να
ευχηθώ στα Ναυτικά Χρονικά να συνεχίσουν την
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επιτυχημένη πορεία τους παραμένοντας η αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης αλλά και το φιλόξενο
βήμα για απόψεις και προβληματισμούς για την
ελληνική και την παγκόσμια ναυτιλία.
Έρχομαι τώρα στην ερώτησή σας. Η ελληνόκτητη
ναυτιλία συγκροτείται από επιχειρήσεις που τις
χαρακτηρίζει ο δυναμισμός, η ανθεκτικότητα και η
προσαρμοστικότητα. Η εξέλιξή της χαρακτηρίζεται
από τη συνέχεια, με άλλα λόγια η εξάρτηση από το
παρελθόν είναι δεδομένη. Αυτό μπορεί κάποιος να
το διαπιστώσει παρατηρώντας, για παράδειγμα, τα
επιτυχημένα πρότυπα λήψης επενδυτικών αποφάσεων ή την επικέντρωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων στις διαχειριστικές ανάγκες των πλοίων.

Ωστόσο, η ικανότητα προσαρμογής των βασικών
δομικών χαρακτηριστικών του παραδοσιακού
μοντέλου στις νέες συνθήκες είναι αξιοσημείωτη. Καθώς η νεότερη γενιά αναλαμβάνει σημαντικούς ρόλους στη διοίκηση των επιχειρήσεων ή
δημιουργεί νέες επιχειρήσεις, νέα χαρακτηριστικά
γίνονται σταδιακά κυρίαρχα, τα οποία οδηγούν
στη μορφοποίηση διαφορετικής νοοτροπίας στις
επιχειρήσεις και, τελικά, στη μεταβολή της κουλτούρας τους.
Η νεότερη γενιά πλοιοκτητών δίνει ιδιαίτερη
έμφαση στην ανταγωνιστική προσέλκυση και επιλογή στελεχών, αναζητά επενδυτικές ευκαιρίες
σε νέους τομείς, εντός και εκτός ναυτιλίας, επικεντρώνεται σε μεγαλύτερο βαθμό στην εμπορική
διαχείριση των πλοίων και εφαρμόζει σύγχρονες
μορφές οργάνωσης των επιχειρήσεων, ενσωματώνοντας τη νέα τεχνολογία σε όλα τα επίπεδα της
λειτουργίας τους.
Παράλληλα, ακόμα και επιχειρήσεις που δεν είναι
εισηγμένες στα χρηματιστήρια του εξωτερικού
επιλέγουν εταιρική μορφή και χαρακτηριστικά που
συνδέονται, για παράδειγμα, με τη διαφάνεια, την
εξωστρέφεια, την ανάγκη για δημοσιότητα ή την
εταιρική διακυβέρνηση. Αυτή η δημιουργική μείξη
ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
και δημιουργεί αισιοδοξία για το μέλλον.
Η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών πόσο έχει
επηρεάσει την περαιτέρω τμηματοποίηση μιας
διαχειρίστριας εταιρείας σήμερα; Σε ποια τμήματα
διακρίνεται περισσότερη ανάγκη για στελέχωση
με εξειδικευμένο προσωπικό;
Οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις είναι σε φάση μετάβασης στο στάδιο της ψηφιοποίησης, που, όπως
αναλύεται και στο βιβλίο, αποτελεί το πέμπτο κύμα
στην εξέλιξη της ναυτιλίας, το οποίο θα προκαλέσει μεταβολές στην οργάνωση των επιχειρήσεων
αλλά και στον τρόπο υλοποίησης του συνόλου των
ναυτιλιακών δραστηριοτήτων. Η ψηφιοποίηση στη
ναυτιλία αφορά τη χρήση τεχνικού εξοπλισμού
και λογισμικού τόσο στα γραφεία της επιχείρησης
όσο και στα πλοία. Ο συνδυασμός αυτός θα επιφέρει το επιδιωκόμενο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μόνο με την κατάλληλη αξιοποίησή του από το
σύνολο των στελεχών. Με άλλα λόγια, υπάρχει ένα
βασικό τρίγωνο επιτυχίας: λογισμικό, τεχνικός εξοπλισμός και ανθρώπινο δυναμικό.
Για να ανταποκριθεί βέβαια η ναυτιλιακή επιχείρηση στο νέο περιβάλλον, εκτός από τα παραπάνω,
απαιτείται αλλαγή συνολικά του τρόπου λειτουργίας, της κουλτούρας, του mindset, της επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι απαιτούνται προσεκτικές
παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης και
λειτουργίας της επιχείρησης. Εκτός από τα εξειδι-

κευμένα στελέχη, λοιπόν, απαιτείται το σύνολο των
στελεχών να αποκτήσει τις γνώσεις και τις ικανότητες που θα τους επιτρέπουν να δημιουργούν αξία
για την επιχείρηση, αναζητώντας και αξιοποιώντας
τα δεδομένα στα οποία έχουν πρόσβαση και σχετίζονται με το πεδίο της ειδίκευσής τους, είτε αυτό
είναι στην εμπορική διαχείριση είτε στη λειτουργική διαχείριση είτε στην οικονομική διαχείριση. Σε
αυτό το πλαίσιο, οι επιχειρήσεις θα μετακινηθούν
προς οριζόντιας ανάπτυξης ευέλικτα οργανωτικά
σχήματα, που θα ευνοούν την οργανωσιακή ευλυγισία, τη λειτουργία στο πλαίσιο ομάδας, τη μάθηση και την επικέντρωση στη δράση.
Το τελευταίο διάστημα γίνεται πιο συχνά
λόγος για την αδυναμία μικρότερων σε
μέγεθος διαχειριζόμενου στόλου εταιρειών να
αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις της εποχής.
Πιστεύετε ότι οι μικρού ή και μεσαίου μεγέθους
διαχειρίστριες εταιρείες θα μπορέσουν να
αντεπεξέλθουν σε αυτό το νέο πλαίσιο που
διαμορφώνεται για τη ναυτιλία αλλά και τη διεθνή
επιχειρηματικότητα γενικότερα;
Χωρίς αμφιβολία, το επιχειρηματικό περιβάλλον
γίνεται όλο και πιο πολύπλοκο. Η πρόσβαση σε
χρηματοδότηση ολοένα και περιορίζεται, ιδιαίτερα
εάν η επιχείρηση δεν διαθέτει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στην οργάνωση και στην εταιρική διακυβέρνηση. Επιπλέον, η υποστήριξη του διαχειριστικού έργου από την ξηρά γίνεται όλο και πιο απαιτητική, καθώς οι διεθνείς κανονισμοί και η ανάγκη
ανταπόκρισης στις κοινωνικές προσδοκίες οδηγούν
σε αύξηση του κόστους λειτουργίας και σε συμπίεση των επενδυτικών και διαχειριστικών αποδόσεων.
Οι παράγοντες αυτοί λειτουργούν περιοριστικά για
τις μικρές επιχειρήσεις.
Ωστόσο δεν πρέπει να μας διαφεύγουν δύο στοιχεία, τα οποία λειτουργούν ως καταλύτες, εφόσον
αναφερόμαστε στη χύδην φορτηγό ναυτιλία και
όχι στη ναυτιλία τακτικών γραμμών. Το πρώτο
είναι ο κυκλικός χαρακτήρας των ναυλαγορών. Το
δεύτερο, το οποίο συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με το πρώτο, είναι ότι η ναυτιλιακή δραστηριότητα εμπεριέχει ρίσκο, το οποίο αναλαμβάνει ο
ναυτιλιακός επιχειρηματίας. Τα δύο συνδυαζόμενα μπορούν να οδηγήσουν στη σκέψη ότι, αν και
με μικρότερους ρυθμούς απ’ ό,τι στο παρελθόν,
πάντα θα υπάρχουν νέες, μικρού μεγέθους επιχειρήσεις, δημιουργήματα επιχειρηματιών που, διαθέτοντας την κατάλληλη τεχνογνωσία, αξιοποιούν τις
ευκαιρίες που προσφέρει η κυκλική αγορά.
Από το σημείο αυτό και έπειτα, η μικρή επιχείρηση
μπορεί να έχει στη διάθεσή της και άλλα εργαλεία για να επιτύχει την ανταγωνιστική λειτουργία,
όπως για παράδειγμα η συνεργασία με κάποια
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μεγαλύτερη επιχείρηση, από
την οποία να αντλεί με συμφέροντες όρους ορισμένους
από τους πόρους που της είναι
αναγκαίοι για να διαχειρίζεται ή
να ναυλώνει τα πλοία της, ή και
η εξωτερική ανάθεση διαχειριστικών λειτουργιών, δηλαδή το
outsourcing σε ανεξάρτητες
εταιρείες διαχείρισης πλοίων.
Η οικογενειακή
επιχειρηματικότητα (family
entrepreneurship) ποιες
ιδιαιτερότητες, σε σχέση με
άλλους κλάδους, εμφανίζει στο
ελληνικό ναυτιλιακό επιχειρείν;
Η τυπική ελληνική ναυτιλιακή
επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως
οικογενειακή όχι μόνο λόγω
του ιδιοκτησιακού της καθεστώτος, αλλά και λόγω του
γεγονότος ότι στις βασικές
διοικητικές θέσεις της απασχολούνται τα μέλη της οικογένειας. Αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει την εκπαίδευση των νέων
μελών της οικογένειας και την ανάπτυξη τεχνογνωσίας στη ναυτιλιακή διαχείριση, και διευκολύνει ένα άλλο δομικό χαρακτηριστικό των οικογενειακών ελληνικών ναυτιλιακών επιχειρήσεων, το
οποίο αποκαλώ «τάση διάσπασης των επιχειρήσεων». Η τάση αυτή αναφέρεται στον διαχωρισμό των συμφερόντων των νεότερων μελών της
οικογένειας και στην έναρξη ανεξάρτητης επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Στην τάση διάσπασης και διαχωρισμού των συμφερόντων οφείλεται το γεγονός ότι, ενώ μιλάμε
για έναν μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, μιλάμε για
έναν μικρότερο αριθμό οικογενειών που τις ελέγχουν, αφού, ιδιαίτερα οι παραδοσιακές ναυτιλιακές οικογένειες, μπορεί να συνδέονται με αριθμό
επιχειρήσεων αντίστοιχο του αριθμού των μελών
τους. Με άλλα λόγια, στην ελληνόκτητη ναυτιλία,
η παρουσία μιας οικογένειας στις ναυλαγορές,
κατά κανόνα, δεν συνδέεται με μία ή πολύ περισσότερο με την ίδια επιχείρηση. Αυτό αποτελεί
ένα πρόσθετο στοιχείο δυναμισμού της ελληνόκτητης ναυτιλίας.
Το outsourcing αποτελεί μια πιο συχνή
πρακτική για μικρότερου μεγέθους –και
όχι μόνο– εταιρείες. Ποιες είναι οι δικλίδες
ασφαλείας για μια εταιρεία προκειμένου να μην
απολέσει τον «έλεγχο» και την «ποιότητα» της
τελικής υπηρεσίας μεταφοράς;
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Οι ελληνικές επιχειρήσεις, στην πλειοψηφία τους,
στηρίζουν την ανταγωνιστικότητά τους στην επιτυχημένη σε όρους κόστους και αποτελεσματικότητας διαχείριση των πλοίων τους. Για πολλές επιχειρήσεις, λοιπόν, το outsourcing και οι υπηρεσίες
των ανεξάρτητων εταιρειών διαχείρισης πλοίων
δεν είναι ελκυστικές. Ακόμα και για εκείνες που
θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν κόστος προχωρώντας σε εξωτερική ανάθεση (outsourcing)
κάποιων λειτουργιών, το στοιχείο που αναφέρετε,
όπως επίσης και ο φόβος για την απώλεια ή την
αποδυνάμωση κρίσιμων ικανοτήτων τους, τις κάνει
διστακτικές.
Βλέπουμε, έτσι, να καταγράφεται η επιλογή της
εξωτερικής ανάθεσης σε ορισμένες επιχειρήσεις,
όμως αυτό γίνεται για συγκεκριμένα πλοία του
στόλου τους και για λόγους που συνδέονται με το
benchmarking, τη σύγκριση δηλαδή του επιπέδου
και του κόστους διαχείρισης που επιτυγχάνουν με
την εσωτερική (inhouse) διαχείριση με το αντίστοιχο της ανεξάρτητης εταιρείας διαχείρισης πλοίων.
Καταγράφεται επίσης σε επιχειρήσεις που επεκτείνονται στη διαχείριση νέων κατηγοριών πλοίων, για
τα οποία δεν διαθέτουν τεχνογνωσία, με αποτέλεσμα να προχωρούν σε outsourcing, τουλάχιστον
μέχρι να αναπτύξουν οι ίδιες την αναγκαία τεχνογνωσία.
Τα τελευταία χρόνια, βεβαίως, παρατηρούμε αξιοσημείωτες αλλαγές σε αυτόν τον τομέα, όπως
είναι, για παράδειγμα, η συνεργασία ελληνικών
ναυτιλιακών επιχειρήσεων με ηγετικές επιχειρήσεις αυτού του τομέα που επιδιώκουν να διεισδύσουν στη σχετικά κλειστή έως σήμερα ελληνική αγορά. Βλέπουμε επίσης να δημιουργούνται
νέες, μικρότερου μεγέθους εταιρείες διαχείρισης,
είτε ως spin-off καθιερωμένων ναυτιλιακών επιχειρήσεων είτε ως start-ups στελεχών με σημαντική εμπειρία στον χώρο. Οι επιχειρήσεις αυτές
σταδιακά προσελκύουν πελάτες, κατά βάση επιχειρήσεις με μικρότερους στόλους, που ελέγχονται από νεότερης γενιάς πλοιοκτήτες.
Πάντως, για να επανέλθω στο ερώτημά σας, από
τη στιγμή που η ναυτιλιακή επιχείρηση θα επιλέξει το outsourcing του συνόλου του στόλου
της, σημαίνει ότι έχει επιλέξει ένα διαφορετικό
μοντέλο επιχειρηματικής δραστηριοποίησης και
άρα οι ανησυχίες για την απώλεια ελέγχου ή την
αποδυνάμωση των ικανοτήτων της παύουν να
είναι σημαντικές. Όσο για την ποιότητα της τελικής υπηρεσίας μεταφοράς, αυτή είναι συνάρτηση
του πόσο καλά θα προετοιμάσει την απόφαση για
outsourcing, δηλαδή πώς θα αναζητήσει αξιόπιστη
επιχείρηση-συνεργάτη, πώς θα διαπραγματευτεί
τους όρους της συνεργασίας, προσδιορίζοντας
και τις προσδοκίες της ως προς την ποιότητα
των υπηρεσιών, και πώς θα στήσει και θα στελε-
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χώσει την οργάνωσή της ώστε να είναι σε θέση
να «παρακολουθεί» και η ίδια τα πλοία της και να
διασφαλίζει ότι η ποιότητα υπηρεσίας που παρέχεται από την ανεξάρτητη επιχείρηση διαχείρισης
ανταποκρίνεται στα συμφωνηθέντα.
Φυσικά, τα παραπάνω διαφοροποιούνται στην
περίπτωση των επιχειρήσεων που έχουν ως
βασική επιδίωξη το asset play και απλώς περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για να πουλήσουν ή
να αγοράσουν το ή τα πλοία τους.
Σήμερα, πλην ελαχίστων εταιρειών με σημαντικό
αριθμό πλοίων, η διοίκηση ανθρώπινου
δυναμικού στηρίζεται κυρίως στο «ένστικτο»
και στη «διαίσθηση» του ιδιοκτήτη ή/και ενός
διευθυντικού στελέχους. Πιστεύετε ότι αυτή
η παραδοσιακή προσέγγιση ίσως πρέπει να
επανεξεταστεί;
Είναι βέβαιο ότι πρέπει να επανεξεταστεί, καθώς
οι συνθήκες έχουν διαφοροποιηθεί. Το πρότυπο του παρελθόντος είχε θετικά αποτελέσματα
στις συγκεκριμένες συνθήκες. Στις μέρες μας,
όμως, τα δεδομένα έχουν διαφοροποιηθεί. Η
αγορά εργασίας και στη ναυτιλία είναι εξαιρετικά
ανταγωνιστική και πρέπει να πούμε ότι σε αυτό
έχουν συμβάλει και τα εξειδικευμένα τμήματα
των πανεπιστημίων μας, με τα προγράμματα που
προσφέρουν σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο.
Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί τον πολυτιμότερο πόρο κάθε επιχείρησης. Η επιτυχία της
επιχείρησης εξαρτάται από την ικανότητά της
να απασχολεί εργαζομένους με προσόντα, που
εντάσσονται αρμονικά στις τάξεις της, που είναι
δεσμευμένοι στην υλοποίηση των στόχων της,
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, έχουν υψηλή παρακίνηση και επιλέγουν να ταυτίσουν την προσωπική
τους εξέλιξη με την εξέλιξη της επιχείρησης.
Για να το επιτύχει αυτό η επιχείρηση, είναι αναγκαίο να αξιοποιήσει τις μεθοδολογίες και τα
εργαλεία της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.
Χρειάζεται την εξειδικευμένη γνώση επιτελικών
στελεχών, τα οποία θα επικεντρώνουν τις προσπάθειές στους στην προσέλκυση, στην επιλογή
και στη διατήρηση των κατάλληλων στελεχών,
και θα σχεδιάζουν την εκπαίδευση και την ανάπτυξή τους, θα εφαρμόζουν δίκαιες διαδικασίες και συστήματα για την αξιολόγηση και την
αμοιβή τους με τρόπο που θα μεγιστοποιεί την
ικανοποίησή τους και τη συνεισφορά τους στην
ανταγωνιστική λειτουργία της επιχείρησης. Είναι
θετικό το ότι όλο και περισσότερες ναυτιλιακές
επιχειρήσεις υιοθετούν αυτή την προσέγγιση,
προχωρούν στη δημιουργία ειδικών τμημάτων
Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, τα οποία στε94

λεχώνουν με εξειδικευμένα στελέχη, και κινούνται ανταγωνιστικά στην αγορά εργασίας της
ναυτιλίας.
Τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται μια σημαντική
συλλογικότητα στο πλαίσιο της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) των ναυτιλιακών
εταιρειών. Παρουσιάζεται επίσης μια μεγαλύτερη
εξωστρέφεια του κλάδου, ειδικά σε θέματα
προσέλκυσης νέων στο ναυτικό επάγγελμα.
Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι αιτίες γι’ αυτή τη
μεταστροφή από το παραδοσιακό δόγμα του
«λάθε βιώσας» και τη βελτίωση των σχέσεων
με την κοινωνία;
Αν κάποιος αναλύσει τις προσεγγίσεις που καταγράφονται μεταξύ των ναυτιλιακών επιχειρήσεων στο θέμα της ΕΚΕ, θα διαπιστώσει ότι αυτές
μπορούν να χωριστούν στις ανεύθυνες, σε αυτές
που απλώς συμμορφώνονται με τους νόμους, σε
αυτές που αποσπασματικά υλοποιούν δραστηριότητες που μπορούν να ενταχθούν στη σφαίρα της
ΕΚΕ, σε αυτές που εντάσσουν την ΕΚΕ στη στρατηγική τους και εμφανίζουν υψηλή σχέση μεταξύ
δραστηριοτήτων ΕΚΕ και οικονομικής απόδοσης
και, τέλος, σε αυτές που υιοθετούν την προσέγγιση της κοινωνικής συνηγορίας και καθοδηγούνται
από τις αξίες και τα «πιστεύω» των ιδρυτών τους,
οι οποίοι ενδέχεται να μη δημοσιοποιούν τις πρωτοβουλίες τους γιατί δεν αναμένουν κάποιο όφελος από αυτές.
Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται μια διαφοροποίηση, κυρίως σε σχέση με τη δημοσιοποίηση
των πρωτοβουλιών, θα έλεγα μάλιστα πρωτοβουλιών που εντάσσονταν στην τελευταία από τις
πέντε προσεγγίσεις στην ΕΚΕ. Αυτό οφείλεται
στο γεγονός ότι αυτό το πεδίο εντάχθηκε στις
προτεραιότητες της συλλογικής δράσης του κλάδου, μέσω του ειδικού οργανισμού που δημιούργησε η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, κάτι που θα
μπορούσε να θεωρηθεί μια συντεταγμένη προσπάθεια δημιουργίας θετικής εικόνας της ναυτιλίας σε ευρύτερες ομάδες κοινού, η οποία βέβαια
λειτουργεί θετικά και στο θέμα της προσέλκυσης
νέων στο ναυτικό επάγγελμα.
Η προσπάθεια αυτή ασφαλώς συνδέεται και
με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, που
υπήρξαν καταλυτικές για ευρύτερες ομάδες του
πληθυσμού και δημιούργησαν προσδοκίες ή και
απαιτήσεις για συγκεκριμένες αντιδράσεις. Επιπλέον, θα πρόσθετα ότι η εξωστρέφεια που και
εσείς καταγράφετε συνδέεται και με το γεγονός
ότι η ελληνόκτητη ναυτιλία, σε συλλογικό πλέον επίπεδο, αισθάνεται περισσότερο σίγουρη
για το ευρύτερο πλαίσιο λειτουργίας της στην
Ελλάδα.
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Ο RINA ενισχύει διαρκώς
την παρουσία του στην
παγκόσμια ναυτιλία
O κ. Σπύρος Α. Ζολώτας, Senior Director Southern Europe & Africa Area,
RINA Marine, μιλά στα Ναυτικά Χρονικά για τις σημαντικότερες
προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η ναυτιλία σε ό,τι αφορά το περιβάλλον
και την ψηφιοποίηση. Ακόμη, αναφέρεται στο Κέντρο Διαχείρισης Στόλου
του RINA, που εγκαινιάστηκε πρόσφατα, και αποτιμά την παρουσία
του ιταλικού νηογνώμονα στην Ελλάδα.
Συμπληρώνεται ένας χρόνος από την εφαρμογή
του Sulphur Cap 2020. Πώς θα αξιολογούσατε
την ανταπόκριση της ναυτιλιακής βιομηχανίας
στους νέους περιβαλλοντικούς κανονισμούς
σχετικά με τον περιορισμό ρύπων από τη
λειτουργία των πλοίων; Ποια, κατά τη γνώμη
σας, ήταν τα κυριότερα ζητήματα που
αντιμετώπισαν οι διαχειρίστριες εταιρείες
πλοίων (διαθεσιμότητα καυσίμων, ποιότητα
νέων καυσίμων, κ.λπ.);
Κατά τη διάρκεια ενός δύσκολου χρόνου, στον
οποίο τόσο πολλά έχουν συμβεί σε παγκόσμιο
επίπεδο, κοινωνικό και οικονομικό, η εφαρμογή
του κανονισμού για χρήση καυσίμων με χαμηλή
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περιεκτικότητα σε θείο 0,5% φαίνεται πως ήταν
το μικρότερο από τα προβλήματα που η ναυτιλία
κλήθηκε να αντιμετωπίσει. Η διαθεσιμότητα του
νέου καυσίμου αποδείχθηκε ικανοποιητική, ενώ
η διαφορά τιμής σε σχέση με τα καύσιμα υψηλής
περιεκτικότητας θείου, το spread μεταξύ VLSFO
και HSFO, μειώθηκε δραστικά σε σχέση με τις
αρχές του 2020.
Όσον αφορά την ποιότητα και τους δικαιολογημένους φόβους για τη χρήση του νέου καυσίμου,
κυρίως σχετικά με τα διάφορα μείγματα (blends),
φαίνεται πως, παρά τα όποια τεχνικά ζητήματα,
στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι πλοιοκτήτες εξασφάλισαν την ομαλή μετάβαση της λειτουργίας των πλοίων τους σε VLSFO. Αυτό ήταν

εφικτό κυρίως λόγω της ποιότητας των VLSFO
καυσίμων, η οποία παρουσίασε μικρότερη μεταβλητότητα από αυτή που αναμενόταν, αλλά και
της γρήγορης συμμόρφωσης με τις οδηγίες σχετικά με την ορθή επιλογή λιπαντικών, η οποία
απέτρεψε την εμφάνιση πιο σοβαρών τεχνικών
ζητημάτων στους κινητήρες.
Οι περαιτέρω σημαντικές απαιτήσεις σχετικά με
τη στρατηγική σταδιακής μείωσης των εκπομπών
άνθρακα και των αερίων του θερμοκηπίου είναι
τα θέματα που απασχολούν σήμερα τη ναυτιλιακή κοινότητα και προφανώς θα εντείνονται τα
επόμενα χρόνια. Καθώς τα όρια που πρέπει να
καλύψουν τα πλοία του μέλλοντος αλλά και τα
υπάρχοντα μέσω της αναμενόμενης εφαρμογής
δεικτών όπως το EEXI και το CII είναι ιδιαίτερα
προκλητικά, νέες λύσεις τόσο στην τεχνολογία
καυσίμων όσο και στην κατασκευή και τη λειτουργία των πλοίων πρέπει να μελετηθούν και
να υλοποιηθούν, ενώ μια ολιστική αντιμετώπιση
του προβλήματος για ολόκληρη την εφοδιαστική
αλυσίδα κρίνεται σκόπιμη.
Με αφορμή τους νέους κανονισμούς με
στόχο την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας
στη ναυτιλία, ποιες στρατηγικές κινήσεις
θα ακολουθήσει ο RINA και ποιο ρόλο θα
διαδραματίσει τα επόμενα χρόνια για την
αποφυγή περιστατικών κυβερνοεπιθέσεων;
Ως γνωστόν, ο IMO με το Resolution MSC.428(98)
έχει θεσπίσει απαιτήσεις για τις εταιρείες διαχείρισης πλοίων, οι οποίες πρέπει να συμπεριλάβουν
τρόπους αντιμετώπισης περιστατικών κυβερνοεπιθέσεων και ανάλυση σχετικού ρίσκου στα
Εγχειρίδια Ασφαλούς Διαχείρισης (SMS Manual)
από την 1η Ιανουαρίου 2021.
Η Αμερικανική Ακτοφυλακή (USCG) έχει ήδη
εκδώσει σχετική οδηγία (CVC-WI-027) για κράτηση (detention) των πλοίων σημαίας ΗΠΑ ή
όσων προσεγγίζουν λιμάνια των ΗΠΑ, τα οποία,
κατά τις σχετικές επιθεωρήσεις, δεν θα έχουν
ενσωματώσει κατάλληλες διαδικασίες στο Εγχειρίδιο Ασφαλούς Διαχείρισης μετά τον πρώτο
ετήσιο έλεγχο του Document of Compliance της
Διαχειρίστριας Εταιρείας.
Η κατάλληλη προετοιμασία και η αποτελεσματική διαχείριση τέτοιων πιθανών περιστατικών
στα πλοία είναι σήμερα απαραίτητη, όχι μόνο
για τυπική κάλυψη των σχετικών απαιτήσεων των
κανονισμών και αποφυγή κρατήσεων, αλλά διότι
η διαρκώς αυξανόμενη διασύνδεση των πλοίων
με την ξηρά έχει προφανώς αυξήσει τους σχετικούς κινδύνους.

Ο RINA έχει ξεκινήσει την ενημέρωση των
εταιρειών μέσω σχετικών εγκυκλίων, αλλά και
webinars και εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τα
στελέχη τους.
Για την άμεση υποστήριξη της ναυτιλιακής κοινότητας στην Ελλάδα, ένα εξειδικευμένο σχετικό
τμήμα Cybersecurity ξεκινά τη δραστηριοποίησή
του στο γραφείο μας στον Πειραιά, ώστε να προσφέρει άμεσα τις υπηρεσίες του για την κατάλληλη προετοιμασία και προστασία των εταιρειών-πελατών μας.
Τα τεχνολογικά εγχειρήματα ψηφιοποίησης
του ναυτιλιακού χώρου πληθαίνουν. Ποιες είναι
οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που προκύπτουν
στο πλαίσιο του νέου περιβάλλοντος που
δημιουργείται;
Συστήματα διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας, αυτοματισμοί και «έξυπνοι» αισθητήρες,
τηλεμετρία, big data analytics, ψηφιακά δίδυμα και
εικονική πραγματικότητα, ηλεκτρονικά ημερολόγια (Electronic Log Books) γέφυρας, μηχανής κ.λπ.
έχουν μπει δυναμικά στο ναυτιλιακό γίγνεσθαι και
τα στελέχη των ναυτιλιακών εταιρειών καλούνται να
επιλέξουν, ανάμεσα σε μια πληθώρα νέων συστημάτων και υπηρεσιών, αυτές που είναι οι πλέον κατάλληλες για την εταιρεία τους, αλλά και να διαχειριστούν άμεσα και αποδοτικά αυτά τα συστήματα, με
σκοπό τη βελτιστοποίηση των επιδόσεων σε ένα
ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Το πλοίο είναι ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο και θαυμαστό τεχνολογικό επίτευγμα, τόσο λόγω των
πολλαπλών συστημάτων του όσο κυρίως λόγω
της αξιόπιστης λειτουργίας του στο αντίξοο
περιβάλλον της θάλασσας. Αυτή η ιδιαιτερότητα
της κατασκευής και της λειτουργίας του πλοίου
καθιστά από μόνη της προκλητική κάθε εφαρμογή νέων τεχνολογιών, οπότε η κατάλληλη προσέγγιση και εκπαίδευση τόσο του πληρώματος
όσο και του προσωπικού ξηράς είναι απαραίτητη.
Η ψηφιοποίηση μπορεί να είναι σύμμαχός μας
στη βελτίωση της απόδοσης (εμπορικής, ενεργειακής, κ.λπ.), αλλά βέβαια και της ασφάλειας των
πλοίων, ιδιαίτερα σε έναν ορίζοντα αυξημένων
περιβαλλοντικών απαιτήσεων.
Το 2020 ήταν ένα έτος πολύπλευρων
προκλήσεων για τον ναυτιλιακό τομέα, και δη για
τη λειτουργική διαχείριση των πλοίων. Δεδομένης
της νέας πραγματικότητας και των περιοριστικών
μέτρων, πώς ανταποκρίθηκε ο RINA στις
επιθεωρήσεις πλοίων; Θεωρείτε ότι τα Remote
Inspection Techniques ήρθαν για να μείνουν;

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Συμφωνώ πως τα Remote Inspection Techniques
ήρθαν για να μείνουν. Τα Remote Surveys αποδείχθηκαν ιδιαίτερα χρήσιμα και αποτελεσματικά αυτή
την περίοδο, κατά την οποία οι ναυτιλιακές εταιρείες αντιμετώπισαν τεράστια προβλήματα με αλλαγές
πληρωμάτων, επιβίβαση τεχνικών και επιθεωρητών,
αποστολή ανταλλακτικών, κ.λπ. Αυτά τα καινοτόμα
τεχνολογικά εργαλεία και οι κανονισμοί δοκιμάστηκαν λόγω της έκτακτης κατάστασης και απέδειξαν
πως μπορεί να είναι αξιόπιστοι σύμμαχοι και να
υποστηρίξουν ανθρώπους και εταιρείες σε κάθε
περίπτωση, δίνοντας σημαντικά πλεονεκτήματα σε
ασφάλεια και αξιοπιστία. Το γεγονός αυτό βοήθησε
στην ευρύτερη αποδοχή τους και από πολλά νηολόγια, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συνέχεια, όταν η
κατάσταση με την πανδημία θα έχει ομαλοποιηθεί.
Η σύγχρονη τεχνολογία, στην οποία ο RINA έχει
επενδύσει και περαιτέρω αναπτύξει με κατάλληλα
εργαλεία, όπως η ψηφιακή πλατφόρμα RINACube,
τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά (e-certificates), αλλά
και οι Κανονισμοί για τα Remote Surveys, είτε σε
σύνδεση του επιθεωρητή με το πλοίο μέσω κατάλληλων εφαρμογών είτε επί του πλοίου με drones,
φάνηκαν ιδιαίτερα χρήσιμα αυτή την περίοδο και
βέβαια στο μέλλον.
Τον Δεκέμβριο του 2020 εγκαινιάστηκε στον
Πειραιά το Κέντρο Διαχείρισης Στόλου του RINA.
Ποιος προσδοκάτε να είναι ο αντίκτυπος της νέας
αυτής υποδομής στην ελληνική ναυτιλιακή αγορά;
Ο RINA ενισχύει διαρκώς την παρουσία του και τις
προσφερόμενες υπηρεσίες στην παγκόσμια ναυτιλία, βασιζόμενος στη μακρόχρονη εμπειρία του και
αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών για την κάλυψη των απαιτήσεων του μέλλοντος.
Η επιλογή να εγκαινιάσουμε το πρώτο Κέντρο Διαχείρισης Στόλου του RINA στον Πειραιά δεν είναι
βέβαια τυχαία, αλλά αντιθέτως αποτελεί σημαίνουσα
απόφαση αναγνώρισης της ιδιαίτερης βαρύτητας που
έχει η ελληνική ναυτιλία μας. Το υπερσύγχρονο RINA
Piraeus Fleet Operating Center (FOC) θα μας επιτρέψει να διαχειριζόμαστε τα πλοία με μεγαλύτερη
ακρίβεια και αποτελεσματικότητα σε όλο τον κόσμο.
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Το νέο κέντρο θα καταστήσει δυνατή την ενσωμάτωση, σε πραγματικό χρόνο και σε μία πλατφόρμα, εγγράφων και πιστοποιητικών πλοίου,
σχεδίων, εγχειριδίων και υπολογισμών, με δεδομένα από το πλοίο σε συνδυασμό και με μετεωρολογικές πληροφορίες, στατιστικά στοιχεία από
το Port State Control, περιοχές πειρατείας, περιοχές ECA και SECA, ειδοποιήσεις πλοήγησης,
διαθεσιμότητα παρόχων υπηρεσιών και πολλά
άλλα δεδομένα από εξωτερικές πηγές.
Η παρακολούθηση της απόδοσης του πλοίου θα
ολοκληρώνεται με αναλυτικά στοιχεία βελτιστοποίησης, βάσει τόσο καταγεγραμμένων δεδομένων όσο και προβλέψεων που υποστηρίζονται από
τεχνητή νοημοσύνη.
Πώς κρίνετε την παρουσία του RINA στην Ελλάδα;
Ποιες είναι οι μακροπρόθεσμες προοπτικές της
ελληνικής αγοράς για τον ιταλικό νηογνώμονα;
Μπορεί ο Πειραιάς να συναγωνιστεί επί ίσοις
όροις διεθνή ναυτιλιακά κέντρα και ιδίως αυτά
της Ασίας, τα οποία επιδοτούνται από κυβερνήσεις
και τοπικές αρχές;
Ο RINA είχε τη μεγαλύτερη ετήσια ποσοστιαία
αύξηση ταξινομημένων πλοίων τα τελευταία χρόνια σε σχέση με όλους τους οργανισμούς-μέλη του
IACS. Η δε παρουσία μας στην Ελλάδα είναι διαρκώς αυξανόμενη και το ποσοστό του ελληνόκτητου
στόλου φορτηγών και επιβατηγών πλοίων κατέχει
τη σημαντικότερη θέση στον συνολικό στόλο του
RINA.
Πέραν των «παραδοσιακών» υπηρεσιών ταξινόμησης που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του νηογνώμονα, ο RINA προσφέρει στη ναυτιλιακή κοινότητα μια
πληθώρα άλλων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας,
από τα περιβαλλοντικά θέματα μέχρι την ψηφιοποίηση και τα «έξυπνα» πλοία.
Η επένδυσή μας στην Ελλάδα τόσο σε περισσότερο και πιο εξειδικευμένο προσωπικό όσο και σε
υπερσύγχρονα εργαλεία, όπως το Fleet Operating
Center, δείχνει την εμπιστοσύνη του RINA στον
Πειραιά ως σημαντικό ναυτιλιακό κέντρο, με δυνατότητες να συναγωνιστεί όλα τα αντίστοιχα παγκόσμια κέντρα. Υπάρχει ένα τεράστιο απόθεμα εξαιρετικού ανθρώπινου δυναμικού και know-how στην
Ελλάδα, το οποίο κάνει τη διαφορά.
Όλη η ομάδα του RINA δεν θα σταματήσουμε να
εργαζόμαστε ακούραστα για ένα ασφαλές και βιώσιμο μέλλον, υποστηρίζοντας τους πελάτες μας και
εφαρμόζοντας τη στρατηγική της εταιρείας για τη
νέα εποχή στη ναυτιλία, με ιδιαίτερη έμφαση στην
ελληνόκτητη, που βρίσκεται σε πρώτη προτεραιότητα για μας.
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Ship Agency • Ship-to-Ship Transfers • Protecting Agency • Canal and Straits Transits
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Greece

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

Ag. Theodoroi: 1, Spirou Meleti St., 200 03 Ag. Theodoroi
T: +30 27410 62301 / F: +30 210 422 3356
Alexandroupolis: 6, M. Botsari St., 681 00 Alexandroupolis
T: +30 21670 05952 / F: +30 2310 223932
Aliveri (Mylaki Port): 18, A. Nika St., 345 00 Aliveri
T: +30 22230 23692 / F: +30 22230 23789
Chalkis: 10-12, Voudouri Ave., 341 00 Chalkis
T: +30 22210 74810 / F: +30 22210 76760
Eleusis: 19, Kanellopoulou St., 192 00 Eleusis
T: +30 210 556 1654 / F: +30 210 556 1655
Kavala: 1, Er. Stavrou St., 654 03 Kavala
T: +30 2310 230577 / F: +30 2310 240391

Lavrion: Lavriou Sq., 195 00 Lavrion
T: +30 21670 05953 / F: +30 210 422 8096
Patras: 124, Ag. Andrea St., 262 21 Patras
T: +30 2610 422102 / F: +30 2610 434297
Thessaloniki: 7, Karatasou St., 546 26 Thessaloniki
T: +30 2310 283375 / F: +30 2310 223932
Volos: 32, Argonafton St., 382 21 Volos
T: +30 24210 23496, / F: +30 24210 39361
Yali (Island): Yali-Nissiros, 853 03 Dodecanese
T: +30 22420 92086 / F: +30 22420 92086
Cyprus
38, Spyrou Kyprianou St., 4042 Germasogeia, Limassol
T: +357 25 833300 / F: +357 25 833301

Besides the ports/locations that we cover via our offices appearing on the relevant list, Mylaki Shipping Agency
covers all Greek and Cypriot ports through our local correspondence.

Εν
Πλω
Ψίθυροι και απόηχοι
στις ναυτιλιακές πρωτεύουσες

Παγκόσμια Τράπεζα: Από τι εξαρτάται
η ανάκαμψη της οικονομίας
Η Παγκόσμια Τράπεζα εμφανίστηκε απαισιόδοξη για την παγκόσμια οικονομία, που ασθενεί
από τον Covid-19, προειδοποιώντας ότι η ανάρρωσή της θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από
την ταχύτητα με την οποία θα ολοκληρωθούν οι
εκστρατείες μαζικού εμβολιασμού.
Το διεθνές οικονομικό ίδρυμα αναθεώρησε προς
τα κάτω την πρόβλεψή του για την παγκόσμια
ανάπτυξη κατά το 2021, μολονότι έκρινε ότι η
υποχώρηση της παγκόσμιας οικονομίας το 2020
ήταν «λιγότερο σοβαρή» απ’ όσο εκτιμούσε
αρχικά: -4,3% αντί για -4,5% που προέβλεπε τον
περασμένο Ιούνιο. Το παγκόσμιο ΑΕΠ φέτος θα
αυξηθεί κατά 4% αντί για 4,2% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη.
Ο λόγος αυτής της αναθεώρησης ήταν η αύξηση, στα τέλη του 2020, των μολύνσεων από τον
Covid-19, η εμφάνιση νέων μεταλλάξεων του
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SARS-CoV-2 και οι πρόσθετοι περιορισμοί που
επιβλήθηκαν, διαταράσσοντας ακόμα περισσότερο την οικονομική δραστηριότητα, κυρίως στις
ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Αυτά τα εμπόδια, συνέπεια των οποίων ήταν η επιβράδυνση της ανάπτυξης, οδήγησαν επίσης σε «σημαντική» μείωση
των κρατικών και ιδιωτικών εσόδων. Τα φορολογικά έσοδα μειώθηκαν, ενώ οι απολύσεις επηρέασαν την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.
«Η ανάκαμψη είναι πιθανό […] να παραμείνει
μέτρια αν οι πολιτικοί αξιωματούχοι δεν αναλάβουν αποφασιστική δράση για να σταματήσουν
την πανδημία και να εφαρμόσουν τις κατάλληλες
μεταρρυθμίσεις που ευνοούν τις επενδύσεις»,
αναφέρει η Παγκόσμια Τράπεζα, επισημαίνοντας
ότι «βραχυπρόθεσμα οι προοπτικές είναι εξαιρετικά αβέβαιες».
Με βάση το πιο απαισιόδοξο σενάριο (συνεχιζόμενη αύξηση των κρουσμάτων και καθυστέρηση στους εμβολιασμούς), η ανάπτυξη θα ανέλθει
μόνο στο 1,6% το 2021. Η αισιόδοξη πρόβλεψη

(έλεγχος της πανδημίας και επιτάχυνση των εμβολιασμών) κάνει λόγο για
ανάπτυξη σχεδόν 5%.
Στις ΗΠΑ η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι θα καταγραφεί αύξηση του
ΑΕΠ κατά 3,5%. Στην ευρωζώνη η αύξηση αυτή θα φτάσει το 3,6% (μετά την
υποχώρηση κατά 7,4% το 2020), ενώ στην Ιαπωνία η οικονομική δραστηριότητα θα φτάσει το 2,5%.
Μεγαλύτερη θα είναι η αύξηση (κατά μέσο όρο 5%) στις αναδυόμενες και
αναπτυσσόμενες αγορές, συμπεριλαμβανόμενης της Κίνας, όπου προβλέπεται ανάπτυξη 7,9% για φέτος.
Πρωτοβουλίες για την ανταγωνιστικότητα
της ελληνικής ποντοπόρου ναυτιλίας
Δέσμη νέων μέτρων, που έχουν ως στόχο τόσο την ανάσχεση της διαρροής
των πλοίων από το εθνικό νηολόγιο προς νηολόγια εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ποντοπόρου ναυτιλίας, προωθεί το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
σύμφωνα με ανακοίνωσή του.
Δεκατέσσερα ολόκληρα χρόνια μετά την προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση, με τεράστιες και συνεχείς αλλαγές στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφο-

ρές, η κυβέρνηση, συνεπής στις δεσμεύσεις της,
προχωρά στον απαραίτητο εκσυγχρονισμό του
θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της ελληνικής
ναυτιλίας.
Σκοπός είναι αφενός η ενδυνάμωση του οικονομικού οφέλους και του κοινωνικού μερίσματος
για τη χώρα και την ελληνική κοινωνία και αφετέρου η ενίσχυση της απασχόλησης των Ελλήνων
ναυτικών.
Τα νέα μέτρα, στον πυρήνα των οποίων βρίσκεται η άρση αντικινήτρων και ο εξορθολογισμός
διαδικασιών που σχετίζονται με την επιλογή της
ελληνικής σημαίας, θα ενσωματωθούν στο υφιστάμενο σταθερό και συνταγματικά κατοχυρωμένο θεσμικό πλαίσιο νηολόγησης ποντοπόρων
πλοίων. Τα μέτρα παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία
στους όρους απασχόλησης πληρωμάτων, αντανακλούν βέλτιστες διεθνείς πρακτικές στο καθεστώς φορολογίας αλλοδαπών πληρωμάτων και
προάγουν τη ναυτική εκπαίδευση.

ΕΝ ΠΛΩ
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Όπως τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, «μολονότι
η ελληνική πλοιοκτησία διατηρεί την παγκόσμια
πρωτοκαθεδρία της, σήμερα μόνο το 16,7% της
ελληνόκτητης χωρητικότητας φέρει την ελληνική σημαία. Αυτό έχει δυσμενείς συνέπειες τόσο
για την εικόνα της χώρας όσο και για τη ναυτική
απασχόληση και ναυτιλιακή τεχνογνωσία, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ΥΝΑΝΠ.
Η δέσμη μέτρων που ανακοινώνουμε σήμερα»,
επισήμανε, «στοχεύει στην αντιστροφή αυτής
της εικόνας. Θέτουμε νέες βάσεις ανάπτυξης
της ναυτιλίας μας, που ανταποκρίνονται στις
σύγχρονες συνθήκες. Θέλω στο σημείο αυτό να
ευχαριστήσω την ηγεσία των Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς
και τη διοίκηση του ΝΑΤ για την εποικοδομητική
συνεργασία.
»Οι πρώτες αντιδράσεις των κοινωνικών εταίρων στα μέτρα ανταγωνιστικότητας ήταν ιδιαίτερα θετικές. Επιδίωξή μας είναι να δώσουμε νέα
πνοή στο ελληνικό νηολόγιο, με την εγγραφή
νέων ελληνόκτητων ποντοπόρων πλοίων, ώστε
να ανακόψουμε μια πτωτική πορεία άνω των 30
ετών. Σήμερα, πάνω από 4.000 ελληνόκτητα πλοία
φέρουν σημαία άλλη από την ελληνική.
»Θέλουμε να περάσουμε στους Έλληνες πλοιοκτήτες ένα ισχυρό μήνυμα ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι κοντά τους, ακούει τις ανάγκες τους
και ότι η γαλανόλευκη, με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και την ευελιξία που παρέχει μέσα από
τα νέα μέτρα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή. Προσδοκούμε στη θετική ανταπόκριση της
ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας, πλοιοκτησίας
και ναυτεργασίας, ώστε σε μια εποχή προκλήσεων να επιτευχθεί και αυτός ο εθνικός στόχος»,
κατέληξε ο κ. Πλακιωτάκης.

μοσιεύονται στο ειδησεογραφικό πρακτορείο
Reuters, οι υψηλοί ναύλοι που παρατηρούνται
στην αγορά τακτικών γραμμών αναμένεται να
συνεχιστούν για αρκετές εβδομάδες ακόμα,
παρά τα νέα ευρωπαϊκά lockdown, καθώς ενισχύονται από την αυξανόμενη ζήτηση που παρατηρείται σε οικιακά είδη μεταξύ άλλων.
Η αύξηση της ζήτησης από τους καταναλωτές
που βρίσκονται σε καραντίνα στα σπίτια τους,
λόγω της επιδεινούμενης πανδημίας Covid-19,
αύξησε τις εμπορευματικές ροές και προκάλεσε
αύξηση του κόστους μεταφοράς των εμπορευμάτων.
Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι τα πλοία
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων εκτελούν τα
δρομολόγιά τους γεμάτα από τον Αύγουστο, κάτι
που έχει να συμβεί εδώ και μία δεκαετία. Όπως
αναφέρει χαρακτηριστικά ο επικεφαλής του
εμπορικού τμήματος της Μaersk, Vincent Clerc,
σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ: «Απλώς δεν υπάρχουν αρκετά εμπορευματοκιβώτια σε παγκόσμιο
επίπεδο για να ανταποκριθούν στην τρέχουσα
ζήτηση».
Σύμφωνα με το Reuters, ενώ η παγκόσμια ζήτηση
μειώθηκε απότομα τον Μάρτιο και τον Απρίλιο,
η κατανάλωση ανέκαμψε ραγδαία το β΄ εξάμηνο του 2020. Ο κ. Clerc αναμένει ότι οι ιστορικά
υψηλοί ναύλοι θα μειωθούν κάποια στιγμή κατά
το α΄ εξάμηνο του 2021.
Όπως ο ίδιος δήλωσε: «Το μεγαλύτερο χάσμα
μεταξύ προσφοράς και ζήτησης τη δεδομένη
χρονική στιγμή βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και εν συνεχεία στην Ευρώπη. Θα δούμε αν
τα νέα lockdown θα ωθήσουν τους καταναλωτές
να αγοράσουν ακόμα περισσότερο διαδικτυακά
ή αν η ζήτηση θα επηρεαστεί από την εξασθένηση των οικονομιών».

Maersk: Αισιοδοξία για την πορεία
της αγοράς εμπορευματοκιβωτίων

Οι συνιστώσες που θα διαμορφώσουν
τη ναυλαγορά το 2021

Η Maersk δηλώνει ότι, παρά τα ευρωπαϊκά
lockdown, η ζήτηση για ναυτιλιακές υπηρεσίες
δεν έχει καμφθεί. Σύμφωνα με δηλώσεις υψηλόβαθμου στελέχους της Μaersk, που αναδη-

Μετά από έναν χρόνο έντονων προκλήσεων και
υψηλών διακυμάνσεων για τη ναυλαγορά, ο ναυλομεσιτικός οίκος Simpson Spence Young (SSY)
με νέα του έκθεση σκιαγραφεί τις προοπτικές

των επιμέρους ναυτιλιακών αγορών για τους επόμενους μήνες. H συγκεκριμένη έκθεση εστιάζει
στις συνιστώσες που θα διαμορφώσουν τις ναυτιλιακές αγορές, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών κανονισμών που επηρεάζουν τη λειτουργία των πλοίων και τις επενδύσεις στον κλάδο. Ακολουθούν ορισμένα highlights της έκθεσης:
Bulkers
Αδιαμφισβήτητα για το θαλάσσιο εμπόριο
σιδηρομεταλλεύματος, οι αυξανόμενες τιμές
του εμπορεύματος αντανακλούν όχι μόνο τη
σταθερή ζήτηση, αλλά και τους αναμενόμενους
περιορισμούς στην προσφορά. Για τα κύρια
δρομολόγια των Capesizes, που μεταφέρουν ως
επί το πλείστον σιδηρομετάλλευμα, η ικανότητα
μεταλλευτικών εταιρειών, ιδίως στη Βραζιλία, να
αυξήσουν την παραγωγή τους θα είναι σημαντική,
αναφέρει σύντομα η SSY.
Tankers
H προμήθεια πετρελαίου από χώρες εκτός OPEC
στη λεκάνη του Ατλαντικού θα υποστηριχτεί
κυρίως από τις ροές της Βραζιλίας και της Νορβηγίας, η κυβέρνηση της οποίας τερματίζει τις
περικοπές στην παραγωγή που είχε εφαρμόσει.
Κατά την SSY, μετά τις στρεβλώσεις που καταγράφηκαν πέρυσι σε διυλιστήρια χωρών της λεκάνης
του Ατλαντικού, εκτιμάται ότι θα επέλθει ένα πλεόνασμα αργού πετρελαίου φέτος, το οποίο προορίζεται για την Ασία, και δη για την Κίνα, η οποία
ανέκαμψε τάχιστα από την πανδημία.
LNG carriers
Στο report, η SSY αναφέρει ότι, εάν επικρατήσουν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, το α΄ τρίμηνο θα έχει θετικό πρόσημο για την αγορά, καθώς η ζήτηση για
LNG θα είναι μεγάλη. H αγορά ενδεχομένως να
διορθώσει κατά τον Μάρτιο το αργότερο, όταν
ένας σημαντικός αριθμός νεότευκτων θα παραδοθεί προς το τέλος του α΄ τριμήνου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει δημοσίευμα του
Bloomberg, επικαλούμενο στοιχεία του IHS Markit,
οι παραγγελίες νεότευκτων μειώθηκαν κατά παραπάνω από 10% το 2019, ενώ πέρυσι η μείωση άγγιξε
το 50%, φτάνοντας σε υψηλά εικοσαετίας.
«Οι πλοιοκτήτες δεν προβαίνουν σε παραγγελίες,
διότι δεν γνωρίζουμε το καύσιμο με το οποίο θα
κινούνται τα πλοία. […] Μηχανικοί και εταιρείες
σχεδίασης πλοίων θα πρέπει να συνεργαστούν
για να βρουν τη λύση», σχολίασε στο Bloomberg
ο Morten Aarup, επικεφαλής έρευνας της δανέζικης πλοιοκτήτριας εταιρείας D/S Norden A/S.
Ακόμα και όταν οι πλοιοκτήτες προβαίνουν σε
παραγγελίες πλοίων, αμφιταλαντεύονται για το
ποιες τεχνολογίες θα φέρουν αυτά τα πλοία,
καθώς οι ναυλωτές πολλές φορές απαιτούν μεταφορές εμπορευμάτων με πλοία χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Από την άλλη, βέβαια,
το κόστος είναι διαρκώς αυξανόμενο και ερωτηματικά εγείρονται για το κατά πόσο οι εν λόγω
επενδύσεις θα αποσβεσθούν. Σε κάθε περίπτωση, χαρακτηριστικό της τάσης είναι ότι περίπου
το 12,3% των υπό παραγγελία πλοίων διαθέτουν
συστήματα πρόωσης εναλλακτικών καυσίμων,
όταν το αντίστοιχο ποσοστό για τα πλοία του υφιστάμενου στόλου ανέρχεται μόλις στο 0,6%, σύμφωνα με στοιχεία της Drewry Maritime Services.
Εναλλακτικά ναυτιλιακά καύσιμα αυτή τη στιγμή
είναι διαθέσιμα στην αγορά, ωστόσο υπάρχουν
αμφιβολίες για την ποιότητα, τη διαθεσιμότητα
και την αποδοτικότητά τους. Το μέλλον θα δείξει
προς τα πού οδεύουν όλοι αυτοί οι κανονισμοί
για μια βιομηχανία η οποία, επί της ουσίας, είναι
υπεύθυνη για μόλις το 3% περίπου των εκπομπών.

Η αβεβαιότητα των περιβαλλοντικών
κανονισμών και ο αντίκτυπος στις
παραγγελίες πλοίων

Hyundai – Apple: Συμφωνία με επίκεντρο
τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Οι διαρκώς μεταβαλλόμενοι περιβαλλοντικοί
κανονισμοί για τον κλάδο της ναυτιλίας έχουν
οδηγήσει τα τελευταία χρόνια σε σημαντικές
μειώσεις στις παραγγελίες νεότευκτων, καθώς οι
πλοιοκτήτες δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν τι
επιφυλάσσει το αύριο, κυρίως σε ό,τι αφορά τα
νέα καύσιμα και τις νέες τεχνολογίες.

Η Hyundai και η Apple σκοπεύουν να υπογράψουν σύμφωνο συνεργασίας για την παραγωγή
ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο μέλλον, σύμφωνα
με δημοσίευμα του ΑΠΕ-ΜΠΕ. Αυτή ίσως να
ολοκληρωθεί ακόμα και μέσα στον Μάρτιο, προκειμένου να ξεκινήσει η παραγωγή αυτοκινήτων
το 2024 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η Saudi Aramco συνεχίζει τις εργασίες της για
την αξιολόγηση των ποσοτήτων πετρελαίου και
φυσικού αερίου στα νέα κοιτάσματα», τόνισε
επίσης ο Σαουδάραβας υπουργός, ο οποίος ανέφερε ότι οι νέες ανακαλύψεις υπογραμμίζουν τον
πλούτο φυσικών πόρων που διαθέτει το Βασίλειο.
Νέα συμμαχία στη liner ναυτιλία, το μεγάλο
στοίχημα της Νότιας Κορέας

Αυτό δημοσιοποίησε πρόσφατα, σύμφωνα με το
Reuters, η εφημερίδα Korea IT News ως συνέχεια
της επικείμενης έναρξης συνεργασίας που ανακοινώθηκε την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου. Τόσο
η Hyundai όσο και η Apple δεν σχολίασαν το
δημοσίευμα. Ωστόσο δεν θα πρέπει να ξεχνάμε
ότι, παλιότερα, επικεφαλής της Apple ανέφερε
ότι τους ενδιαφέρει η τεχνολογία αυτοκινήτων
με την παραγωγή ενός ηλεκτρικού επιβατικού
οχήματος. «Η Apple και η Hyundai βρίσκονται σε
συζητήσεις, αλλά αυτές είναι πρώιμες και τίποτα
δεν έχει αποφασιστεί», δήλωσε με ανακοίνωσή
της την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου η Hyundai.
Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο με το σήμα της Apple,
ωστόσο, θα μπορούσε αποτελέσει μεγάλη πρόκληση για τον ηγέτη της ηλεκτροκίνησης, την
Tesla. Η Hyundai και η Apple συνεργάζονται ήδη
στο CarPlay, το λογισμικό της Apple για τη σύνδεση iPhone στα έξυπνα κινητά τηλέφωνα. Από την
άλλη, αρκετοί αναλυτές αναφέρουν ότι η Apple
μπορεί να ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει την
ηλεκτρική πλατφόρμα και τις εγκαταστάσεις της
Hyundai προκειμένου να μειώσει το κόστος ανάπτυξης και κατασκευής οχημάτων.
Saudi Aramco: Τέσσερα νέα κοιτάσματα
πετρελαίου και φυσικού αερίου
Σε τέσσερις νέες ανακαλύψεις κοιτασμάτων
φυσικού αερίου και πετρελαίου σε διαφορετικές
περιοχές της Σαουδικής Αραβίας προχώρησε
πρόσφατα η Saudi Aramco, όπως ανακοίνωσε ο
υπουργός Ενέργειας του Βασιλείου. Τα νέα κοιτάσματα βρέθηκαν στις περιοχές Dhahran και Ahsa
και στα βόρεια σύνορα της χώρας.
Σύμφωνα με όσα τόνισε ο υπουργός Ενέργειας
της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Abdul Aziz
bin Salman Al-Saud, από τη νέα πηγή Νο. 2 στο
πετρελαϊκό πεδίο Al-Reesh, βορειοδυτικά του
Dhahran, θα παράγονται 4.452 βαρέλια ελαφρού
πετρελαίου και 3,2 εκατ. κυβικά πόδια φυσικού
αερίου ημερησίως.
104

Η Νότια Κορέα προσβλέπει στην ενοποίηση και
στον συνδυασμό των δραστηριοτήτων εταιρειών
διαχείρισης πλοίων εμπορευματοκιβωτίων που
δραστηριοποιούνται σε τακτικές γραμμές της
Νοτιοανατολικής Ασίας.
Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με δημοσιεύματα του διεθνούς ναυτιλιακού Τύπου, η κυβέρνηση
της Νότιας Κορέας είναι έτοιμη να εγκαινιάσει
τη νέα liner συμμαχία K-Alliance, η οποία θα
περιλαμβάνει πέντε εταιρείες που εξυπηρετούν
τακτικές γραμμές της Νοτιοανατολικής Ασίας.
Η εν λόγω συμμαχία είναι υπεύθυνη για το 40%
της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων μεταξύ
χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας και της Νότιας Κορέας και στόχος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας νοτιοκορεατικών εταιρειών και η
μείωση των λειτουργικών δαπανών στα πρότυπα
των διεθνών liner συμμαχιών.
H K-Alliance, η οποία θα αποτελείται από τις
HMM, SM Line, Pan Ocean, Sinokor Merchant
Marine και Heung-A Line, θα εγκαινιάσει τη λειτουργία της έως το β΄ τρίμηνο του 2021. Προσώρας, οι πέντε διαχειριστές εργάζονται για να
αποφασίσουν ποια πλοία θα δραστηριοποιούνται στην εκάστοτε τακτική γραμμή, ενώ συζητούν σχέδια για την ενίσχυση του στόλου που θα
συμμετέχει στη συμμαχία.
Σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό Υπουργείο Ωκεανών και Αλιείας, η απόφαση για τον σχηματισμό
της νέας συμμαχίας βασίζεται στις μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης του μεταφερόμενου όγκου
φορτίων μέσω των εν λόγω γραμμών. Είναι, βέβαια,
γεγονός ότι το μερίδιο αγοράς των νοτιοκορεατικών εταιρειών έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια,
ως απόρροια της «επιθετικής» επέκτασης άλλων
διεθνών liner συμμαχιών στην περιοχή.
Το υπουργείο ανέφερε επίσης ότι και οι υπόλοιπες
έξι liner εταιρείες της ασιατικής χώρας ενδέχεται
να συμμετάσχουν στο σχήμα μεσομακροπρόθεσμα. Το Υπουργείο Ναυτιλιακών Υποθέσεων και
η Korea Maritime Development Corporation επίσης θα υποστηρίξουν το εγχείρημα.
Το νέο σχήμα προσβλέπει, τέλος, στις από κοινού
παραγγελίες πλοίων με χαμηλό περιβαλλοντικό
αποτύπωμα και στην κοινή χρήση λιμενικών υποδομών και εξοπλισμού εμπορευματοκιβωτίων.
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Το φυσικό αέριο... «κυλάει» πλέον
και από την Ελλάδα
Την έναρξη τροφοδοσίας της Ελλάδας με φυσικό
αέριο από τον αγωγό ΤΑΡ ανακοίνωσε η ΔΕΠΑ,
μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του αγωγού και σε εφαρμογή της σύμβασης προμήθειας φυσικού αερίου, 25ετούς διάρκειας, που είχε
υπογράψει η εταιρεία το 2013 με την κοινοπραξία
εκμετάλλευσης του κοιτάσματος Shah Deniz στο
Αζερμπαϊτζάν.
«Μέσω της υλοποίησης του αγωγού TAP και της
σύναψης σύμβασης της ΔΕΠΑ Α.Ε., η Ελλάδα
σφραγίζει τη συμμετοχή της στο στρατηγικό
εγχείρημα της ΕΕ για το άνοιγμα του Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου και την ενίσχυση της
διαφοροποίησης πηγών και οδεύσεων της Ευρώπης», αναφέρει η ΔΕΠΑ, η οποία γνωστοποιεί
ότι ήδη πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η πρώτη
παράδοση στους Έλληνες καταναλωτές.
«Με την έναρξη των εμπορικών παραδόσεων, η
Ελλάδα διαφοροποιεί περαιτέρω το μείγμα προμήθειάς της, εισάγοντας σε αυτό ένα αέριο με
ανταγωνιστική τιμή, με κυριότερους ωφελημένους τους τελικούς καταναλωτές», τονίζει.
Ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ, Κωνσταντίνος Ξιφαράς, δήλωσε: «Η έναρξη της τροφοδοσίας από τον αγωγό ΤΑΡ αποτελεί ορόσημο για τη
ΔΕΠΑ. Είναι το επιστέγασμα των προσπαθειών
επτά και πλέον χρόνων της εταιρείας μας για να
φτάσει το φυσικό αέριο της Κασπίας στην Ελλάδα, προσφέροντας μια νέα, μεγάλη πηγή εφοδιασμού, σε ιδιαίτερα μάλιστα ανταγωνιστικές
τιμές. Με το νέο αέριο από τον ΤΑΡ, η ΔΕΠΑ θα
βελτιώσει ακόμα περισσότερο την εμπορική της
θέση στην ελληνική αγορά και θα επιταχύνει το
άνοιγμά της στις αγορές των Βαλκανίων και της
Ανατολικής Ευρώπης. Ήδη έχουμε επεξεργαστεί
τα εξειδικευμένα πακέτα που θα προσφέρουμε
στους πελάτες μας. Επιπλέον, το αέριο αυτό θα
αυξήσει τον ανταγωνισμό στην εγχώρια αγορά,
φέρνοντας περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών,
με βασικούς ωφελημένους τους τελικούς καταναλωτές, δηλαδή τις βιομηχανίες, τα νοικοκυριά
και τις επιχειρήσεις της χώρας, αλλά και την ελληνική οικονομία στο σύνολό της».
Μαρίνα Αλίμου: Η αναβάθμιση που θα
αλλάξει το παραλιακό μέτωπο της Αθήνας
Ολοκληρώθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ η παραχώρηση
της μαρίνας Αλίμου, της μεγαλύτερης μαρίνας της
χώρας, η οποία αναβαθμίζεται για να αναδειχθεί
σε σημείο αναφοράς του παραλιακού μετώπου
της Αττικής.

106

Ειδικότερα, το Ταμείο παραχώρησε το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης της μαρίνας για
40 χρόνια στην εταιρεία «Ανάπτυξη Νέας Μαρίνας Αλίμου Α.Ε.», θυγατρική της «Άκτωρ Παραχωρήσεις», λαμβάνοντας εφάπαξ αμοιβή παραχώρησης 27,3 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για την πρώτη παραχώρηση μαρίνας
από το ΤΑΙΠΕΔ, στην οποία ο προτιμητέος επενδυτής αναδείχθηκε με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής δημοπρασίας (e-Auction).
Η μαρίνα Αλίμου είναι μία από τις σημαντικότερες στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες
μαρίνες στην Ανατολική Μεσόγειο. Η χερσαία
ζώνη της έχει επιφάνεια περίπου 210.000 τ.μ., ενώ
η θαλάσσια ζώνη της είναι επιφάνειας περίπου
428.000 τ.μ. Προσφέρει σήμερα περίπου 1.100
θέσεις ελλιμενισμού για σκάφη αναψυχής διαφόρων μεγεθών και εξυπηρετεί σε μεγάλο βαθμό
τις ανάγκες ελλιμενισμού της αγοράς ναύλωσης
σκαφών αναψυχής της Αθήνας.
Όπως ανακοινώθηκε, η εταιρεία «Ανάπτυξη Νέας
Μαρίνας Αλίμου Α.Ε.» θα εκσυγχρονίσει τη μαρίνα και θα την αναδείξει σε έναν κορυφαίου επιπέδου τουριστικό λιμένα, υλοποιώντας εντός της
επόμενης πενταετίας ένα επενδυτικό πρόγραμμα που θα υπερβεί τα 50 εκατ. ευρώ. Τα έργα
ανάπτυξης, πέραν της ριζικής αναβάθμισης των
υφιστάμενων λιμενικών υποδομών και της δραστηριότητας απόθεσης/συντήρησης σκαφών, θα
αφορούν, επιπλέον, την αναγέννηση της χερσαίας
ζώνης της μαρίνας, μέσω της δόμησης 18.520 τ.μ.
κτιριακών εγκαταστάσεων, και τη διαμόρφωση
ενός περιβάλλοντος χώρου υψηλής αισθητικής.
Στόχος είναι η δημιουργία ενός πόλου τουρισμού και αναψυχής, που θα περιλαμβάνει ζώνες
πρασίνου και περιπάτου, χώρους εστίασης, καταστήματα, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, γραφεία,
παιδότοπο, χώρους υπαίθριων εκδηλώσεων, κ.λπ.
Με την προβλεπόμενη αναβάθμιση της μαρίνας
Αλίμου αναμένεται να αναπτυχθεί περαιτέρω η
συγκεκριμένη περιοχή του παραλιακού μετώπου
της Αττικής, συνεισφέροντας στην ανάδειξη της
Αθηναϊκής Ριβιέρας από το Φάληρο μέχρι και
τον ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο.
Στην τελετή παράδοσης-παραλαβής παρέστησαν όλα τα μέρη που υπογράφουν τη σχετική
σύμβαση παραχώρησης: από πλευράς Δημοσίου,
ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας,
ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης και
ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, ο
διευθύνων σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ Ριχάρδος
Λαμπίρης και ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΑΔ
Στέφανος Βλαστός. Από πλευράς του παραχωρησιούχου παρέστη ο διευθύνων σύμβουλος
της εταιρείας «Ανάπτυξη Νέας Μαρίνας Αλίμου
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Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρηση»
Γιάννης Μωραΐτης, παρουσία και του δημάρχου
Αλίμου, Ανδρέα Κονδύλη.
Σε κοινή δήλωσή τους, οι τρεις υπουργοί ανέφεραν τα εξής: «Η σημερινή ολοκλήρωση της παραχώρησης από το ΤΑΙΠΕΔ του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης της μαρίνας Αλίμου αποδεικνύει έμπρακτα την αταλάντευτη προσήλωση
της κυβέρνησης στην αξιοποίηση της δημόσιας
περιουσίας, επ’ ωφελεία της εθνικής οικονομίας
και των τοπικών κοινωνιών. Παράλληλα, επιβεβαιώνει ότι, ακόμα και υπό τις πρωτόγνωρα δύσκολες συνθήκες που προκάλεσε η υγειονομική
κρίση, συνεχίζουμε με μεθοδικότητα και αποφασιστικότητα την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, οι
οποίες θέτουν στέρεες βάσεις για ισχυρή, διατηρήσιμη και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη.
»Με την παραχώρηση της μαρίνας Αλίμου –μίας
από τις μεγαλύτερες μαρίνες στην Ανατολική
Μεσόγειο– για 40 χρόνια στην εταιρεία “Ανάπτυξη Νέας Μαρίνας Αλίμου Α.Ε.”, το ελληνικό
Δημόσιο θα λάβει εφάπαξ αμοιβή παραχώρησης
ύψους 27,3 εκατ. ευρώ και επιπλέον, σε ετήσια
βάση, αμοιβή παραχώρησης και μεταβλητό οικονομικό αντάλλαγμα ίσο με το 16% των ετήσιων
πραγματικών εσόδων.
»Ταυτόχρονα, η παραχώρηση ανοίγει τον δρόμο για τον εκσυγχρονισμό και τη μετεξέλιξη της
μαρίνας Αλίμου σε κορυφαίου επιπέδου τουριστικό λιμένα, καθώς ο παραχωρησιούχος θα
προχωρήσει, την επόμενη πενταετία, στην υλοποίηση ενός επενδυτικού σχεδίου, το οποίο θα
υπερβεί τα 50 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτού

108

του προγράμματος, θα αναβαθμιστούν ριζικά οι
υφιστάμενες λιμενικές υποδομές και η δραστηριότητα απόθεσης-συντήρησης σκαφών, ενώ θα
αναγεννηθεί πλήρως η χερσαία ζώνη της μαρίνας,
μέσω της δόμησης κτιριακών εγκαταστάσεων και
της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου.
»Έτσι, η μαρίνα Αλίμου αναμένεται να συμβάλει
καθοριστικά στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, στην αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου της Αθήνας και στη βιώσιμη μεγέθυνση της
εθνικής οικονομίας. Μεγέθυνση η οποία είναι στο
χέρι όλων μας να γίνει πράξη από το 2021, με
ενότητα, σκληρή δουλειά και εμπιστοσύνη στις
δυνάμεις μας».
Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του
ΤΑΙΠΕΔ, Ριχάρδος Λαμπίρης, δήλωσε σχετικά:
«Με την ολοκλήρωση σήμερα της παραχώρησης
της μαρίνας Αλίμου, επιτυγχάνουμε, σε πρωτόγνωρες για όλους συνθήκες, έναν από τους σημαντικότερους στόχους μας για το 2020. Αυτή η εξέλιξη θα συμβάλει καθοριστικά τόσο στην ανάπτυξη
του θαλάσσιου τουρισμού όσο και στην αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου της Αθήνας και
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
της περιοχής και ολόκληρης της πρωτεύουσας.
Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στην προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονομίας, μέσα
από την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και
την προσέλκυση επενδύσεων, που δημιουργούν
ουσιαστικά οφέλη για τα δημόσια οικονομικά, την
απασχόληση και τις τοπικές κοινωνίες».
Αλγερία: ο νέος ενεργειακός κόμβος
της Μεσογείου
Το 2021 θα είναι χρονιά-ορόσημο για την Αλγερία, αφού η κυβέρνηση της χώρας θα υλοποιήσει τη δέσμευσή της για τη διαφοροποίηση της
οικονομίας της. Σε αυτό το πλαίσιο, τα αρμόδια
υπουργεία επανεξετάζουν όλες τις διαδικασίες
που αφορούν την εστίαση της χώρας σε νέους
κλάδους και τομείς της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της εξόρυξης πρώτων υλών από
ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα της χώρας. Ειδικά η
εξόρυξη κοιτασμάτων από τις κεντρικές και νότιες περιοχές της αλγερινής Σαχάρας θα συμβάλει
στην κάλυψη των αναγκών των τοπικών μεταποιητικών βιομηχανιών, όπως δήλωσε ο αρμόδιος
υπουργός Μοχάμεντ Αρκάμπ στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας.
Για την κυβέρνηση στο Αλγέρι, τόσο η πολύ
χαμηλή τρέχουσα εγχώρια παραγωγή, που δεν
ικανοποιεί τις εθνικές ανάγκες, όσο και η συνεχής εισαγωγή πρώτων υλών, που χρησιμοποιούνται στις μεταποιητικές βιομηχανίες, βαρύνουν
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με εξαντλητικό και συνεχή τρόπο τα δημόσια
ταμεία. Σύμφωνα με τον υπουργό, η συντονισμένη και πιο αποδοτική εκμετάλλευση των μεταλλευμάτων από τις επιχειρήσεις εξόρυξης στη
Σαχάρα θα καλύψει τις ανάγκες της εγχώριας
βιομηχανίας για πρώτες ύλες, αλλά και θα επιτρέψει τη διερεύνηση των ευκαιριών για διείσδυση
της χώρας σε παγκόσμιες αγορές και συνεπακόλουθα τη δημιουργία εσόδων από συνάλλαγμα.
Πιο συγκεκριμένα, οι εργασίες για την κατασκευή
ενός συγκροτήματος εξόρυξης και παραγωγής
σιδηρομεταλλεύματος θα ξεκινήσουν τον ερχόμενο Μάρτιο, ενώ η λειτουργία του ορυχείου
στο Ghar Djebilet απαιτεί τη χρήση προηγμένων
τεχνικών, άρα και μεγαλύτερη επένδυση σε κεφάλαια από το κράτος.
Όσον αφορά την εκμετάλλευση του μολύβδου
και του ψευδαργύρου, ο ίδιος αξιωματούχος
δήλωσε ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι τα κοιτάσματα της χώρας θα «δώσουν» 64 εκατ. τόνους,
συμπεριλαμβανομένων 32 εκατ. τόνων που βρίσκονται στο ορυχείο Oued Amizour της Bejaia.
Για τον σκοπό αυτόν, η άμεση υλοποίηση των
έργων εξόρυξης στα συγκεκριμένα ορυχεία έχει
προγραμματιστεί για τον επόμενο Απρίλιο, σε
συνεργασία με αυστραλιανό εταίρο.
Ο Αλγερινός υπουργός τόνισε επίσης ότι για ορισμένα ορυκτά, των οποίων η εκμετάλλευση απαιτεί προηγμένες τεχνολογίες, όπως ο χρυσός και
ο σίδηρος, οι αρμόδιοι οργανισμοί θα πρέπει να
συνεργαστούν με πολυεθνικούς εταίρους, αφού
παρατηρείται η άμεση ανάγκη να χρησιμοποιηθεί
η σύγχρονη και πιο αποδοτική τεχνογνωσία που
προσφέρεται από εξειδικευμένους οίκους εκτός
Αφρικής.
Νοτιοκορεατικά ναυπηγεία: Οι επιδόσεις
τον καιρό της πανδημίας
Παρά τις δυσμενείς συνθήκες της πανδημίας το
περασμένο έτος, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να
αφήσουν ανεπηρέαστη τη ναυπηγική βιομηχανία,
τα νοτιοκορεατικά ναυπηγεία κατάφεραν να αποκτήσουν τη μερίδα του λέοντος στις παγκόσμιες
παραγγελίες LNG carriers και VLCCs.
Πιο συγκεκριμένα, τα ναυπηγεία Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. (KSOE), Samsung
Heavy Industries Co. (SHI) και Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. (DSME) κατάφεραν στα τέλη του 2020 να επιτύχουν το 91%,
το 65% και το 75% αντίστοιχα των στόχων που
είχαν θέσει για τις παραγγελίες πλοίων. Το 2019
οι αντίστοιχοι αριθμοί ήταν 82%, 91% και 82%,
ωστόσο φέτος μεσολάβησε η πανδημία, με τις
γνωστές της συνέπειες.
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Κύκλοι της βιομηχανίας αναφέρουν στο νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap ότι οι
επιδόσεις των εν λόγω ναυπηγείων ήταν σχετικά
καλές δεδομένων των προκλήσεων της πανδημίας.
Σε ό,τι αφορά τις παραγγελίες επιμέρους τύπων
πλοίων, τα τρία νοτιοκορεατικά ναυπηγεία εξασφάλισαν παραγγελίες για 46 LNG carriers, ήτοι
το 73% από τις συνολικά 63 φέτος. Αντίστοιχα
εξασφάλισαν παραγγελίες για 34 VLCCs, όταν οι
παγκόσμιες παραγγελίες για VLCCs άγγιξαν τις
σαράντα δύο.
Σιγκαπούρη: Η χειρότερη οικονομική ύφεση
της ιστορίας της
Η Σιγκαπούρη γνώρισε το 2020 τη χειρότερη
οικονομική ύφεση της ιστορίας της εξαιτίας της
πανδημίας του νέου κορονοϊού, ωστόσο το χτύπημα αποδείχθηκε τελικά λιγότερο βαρύ απ’ ό,τι
προβλεπόταν, σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα
που δόθηκαν στη δημοσιότητα.
Η ύφεση ανήλθε στο 5,8% του ΑΕΠ, ενώ η κυβερνητική πρόβλεψη ήταν πως θα έφτανε το 6,5%
στον σημαντικό αυτό ναυτιλιακό κόμβο, όπου οι
ζωτικής σημασίας τομείς του εμπορίου και του
τουρισμού υπέστησαν τα πιο σκληρά πλήγματα.
Η Σιγκαπούρη βυθίστηκε στην πρώτη της ύφεση
μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του
2008 το β΄ τρίμηνο του 2020, όταν η κυβέρνηση
αποφάσισε να κλείσουν οι περισσότεροι χώροι
εργασίας, στο πλαίσιο των δραστικών μέτρων
που λάμβανε για να περιορίσει τις μολύνσεις από
τον SARS-CoV-2.
Η ασιατική χώρα, η οικονομία της οποίας χαρακτηρίζεται από τις πιο ανοικτές στον κόσμο,
θεωρείται από αρκετούς κάτι σαν πρόδρομος
δείκτης της υγείας του παγκόσμιου εμπορίου.
Η δραματική επιδείνωση της κατάστασης της
οικονομίας της, επομένως, ηχεί συναγερμό.
Η κατάσταση πάντως βελτιώθηκε το δεύτερο
μισό της χρονιάς, με τομείς-κλειδιά όπως αυτός
της μεταποίησης να αρχίζουν να ανακάμπτουν.
Το δ΄ τρίμηνο, η οικονομία συρρικνώθηκε κατά
3,8% σε ετήσια βάση, λιγότερο απ’ ό,τι προβλεπόταν, κατά τα προκαταρκτικά στοιχεία που
δημοσιοποίησε το Υπουργείο Εμπορίου.
Η ύφεση δεν αποδείχθηκε τόσο σοβαρή όσο
φοβούνταν πολλοί, χάρη στις εξαγωγές ορισμένων αγαθών, εκτίμησε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο οικονομολόγος της CIMB
Private Banking, προσθέτοντας πως το τρέχον
έτος αναμένει πως θα υπάρξει ανάκαμψη «κατά
περίπου 68%». Η κρίση εκτιμάται ότι έπληξε
περισσότερο τα νοικοκυριά με τα χαμηλότερα
εισοδήματα.

SEALINK NAVIGATION LTD.
Singapore Office: 203, Henderson Road #10 - 01, Singapore 159546
Athens Office: 3, Xanthou Street, Glyfada, 166-74, Athens, Greece
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Μια ανασκόπηση
στο 2020 για τη
ναυτιλιακή αγορά
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το 2020 υπήρξε μια ταραχώδης χρονιά για την εμπορική ναυτιλία.
Η πανδημία του κορονοϊού έχει συγκλονίσει τις παγκόσμιες θαλάσσιες μεταφορές, μαζί
και τις αλυσίδες εφοδιασμού και τις ροές φορτίου σε όλο τον κόσμο. Η παγκόσμια ζήτηση
πετρελαίου επηρεάστηκε σοβαρά. Οι εντάσεις και οι διαφωνίες σχετικά με την παραγωγή
πετρελαίου μεταξύ του Οργανισμού των χωρών εξαγωγής πετρελαίου (ΟΠΕΚ) και των
συμμάχων του όπως η Ρωσία (γνωστός ως ΟΠΕΚ+) επιδείνωσαν την ανισορροπία
προσφοράς-ζήτησης πετρελαίου.
Ξαφνικά, ο κόσμος πλημμύρισε με πετρέλαιο και, μην έχοντας πλέον διαθεσιμότητα
για αποθήκευση, οδηγηθήκαμε σε μια αύξηση της ζήτησης για δεξαμενόπλοια, που
χρησίμευαν ως πλωτές αποθήκες (floating storage). Ενώ αυτό έφερε κάποια καλά νέα
για την αγορά των δεξαμενόπλοιων, όταν η ζήτηση «έσβησε», οι τιμές ναύλων έπεσαν
σημαντικά.

Πώς ανταποκρίθηκε η ναυτιλία σε ένα εξαιρετικά ασταθές έτος

Tης Σεμιράμιδος Ασημακοπούλου,
VP of Sales The Signal Group
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Η πανδημία του κορονοϊού προκάλεσε μια μεγάλη διαταραχή σε ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία. Η κατάρρευση της ζήτησης πετρελαίου και τα τοπικά lockdown που
επέβαλαν οι χώρες οδήγησαν σε ένα εξαιρετικά ασταθές έτος για τη ναυτιλιακή αγορά.
Ακολουθεί η ανάλυση της αγοράς μας με βάση το Signal Ocean Platform, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα της ναυτιλιακής Signal Maritime.
Θα ρίξουμε μια ματιά επιλεκτικά σε μια γκάμα τμημάτων πλοίων και περιοχών
που καλύπτουν δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαίου (Crude Tankers) καθώς
και πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου (Dry).

Τάνκερ μεταφοράς αργού (Dirty Tankers) – VLCCs

Στα τάνκερ μεταφοράς αργού, οι τιμές των ναύλων σε τιμές αγοράς Time Charter Equivalent (TCE)
για υπερδεξαμενόπλοια (Very Large Crude Carrier – VLCC) κυμάνθηκαν από υψηλά σε χαμηλά μέσα
σε λίγους μήνες. Αυτό το τμήμα της αγοράς των δεξαμενόπλοιων αργού πετρελαίου είχε θετική
δυναμική τον Μάρτιο, καθώς οι εξαγωγές αργού πετρελαίου οδήγησαν σε αύξηση της ζήτησης VLCC
πλοίων και των ναύλων.
Στο ταξίδι του Αραβικού Κόλπου προς την Ασία, συγκεκριμένα, το TCE για VLCCs έφτασε σε ρεκόρ
υψηλό στα μέσα Μαρτίου, στα $243.000 ημερησίως. Επίσης, οι ανησυχίες σχετικά με την υπερπροσφορά αργού πετρελαίου λόγω της ακινητοποίησης της οικονομίας που προκλήθηκε από την πανδημία ανάγκασαν τους traders να κάνουν κράτηση δεξαμενόπλοιων ώστε να τα χρησιμοποιήσουν ως
πλωτές δεξαμενές, γεγονός που αύξησε τη ζήτηση για VLCCs ακόμα περισσότερο.
Η αγορά αντιστράφηκε, ωστόσο, κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του έτους, με την αύξηση
της διαθέσιμης χωρητικότητας, καθώς τα πλοία κυκλοφόρησαν στην αγορά χωρίς κάποιο φορτίο,
μειώνοντας τους ναύλους και τα κέρδη των πλοιοκτητών. Μετά το υψηλό του Worldscale 223 στο

Προσφορά VLCCs και
ναυλοσύμφωνα (fixtures). Arabian
Gulf (AG), Ras Tanura, ΙανουάριοςΝοέμβριος 2020. Στη γραμμή
με μπλε χρώμα φαίνονται οι
μεταβολές στις υπό εκτίμηση τιμές
των ναύλων σε τιμές αγοράς Time
Charter Equivalent (TCE) για AG/
Far East χρησιμοποιώντας ως ταξίδι
αναφοράς τη διαδρομή Ras Tanura/
Ningbo με δύο ημέρες αδράνειας
(Idle time) στην Ras Tanura. Το
γράφημα της προσφοράς βασίζεται
σε 16 ημέρες Laycan forward,
προσμετρώντας διαθέσιμα και Spot/
Relet πλοία.

The Gas Experts
since 1980
THE GAS EXPERTS

Innovations for Greener Shipping

Liquefied Gas Systems
for the Marine Industry
Transport and Fuel
TGE Marine is the leading solution provider, specialising in cargo handling systems and tanks for LPG,
LEG, Ethane, and LNG carriers. TGE Marine is a
pioneer in LNG fuel gas systems, LNG bunker vessels,
and LNG-to-Power solutions. The company has
contracted gas handling and storage systems to
more than 220 gas tankers, built at shipyards across
Asia, Europe, and America.

courtesy of Anthony Veder
LPG / Ethylene Gas Tanker

LNG Tanker (Shuttle Tanker & Bunker Vessels)

LNG Fuel Gas Systems

FSRU Floating Storage Regasification Units

www.tge-marine.com
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πρώτο τρίμηνο, οι τιμές μειώθηκαν και παρέμειναν κάτω από την Worldscale 60 από τον Ιούνιο έως
τον Νοέμβριο. Τα επίπεδα ναύλων έφτασαν τα $6.100 τον Σεπτέμβριο, πολύ κάτω από το απλώς να
βγάζουν τα έξοδά τους, αν κάποιος θεωρήσει ότι τα λειτουργικά έξοδα από μόνα τους κυμαίνονται
μεταξύ $8.000-10.000 ημερησίως.
Ας ρίξουμε μια ματιά στη συνολική προσφορά για VLCCs στον Περσικό Κόλπο. Κοιτώντας τα διαθέσιμα πλοία, παρατηρούμε ότι, για το πρώτο εξάμηνο του έτους, 70 πλοία είναι διαθέσιμα κατά μέσο
όρο σε καθημερινή βάση, ενώ για το δεύτερο εξάμηνο ο μέσος όρος προσφοράς αυξάνεται σε 90
πλοία, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 28% στην προσφορά για διαθέσιμα προς ναύλωση VLCCs.
Από την πλευρά της ζήτησης, τα φορτία για VLCCs στον Αραβικό Κόλπο ήταν αρκετά τον Ιανουάριο,
τον Μάρτιο και τον Μάιο, που κυμαίνονταν μεταξύ 105 και 143 φορτίων ανά μήνα, αλλά μειώθηκαν
κάτω από 90 τους υπόλοιπους μήνες, με τον χαμηλότερο αριθμό ναυλοσυμφώνων για το έτος να
καταγράφεται τον Αύγουστο, με 63 ναυλοσύμφωνα για VLCCs. Η ζήτηση μειώθηκε κατά περίπου 24%
για το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου (Dry Market) – Capesizes

Η εκτίμηση στις τιμές των ναύλων
σε τιμές αγοράς Time Charter
Equivalent (TCE) για το ταξίδι από
τη Βραζιλία προς τη Βόρεια Κίνα, με
λιμάνια αναφοράς το Santos και το
Qingdao με δύο ημέρες αδράνειας
(Idle time). Η γραμμή προσφοράς
από Santos βασίζεται σε 30 ημέρες
Laycan forward, προσμετρώντας
διαθέσιμα και Contract/Program/
Spot/Relet πλοία.

Η αναβίωση της κινεζικής βιομηχανίας χάλυβα εξάντλησε τα αποθέματα σιδηρομεταλλεύματος στην
περιοχή, βασικού συστατικού για την παραγωγή χάλυβα, και ανανέωσε την ανάγκη για εισαγωγές από
τη Βραζιλία.
Μετά από ένα αδύναμο πρώτο εξάμηνο για τα Capesizes ξηρού φορτίου, οι ναύλοι για μεταφορά από
τη Βραζιλία στην Κίνα κορυφώθηκαν στις αρχές του τρίτου τριμήνου, με τη διαθεσιμότητα χωρητικότητας (tonnage) στο Santos να μειώνεται, καθώς η Κίνα πραγματοποίησε υψηλές εισαγωγές σιδηρομεταλλεύματος από τη Βραζιλία.

Επιχειρώντας σε αχαρτογράφητα νερά
Δεδομένου ότι υπάρχει μια ελπίδα που απορρέει από την πρόοδο στο μέτωπο των εμβολίων, η ναυτιλία αναζητά μια παγκόσμια ανάκαμψη που αναμφίβολα θα πάρει λίγο χρόνο προτού η βιομηχανία
φτάσει στα επίπεδα πριν από την πανδημία.
Τη στιγμή που γράφτηκε αυτό το άρθρο, όλοι οι βασικοί οργανισμοί, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας
και ο ΟΠΕΚ, έχουν μειώσει τις προβλέψεις τους για τη ζήτηση πετρελαίου για το 2021, παρουσιάζοντας μια κάπως βελτιωμένη αλλά ακόμη θλιβερή προοπτική τους επόμενους μήνες.
Καθώς ο κόσμος προσαρμόζεται σε αυτή τη νέα ομαλότητα και οι χώρες ανοίγουν σταδιακά τις
οικονομίες τους, περιμένουμε πιο ήρεμες θάλασσες και ότι το μακρύ ταξίδι προς την ανάκαμψη θα
αρχίσει τελικά με το τμήμα των δεξαμενόπλοιων προϊόντων (Product Tankers).
Η εμπορική ναυτιλία είναι μια βιομηχανία προσαρμοσμένη στις απότομες μεταβολές της αγοράς και,
με εργαλεία ανάλυσης όπως η πλατφόρμα της Signal Ocean, οι πλοιοκτήτες, οι μεσίτες και οι ναυλωτές
μπορούν να πορευτούν με μεγαλύτερη σιγουριά σε παρόμοια αχαρτογράφητα νερά, τροφοδοτώντας
τα μοντέλα τους με δεδομένα για να αξιολογήσουν τις συνθήκες της αγοράς σε πραγματικό χρόνο
και να λάβουν τελικά τις δικές τους εμπορικές αποφάσεις.

114

Οι εταιρείεςπρωταγωνιστές της
ποντοπόρου ναυτιλίας
To 2020 αποτέλεσε μια χρονιά-ορόσημο για την ανθρωπότητα,
δεδομένου ότι έλαβαν χώρα πολλές πρωτόγνωρες συνθήκες,
ως απόρροια της πανδημίας. Ανεπηρέαστο δεν θα μπορούσε
να μείνει, φυσικά, ούτε το θαλάσσιο εμπόριο και κατ’ επέκταση
η εμπορική ναυτιλία. Διαφαίνεται ότι, παρά τη διεθνή κρίση,
η γιγάντωση και η ένωση δυνάμεων αποτελούν βασικές
προτεραιότητες για εταιρείες-κολοσσούς στη διαχείριση
πλοίων.
Ποιες είναι όμως οι εταιρείες διαχείρισης πλοίων που πρωταγωνιστούν και
αποτελούν αντικείμενο περαιτέρω ανάλυσης; Τα Ναυτικά Χρονικά και η
VesselsValue συνεχίζουν και το 2021 τη συνεργασία τους. Πιο συγκεκριμένα, τα
Ναυτικά Χρονικά εξασφάλισαν για τους αναγνώστες τους ορισμένα ιδιαίτερα
ενδιαφέροντα ευρήματα από τη βάση δεδομένων της VesselsValue αναφορικά
με τις κορυφαίες ανά τον κόσμο εταιρείες διαχείρισης bulkers, tankers και
containerships με βάση την αξία των στόλων τους.
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Bulkers
Σύμφωνα με τα στοιχεία της VesselsValue,
υπεροπλία παρουσιάζουν οι κινεζικών συμφερόντων εταιρείες διαχείρισης bulkers.
Αναλυτικότερα, στις δύο πρώτες θέσεις,
με βάση την αξία των στόλων διαχείρισής τους, βρίσκονται οι COSCO Shipping
Bulk, με αξία στόλου στα $5,09 δισ., και η
China Development Bank, με την αξία του
στόλου των bulkers που διαχειρίζεται να
ανέρχεται σε $2,6 δισ. H γερμανικών συμφερόντων Oldendorff Carriers βρίσκεται
στην τρίτη θέση (αξία διαχειριζόμενου
στόλου στα $2,12 δισ.) και στην τέταρτη
θέση η ιαπωνική Nissen Kaiun (αξία στόλου $1,93 δισ.). Την πεντάδα των κορυφαίων με βάση την αξία του υπό διαχείριση
στόλου εταιρειών bulkers κλείνει η νορβηγικών συμφερόντων Golden Ocean Group,
με αξία στόλου στα $1,86 δισ.
Αξίζει βέβαια να τονιστεί ότι οι διαφορές
στις αξίες των στόλων είναι μικρές για
τις εταιρείες που φιγουράρουν μεταξύ
5ης-6ης και 12ης θέσης και ενδέχεται να
διαφοροποιούνται απλώς με μία αγοραπωλησία πλοίου, καθώς τα εν λόγω στοιχεία
της VesselsValue εξήχθησαν στις αρχές
Ιανουαρίου. Το ίδιο επίσης ισχύει για τις
πιο κάτω θέσεις.
Ειδική μνεία θα πρέπει να γίνει και στην
ελληνικών συμφερόντων και διοίκησης
Star Βulk Carriers, της οποίας ο στόλος
ανέρχεται σε $1,34 δισ. Η παρουσία της
Star Bulk Carriers στην κορυφαία 20άδα
αντανακλά την τεχνογνωσία της ελληνόκτητης ναυτιλίας στη διαχείριση πλοίων
του εν λόγω κλάδου.

ΕΡΕΥΝΑ

Tankers
Σε ό,τι αφορά τις κορυφαίες εταιρείες
διαχείρισης δεξαμενόπλοιων με βάση
την αξία του στόλου τους, σημαντική
είναι η παρουσία εταιρειών ελληνικών
συμφερόντων με κέντρα διαχείρισης
στην Ελλάδα και σημαντικό αριθμό
πλοίων εγγεγραμμένων στο ελληνικό
νηολόγιο, δείγμα ότι η ελληνόκτητη
ναυτιλία καταφέρνει να διαπρέπει στον
εν λόγω κλάδο και να ανταγωνίζεται
ναυτιλίες κρατών με άμεσες ή έμμεσες
επιδοτήσεις για την ενίσχυση των κρατικών τους στόλων. Άλλωστε, με βάση
περσινά στοιχεία της VesselsValue, o
ελληνόκτητος στόλος δεξαμενόπλοιων
και αυτός LNG carriers βρέθηκαν στην
κορυφή διεθνώς, ξεπερνώντας τους
αντίστοιχους ασιατικών συμφερόντων.
Σε αντίθεση με τα bulkers, για τις κορυφαίες εταιρείες διαχείρισης δεξαμενόπλοιων διαφαίνεται μια ισορροπία στον
αριθμό ευρωπαϊκών και ασιατικών, με
τις ευρωπαϊκών συμφερόντων να έχουν
οριακά το πάνω χέρι.
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Fly the world’s
quality flag
With steadfast quality and unmatched
service we consistently outperform
other flags. Our record speaks for itself.

www.register-iri.com

Port State Control Detention Trends (%)
Marshall Islands

0.79%

Liberia

1.24%*

Panama

1.08%

2.19%

USCG

3.01%
Tokyo MoU

3.31%

1.54%

2.05%
Paris MoU

* 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.

International Registries, Inc.
in affiliation with the Marshall Islands Maritime & Corporate Administrators

5.18%

4.23%

7.46%**

6.02%

AMSA

** 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.

piraeus@register-iri.com
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Containerships
Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, ευρωπαϊκών συμφερόντων εταιρείες πρωταγωνιστούν, με τη δανέζικη Moller
Maersk ($11,08 δισ.) και τη γαλλική
CMA CGM ($10,8 δισ.) να βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις. Η επίσης ευρωπαϊκή MSC βρίσκεται στην
τέταρτη θέση, με την κινεζικών συμφερόντων COSCO Shipping Lines Co.
να «χαλά» την ευρωπαϊκή τετράδα
των κορυφαίων εταιρειών διαχείρισης
containerships.
Βέβαια, και στον εν λόγω κλάδο σημαντική είναι η παρουσία ασιατικών εταιρειών. Άξια αναφοράς είναι και η ελληνικών συμφερόντων Costamare, της
οποίας ο υπό διαχείριση στόλος ανέρχεται σε $2,52 δισ.
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#1

Operator of 900 – 1,500 TEUs
40 Container Feeder Ships
800 Seafarers Employed
1,500,000 TEUs Carried Annually
4,800 Port Calls Annually

www.contships-management.com

Ο Ορίζοντας
από τη Γέφυρα
Με το βλέμμα του ναυτικού
Πανδημία Covid-19: Πώς τη βίωσαν οι ναυτικοί

Του καπτ. Γ. Γεωργούλη
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Η πανδημία Covid-19 έχει επηρεάσει σημαντικά τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.
Πολλές χώρες έχουν επιβάλει σοβαρούς περιορισμούς σε κοινωνικές συγκεντρώσεις,
ταξίδια, διέλευση συνόρων, σχολεία, αγορές και άλλες δραστηριότητες στην προσπάθειά τους να περιορίσουν τη διασπορά του ιού. Ως αποτέλεσμα, οι βιομηχανίες έχουν
επηρεαστεί σημαντικά, με ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες να σημειώνουν αύξηση της
ζήτησης (ιατρικός εξοπλισμός, διαδίκτυο, διαδικτυακά εργαλεία και τηλεδιασκέψεις),
ενώ άλλα να αντιμετωπίζουν μείωση της ζήτησης (τομέας φιλοξενίας και τουρισμού).
Ο ναυτιλιακός τομέας δεν αποτελεί εξαίρεση, με τον αριθμό των προσεγγίσεων σε
λιμένες της ΕΕ να μειώνεται κατά 13% τις πρώτες 45 εβδομάδες του 2020 σε σύγκριση
με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Καθώς πολλές χώρες αντιμετωπίζουν προκλήσεις στη διασφάλιση των αλυσίδων εφοδιασμού τους, οι θαλάσσιες μεταφορές
έχουν αναλάβει πλέον την αποκλειστική ευθύνη για τη μεταφορά του ιατρικού εξοπλισμού και των προϊόντων τεχνολογίας.
Η συνεισφορά των ναυτικών είναι ζωτικής σημασίας για την
υποστήριξη της συνεχούς λειτουργίας των πλοίων και, ως εκ
τούτου, των θαλάσσιων μεταφορών. Το 2015 εκτιμάται ότι
υπήρχαν περίπου 1,6 εκατ. ναυτικοί παγκοσμίως. Κάθε μήνα,
περίπου 150.000 αλλαγές πληρώματος πρέπει να πραγματοποιούνται για τον επαναπατρισμό των ναυτικών και τη διασφάλιση
της συμμόρφωσης με τις διεθνείς συμβάσεις (MLC, STCW) της
ασφάλειας, της υγείας και της ευημερίας του πληρώματος. Κατά
τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, για τον επαναπατρισμό
τους οι ναυτικοί αντιμετώπισαν πρωτοφανείς προκλήσεις, όπως
αυτή της παντελούς αδυναμίας της παγκόσμιας κοινότητας να
ανταποκριθεί στις αντικαταστάσεις των πληρωμάτων.
Στην προσπάθεια να καταγραφεί με ποιον τρόπο η πανδημία
Covid-19 επηρεάζει τους ναυτικούς παγκοσμίως και να εντοπιστούν οι παράγοντες που μπορούν να βοηθήσουν τα πληρώματα στο μέλλον, τέσσερα πανεπιστήμια παγκοσμίως παρουσίασαν τα ευρήματα της κοινής τους έρευνας που πραγματοποίησαν με ναυτικούς σχετικά με τις εμπειρίες που βίωσαν κατά τη
διάρκεια της πανδημίας. Η έρευνα είναι μια συνεργασία μεταξύ
ερευνητών από το Πανεπιστήμιο της Ουψάλα (Σουηδία), το
Παγκόσμιο Πανεπιστήμιο Ναυτιλίας (Σουηδία), το Πανεπιστήμιο του Κουίνσλαντ (Αυστραλία) και το το Royal Holloway
University of London (Ην. Βασίλειο).
Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν μέσω μιας διαδικτυακής έρευνας μεταξύ 3 Ιουλίου και 25 Σεπτεμβρίου 2020. Οι αναλύσεις
σε αυτή την έρευνα βασίζονται σε απαντήσεις 671 ναυτικών
που συμμετείχαν. Οι ναυτικοί που συμμετείχαν ήταν ναυτολογημένοι στα πλοία από 1 έως 18 μήνες κατά τη διεξαγωγή της
έρευνας (μέσος όρος: 4 μήνες). Το 72,5% των ερωτηθέντων
ήταν αξιωματικοί, ενώ σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες
ήταν ναυτολογημένοι σε πλοία με σημαία της Βόρειας Ευρώπης.
Οι περισσότεροι είχαν τουλάχιστον περιορισμένη δωρεάν
πρόσβαση στο διαδίκτυο στο πλοίο. Ορισμένα από τα βασικά
ευρήματα συνοψίζονται παρακάτω:
•
Η πλειονότητα των ερωτηθέντων ανέφεραν σοβαρές επιπτώσεις της
πανδημίας στις αλλαγές του πληρώματος και στην άφιξη του πλοίου
στη στεριά. Οι εμπειρίες των ερωτηθέντων διέφεραν σε σχέση
με τον βαθμό στον οποίο η πανδημία επηρέασε την απασχόληση,
τη διαβίωσή τους εκτός εργασίας στο πλοίο και την πρόσβασή τους
σε προμήθειες.
•
Σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες ανέφεραν αύξηση του
φόρτου εργασίας σε σύγκριση με τον φόρτο εργασίας τους
πριν από την πανδημία.
•
Κατά μέσο όρο οι ερωτηθέντες ένιωθαν λιγότερο ασφαλείς στο
λιμάνι απ’ ό,τι στη θάλασσα.
•
Οι κύριες δυσκολίες και προκλήσεις που αναφέρθηκαν από τους
ερωτηθέντες στην έρευνα αφορούσαν τις αλλαγές του πληρώματος,
τις προσεγγίσεις του πλοίου στην ξηρά (συμπεριλαμβανομένων
της έλλειψης εξόδου και των δυσκολιών στη λήψη προμηθειών),
την κατάσταση στο πλοίο (π.χ. υψηλός φόρτος εργασίας, κόπωση,
συγκρούσεις, εντάσεις) και έλλειψη πληροφοριών και υποστήριξης
από τη ναυτιλιακή εταιρεία. Υπήρξε διαχωρισμός 50/50 στις

απαντήσεις μεταξύ εκείνων που ανέφεραν
ότι έλαβαν υποστήριξη και εκείνων που
δήλωσαν ότι δεν υπήρχε υποστήριξη.
Οι κύριες πηγές υποστήριξης που
εντοπίστηκαν από τους ερωτηθέντες
ήταν ναυτιλιακές εταιρείες, οικογένεια
και φίλοι στο σπίτι και κοινωνικά μέσα.
•
Πάνω από το 40% των ερωτηθέντων
δήλωσαν ότι είχαν παρουσιάσει
συμπτώματα κατάθλιψης κατά τις
τελευταίες επτά ημέρες, ενώ πάνω από
το ήμισυ ανέφεραν συμπτώματα άγχους.
Επιπλέον, κατά μέσο όρο, οι ερωτηθέντες
είχαν βιώσει συμπτώματα εξάντλησης
από μία έως και αρκετές φορές κατά τις
τελευταίες επτά ημέρες. Τα αισθήματα
εξάντλησης, κόπωσης και δυσκολίας
στον ύπνο ήταν τα πιο συνηθισμένα και
τα βίωσαν περισσότεροι από τους μισούς
ερωτηθέντες αρκετές φορές ή συχνότερα
τις τελευταίες επτά ημέρες.
Τα ευρήματα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά και οι
διαχειρίστριες εταιρείες καλούνται να λύσουν
ακόμα έναν γρίφο, εφόσον οι κυβερνήσεις των
κρατών λιμένα αδυνατούν να δώσουν λύση στις
αλλαγές πληρωμάτων. Αυτές οι λύσεις συνοψίζονται στις παρακάτω προτάσεις:
•
Σχεδιασμός επαναπατρισμών με εξάντληση
όλων των δυνατοτήτων που παρέχονται
από τις εναλλακτικές περιοχές ανταλλαγής
πληρωμάτων.
•
Παροχή δωρεάν, γρήγορων και αξιόπιστων
υπηρεσιών διαδικτύου.
•
Διασφάλιση της πρόσβασης των ναυτικών
σε βασικές προμήθειες και υποστήριξη
όταν χρειάζεται, συμπεριλαμβανομένων
ιατρικής περίθαλψης και υποστήριξης
ψυχικής υγείας.
•
Λήψη μέτρων για τη διαχείριση
της κόπωσης και κατ’ επέκταση της
εξουθένωσης των ναυτικών στο πλοίο.
Εξοπλισμός έκτακτων αναγκών στο πλοίο:
Τι έδειξε η επικεντρωμένη καμπάνια
των επιθεωρήσεων των αρχών λιμένα
Είναι γνωστό ότι τα πλοία εκτελούν μακρινά
θαλάσσια ταξίδια, κατά τα οποία βρίσκονται
εκατοντάδες ή και χιλιάδες μίλια από την ακτή,
βασιζόμενα για την ασφάλεια των πληρωμάτων
τους αποκλειστικά στα συστήματα έκτακτης ανάγκης που διαθέτουν. Ως εκ τούτου, η ετοιμότητα
εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης, όπως οι πηγές
ενέργειας έκτακτης ανάγκης (γεννήτρια ανάγκης,
μπαταρίες ανάγκης, αντλίες πυρκαγιάς ανάγκης),
και τελικά η ετοιμότητα του πληρώματος να

ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα σε καταστάσεις που μπορούν να εκθέσουν το πλοίο σε μεγάλο κίνδυνο, είναι κρίσιμοι
παράγοντες για την ασφάλεια της ανθρώπινης
ζωής στη θάλασσα, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την ελαχιστοποίηση των
ζημιών στα πλοία.
Ο εξοπλισμός έκτακτης ανάγκης των πλοίων
πρέπει να συντηρείται τακτικά, σύμφωνα με τις
διατάξεις των διεθνών συμβάσεων, με στόχο να
διασφαλίζεται η άμεση ετοιμότητα προς χρήση
σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Είναι επίσης
απαραίτητη η εξοικείωση και η εκπαίδευση των
ναυτικών με τη χρήση των συστημάτων και τις
διαδικασίες ανταπόκρισης σε αυτές τις καταστάσεις.
Η Επικεντρωμένη Εκστρατεία Επιθεωρήσεων
(Concentrated Inspection Campaign) στα συστήματα και στις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης είχε
στόχο:
•
Να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της
αντίδρασης των πληρωμάτων των πλοίων
σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης,
έτσι ώστε να αποτρέπονται οι απώλειες
ζωής, οι τραυματισμοί και οι ζημιές στα
πλοία από θαλάσσια ατυχήματα, ενώ
παράλληλα να διασφαλίζεται η προστασία
του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
•
Οι διαχειρίστριες εταιρείες των πλοίων,
μέσω των αντίστοιχων τμημάτων
με αρμοδιότητα στην ασφάλεια,
να ενισχύσουν την προσπάθεια
βελτιστοποίησης της εξοικείωσης
των πληρωμάτων στη διαχείριση
έκτακτων αναγκών πάνω στα πλοία.
•
Βελτιστοποίηση της ετοιμότητας προς
χρήση των συστημάτων με συχνές
επιθεωρήσεις και ελέγχους καλής
λειτουργίας σωστής συντήρησης,
διασφαλίζοντας ότι τα συστήματα έκτακτης
ανάγκης που είναι εγκατεστημένα πρέπει
να λειτουργούν σωστά και οι ναυτικοί να
μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά
τις οποιεσδήποτε καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης.
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Αυτή η εκστρατεία πραγματοποιήθηκε σε τρεις
μήνες, ξεκινώντας από την 1η Σεπτεμβρίου 2019
και έληξε στις 30 Νοεμβρίου 2019. Η εκστρατεία είχε στόχο τη συμμόρφωση των πλοίων που
προσέγγισαν τα λιμάνια δικαιοδοσίας επιθεωρητών PSC (Paris MoU), ανεξάρτητα από τον τύπο
τους, και εξέτασε συγκεκριμένους τομείς που
σχετίζονται με την εκστρατεία στο πλαίσιο της
επιθεώρησης από το κράτος λιμένα (Port State
Control).
H καμπάνια σχεδιάστηκε για να εστιάσει σε
συγκεκριμένους τομείς, χωρίς σε καμία περίπτωση να περιορίσει τις επιθεωρήσεις κράτους
λιμένα.
Στα κράτη-μέλη του Paris MoU δόθηκε τυποποιημένη μορφή ερωτηματολογίου για την καταγραφή και την αναφορά των αποτελεσμάτων έναντι
των στοχοθετημένων διατάξεων συμμόρφωσης
που περιλάβανε η καμπάνια και η γενικότερη επιθεώρηση κράτους λιμένα, για να διαπιστωθεί εάν
το πλοίο κρατήθηκε ως αποτέλεσμα του CIC.
Για κάθε απάντηση «Όχι», οι επιθεωρητές τεκμηρίωσαν την ανεπάρκεια του πλοίου χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο κωδικό ανεπάρκειας
στα έντυπα της έκθεσης επιθεώρησης PSC. Σε
ορισμένες περιπτώσεις, μια απάντηση «Όχι» θα
μπορούσε επίσης να θεωρηθεί λόγος για την
κράτηση του πλοίου.
Οι επιθεωρήσεις με το ερωτηματολόγιο της
καμπάνιας ολοκληρώθηκαν σε συνολικά 4.009
πλοία. Συνολικά 48 πλοία κρατήθηκαν, με το
ποσοστό κράτησης να εμφανίζεται χαμηλό
(1,2%).
Στο 6,6% των περιπτώσεων (120) το επίπεδο
ετοιμότητας σε γυμνάσιο πυρκαγιάς ή/και εγκατάλειψης πλοίου δεν ήταν ικανοποιητικό και στο
4,5% των περιπτώσεων (48) οι μπαταρίες και ο
πίνακας διανομής όταν μπήκε σε λειτουργία η
γεννήτρια έκτακτης ανάγκης δεν ήταν σε καλή
κατάσταση.
Στο 4,4% των περιπτώσεων (172) για πλοία με
εγκατεστημένους ανιχνευτές στάθμης νερού, το
σύστημα συναγερμού (alarm system) δεν λειτουργούσε.
Συνολικά 833 επιθεωρήσεις (20,8% του συνόλου
των επιθεωρήσεων της καμπάνιας) είχαν μία ή
περισσότερες σχετικές παρατηρήσεις. Η παρατήρηση με τη συχνότερη εμφάνιση (201 παρατηρήσεις) αφορούσε τους πίνακες διαίρεσης
(Muster List), ακολουθούμενο από τον φωτισμό
έκτακτης ανάγκης, μπαταρίες και διακόπτες (169
παρατηρήσεις) και το σύστημα εσωτερικής επικοινωνίας (109 παρατηρήσεις).
Ανά ηλικία πλοίου, το ποσοστό κράτησης που
σχετίζεται με το θέμα της καμπάνιας αυξάνεται

από 0,2% για πλοία ηλικίας 5 ετών ή λιγότερο, από 0,4% κατά μέσο όρο για
πλοία ηλικίας μεταξύ 5 και 15 ετών έως 5,1% κατά μέσο όρο για πλοία με
ηλικία μεταξύ 31 και 35 ετών.
Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας ελέγχθηκαν πλοία με σημαία 89 διαφορετικών χωρών, από τις οποίες 49 (55%) δεν είχαν καμία κράτηση σχετικά με το θέμα της καμπάνιας, ενώ, για τις χώρες που είχαν κρατήσεις, ο
μεγαλύτερος αριθμός πλοίων αφορούν τον Παναμά (22), ακολουθούμενος
από τη Μάλτα (8), την Αντίγκουα και Μπαρμπούντα (6), τη Λιβερία (6), την
Πορτογαλία (6), τα Νησιά Μάρσαλ (5) και το Τόγκο (5).
Το υψηλότερο όμως ποσοστό από τα πλοία που κρατήθηκαν (αριθμός επιθεωρήσεων/αριθμός κρατήσεων) αφορούσαν την Αίγυπτο (40%), τον Άγιο
Χριστόφορο και Νέβις (33,3%), το Τουβαλού (33,3%), τη Δημοκρατία της
Μολδαβίας (21,1%), το Παλάου (15,4%) και το Τόγκο (12,5%). Η Αίγυπτος και
το Τουβαλού βρίσκονται στην γκρίζα λίστα του Paris MoU, ενώ οι άλλες
χώρες είναι στη μαύρη λίστα Paris MoU.
Ο σκοπός της καμπάνιας ήταν να αποτυπωθεί μια γενικότερη εικόνα για το
αν ο εξοπλισμός έκτακτης ανάγκης στα πλοία συμμορφώνεται με τις διατάξεις της διεθνούς σύμβασης SOLAS, όπως επίσης για το αν ο πλοίαρχος
και οι αξιωματικοί είναι καταρτισμένοι και εξοικειωμένοι με τη λειτουργία
των συστημάτων έκτακτης ανάγκης και ότι ο εξοπλισμός συντηρείται και
λειτουργεί σωστά. Κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων καταγράφηκαν 526
παρατηρήσεις, σχετικές με τα συγκεκριμένα συστήματα και τις διαδικασίες
έκτακτης ανάγκης, ενώ 48 πλοία κρατήθηκαν.
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει γενικά μια ικανοποιητική συνολική
συμμόρφωση με τις διατάξεις της SOLAS, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των παρατηρήσεων που καταγράφηκαν σε σχέση με τον αριθμό των
επιθεωρήσεων. Ωστόσο, είναι ανησυχητικό και πρέπει να σημειωθεί ότι τα
παλαιότερα πλοία παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά κράτησης και στη
συνέχεια χαμηλότερο επίπεδο συμμόρφωσης/ετοιμότητας και λειτουργίας
του εξοπλισμού όπως και εξοικείωσης/εκπαίδευσης των ναυτικών.
Τέλος, ο σχετικά υψηλός αριθμός των παρατηρήσεων που αφορούν τους
πίνακες διαίρεσης και τη μη συμμόρφωση των πληρωμάτων στις διαδικασίες εκτέλεσης των γυμνασίων δείχνουν ότι πρέπει οι επιθεωρητές των
κρατών λιμένα να επιμείνουν σε αυτούς τους τομείς, ώστε το επίπεδο των
πλοίων και των πληρωμάτων τους να βρίσκεται μέσα στα αποδεκτά για την
ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα όρια, ενώ παράλληλα οι διαχειρίστριες
εταιρείες πρέπει να εστιάσουν σε σχετικούς τομείς εκπαίδευσης στο πλοίο
όπως και στην ξηρά.
Η αμμωνία ως ναυτιλιακό καύσιμο
Η ναυτιλιακή βιομηχανία αντιμετωπίζει προκλήσεις στην υιοθέτηση νέων
τεχνολογιών ή/και επιχειρησιακών πρακτικών, με στόχο τη συμμόρφωση με
τους όλο και πιο αυστηρούς διεθνείς, εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς
που στοχεύουν στη μείωση εκπομπών των οξειδίων του θείου (SOx), των
οξειδίων του αζώτου (NOx), των αιωρούμενων σωματιδίων (PM) και των
αερίων φαινομένου του θερμοκηπίου (GHG) από τα πλοία. Οι κανονισμοί
που εισήγαγαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ), η Ευρωπαϊκή
Ένωση, ο Οργανισμός Προστασίας Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλοι έχουν σχεδιαστεί για τη μείωση αυτών των εκπομπών από
πλοία.
Η αμμωνία (NH3) αναγνωρίστηκε ως καύσιμο μηδενικού άνθρακα που
μπορεί να εισέλθει στην παγκόσμια αγορά σχετικά γρήγορα και να βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου
(decarbonization) για το 2050 που έθεσε ο ΙΜΟ. Η αμμωνία προσφέρει

στους ιδιοκτήτες πλοίων και στους διαχειριστές
ένα προφίλ μηδενικών εκπομπών άνθρακα, ανεξάρτητα από την πηγή του καυσίμου.
Η αμμωνία δημιουργείται συνήθως συνδυάζοντας
άτομα αζώτου και υδρογόνου. Ως εκ τούτου, οι
εκπομπές από την παραγωγή του υδρογόνου ως
πρώτης ύλης και οι εκπομπές που προκύπτουν
από τη σύνθεση της αμμωνίας πρέπει να θεωρούνται μέρος των εκπομπών κύκλου ζωής καυσίμου αμμωνίας (εικόνα).

Οι εκπομπές άνθρακα από την παραγωγή έως
και την καύση των καυσίμων
Πηγή: American Bureau of Shipping

Η αμμωνία στο σύνολο, από την παραγωγή και
την καύση της, είναι ακόμα λιγότερο φιλική στις
εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου (CO2)
και από το καθαρό υδρογόνο στο στάδιο της
παραγωγής, ενώ είναι το ίδιο φιλική στο στάδιο
της καύσης.
Παρά την τοξικότητα και τις αυστηρές απαιτήσεις χειρισμού, κινητήρες αμμωνίας έχουν αναπτυχθεί και στο παρελθόν και σήμερα οι μηχανές
των πλοίων αναπτύσσονται επί του παρόντος
εφαρμόζοντας τις υπάρχουσες τεχνολογίες
διπλού καυσίμου (DF) για την αμμωνία.
Σχέδια για πλοία τροφοδοσίας με αμμωνία
παρουσιάστηκαν επίσης από κοινοπραξίες που
περιλαμβάνουν σχεδιαστές, νηογνώμονες και
ναυπηγεία. Η αμμωνία έχει καλύτερες προδιαγραφές σε όρους μείωσης αέριων ρύπων απ’ ό,τι τα
περισσότερα από τα άλλα εναλλακτικά καύσιμα,
όπως το φυσικό αέριο, η πυρηνική ενέργεια και
η βιομάζα. Είναι ένα καύσιμο που βρίσκεται σε
παγκόσμια κλίμακα και υπάρχουν σήμερα πολλοί μικρότεροι μεταφορείς φυσικού αερίου που
μπορούν να υποστηρίξουν υπηρεσίες παροχής
αμμωνίας ως καυσίμου στα πλοία.
Ωστόσο, για να γίνει η αμμωνία εμπορικά βιώσιμη
μακροπρόθεσμη επιλογή καυσίμου, θα πρέπει να
κατασκευαστεί ολοκληρωμένη και καθετοποιημένη υποδομή από την πλευρά της προσφοράς
και να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν νέοι
αυστηροί κανονισμοί ασφαλείας.

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ

Η διαφθορά στα λιμάνια και η ρήτρα
της BIMCO
Είναι γνωστό ότι στη ναυτιλία υπάρχουν συχνά
καταγγελίες από πλοιάρχους για επίμονες προσπάθειες απόσπασης αγαθών και άλλοτε μικρών
χρηματικών ποσών, που απαιτούνται από δημόσιους αξιωματούχους για τη διευκόλυνση διεκπεραίωσης διαδικασιών κυρίως στα λιμάνια των
αναπτυσσόμενων χωρών. Συνήθως, οι απαιτήσεις
είναι για μετρητά (μικρά ή μεγάλα ποσά), τσιγάρα,
τρόφιμα και αναψυκτικά. Η άρνηση στην ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων που προέρχονται από δημόσιους λειτουργούς (τελωνεία,
immigration port authorities) μπορεί να σημάνει
το τέλος των απαιτήσεων, μπορεί όμως, ανάλογα
με τη χώρα, να δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα
στο πλοίο (κράτηση χωρίς την απαραίτητη αιτιολόγηση από τις αρχές λιμένα), ενώ το πλήρωμα
ενδέχεται να εκτεθεί σε σοβαρές καταστάσεις
εκβιασμού.
Στα πλοία παρέχονται υπηρεσίες από πολλούς διαφορετικούς πράκτορες και αξιωματούχους, μερικοί
από τους οποίους εκμεταλλεύονται την ευκαιρία
που τους δίνεται για να αποσπάσουν παράνομα
προσωπικές αμοιβές έναντι «διευκολύνσεων».
Η διαφθορά κυμαίνεται από την απόσπαση τσιγάρων ως δώρου έως τις απαιτήσεις για αμοιβές σε
«μαύρα» μετρητά. Εάν δεν ικανοποιηθούν, αυτές οι
απαιτήσεις μπορεί να οδηγήσουν σε καθυστέρηση,
επιπλέον κόστος και σημαντικά πρόστιμα.
Η διαφθορά υπήρξε από καιρό πρόβλημα για
τμήματα της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Οι πλοιοκτήτες αισθάνονται ότι αντιμετωπίζουν ένα
δίλημμα όταν λαμβάνουν αιτήματα για δωροδοκίες. Από τη μία, αν αρνηθούν να πληρώσουν,
το πλοίο μπορεί να γίνει στόχος των δημόσιων
λειτουργών, να καθυστερήσει άδικα, με άμεσο
κόστος για το πλοίο (π.χ. πρόστιμο ή off hire).
Μπορεί τότε να είναι δύσκολο για τους πλοιοκτήτες να αποδείξουν ότι η αιτία της καθυστέρησης
στην πραγματικότητα είναι η τοπική διαφθορά.
Ως αποτέλεσμα, στην πράξη, μεγάλο μέρος του
κόστους και του κινδύνου διαφθοράς στα λιμάνια επί της ουσίας βαραίνει τους πλοιοκτήτες.
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Η νομοθεσία για την καταπολέμηση της δωροδοκίας υπάρχει και πολλές χώρες λαμβάνουν μέτρα
κατά αυτής, αλλάζοντας πλέον στάση, ακόμα
και αν συμβαίνει στην άλλη πλευρά του κόσμου.
Ο Νόμος περί Αλλοδαπών Πρακτικών Διαφθοράς των ΗΠΑ στο εξωτερικό, όπως και ο Νόμος
περί Δωροδοκίας του Ηνωμένου Βασιλείου 2010
συμβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση.
Προσαρμοσμένες ρήτρες κατά της διαφθοράς
χρησιμοποιούνται εδώ και αρκετό καιρό, αλλά
συχνά ήταν οι πιο ευνοϊκές για τους ναυλωτές
που εξέδιδαν τις ρήτρες. Η ρήτρα BIMCO είναι
μια προσπάθεια να αποκατασταθεί η ισοτιμία
απέναντι στη διαφθορά μεταξύ πλοιοκτητών και
ναυλωτών.
Υπο-ρήτρα (α): Τα μέρη συμφωνούν να συμμορφωθούν με όλη την ισχύουσα νομοθεσία
κατά της διαφθοράς. Πρέπει και οι δύο να έχουν
διαδικασίες σχεδιασμένες για να αποτρέπουν τη
διάπραξη αδικημάτων σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
Υπο-ρήτρα (β): Εάν ο πλοιοκτήτης ή ο πλοίαρχος λάβει μια απαίτηση για κάτι αξίας από έναν
αξιωματούχο (π.χ. πιλότος) και φαίνεται ότι η
ικανοποίηση της απαίτησης θα παραβίαζε τη
νομοθεσία κατά της διαφθοράς, τότε ο πλοίαρχος ειδοποιεί τους ναυλωτές το συντομότερο
δυνατό και όλοι πρέπει να συνεργαστούν για να
αντισταθούν στην απαίτηση.
Υπο-ρήτρα (γ): Εάν η απαίτηση δεν αποσυρθεί,
ο πλοίαρχος μπορεί να εκδώσει Επιστολή Διαμαρτυρίας. Εάν δεν υπάρχουν σαφείς αποδείξεις
για το αντίθετο, οποιαδήποτε καθυστέρηση στο
πλοίο θεωρείται ότι είναι αποτέλεσμα της διεφθαρμένης ζήτησης και το πλοίο θα παραμείνει
στη μίσθωση.
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι, όταν οι ναυλωτές στέλνουν το πλοίο σε λιμένα όπου υπάρχει διαφθορά, θα πρέπει να επωμιστούν και το
κόστος των καθυστερήσεων που προκύπτουν
από την παραπάνω συμπεριφορά.
Η ρήτρα της BIMCO χρησιμοποιείται όπου απαιτείται, τόσο ως εργαλείο για την καταπολέμηση
της διαφθοράς όσο και ως μέρος της συμμόρφωσης σχετικά με τις απαιτήσεις δωροδοκίας.
Εάν χρησιμοποιείται η ρήτρα, είναι σημαντικό για
τους ναυλωτές και τους πλοιοκτήτες να κατανοήσουν τη λειτουργία και τα αποτελέσματά της.
Οι πλοίαρχοι θα πρέπει να ενημερώνονται εάν
χρησιμοποιείται η ρήτρα και να εξετάσουν το
ενδεχόμενο να παρέχουν εκπαίδευση στο πλήρωμα σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία κατά
της διαφθοράς, ώστε να γνωρίζουν τι να κάνουν
εάν το βιώσουν.
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Learn more/ Send your CV to: www.andriaki.gr
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Tel: 2106152300 / 2106152400

ΑΕΝ Ασπροπύργου:
65 χρόνια ιστορίας
Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου αποτελεί
τη δεύτερη παλαιότερη σχολή της χώρας. Τα επίσημα εγκαίνια
της ΑΕΝ Ασπροπύργου, για τα οποία είχε επιδείξει μεγάλο
προσωπικό ενδιαφέρον ο Κώστας Μιχ. Λεμός, πραγματοποιήθηκαν
το 1956, σε μια χρυσή δεκαετία ευκαιριών και γιγάντωσης για
τις ελληνικών συμφερόντων εταιρείες διαχείρισης ποντοπόρων
και επιβατηγών πλοίων. Η δεκαετία της γιγάντωσης της ελληνικής
ναυτιλίας, εντός και κυρίως εκτός συνόρων, απαιτούσε ναυτικούς
οι οποίοι θα εκπαιδεύονταν σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, με
τη χρήση προηγμένων για την εποχή συστημάτων. Οι ναυτικές
σχολές του Ασπροπύργου ήρθαν να καλύψουν όχι μόνο τις ανάγκες
της ελληνικής ναυτιλίας σε αξιωματικούς γέφυρας, αλλά και σε άρτια
καταρτισμένους αξιωματικούς μηχανής, που έως τότε προέρχονταν
μόνο από ιδιωτικές σχολές.
Tων Χάρη Παππά και Ηλία Στεφανίδη
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Σήμερα, σε απόσταση αναπνοής από
σημαντικούς λιμένες της Αττικής, από τα
ναυπηγεία και τη ναυπηγοεπισκευαστική
ζώνη του Περάματος και της Ελευσίνας,
η ΑΕΝ Ασπροπύργου αποτελεί σημείο
αναφοράς για τους πολυάριθμους αποφοίτους και σπουδαστές που ναυτολογούνται στα πλοία της ελληνόκτητης ναυτιλίας και στελεχώνουν το Λιμενικό Σώμα
και διαχειρίστριες εταιρείες ή υπηρεσίες
συναφείς με τη ναυτιλιακή δραστηριότητα
και επιχειρηματικότητα.
Η οικονομική ύφεση της προηγούμενης
δεκαετίας μείωσε σημαντικά τον κρατικό
προϋπολογισμό, οδηγώντας σε αναγκαστική συρρίκνωση των κεφαλαίων για τη
συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό των
εγκαταστάσεων σχεδόν όλων των τριτο-

βάθμιων σχολών της χώρας. Η κατάσταση στα ναυτιλιακά ιδρύματα της
χώρας υπήρξε ιδιαίτερα απαιτητική και για πολλά χρόνια οι ανάγκες των
σχολών καλύφθηκαν από τα έσοδα του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης, από ευρωπαϊκούς πόρους και σημαντικές δωρεές του εφοπλισμού και
ιδιωτών.
Κατά την τελευταία δεκαετία, η αυξανόμενη ζήτηση για καταρτισμένους
αξιωματικούς ΕΝ οδήγησε πολλούς νέους να στραφούν προς τη θάλασσα.
Οι προθέσεις του υπουργού Ναυτιλίας, κ. Πλακιωτάκη, για τη βελτίωση των
συνθηκών εκπαίδευσης αλλά και της δημόσιας εικόνας της σχολής διαφάνηκαν εξαρχής. Ήταν εμφανές ότι η μεγαλύτερη Ακαδημία της χώρας, με τη
συμπλήρωση σχεδόν 65 ετών εκπαιδευτικής παρουσίας, όφειλε να εκσυγχρονιστεί, σύμφωνα με τις ανάγκες της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Η νέα
Διοίκηση της ΑΕΝ επιχείρησε επίσης να επαναφέρει την παλαιότερη αίγλη
της σχολής με μια εκδήλωση με σημειολογικό χαρακτήρα: τον Ιούνιο του
2020 πραγματοποιήθηκε –για πρώτη φορά ύστερα από δώδεκα χρόνια–
τελετή αποφοίτησης των σπουδαστών της Ακαδημίας, η οποία έφερε πιο
κοντά και πάλι τους νέους αποφοίτους με τη ναυτιλιακή κοινότητα, αλλά
και, μέσω της προβολής της εκδήλωσης στον Τύπο, στην ελληνική κοι-

νωνία γενικότερα, η οποία διψάει στην κυριολεξία για εκδηλώσεις που προάγουν τη ναυτιλιακή
μας παράδοση αλλά και επαγγέλματα με μεγάλες
προοπτικές απασχολησιμότητας.
Η Διοίκηση της σχολής, με την υποστήριξη του
εκπαιδευτικού προσωπικού, είχε εκφράσει στην
πολιτική ηγεσία της Ακτής Βασιλειάδη την επιθυμία του συνόλου των εκπαιδευτικών και των
εργαζομένων για αναβάθμιση και συντήρηση των
κτηριακών εγκαταστάσεων και του τεχνολογικού
εξοπλισμού της ιστορικής ΑΕΝ.
Η επιθυμία όμως της Διοίκησης και των εκπαιδευτικών της ΑΕΝ Ασπροπύργου ήδη υλοποιείται με σταθερά βήματα: οι γενναιόδωρες
χορηγίες της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, της
Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού
Εφοπλισμού «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ», του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος αλλά και ναυτιλιακών ιδρυ-

μάτων της χώρας κατά την προηγούμενη τριετία, όπως και οι
συντονισμένες προσπάθειες του ΥΝΑΝΠ και της Διοίκησης
της σχολής, επιτρέπουν στην ΑΕΝ Ασπροπύργου να αλλάξει
σταδιακά πρόσωπο.
Αξίζει να αναφερθεί πως μόλις τον περασμένο Ιούλιο είχε
παραδοθεί στην ΑΕΝ Ασπροπύργου το ανακαινισμένο «Κτήριο Δ», χάρη στην ευγενική χορηγία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ», της Ενώσεως Ελλήνων
Εφοπλιστών, ενώ ήδη την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021, ημέρα
της φωτογράφισης της ΑΕΝ Ασπροπύργου από την ομάδα
των Ναυτικών Χρονικών, είχαν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την
επισκευή και την ανακαίνιση του «Κτηρίου Α», με χορηγία και
πάλι της «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ», ύψους 430.000 ευρώ.
Οι μέχρι σήμερα προσπάθειες φαίνεται πως αποδίδουν, καθώς,
με την επιστροφή τους στην Ακαδημία, οι σπουδαστές θα αντικρίσουν μια νέα, σύγχρονη και πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα
του συμβουλίου της Ακαδημίας, αναβαθμισμένες αίθουσες σχεδίου και μηχανουργείου, καινούργιες κουρτίνες και βιβλιοθήκες
σε όλες τις τάξεις, ανακαινισμένους χώρους υγιεινής, σταθμούς
αντισηψίας χεριών σε όλους τους χώρους και σύγχρονες οθόνες στις αίθουσες προβολών και στις γραμματείες των σχολών,
που αναμφίβολα θα διευκολύνουν το εκπαιδευτικό έργο.
Επιπλέον, η εικόνα της σχολής έχει αναβαθμιστεί χάρη στους
περιποιημένους κήπους, την αποκατάσταση ζημιών στις εγκαταστάσεις, τα δύο νέα γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ, την αποκατάσταση του σιντριβανιού και του ιστού της σημαίας, καθώς και
χάρη σε άλλες μικρές παρεμβάσεις στους χώρους της σχολής,
συμπεριλαμβανομένου του φωτισμού που στόλιζε τη σχολή
κατά τις εορταστικές ημέρες του Δεκεμβρίου.
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Η δημοσιογραφική ομάδα των Ναυτικών Χρονικών και της
Isalos.net ενημερώθηκε για τις συντονισμένες προσπάθειες
αναβάθμισης των κτηριακών υποδομών της σχολής και, προκειμένου να παρουσιάσει φωτογραφικά στους αναγνώστες τις
εκσυγχρονισμένες εγκαταστάσεις, συνομίλησε με τη Διοίκηση
και το εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολής. Παράλληλα φιλοξενούμε δύο επιστολές: τις σκέψεις και τις ευχές για το νέο
έτος του νέου διευθυντή Ναυτικής Εκπαίδευσης του ΥΝΑΝΠ,
αρχιπλοιάρχου ΛΣ Ελευθερίου Πετρόπουλου, και του διοικητή
της ΑΕΝ Ασπροπύργου, αντιπλοιάρχου ΛΣ Γεωργίου Ν. Μανδαλάκη.
Η ΑΕΝ Ασπροπύργου αποτελούσε ανέκαθεν το στολίδι της
δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης της χώρας. Η καλή φήμη των
σχολών Ασπροπύργου είχε, κατά τον προηγούμενο αιώνα,
ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα τόσο, έτσι ώστε το φθινόπωρο του 1959 έφτασαν από το Σουδάν για να φοιτήσουν στον
Ασπρόπυργο έξι νέοι, οι τρεις στη Σχολή Πλοιάρχων και οι
τρεις στη Σχολή Μηχανικών. Τα επόμενα χρόνια και για πολλές
δεκαετίες, νέοι από πολλές μεσογειακές και βαλκανικές χώρες
φοίτησαν στις συγκεκριμένες σχολές.
Ο Κώστας Μ. Λεμός, σε άρθρο του στα Ναυτικά Χρονικά το
1971, ανέφερε πως «τα καλά πλοία αξίζουν τόσο όσο τα επ’
αυτών πληρώματα». Με τη συμπλήρωση 65 χρόνων διαρκούς
εκπαιδευτικής παρουσίας, τα Ναυτικά Χρονικά απευθύνουν
φόρο τιμής σε όσους υποστήριξαν και συνεχίζουν να υποστηρίζουν με τις άοκνες προσπάθειές τους τη δύσκολη ρότα της
αναβάθμισης της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης της χώρας
μας. Η αναβάθμιση της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης απαιτεί ακόμη πολλές κοινές προσπάθειες και ουσιαστικές τομές,

Χαιρετισμός Διευθυντή Εκπαίδευσης
Ναυτικών, Αρχιπλοιάρχου ΛΣ
Ελευθερίου Πετρόπουλου

που μπορούν να υλοποιηθούν μόνο με εμπνευσμένους πρωταγωνιστές που θα τιμούν τις παραδοσιακές αξίες της ναυτιλίας
μας και θα αντιμετωπίζουν με ρεαλισμό τις ανάγκες του παρόντος και κυρίως του μέλλοντος. Όπως διαφάνηκε και στις
σελίδες του επετειακού τεύχους των Ναυτικών Χρονικών του
2020, ευτυχώς υπάρχουν σημαντικοί Ναυτέλληνες, σε θέσεις
ευθύνης, που πιστεύουν στο μέλλον του Έλληνα ναυτικού και
της απόλυτης ανάγκης διατήρησης της ελληνικής ναυτοσύνης.

Με την ευκαιρία της φιλοξενίας φωτογραφικού αφιερώματος της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου
στον ιστότοπο Isalos.net, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
απευθύνει θερμό χαιρετισμό προς τους υπευθύνους της
ιστοσελίδας για την ανάληψη της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, η οποία συμβάλλει στην ανάδειξη της συγκεκριμένης ΑΕΝ, αλλά και του συνόλου των Δημοσίων Σχολών
Εμπορικού Ναυτικού και της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης γενικότερα.
Είναι γνωστό ότι η χώρα μας διατηρεί τα «σκήπτρα» της
παγκόσμιας ναυτιλίας, και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην τεχνογνωσία και στον επαγγελματισμό του Έλληνα ναυτικού. Η επένδυση στην εκπαίδευση του ανθρώπινου
δυναμικού της ναυτιλίας μας και ειδικότερα του Έλληνα Αξιωματικού του Εμπορικού Ναυτικού, είναι αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου η ελληνική ναυτιλία να παραμείνει ανταγωνιστική στον παγκόσμιο στίβο που δραστηριοποιείται.
Η ελληνική δημόσια ναυτική εκπαίδευση που παρέχεται
στους αυριανούς Αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού
είναι υψηλού επιπέδου, προκειμένου να ανταποκρίνονται με
τον βέλτιστο τρόπο σε ένα περιβάλλον που διαρκώς εξελίσσεται και εκσυγχρονίζεται, ενσωματώνοντας συνεχώς καινοτόμες και νέες τεχνολογίες.
Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει
ως πρωταρχικό στόχο τη συνεχή αναβάθμιση της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης, μέσα από τον σχεδιασμό και την
υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων, όπως είναι η προμήθεια
και η εγκατάσταση σύγχρονου εκπαιδευτικού εξοπλισμού
στις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού, η επιδότηση
των εκπαιδευτικών ταξιδιών των σπουδαστών των ΑΕΝ, η
υποστήριξη του συστήματος ναυτικής εκπαίδευσης των
ΑΕΝ και η κατάρτιση και η πιστοποίηση άνεργων ναυτικών,
μέσω συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση
προγραμμάτων.
Η φετινή ακαδημαϊκή χρονιά ξεκίνησε και εξελίσσεται με
νέα δεδομένα και περιορισμούς για όλους, λόγω της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης που βιώνουμε, εξαιτίας της
πανδημίας Covid-19. Ωστόσο, καταβάλλεται κάθε δυνατή
προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία των ΑΕΝ, αλλά και
του συνόλου των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού
γενικότερα, αποβλέποντας στην απρόσκοπτη διεξαγωγή των
μαθημάτων μέσω τηλεκπαίδευσης και στην προστασία της
υγείας των σπουδαστών και των σπουδαστριών καθώς και
του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού, ώστε να μη
χαθεί πολύτιμος χρόνος από το τρέχον διδακτικό έτος.
Εύχομαι σε όλους ευτυχισμένο το νέο έτος, με υγεία και
δύναμη.

Η νέα, σύγχρονη και πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα του συμβουλίου της Ακαδημίας.
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Χαιρετισμός Διοικητή ΑΕΝ
Ασπροπύργου, Αντιπλοιάρχου ΛΣ
Γεωργίου Ν. Μανδαλάκη

Ο Διοικητής της ΑΕΝ Ασπροπύργου, Αντιπλοίαρχος ΛΣ Γεώργιος Ν. Μανδαλάκης.

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου, ως η μεγαλύτερη Ακαδημία της χώρας, καταλαμβάνει έκταση 60 στρεμμάτων και εξυπηρετεί ταυτόχρονα τη Σχολή Πλοιάρχων και
τη Σχολή Μηχανικών. Στην Ακαδημία φοιτούν περί τους 1.700
σπουδαστές, ενώ το εκπαιδευτικό προσωπικό ανέρχεται στα
διακόσια περίπου άτομα. Μέσω των δύο σχολών εξυπηρετείται και η φοίτηση στα ειδικά τμήματα Πλοιάρχων, Μηχανικών,
Κυβερνητών και Ηλεκτρολόγων ΕΝ. Επίσης, στον ίδιο χώρο
λειτουργούν η Σχολή Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων
και το Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού
Ραδιοηλεκτρονικών και Ραδιοεπικοινωνιών υπό διαφορετική
διοίκηση. Έτσι, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ο συνολικός
αριθμός ανθρώπων που εξυπηρετούνται καθημερινά στον
χώρο της ΑΕΝ Ασπροπύργου ξεπερνά τα 2.500 άτομα.
Αμέσως μετά την εμφάνιση της πανδημίας Covid-19, τέθηκε ως άμεση προτεραιότητα η λήψη όλων των απαραίτητων
μέτρων εντός των εγκαταστάσεων της Ακαδημίας για την
προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορoνοϊού SARS-CοV-2. Προς αυτή την
κατεύθυνση προβήκαμε στην κατάλληλη διαμόρφωση των
χώρων, στην προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών, ειδών
πρώτης ανάγκης και εξοπλισμού, καθώς και στη λήψη κάθε
μέτρου προστασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.
Παράλληλα, με τη θεσμοθέτηση από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της εξ αποστάσεως ναυτικής
επαγγελματικής εκπαίδευσης στις Ακαδημίες Εμπορικού
Ναυτικού και την ένταξη της τηλεκπαίδευσης στην εκπαιδευτική διαδικασία, πραγματοποιήθηκαν προμήθειες για τη
λειτουργική βελτίωση των παρεχόμενων διδακτικών υπηρεσιών και την υποστήριξη της διδασκαλίας με σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα. Σημαντικός αρωγός στην προσπάθεια αυτή
αποτέλεσε το Ίδρυμα Ευγενίδου.
Επίσης, κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, έχουν αναληφθεί σημαντικές πρωτοβουλίες και δράσεις για την αποκατάσταση φθορών και ζημιών των κτηριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, που έχουν συμβάλει καίρια στη
βελτίωση της εικόνας της Ακαδημίας. Ακόμη, με χρηματοδότηση της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, πραγματοποιήθηκε
η ανακαίνιση του αμφιθεάτρου και υλοποιήθηκαν εργασίες
επισκευής-ανακαίνισης του «Κτηρίου Δ» της Σχολής Πλοιάρχων.
Πρόσφατα, δε, ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση ενός σύγχρονου τηλεφωνικού κέντρου, ενώ δημιουργήθηκαν νέοι χώροι
για τη διενέργεια συσκέψεων και τηλεδιασκέψεων και ολοκληρώθηκαν οι διαμορφώσεις των αιθουσών προβολής στα
μηχανουργεία και στο σχεδιαστήριο της Σχολής Μηχανικών.
Με την ευκαιρία του φωτογραφικού αφιερώματος στην Ακαδημία μας από τον ιστότοπο Isalos.net, ευχόμαστε σε όλους
ευτυχισμένο και καλοτάξιδο το νέο έτος 2021.

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
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Design data
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

Applications

Service

Industries

Typical applications

Marine

Heating

Petrochemical/oil mining

Cooling

Power plant central or auxiliary cooling

Condensing

Chemical

Evaporating

Food and beverage
Pharmaceutical
Contact us for more information.

Accessories
Standard

on selected models

Optional

¾

Flange Connection Studs

¾

Temperature sensor socket

¾

Pressure gauge socket

¾

Socket for air vents and drain valves

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

Maintenance of gasketed PHE’s equipment is
considered a key factor for their lifetime. Both proactive and reactive approaches are being held by
FARAD’s experienced technical personnel, depending 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.

ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο μύθος της
απανθρακοποίησης
της ναυτιλίας
Τελευταία ακούμε και διαβάζουμε όλο και περισσότερο για
τις προσπάθειες απανθρακοποίησης της ναυτιλίας. Η λέξη
«απανθρακοποίηση» (decarbonisation) απαντάται πια σε
κάθε άρθρο ή διαδικτυακό συνέδριο ή επιστημονική μελέτη
που ασχολείται με τις εκπομπές CO2 και αερίων του θερμοκηπίου.
Κάθε φορά που βλέπω ένα καινούργιο
άρθρο ή μελέτη με αναφορά απανθρακοποίησης στον τίτλο, οι ελπίδες μου αναπτερώνονται, και κάθε φορά απογοητεύομαι. Γιατί όλα αυτά τα άρθρα και οι μελέτες
δεν έχουν στην πραγματικότητα ως θέμα
τους την απανθρακοποίηση, αλλά απλώς
τη μείωση των εκπομπών CO2. Συνήθως τα
άρθρα και οι μελέτες αυτές ασχολούνται
με τους –γνωστούς πια σε όλους– στόχους του IMO για το 2030 και το 2050
και προκρίνουν τρόπους επίτευξής τους.
Οι στόχοι όμως του ΙΜΟ αφορούν απλώς
μειώσεις των εκπομπών.
Βεβαίως, καλές οι προσπάθειες για
μείωση του CO2 και καλές οι οδηTου Πάνου Ζαχαριάδη,
Τεχνικού Διευθυντή της
γίες από ειδήμονες (π.χ. μεγάλους
Atlantic Bulk Carriers Management Ltd.
νηογνώμονες) για τους διάφορους
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τρόπους μείωσης του CO2 από τα πλοία
(π.χ. εναλλακτικά καύσιμα), αλλά αυτό δεν
είναι απανθρακοποίηση. Όμως, ακόμα
και για την απλή μείωση των εκπομπών, η
εσκεμμένη παραπληροφόρηση συνεχίζει
να είναι εκτεταμένη ανάλογα με τα συμφέροντα των συγγραφέων.
Φυσικά, η απανθρακοποίηση θα είναι
θανάσιμο πλήγμα στις εταιρείες-κολοσσούς πετρελαίων. Έτσι, οι περισσότερες
από αυτές έχουν αρχίσει τις κινήσεις
δημοσίων σχέσεων, ανακοινώνοντας προγράμματα ερευνών, συνεργασίες με πελάτες κ.λπ. προς αυτόν τον σκοπό.
Πρόσφατα διάβασα το πολυσέλιδο πλάνο μιας τέτοιας εταιρείας-κολοσσού με
τον βαρύγδουπο τίτλο «Decarbonising
Shipping». Ασχολείται με τα πάντα εκτός

από ένα πράγμα: το πώς θα επιτευχθεί αυτό το decarbonisation.
Στην ουσία, εκτός από τον τίτλο,
τίποτε άλλο στο κείμενο και στις
πολλές επιμέρους παραπομπές
δεν έχει σχέση με απανθρακοποίηση, παρά μόνο με τους
(γνωστούς) τρόπους μείωσης
των εκπομπών CO2. Η ουσία
του κειμένου; Μέχρι να βρεθεί η
λύση, να χρησιμοποιούμε LNG
το οποίο, λένε, επιφέρει μειώσεις
15 έως 21%. Συνεχίζουν δηλαδή
την παραπληροφόρηση, παρά
τις πάμπολλες μελέτες, που
έχουν πια αποδείξει ότι το φυσικό αέριο είναι χειρότερο από
τα συμβατικά καύσιμα και παρά
τη στοχοποίηση από «πράσινες» οργανώσεις στο Μαϊάμι και
αλλού των κρουαζιερόπλοιων
που χρησιμοποιούν LNG.
Φυσικά, οι παραγωγοί ορυκτών
καυσίμων κάνουν απλώς τη δουλειά τους. Αντί για πετρέλαιο,
ελπίζουν ότι θα πωλούν φυσικό
αέριο για μερικές δεκαετίες ακόμα. Οι δε νηογνώμονες συνεχίζουν να μη βοηθούν τους πλοιοκτήτες με σωστή πληροφόρηση. Είναι τουλάχιστον άδικο να
παροτρύνουν τους πλοιοκτήτες
να χτίζουν ακόμα και bulk carriers με LNG ως καύσιμο (με 30%
υψηλότερο κόστος) τη στιγμή που τέτοια πλοία έχουν αρχίσει να στοχοποιούνται από τις «πράσινες» οργανώσεις (και
σωστά!).

Η μείωση των εκπομπών
Για να μπορέσει η ναυτιλία να επιφέρει πραγματικές μειώσεις
εκπομπών, πρέπει να γνωρίζουμε ορισμένα θεμελιώδη νούμερα. Αφού ο ΙΜΟ αποφάσισε να ορίσει στόχους με βάση
τις εκπομπές του 2008, χρειάζεται να γνωρίζουμε ποιες ήταν
οι εκπομπές της ναυτιλίας τότε και πού βρισκόμαστε τώρα.
Η «βίβλος» στο θέμα αυτό είναι οι μελέτες GHG του ΙΜΟ
(έχουν γίνει τέσσερις έως τώρα). Δυστυχώς (ή ευτυχώς), μια
πρόσφατη ολιγοσέλιδη μελέτη αναδεικνύει την ολική αναξιοπιστία τους («Decarbonisation of Maritime Transport:
Is there light at the end of the tunnel?», H.N. Psaraftis and
C.A. Kontovas, Sustainability 2021, 13, 237). Η μελέτη αυτή των
Ψαραύτη και Κοντόβα στην ουσία πετά τις μελέτες του ΙΜΟ
στον κάλαθο των αχρήστων.
Εντοπίστηκαν τεράστιες διαφορές ανάμεσα στην πρώτη και
την τέταρτη μελέτη σε ό,τι αφορά τον υπολογισμό των εκπομπών του 2008, ενώ είναι καταφανώς λανθασμένες οι μεθοδο-

λογίες υπολογισμού εκπομπών από τα πλοία. Η μελέτη είναι,
παραδόξως, πολύ ευκολοδιάβαστη και κατανοητή από τον
καθένα που ασχολείται με τη ναυτιλία (διατίθεται ελεύθερα
στο https://doi.org/10.3390/su13010237).
Χωρίς λοιπόν να γνωρίζουμε πού ήμασταν και πού βρισκόμαστε τώρα στο θέμα των εκπομπών, πώς θα διαλέξουμε
τον δρόμο για επίτευξη των στόχων; Με το EEXI και το CII ή
μήπως το EEDI; Ας μη σχολιάσω άλλο.

Η απανθρακοποίηση
Τη στιγμή που δεν έχουμε ιδέα ποιες ήταν και είναι οι πραγματικές εκπομπές CO2 της ναυτιλίας και τη στιγμή που ο ΙΜΟ
θέτει ελλιπή και γραφειοκρατικά μέτρα για μειώσεις εκπομπών,
οι περισσότεροι έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν τη λέξη
«απανθρακοποίηση» σχεδόν ως συνώνυμο της λέξης «μείωση»
(εκπομπών). Φυσικά, η απανθρακοποίηση, όταν επιτευχθεί, θα
επιφέρει ολική μείωση εκπομπών. Αλλά η απανθρακοποίηση
θα αργήσει πολύ. Και όσο εθελοτυφλούμε ή πανηγυρίζουμε για
μειώσεις CO2 στα χαρτιά, θα αργήσει πολύ περισσότερο.
Η ναυτιλία χρειάζεται τεράστιες ποσότητες ενέργειας. Η ενέργεια που χρειάζεται ένα πλοίο κοντέινερ για μία ημέρα είναι ίση
με αυτή που χρειάζονται 50.000 σπίτια. Η ενέργεια που χρειάζεται η ναυτιλία κάθε χρόνο ισοδυναμεί με την ενέργεια που
χρειάζεται η Νέα Υόρκη για 60 χρόνια. Όλα τα εναλλακτικά
καύσιμα (υδρογόνο, αμμωνία, μεθανόλη, κ.λπ.) τώρα παράγονται
από το φυσικό αέριο. Για να παραχθούν με «πράσινο» τρόπο,
χρειάζονται τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές.
Η Διεθνής Οργάνωση Ενέργειας (International Energy Agency)
προβλέπει ότι η χρήση «πράσινης» αμμωνίας στα πλοία μπορεί
να φτάσει τους 130 εκατ. τόνους έως το 2070! Αλλά η ναυτιλία
χρειάζεται 440 εκατ. τόνους αμμωνίας, που, για να παραχθούν,
χρειάζονται 750 gigawatt ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας,
δηλαδή το 60% της παγκόσμιας παραγωγής. Παρόμοια απαγορευτικά νούμερα ισχύουν για τα βιοκαύσιμα – επίσης το κόστος
παραγωγής είναι τεράστιο σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα.
Οι μπαταρίες είναι εφικτές για πολύ μικρά πλοία και πολύ μικρές
διαδρομές. Ένα πλοίο κοντέινερ για ένα ταξίδι Ασία-Ευρώπη με
την πιο οικονομική του ταχύτητα πρέπει να είναι εξοπλισμένο
με 100.000 τόνους από τις καλύτερες μπαταρίες που υπάρχουν
σήμερα. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι ίσως σε μία δεκαετία η αποθηκευτική ικανότητα των τωρινών μπαταριών να διπλασιαστεί.
Τότε το πλοίο κοντέινερ θα χρειάζεται μόνο 50.000 τόνους
μπαταρίες!
Η πυρηνική ενέργεια τέταρτης γενιάς, απολύτως ασφαλής και
με ελάχιστα ή μηδενικά ραδιενεργά κατάλοιπα, θα μπορούσε
να παίξει καθοριστικό ρόλο στην απανθρακοποίηση όχι μόνο
της ναυτιλίας αλλά και του πλανήτη. Όμως, η αντίσταση σε
αυτό το ενδεχόμενο δεν θα είναι από το κοινό (το οποίο, όταν
καταλάβει ότι δεν έχει σχέση με τη γνωστή τωρινή πυρηνική
ενέργεια, θα την αποδεχτεί), αλλά από την πολιτική δύναμη
των εταιρειών-κολοσσών ορυκτών καυσίμων.
Όπως και να ’χει, χωρίς νέες τεχνολογίες, η απανθρακοποίηση
θα παραμείνει μύθος.

Διεθνή
Ύδατα
Ειδήσεις από τις θάλασσες
του κόσμου

Ναυτιλιακή
Επιχειρηματικότητα
–––
Η ΖΙΜ προετοιμάζεται για την εισαγωγή της
στις αμερικανικές κεφαλαιαγορές
Η ισραηλινή εταιρεία τακτικών γραμμών ZIM
Integrated Shipping Services ετοιμάζεται για την
εισαγωγή της στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης μέσω αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO)
των μετοχών της, σύμφωνα με φάκελο που κατέθεσε στο χρηματιστήριο. Παρότι δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία εισαγωγής της
στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, η εταιρεία
στοχεύει στη συγκέντρωση $100 εκατ. μέσα από
τη δημόσια προσφορά των μετοχών της.
H εταιρεία ZIM, το μετοχικό κεφάλαιο της οποίας κατέχουν οι Kenon Holding (32%), Deutsche
Bank (16,7%), Danaos Corp. (10,2%) και KSAC
Europe Investments (5%), σκοπεύει μέσα από
αυτή την κίνηση να αξιοποιήσει τα έσοδα από
αυτή την προσφορά για να στηρίξει μακροπρό-
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θεσμες πρωτοβουλίες ανάπτυξης, μεταξύ των
οποίων, όπως αναφέρει ο φάκελος, συγκαταλέγονται επενδύσεις σε πλοία, εμπορευματοκιβώτια και άλλες ψηφιακές πρωτοβουλίες οι οποίες
θα ενισχύσουν την κεφαλαιακή δομή, την οικονομική ευελιξία και τους γενικούς σκοπούς της
εταιρείας.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η κίνηση αυτή από
μέρους της εταιρείας για την εισαγωγή της στο
χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, έρχεται σε μια
στιγμή κατά την οποία ο ισραηλινός μεταφορέας
εμπορευματοκιβωτίων κατέγραψε στα τρία πρώτα τρίμηνα του 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία
του φακέλου, ρεκόρ κερδών ύψους 157,8 εκατ.
δολαρίων. Θα πρόκειται μάλιστα για την πρώτη IPO εταιρείας του ναυτιλιακού κλάδου στις
αμερικανικές κεφαλαιαγορές μετά από αυτή της
Gener8 Maritime το 2015.
LPG carriers: Ένας νέος γίγαντας γεννάται
Η Epic Gas Ltd. και η Lauritzen Kosan A/S ανακοίνωσαν πρόσφατα τη συμφωνία τους για τον
συνδυασμό των στόλων τους και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους για τη δημιουργία
της BW Epic Kosan.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση, η ενοποίηση των δύο εταιρειών
θα δημιουργήσει έναν παγκόσμιο ηγέτη
στη θαλάσσια μεταφορά LPG, άλλων αερίων και πετροχημικών.
Τα 34 LPG carriers της Lauritzen θα
προστεθούν στα 43 pressurised gas
πλοία της Epic Gas. Η χωρητικότητα του
συνδυασμένου στόλου των 77 πλοίων
μεταφοράς LPG και αιθυλενίου θα κινείται σε ένα εύρος 3.500 έως 12.000 κ.μ. Τα
53 από αυτά τα πλοία θα είναι υπό την
πλήρη ιδιοκτησία του νέου σχήματος.
Η BW Group θα είναι ο μεγαλύτερος
μέτοχος της BW Epic Kosan με μερίδιο 58%, ενώ ακολουθεί η J. Lauritzen
A/S με μερίδιο 27%. Tailwind και Epic θα
συμμετάσχουν με τους υφιστάμενους
μετόχους τους. Οι μετοχές της BW Epic
Kosan θα συνεχίσουν να τελούν υπό
διαπραγμάτευση στο Euronext Growth
Oslo.

H Norden ψηφίζει bulkers και γυρνά
την πλάτη στα tankers

«Αντίο, bulk carriers»
για την Scorpio Bulkers

Η DP World, μία εκ των κορυφαίων εταιρειών
διαχείρισης λιμένων, υπέγραψε συμφωνίες με την
κυβέρνηση της Σενεγάλης για την ανάπτυξη ενός
λιμένα βαθέων υδάτων στο Ndayane, αξίας $1,127
δισ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του διεθνούς
Τύπου, η εν λόγω επένδυση θα αποτελεί τη μεγαλύτερη της DP World στην Αφρική.
H DP World Dakar, joint venture μεταξύ της DP
World και της Port Authority of Dakar (PAD),
θα χρηματοδοτήσει, θα σχεδιάσει και θα κατασκευάσει χερσαίες και θαλάσσιες υποδομές για
το νέο λιμάνι.
Η συμφωνία για την κατασκευή του λιμανιού προήλθε έπειτα από συζητήσεις και διαπραγματεύσεις του Σενεγαλέζου προέδρου, Macky Sall, και
του προέδρου της DP World, σουλτάνου Ahmed
Bin Sulayem, και εντάσσεται στα ήδη υπάρχοντα
πλάνα της DP World για την ανάπτυξη και τη διαχείριση ενός τερματικού εμπορευματοκιβωτίων
στο λιμάνι Dakar.

Την έξοδό της από την αγορά των dry
προανήγγειλε με ανακοίνωσή της η
Scorpio Bulkers Inc.
Πιο συγκεκριμένα, η εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα προβεί σε πώληση των υπόλοιπων bulk carriers του
στόλου της και θα αποχωρήσει από την εν λόγω αγορά το 2021.
Στη σχετική ανακοίνωση τονίζεται ότι το ΔΣ της εταιρείας θα ζητήσει την
έγκριση των μετόχων για την αλλαγή επωνυμίας σε Eneti Inc., η οποία θα
αντικατοπτρίζει αυτή τη μετάβαση.
Εντός του 2020, η Scorpio Bulkers προέβη στην πώληση περισσοτέρων από
δεκαπέντε bulk carriers, κυρίως Ultramaxes και Kamsarmaxes.
Η Ινδία αποκρατικοποιεί τη μεγαλύτερη ναυτιλιακή της εταιρεία
Η ινδική κυβέρνηση προχωρά με ένα σχέδιο αποκρατικοποίησης της μεγαλύτερης κρατικής ναυτιλιακής εταιρείας της χώρας, της Shipping Corp. of
India, σε μια προσπάθεια να επιταχύνει την πώληση κρατικών περιουσιακών
στοιχείων και να γεφυρώσει το χάσμα του προϋπολογισμού.
Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να πουλήσει 296,9 εκατ. μετοχές της εταιρείας,
αριθμός ο οποίος μεταφράζεται σε 63,75% της μετοχικής της σύστασης.
Επενδυτές μπορούν να καταθέσουν πρόταση ατομικά ή ως συμπράξεις, με
την προθεσμία υποβολής να είναι η 1η Μαρτίου 2021.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα διεθνών ΜΜΕ, η κρατική διοίκηση της Ινδίας προσβλέπει στο να αντλήσει $28,5 δισ. από την πώληση κρατικών περιουσιακών
στοιχείων το τρέχον οικονομικό έτος.
Σημειώνεται ότι τον Νοέμβριο του 2019 η αρμόδια επιτροπή οικονομικών
υποθέσεων του υπουργικού συμβουλίου είχε εγκρίνει επί της αρχής την
αποεπένδυση στη Shipping Corp. of India. Ωστόσο, λόγω της πανδημίας, τα
όποια σχέδια πάγωσαν.

Η δανέζικη πλοιοκτήτρια εταιρεία Norden συνεχίζει τη μετάβασή της από την έκθεση στην
αγορά των δεξαμενόπλοιων σε αυτή των bulk
carriers.
Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η εταιρεία, προκειμένου να ανταποκριθεί στις συνθήκες της αγοράς τις τελευταίες εβδομάδες, έχει προβεί στην
πώληση ενός MR tanker και ενός Ηandysize. Την
ίδια ώρα απέκτησε δύο secondhand bulk carriers,
ένα Supramax και ένα Kamsarmax, τα οποία θα
παραδοθούν στη Norden τον Απρίλιο του 2021.
«Για τους επόμενους δώδεκα μήνες βλέπουμε
ευνοϊκές συνθήκες και ενδεχόμενη άνοδο στην
αγορά των dry, καθώς η παγκόσμια οικονομία
ανακάμπτει από την πανδημία Covid-19», τόνισε
ο Jan Rindbo, CEO της Norden.
Η μεγαλύτερη επένδυση της DP World
στην Αφρική

Γεωπολιτική
–––
Οι βλέψεις του Λονδίνου μετά την εμπορική
συμφωνία με την ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο
κατέληξαν, στις 24 Δεκεμβρίου 2020, σε συμφωνία μετά από εννέα μήνες διαπραγματεύσεων.
Για «δίκαιη και ισορροπημένη» συμφωνία έκανε
λόγο η πρόεδρος της Κομισιόν. «Αξίζει να παλέψουμε γι’ αυτή τη συμφωνία. Έχουμε τώρα μια
δίκαιη και ισορροπημένη συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα προστατεύσει τα συμφέροντά
μας στην ΕΕ, θα διασφαλίσει θεμιτό ανταγωνισμό
και θα παράσχει προβλεψιμότητα για τις αλιευτικές μας κοινότητες. Η Ευρώπη προχωρά τώρα»,
σημείωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
Η Βρετανία κατέληξε σε εμπορική συμφωνία για
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το Brexit με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μόλις επτά
ημέρες πριν από την αποχώρηση της χώρας από
το μεγαλύτερο εμπορικό μπλοκ στον κόσμο.
«Συμφωνία επετεύχθη», δήλωσε πηγή της Ντάουνινγκ Στριτ. «Ανακτήσαμε τον έλεγχο των χρημάτων, των συνόρων, των νόμων, του εμπορίου και
των αλιευτικών υδάτων μας».
«Η συμφωνία συνιστά καταπληκτικά νέα για τις
οικογένειες και τις επιχειρήσεις σε κάθε τμήμα
του Ηνωμένου Βασιλείου. Υπογράψαμε την πρώτη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου που βασίζεται
σε μηδενικούς δασμούς και μηδενικές ποσοστώσεις η οποία έχει επιτευχθεί ποτέ με την ΕΕ».
«Επιτύχαμε αυτή τη μεγάλη συμφωνία για ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο σε χρόνο ρεκόρ
και υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, η οποία
προστατεύει την ακεραιότητα της εσωτερικής
αγοράς μας και τη θέση της Βόρειας Ιρλανδίας
μέσα σε αυτήν», κατέληξε.
Μετά τη συμφωνία με την ΕΕ για το Brexit, το
Λονδίνο επιδιώκει την υπογραφή εμπορικών
συμφωνιών με την Αυστραλία, τις ΗΠΑ, αλλά
και χώρες που βρίσκονται στην περιοχή ΙνδίαςΕιρηνικού Ωκεανού, όπως έγραψε πρόσφατα ο
υπουργός Εξωτερικών Ντομινίκ Ράαμπ στην εφημερίδα The Telegraph.
«Επιδιώκουμε την υπογραφή εμπορικών συμφωνιών από την Αυστραλία μέχρι τις ΗΠΑ, αλλά και
με ολόκληρο τον κόσμο. Ιδιαίτερα, με την περιοχή Ινδίας-Ειρηνικού, που αποτελεί μια τεράστια
αναπτυσσόμενη αγορά για το μέλλον».
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μεγάλη Βρετανία υπέγραψε στα μέσα του περασμένου Δεκεμβρίου
συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τη Σιγκαπούρη, τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της στη
Νοτιοανατολική Ασία, ανακοίνωσε το βρετανικό
Υπουργείο Διεθνούς Εμπορίου (DIT).
Η συμφωνία «θα παρέχει μια πύλη προς την Ασία
για τις επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και
θα κλειδώσει τα οφέλη της υπάρχουσας εμπορικής μας σχέσης», ανέφερε το DIT στη σχετική
ανακοίνωση.
Πρόκειται για το τελευταίο βήμα στη στρατηγική της Βρετανίας για «δημιουργία ενός δικτύου
εμπορικών συμφωνιών με δυναμικές οικονομίες
πολύ πέρα από την Ευρώπη». Τον Οκτώβριο, η
κυβέρνηση Τζόνσον υπέγραψε συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης με την Ιαπωνία, την
πρώτη σημαντική εμπορική συμφωνία της ως
ανεξάρτητο εμπορικό έθνος μετά το Brexit.
«Οι συμφωνίες φέρνουν το Ηνωμένο Βασίλειο
ένα βήμα πιο κοντά στην ένταξη στην TransPacific Partnership (CPTPP), μια συμφωνία υψηλών προδιαγραφών έντεκα χωρών του Ειρηνικού», αναφέρει το DIT.

Κίνηση-ματ για την αύξηση των θαλάσσιων μεταφορών
προς τον Όρμο της Βεγγάλης
Η ινδική κυβέρνηση συνήψε διακρατική συμφωνία με το Μπανγκλαντές, με σκοπό
να επιτρέπεται η απρόσκοπτη διέλευση εμπορευμάτων που προορίζονται για τη
Βορειοανατολική Ινδία μέσω των λιμένων Chattogram και Mongla του Μπανγκλαντές.
Ο υπουργός Ναυτιλίας της Ινδίας, Mansukh Mandavia, τόνισε στον εθνικό Τύπο στο
Δελχί ότι η συμφωνία θα είναι προς άμεσο όφελος και των δύο χωρών, ενώ θα
μειώσει σημαντικά το κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων από και προς τις βορειοανατολικές περίκλειστες περιφέρειες της Ινδίας. Πιο συγκεκριμένα, οι τρεις χερσαίες
πολιτείες της Ινδίας, Assam, Meghalaya και Tripura, θα έχουν βελτιωμένη πρόσβαση
στις διεθνείς διά θαλάσσης μεταφορές από τα λιμάνια Chattogram και Mongla. Η
συμφωνία υπεγράφη κατά την επίσημη επίσκεψη της πρωθυπουργού του Μπανγκλαντές, Sheikh Hasina, τον περασμένο μήνα στο Δελχί.
Μέχρι σήμερα, η μεταφορά εμπορευμάτων και αγαθών, κυρίως γεωργικής παραγωγής, βιοτεχνίας και πρώτων υλών, μέσω πλωτών οδών από την Καλκούτα και τα
γειτονικά ινδικά λιμάνια από και προς τις βορειοανατολικές επαρχίες της χώρας
περιοριζόταν αρκετά εξαιτίας της μεταφόρτωσης των φορτίων σε ποταμόπλοια
μέχρι 2.000 τόνων. Στο άμεσο μέλλον, τα φορτία από και προς τις συγκεκριμένες
περιοχές δεν θα καθυστερούν στους πολυσύχναστους λιμένες του ινδικού λιμενικού συστήματος, ενώ θα αποφεύγεται η χρονοβόρος και επικίνδυνη πολλές φορές
μεταφόρτωσή τους σε πλοιάρια. Η συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών θα αυξήσει
άμεσα τον όγκο των μεταφορών προς την περιοχή, μειώνοντας το κόστος της
παραποτάμιας και ενίοτε δυσλειτουργικής εγχώριας εφοδιαστικής αλυσίδας.
Ενδεικτικά επισημαίνεται ότι η απόσταση μεταξύ της πολιτείας Tripura στη βορειοανατολική Ινδία και της Καλκούτας είναι 1.500 χλμ., ενώ μέσω του πλησιέστερου
λιμένα του Μπανγκλαντές είναι μόλις 250 χλμ.
Ρωσικό εμπόριο και μεταφορές: Φλερτ
με Ινδία και Ιράν
Μετά τη συνέχιση των εμπορικών κυρώσεων της ΕΕ έναντι ρωσικών εταιρειών, η
Μόσχα δεν φαίνεται να στέκεται απαθής και ετοιμάζει τη διπλωματική και εμπορική επέλασή της στις αναδυόμενες ασιατικές αγορές. Σε αυτό το πλαίσιο, και ως
απάντηση προς τις Βρυξέλλες, ο αντιπρόεδρος της Ρωσίας, Αλεξάντερ Νόβακ,
δήλωσε πρόσφατα, μετά τη συνάντηση με τον υπουργό Πετρελαίου του Ιράν, Μπιζάν Ναμντάρ Ζανγκανέχ, ότι η Ρωσία και το Ιράν συνεργάζονται επί του παρόντος
σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων «εμπορικής και οικονομικής σπουδαιότητας».
Ο Ρώσος αξιωματούχος σημείωσε, μάλιστα, ότι «οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ιράν δεν χάνουν την προηγούμενη δυναμική τους, αλλά γίνονται
πιο ενεργές και ουσιαστικές», υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι οι σχέσεις ΡωσίαςΙράν στον ενεργειακό τομέα αναπτύσσονται με απόλυτη επιτυχία. Η επέκταση της
συνεργασίας στον τομέα της γεωργίας αλλά και η ανάπτυξη νέων «αρτηριών» για
τις μεταφορές παραμένουν στην ατζέντα της συνεργασίας τόσο μεταξύ Ρωσίας-Ιράν όσο και μεταξύ Ρωσίας-Ινδίας.
Σύμφωνα μάλιστα με το πρακτορείο Tass, o Ρώσος πρέσβης στην Ινδία, Νικολάι Κουντάσεφ, τόνισε ότι οι νέες αρτηρίες μεταφορών είναι απαραίτητες για τη βελτίωση
των συνδέσεων που αφορούν τις μονάδες παραγωγής με τα δίκτυα κατανάλωσης
των δύο χωρών. Επιπρόσθετα, η θαλάσσια σύνδεση μεταξύ του Τσενάι της Ινδίας
και του Βλαδιβοστόκ της Ρωσίας, που θα συνδέει την Ινδία και τη ρωσική Άπω Ανατολή, είναι επιβεβλημένη και συνιστά απόλυτη προτεραιότητα για τη Μόσχα. Στο
ίδιο πλαίσιο, η Ευρασιατική Οικονομική Ένωση (Εurasian Economic Union/EAEU)
μάλλον καλοβλέπει την άμεση δημιουργία ζώνης ελεύθερου εμπορίου με την Ινδία
κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, όπως δήλωσε πρόσφατα στα ρωσικά ΜΜΕ ο
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αναπληρωτής διευθυντής του τμήματος εμπορικής
πολιτικής της Ευρασιατικής Οικονομικής Επιτροπής, Μιχαήλ Τζέκεραφ. Αν και η Μόσχα επιθυμούσε και στο πρόσφατο παρελθόν το άνοιγμα των
αγορών της Ινδίας προς τους πέντε «στυλοβάτες»
της EAEU, οι παγκόσμιες εξελίξεις δεν επέτρεψαν
την υλοποίηση των προσπαθειών του Κρεμλίνου.
Η δημιουργία ζώνης ελεύθερου εμπορίου θα αλλάξει τις ρότες των μεταφορών, αφού θα διευκολύνει περαιτέρω τις εξαγωγές προϊόντων και αγαθών
μεταξύ κρατών της πρώην ΕΣΣΔ, με τεράστιες
δυνατότητες ανάπτυξης για τοπικές επιχειρήσεις
αλλά και διεθνή conglomerates της κεντρικής
Ασίας. Η γιγάντωση της επιρροής του Πεκίνου
σε χώρες όπως το Πακιστάν, η Μιανμάρ και η Σρι
Λάνκα αναγκάζει το Δελχί να στραφεί ακόμα και
σε διπλωματικές «λυκοφιλίες» με τη Μόσχα, όπως
αναφέρουν τα αμερικανικά ΜΜΕ.
Η Ευρασιατική Οικονομική Ένωση εξυπηρετεί
μια ενσωματωμένη κοινή αγορά, που αριθμεί 183
εκατ. κατοίκους και ένα ΑΕΠ που ξεπερνά τα
4 τρισ. δολάρια ΗΠΑ. Η Ένωση αποτελείται σήμερα από πέντε μέλη: την Αρμενία, το Καζακστάν, την
Κιργισία, τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.
Καλύτερες ημέρες για το Ιράν
και τον Κόλπο (;)
Ο πρόεδρος του Ιράν, Χασάν Ρουχανί, δήλωσε στα
τοπικά ΜΜΕ ότι η εποχή του οικονομικού πολέμου
που προώθησαν οι ΗΠΑ με στόχο την Ισλαμική
Δημοκρατία έχει πλέον «τελειώσει». Ο Ιρανός
πρόεδρος πρόσθεσε επίσης, κατά τη διάρκεια ομιλίας του, ότι στόχος των αμερικανικών «αλαζονικών δυνάμεων» ήταν να «κλείσουν τις επιχειρήσεις
στο Ιράν», ενώ δεν δίστασε να κατηγορήσει ευθέ-
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ως τον απερχόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ
Τραμπ, ως εμπνευστή του συγκεκριμένου οικονομικού πολέμου εναντίον της χώρας του.
Ο Ιρανός πρόεδρος φάνηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για το μέλλον της χώρας, επισημαίνοντας ότι
«πολλά υποσχόμενες ημέρες περιμένουν τον ιρανικό λαό». Ως γνωστόν, η τρέχουσα αμερικανική
κυβέρνηση από το 2018 επανεισήγαγε τις κυρώσεις εναντίον του Ιράν, τις οποίες είχε καταργήσει
η προεδρία Ομπάμα.
Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός Εξωτερικών του
Κατάρ, σεΐχης Mohammed bin Abdulrahman Al
Thani, δήλωσε ότι ο επικείμενος διάλογος μεταξύ
των παράκτιων κρατών του Περσικού Κόλπου θα
συμβάλει στην ειρήνη και στη σταθερότητα στην
περιοχή. «Μας ενδιαφέρει να διατηρήσουμε και να
παραμείνουμε σε διάλογο με χώρες της περιοχής,
αλλά και με το Ιράν», δήλωσε ο υπουργός κατά τη
διάρκεια πρόσφατης κοινής συνέντευξης Τύπου με
τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ
στη Μόσχα, ενώ πρόσθεσε ότι για το Κατάρ τα
γεωπολιτικά θέματα ασφάλειας στην περιοχή του
Κόλπου αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα.
Ο Καταριανός αξιωματούχος κάλεσε, επίσης, τα
Παλάτια στο Ριάντ, στο Άμπου Ντάμπι και στη
Μανάμα να εξετάσουν τρόπους για μείωση της
έντασης στον Περσικό Κόλπο, ενώ σημείωσε ότι
η κρίση στην περιοχή ξέσπασε όταν η Σαουδική
Αραβία και οι σύμμαχοί της –Μπαχρέιν, Αίγυπτος
και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα– διέκοψαν τους
διπλωματικούς και εμπορικούς δεσμούς με την
Ντόχα. Ο υπουργός συμπλήρωσε ότι η κρίση του
Περσικού Κόλπου θα πρέπει να επιλυθεί μέσω
«διαλόγου, σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας και
μη παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις των
κρατών».

Together, we can
improve seafarer safety
We have a dedicated, worldwide loss prevention team providing
Members with proactive and inclusive support
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Ο υπουργός επανέλαβε την απόφαση της κυβέρνησης στο Αλγέρι να επενδύσει με άμεσες και
έμμεσες επιδοτήσεις τόσο στην αγορά bulk
carriers για την εξυπηρέτηση των εθνικών αναγκών, αλλά και τη δυνατότητα δημιουργίας νέας
εταιρείας, σε συνεργασία με εθνικούς φορείς,
που θα εκσυγχρονίσει τη ναυπηγική βιομηχανία
της χώρας, η οποία παρακμάζει.
Ωστόσο, το μεγαλύτερο στοίχημα της κυβέρνησης στο Αλγέρι είναι η δημιουργία του νέου
μεγάλου λιμένα της χώρας, στο Cherchell, σημαντικό επίνειο της πρωτεύουσας. Υπουργοί της
κυβέρνησης περιγράφουν στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων τον νέο λιμένα ως «έργο του αιώνα», υπό την έννοια ότι θα ωφελήσει την «Αλγερία, τις αφρικανικές και τις γειτονικές χώρες»,
όπως δηλώνουν χαρακτηριστικά σε τοπικά ΜΜΕ.
Το νέο λιμάνι θα εξυπηρετεί περίπου 6,5 εκατ.
εμπορευματοκιβώτια και θα δημιουργηθεί ως
κέντρο συνδυασμένων μεταφορών και logistics
στην ευρύτερη περιοχή.
Η Ινδονησία εγκαινίασε ένα νέο,
στρατηγικής σημασίας, λιμάνι

Γαλάζια Οικονομία
–––
Ναυτιλία: το νέο στοίχημα της Αλγερίας
Σε τροχιά εκσυγχρονισμού εμφανίζεται η Αλγερία όχι μόνο ως προς τις λιμενικές υποδομές
αλλά και όσον αφορά τη διείσδυσή της ως απόλυτου πρωταγωνιστή στον μεταφορικό χάρτη
της βόρειας και δυτικής Αφρικής.
Αναφορικά με τον εκσυγχρονισμό των λιμένων, ο
υπουργός Μεταφορών της Αλγερίας αναγνώρισε
πρόσφατα σε τοπικά ΜΜΕ ότι οι υπάρχουσες
διοικήσεις «εξακολουθούν να αποτυγχάνουν στο
έργο τους» λόγω των ξεπερασμένων υποδομών
στους λιμένες της χώρας. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει την άμεση ανάγκη για την αγορά και τη
λειτουργία σύγχρονου εξοπλισμού στους κεντρικούς λιμένες της χώρας, προσαρμοσμένου στις
νέες ανάγκες της αγοράς, για τη δημιουργία πρόσθετων αποθηκευτικών χώρων και τερματικών
σταθμών για την υποδοχή εμπορευματοκιβωτίων,
αλλά και τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών ως προς την ασφαλή και άμεση μεταφορά φορτίων για τις ναυτιλιακές εταιρείες, τους
ναυλωτές αλλά και τις μεταφορικές εταιρείες.
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Ο πρόεδρος της Ινδονησίας, Joko Widodo, εγκαινίασε πρόσφατα το λιμάνι Patimban, το οποίο
βρίσκεται στην πόλη Subang, 90 μίλια μακριά από
την Τζακάρτα.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Ινδονήσιος πρόεδρος, το νέο λιμάνι θα κατέχει στρατηγικής
σημασίας ρόλο για την τόνωση της οικονομίας
της χώρας, η οποία έχει πληγεί από την πανδημία
και κατέγραψε ύφεση το γ΄ τρίμηνο μετά από
22 χρόνια. Η επένδυση για το νέο λιμάνι ανέρχεται στα $3,07 δισ. και, σύμφωνα με τοπικά μέσα,
σε αυτή συμμετέχουν και ιαπωνικά κεφάλαια. Το
Patimban αναμένεται να αποσυμπιέσει το λιμάνι
του Tanjung Priok, στο οποίο συχνά καταγράφονται συμφορήσεις πλοίων και καθυστερήσεις.
«Εν μέσω πανδημίας, ένα από τα πλέον στρατηγικά projects της χώρας έχει ολοκληρωθεί»,
ανέφερε ο Joko Widodo, προσθέτοντας: «Είμαι
βέβαιος ότι, με τη στρατηγική του θέση, το
Patimban θα αποτελέσει κλειδί για τη σύνδεση
τριών κλάδων: της βιομηχανίας, της γεωργίας και
των εξαγωγών».
Στόχος της ινδονησιακής κυβέρνησης, με την
ολοκλήρωση του νέου λιμένα, είναι η αύξηση της
ανταγωνιστικότητας των εξαγωγών της χώρας,
ιδιαίτερα αυτοκινήτων.
Πρόσφατα, μάλιστα, ο Ινδονήσιος υπουργός
Μεταφορών, Budi Karya Sumadi, επιβεβαίωσε
ότι οι πρώτες εξαγωγές από το Patimban θα
περιλαμβάνουν 140 αυτοκίνητα των Toyota και
Daihatsu προς το Μπρουνέι.

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ - ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το στοίχημα του Ιράκ έναντι της Διώρυγας
του Σουέζ
H κυβέρνηση του Ιράκ υπέγραψε πρόσφατα
συμφωνία αξίας $2,625 δισ. με τη νοτιοκορεατική Daewoo Engineering & Construction για την
κατασκευή της πρώτης φάσης του νέου λιμανιού
Grand Faw στα νότια της χώρας.
Το πολυαναμενόμενο έργο, το οποίο επανειλημμένως έχει καθυστερήσει, αποτελεί ένα από
τα πολλά projects με τα
οποία το Ιράκ φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια
συντομότερη
αρτηρία
μεταφοράς εμπορευμάτων μεταξύ Μέσης Ανατολής και Ευρώπης, παρακάμπτοντας τη Διώρυγα του
Σουέζ.
Το συμβόλαιο, το οποίο,
σύμφωνα με δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου,
υπεγράφη την Κυριακή
27 Δεκεμβρίου 2020, ορίζει ότι η νοτιοκορεατική εταιρεία θα αναλάβει
κατασκευαστικές εργασίες που περιλαμβάνουν
πέντε αγκυροβόλια για
την εκφόρτωση πλοίων.
Η Daewoo θα πραγματοποιήσει επίσης εργασίες
βυθοκόρησης και γεώτρησης για τη δημιουργία
καναλιού πλοήγησης, που
θα διευκολύνει την πρόσβαση των πλοίων στον
νέο λιμένα.
Με την ολοκλήρωση της
πρώτης φάσης, το λιμάνι
Grand Faw θα μπορεί να
δέχεται 3 εκατ. containers.
Οι τέσσερις φάσεις του
έργου εκτιμάται ότι θα
ολοκληρωθούν σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια.
Η νέα πραγματικότητα
για τον χάρτη
εμπορικών μεταφορών
της Κεντρικής Ασίας
Διαρκής άνοδος καταγράφεται στις εμπορικές μετα-
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φορές μεταξύ Αζερμπαϊτζάν-Γεωργίας και Τουρκίας, αλλάζοντας τη ρότα στις μεταφορές προϊόντων
κυρίως από την Κεντρική Ασία. Ο κύριος όγκος
των εμπορευμάτων μεταφέρεται από το λιμάνι
του Turkmenbashi στο Τουρκμενιστάν μέσω της
Κασπίας προς το λιμάνι του Μπακού, στη συνέχεια μεταφορτώνεται σε τρένα προς τον διεθνή
σιδηροδρομικό σταθμό Akhalkalaki της Γεωργίας
και μετέπειτα προς την Τουρκία.
Ο νέος άξονας συνδυασμένων μεταφορών, που
διασχίζει τέσσερα κράτη, ξεκίνησε να λειτουργεί
στις 30 Οκτωβρίου 2017 και ο όγκος της μεταφοράς φορτίων, κυρίως γεωργικών και βιοτεχνικών
προϊόντων, αυξάνεται συνεχώς. Σύμφωνα με το
αζερικό πρακτορείο ειδήσεων, μέχρι στιγμής, από
την έναρξη της λειτουργίας του, o όγκος φορτίων που έχει μεταφερθεί με εμπορευματοκιβώτια
ξεπερνά τα 21.260 TEUs, ενώ εντός του 2020 ο
αριθμός αυτός ξεπέρασε τα 10.770 TEUs.
Το λιμάνι του Corpus Christi ψηφίζει LNG
Το λιμάνι του Corpus Christi αποτελεί ένα ακόμα
μέλος της πρωτοβουλίας SEA/LNG, η οποία έχει
ως στόχο την επιτάχυνση της υιοθέτησης του
LNG ως ναυτιλιακού καυσίμου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της SEA/LNG, πρόκειται για το τέταρτο λιμάνι της Βόρειας Αμερικής που εντάσσεται στην εν λόγω πρωτοβουλία.
Ωστόσο, το λιμάνι του Corpus Christi είναι το
πρώτο στον στρατηγικής σημασίας Κόλπο του
Μεξικού που μετέχει στην πρωτοβουλία.
«Το λιμάνι του Corpus Christi είναι ένα από τα
μεγαλύτερα λιμάνια ενέργειας που αμέσως εκτίμησε τη σημασία του LNG για τις υπηρεσίες
bunkering που προσφέρει. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε το καινοτόμο
αυτό λιμάνι ως μέλος μας, σε μια περίοδο κατά
την οποία η ναυτιλιακή βιομηχανία συνεχίζει να
εργάζεται προς την απανθρακοποίηση των δραστηριοτήτων της», σχολίασε o Peter Keller, πρόεδρος της SEA/LNG.
O ίδιος πρόσθεσε ότι τα λιμάνια οδηγούν την
απανθρακοποίηση του κλάδου και το LNG ως
ναυτιλιακό καύσιμο αποτελεί τη μοναδική βιώσιμη επιλογή για τη μείωση των εκπομπών. Το
τελευταίο διάστημα, ένας από τους μεγαλύτερους αμερικανικούς λιμένες σε όρους διακίνησης
φορτίων έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου
στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών του δεσμεύσεων. Συγκεκριμένα καλύπτει εξ ολοκλήρου τις
ενεργειακές ανάγκες του από ανανεώσιμες πηγές,
έχει υιοθετήσει υβριδικές και ηλεκτρικές καινοτομίες, ενώ προωθεί προηγμένες λύσεις για τη
μείωση των GHG εκπομπών.
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Επιβατηγός Ναυτιλία
–––
Carnival Cruise: Ένα ακόμα εντυπωσιακό
κρουαζιερόπλοιο στον στόλο της
Ενώ η βιομηχανία της κρουαζιέρας θέλει να διαγράψει όσο το δυνατόν συντομότερα το 2020
και να επιστρέψει στο «business as usual» το
2021, η Carnival Cruise Line παρέλαβε στις 18
Δεκεμβρίου 2020 ένα ακόμα κρουαζιερόπλοιο.
Συγκεκριμένα, η Carnival Cruise Line παρέλαβε
το κρουαζιερόπλοιο «Mardi Gras» από τα φινλανδικά ναυπηγεία Meyer Turku. Πρόκειται για
ένα κρουαζιερόπλοιο μεταφορικής ικανότητας
περίπου 5.200 επιβατών, μήκους 340 μ. και πλάτους 42 μ. Χαρακτηριστικό είναι επίσης το γεγονός ότι οι κύριες μηχανές του πλοίου θα χρησιμοποιούν LNG ως καύσιμο.
«Η παράδοση [του κρουαζιερόπλοιου] αποτελεί
ένα σημαντικό βήμα για το ναυπηγείο, ιδιαίτερα

148

κάτω από αυτές τις συνθήκες της πανδημίας»,
τονίζεται στην ανακοίνωση της Meyer Turku.
Το «Mardi Gras» αναμένεται να ξεκινήσει τα
ταξίδια του τον Απρίλιο του 2021 από το λιμάνι
Canaveral στη Φλόριντα των ΗΠΑ.
BC Ferries: Στο νερό το τέταρτο Salish Class
επιβατηγό πλοίο καύσης LNG
Η καναδική εταιρεία BC Ferries συνεχίζει την
υλοποίηση του προγράμματος «Clean Futures
Plan» με την καθέλκυση του τέταρτου επιβατηγού της πλοίου, κατηγορίας Salish, το οποίο θα
αξιοποιεί το LNG ως καύσιμο.
Το πλοίο καθελκύστηκε στο ναυπηγείο Remontowa Shipbuilding S.A. στο Γκντανσκ της Πολωνίας και, σύμφωνα με την ανακοίνωση της BC
Ferries, οι εργασίες θα συνεχιστούν μέχρι τις
προγραμματισμένες θαλάσσιες δοκιμές (sea
trials) στα τέλη του 2021.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση των θαλάσσιων
δοκιμών, το πλοίο θα κάνει το ταξίδι των 10.440
ν.μ. από το Γκντανσκ της Πολωνίας στη Βρετανι-

κή Κολούμπια, στις αρχές του 2022, για την τελική προετοιμασία πριν από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πλοίο θα εκτελεί δρομολόγια
στα Νησιά του Νότιου Κόλπου της Βρετανικής Κολούμπια
το 2022 και είναι πανομοιότυπο με τα τρία πλοία Salish Class
της εταιρείας, τα οποία κατασκευάστηκαν από το ναυπηγείο
Remontowa, εκ μέρους της BC Ferries, μεταξύ του 2016 και
του 2017.
Το σκάφος, μήκους 107 μ. και κατηγορίας (Class) Salish, έχει
μεταφορική ικανότητα τουλάχιστον 138 οχημάτων και έως
600 επιβατών και μελών πληρώματος. Η σχεδίαση και η
τεχνολογία των κύριων μηχανών του επιτρέπουν τη λειτουργία του τόσο σε καύσιμο LNG όσο και σε καύσιμο εξαιρετικά
χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο (ultra-low sulphur diesel).
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η χρήση κυρίως του LNG ως
καυσίμου θα έχει ως αποτέλεσμα μειωμένες εκπομπές καθώς
και μειωμένο κόστος λειτουργίας για την BC Ferries.
Ακτοπλοϊκή σύνδεση Zeebrugge-Hull:
Το τέλος μιας εποχής είναι γεγονός
Tην Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020, το τελευταίο πορθμείο που
συνέδεε τη Φλάνδρα με την Αγγλία εκτέλεσε το δρομολόγιο
Zeebrugge-Hull, σηματοδοτώντας την αρχή του τέλους μιας
46χρονης ιστορίας.
Το 1974, με την προσχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου στην
ΕΕ, ξεκίνησε μια νέα ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ Zeebrugge
και Hull για τη μεταφορά αυτοκινήτων και επιβατών προς τα
βόρεια και κυρίως προς τη Σκωτία, παρακάμπτοντας έτσι την
οδική μεταφορά από το Ντόβερ, που απαιτούσε περισσότερο χρόνο.
Έκτοτε η σύνδεση δεν σταμάτησε ποτέ να εξυπηρετεί επιβάτες και οχήματα. Τα τελευταία χρόνια, πορθμεία διαχείρισης
της P&O Ferries εξυπηρετούσαν τα εν λόγω δρομολόγια.
Η εξέλιξη αυτή προφανώς δεν έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία,
δεδομένου ότι στις αρχές του περασμένου Οκτωβρίου η
P&O Ferries είχε ανακοινώσει ότι η τακτική γραμμή καθίσταται πλέον ζημιογόνος λόγω της πανδημίας και ότι επρόκειτο
να καταργηθεί, προσθέτοντας ότι τα πλοία της εταιρείας, το
«Pride of York» και το «Pride of Bruges», τα οποία ανακαινίστηκαν πρόσφατα, θα ετίθεντο εκτός λειτουργίας.
Στις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου, το «Pride of York»
απέπλευσε από το Hull για τελευταία φορά με προορισμό το
Ρότερνταμ. Μάλιστα το πλοίο ήταν παροπλισμένο στον βρετανικό λιμένα από τον Απρίλιο του 2020.
Χαρακτηριστικά ήταν και τα λόγια του πλοιάρχου: «Θα ήθελα
να σας τονίσω ότι πρόκειται για το τελευταίο ταξίδι στην εν
λόγω γραμμή. Η τελευταία φορά από το Zeebrugge στο Hull.
Είναι πράγματι το τέλος μιας εποχής».

ΝΕΟΤΕΥΚΤΑ

Sun Enterprises Ltd.
«ΑPHRODITE»
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Το νεότευκτο VLCC «ΑPHRODITE» της Sun Enterprises Ltd.
Ένα ακόμα νεότευκτο πλοίο πρόσθεσε πρόσφατα στον
στόλο της η Sun Enterprises Ltd., εξέλιξη η οποία αποτελεί
σημαντικό επίτευγμα για την εταιρεία, δεδομένων των
δύσκολων συνθηκών που έχουν προκύψει διεθνώς από
την πανδημία. Ο λόγος για το τύπου VLCC «ΑPHRODITE»,
το οποίο κατασκευάστηκε από τα ιαπωνικά ναυπηγεία
Japan Marine United (JMU) με βάση τις πλέον προηγμένες
προδιαγραφές ναυπηγικού σχεδιασμού.
Παράλληλα, η Sun Enterprises Ltd. παρέλαβε πρόσφατα από τα ναυπηγεία
Hyundai Mipo Dockyard της Νότιας Κορέας τα δεξαμενόπλοια τύπου MR
«ALFIOS», «ΑTHINA» και «ΙΟΑΝΝΙS ZAFIRAKIS».

Όνομα πλοίου
«ΑPHRODITE»

Nηογνώμονας
ABS

Τύπος πλοίου
VLCC

ΙΜΟ Νο
9874210

Έτος παραλαβής
2020

DWT
301.000

Ναυπηγείο
Japan Marine United

GRT
157.500

Σημαία
Bahamas

Μήκος
330 μ.

Τεχνολογία
& Ναυπηγική
Πληθαίνουν τα εγχειρήματα για
εναλλακτικές τεχνολογίες πρόωσης πλοίων

Επιμέλεια:
Στάθης Μπίρμπας
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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 εταιρειών
και ινστιτούτων του ιδιωτικού τομέα και του ακαδημαϊκού χώρου θα συνεργαστούν με σκοπό τη
μελέτη και την εκμετάλλευση του υδρογόνου και
της αιολικής ενέργειας στον ναυτιλιακό τομέα.
Κατά την υλοποίηση του καινοτόμου «Wind
Hunter Project» θα εφαρμοστούν και θα αξιολογηθούν: α) τεχνολογίες πρόωσης μέσω της
εκμετάλλευσης αιολικής ενέργειας, β) τεχνολογίες με τις οποίες πραγματοποιείται μετατροπή
της αιολικής ενέργειας και αξιοποίησή της για την
παραγωγή υδρογόνου.
Στο εγχείρημα συμμετέχουν οι παρακάτω εταιρείες και φορείς: Ouchi Ocean Consultant Inc.,
National Maritime Research Institute (NMRI),
Port and Aviation Technology (MPAT), Smart
Design Co. Ltd., Graduate School of Frontier
Sciences – University of Tokyo, West Japan Fluid
Engineering Laboratory Co. Ltd., ClassNK.
Η εταιρεία Mitsui O.S.K. Lines διεξάγει ταυτόχρονα έρευνα, στο πλαίσιο του εταιρικού της
εγχειρήματος «Wind Challenger Project», για

την ανάπτυξη συστημάτων αιολικής πρόωσης.
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 τροφοδοτούνται
από στρόβιλο παραγωγής ενέργειας (Power
generation turbine).
Στο πρώτο στάδιο του «Wind Challenger
Project», οι εν λόγω τεχνολογίες θα εφαρμοστούν σε ένα yacht, με στόχο τη μελέτη της βιωσιμότητας των συγκεκριμένων τεχνολογιών και
στη συνέχεια την αξιολόγηση της ενεργειακής
απόδοσης των επιμέρους συστημάτων.
Οι ξεχωριστές διαθέσιμες τεχνολογίες θα εξασφαλίζουν ικανοποιητικές ταχύτητες πλεύσης ανεξαρτήτως των θαλάσσιων και καιρικών συνθηκών.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της MOL, το εγχείρημα αποσκοπεί στον πλήρη περιορισμό GHG
αέριων ρύπων κατά τη λειτουργία των πλοίων.
Περιστρεφόμενοι κύλινδροι
προς τη βελτιστοποίηση
της ενεργειακής απόδοσης πλοίων
Μια νέα συμφωνία συνεργασίας για τη μελέτη
και την κατασκευή ενεργειακά αποδοτικών και
εξοπλισμένων με περιστρεφόμενους κυλίνδρους
(rotor sails) πλοίων υπογράφηκε από τον βρετανικό νηογνώμονα Lloyd’s Register, την εταιρεία
Anemoi Marine Technologies και το Ινστιτούτο
Ανάπτυξης και Έρευνας Εμπορικών Πλοίων της
Σαγκάης (SDARI).
Τρία φορτηγά πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου, μεταφορικής ικανότητας 85.000 dwt, 210.000
dwt και 325.000 dwt αντίστοιχα, έχουν προταθεί για τη μελέτη. Επίσης έχει προταθεί η μελέτη
δύο δεξαμενόπλοιων 50.000 dwt και 114.000 dwt,
καθώς και ενός μεγαλύτερου μεγέθους VLCC.
Ο Lloyd’s Register θα επιβλέψει τις διαδικασίες
σχεδίασης και εφαρμογής των συστημάτων αιολικής πρόωσης στα συγκεκριμένα πλοία.
Στόχος του εγχειρήματος είναι η αντιμετώπιση
μίας εκ των κύριων προκλήσεων που συναντώνται κατά την ευρεία εφαρμογή της εν λόγω
τεχνολογίας και που δεν είναι άλλη από τη
συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων
μερών – κατασκευαστών, σχεδιαστών, νομοθετών
και πλοιοκτητών.
Παράλληλα με τη μελέτη για τη συγκεκριμένη
τεχνολογία αιολικής πρόωσης, θα διερευνηθούν
και ζητήματα σχετικά με τη βελτιστοποίηση της
μορφολογίας της γάστρας, την ανάπτυξη αποδοτικότερων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και
την τροποποίηση των λειτουργικών απαιτήσεων
των πλοίων.

Με την ολοκλήρωση του εγχειρήματος πρόκειται να εξαχθούν χρήσιμα
συμπεράσματα για τη λήψη αποφάσεων από τους πλοιοκτήτες σχετικά
με την εγκατάσταση των εν λόγω τεχνολογιών τόσο σε πλοία μεταφοράς
ξηρών όσο και υγρών φορτίων.
Συμμαχία για την κατασκευή δεξαμενόπλοιου καύσης αμμωνίας
Η εταιρεία Wärtsilä και ο νορβηγικός ναυτιλιακός όμιλος Grieg Star συμμετέχουν σε ένα εγχείρημα, υπό την ονομασία «MS Green Ammonia», το
οποίο αποσκοπεί στη σχεδίαση και στην κατασκευή ενός δεξαμενόπλοιου
που αξιοποιεί την «πράσινη» αμμωνία ως καύσιμο. Το εγχείρημα έχει εξασφαλίσει κρατική χρηματοδότηση, μέσω του νορβηγικού προγράμματος
«Pilot-E», ύψους 46,3 εκατ. NOK (5,4 εκατ. ευρώ), και η παράδοση του
πλοίου αναμένεται το 2024.
Σύμφωνα με ανακοινώσεις των εταιρειών, το δεξαμενόπλοιο θα δρομολογηθεί προς μεταφορά «πράσινης» αμμωνίας από ένα εργοστάσιο παραγωγής στο Berlevåg της Νορβηγίας σε διάφορες τοποθεσίες και τελικούς
χρήστες.
Ο σχεδιασμός, το μέγεθος και ο όγκος του πλοίου θα εξαρτηθούν από την
αγορά και το ενδιαφέρον των τελικών χρηστών. Ωστόσο, σύμφωνα με την
ανακοίνωση, σχετικά με το «MS Green Ammonia», έχουν ήδη υπογραφεί
δηλώσεις πρόθεσης συνεργασίας (Letters of Intent) με μεγάλες εταιρείες
της βιομηχανίας.
Πρόσω ολοταχώς για τα πρώτα πλοία υδρογόνου
μηδενικών εκπομπών
Το πρόγραμμα «Topeka» του νορβηγικού ομίλου Wilhelmsen –για την κατασκευή των πρώτων πλοίων υδρογόνου μηδενικών εκπομπών– εξασφάλισε
χρηματοδότηση 219 εκατ. NOK από τη νορβηγική κρατική εταιρεία Enova.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση θα επιτρέψει στην Wilhelmsen να αναπτύξει περαιτέρω την τεχνολογία που απαιτείται για την υποστήριξη του φιλόδοξου εγχειρήματος.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη ναυπήγηση δύο Ro-Ro πλοίων, τα οποία θα
εκτελούν δρομολόγια θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων. Όπως
χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας, τα δύο πλοία θα
είναι τα πρώτα εμπορικά πλοία που θα αξιοποιούν το υδρογόνο ως καύσιμο.
Μεταξύ άλλων υπηρεσιών, τα πλοία θα μεταφέρουν εμπορεύματα σε υπε-

ράκτιες υποδομές κατά μήκος της νορβηγικής
δυτικής ακτής, καθώς επίσης και ειδικής σχεδίασης εμπορευματοκιβώτια μεταφοράς υγροποιημένου υδρογόνου σε επιμέρους σταθμούς ανεφοδιασμού.
Σύμφωνα με τις δηλώσεις του διευθύνοντος
συμβούλου της Enova, Nils Kristian Nakstad, για
την επίτευξη θαλάσσιων μεταφορών μηδενικών
εκπομπών είναι απαραίτητη η ανάπτυξη νέας
τεχνολογίας. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι μπαταρίες
πρόκειται να καλύψουν μόνο μερικώς τις ανάγκες
του τομέα και γι’ αυτόν τον λόγο η εισαγωγή νέων
καυσίμων μηδενικών εκπομπών είναι ζωτικής
σημασίας για την επίτευξη του στόχου μείωσης
των καυσαερίων.
Ανάπτυξη της ψηφιακής σχεδίασης πλοίων
Το κινεζικό ναυπηγείο Jiangnan Shipyard Co.
Ltd. έλαβε Έγκριση επί της Αρχής (Approval in
Principle) από τον βρετανικό νηογνώμονα Lloyd’s
Register (LR) για τον ψηφιακό σχεδιασμό πλοίου
Very Large Gas Carrier (VLGC). Όπως αναφέρεται
στην ανακοίνωση, πρόκειται για την πρώτη AiP που
δίνεται για ψηφιακό σχεδιασμό VLGC στην Κίνα.
Στον συγκεκριμένο ψηφιακό σχεδιασμό VLGC
δόθηκαν οι χαρακτήρες κωδικοποίησης «Digital
SAFE (AL2)», «Digital MAINTAIN (AL2)», «Digital
PERFORM (AL3)» και «Cyber SECURITY», επιβεβαιώνοντας τη συμμόρφωσή του με τον κανονισμό «ShipRight» του βρετανικού νηογνώμονα.
Το ψηφιακό VLGC ενσωματώνει μια πλατφόρμα
συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, είναι εξοπλισμένο με σύστημα διαχείρισης ενεργειακής απόδοσης και ένα «ευφυές» σύστημα ναυσιπλοΐας.
Η ψηφιακή σχεδίαση προβλέπει επίσης ένα
σύστημα επίβλεψης, το οποίο συλλέγει και παρέχει, τόσο στο πλήρωμα του πλοίου όσο και στο
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προσωπικό της ξηράς, δεδομένα για τη λήψη
αποτελεσματικών και ασφαλών αποφάσεων λειτουργίας και συντήρησης του πλοίου. Σύμφωνα
με την ανακοίνωση, οι συγκεκριμένες τεχνολογίες συμβάλλουν στη βελτίωση της απόδοσης και
της ασφάλειας των πλοίων, στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και στην απλοποίηση της διαχείρισής τους.
Επιπρόσθετα, η ασφάλεια δικτύου του νέου σχεδιασμού πλοίου είναι αναβαθμισμένη, μέσω της
εφαρμογής ενός συνόλου προδιαγραφών ασφαλείας δικτύου και ψηφιακών συστημάτων, οι οποίες προέκυψαν ύστερα από διεξαγωγή μελετών
αξιολόγησης κινδύνου. Με άλλα λόγια, το ψηφιακό VLGC τηρεί τους όρους του προηγμένου
πλαισίου ασφαλείας δικτύου της κλάσης.
Προηγμένο σύστημα παραγωγής ισχύος
δυαδικού κύκλου σε VLOC
Ο ιαπωνικός κολοσσός Mitsui O.S.K. Lines Ltd.
ανακοίνωσε πρόσφατα την εγκατάσταση ενός
συστήματος παραγωγής ισχύος τεχνολογίας
δυαδικού κύκλου (binary cycle power generation
system) σε ένα νεότευκτο VLOC (Very Large Ore
Carrier). Η ιδιοκτήτρια εταιρεία Shunzan Kaiun
Co. Ltd. έχει υπογράψει συμφωνία ναύλωσης του
συγκεκριμένου πλοίου με τη MOL. Στην έρευνα
για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου συστήματος συμμετείχαν η MOL και η Kobe Steel.
Το πιλοτικό εγχείρημα σηματοδοτεί την πρώτη
εφαρμογή ενός συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος δυαδικού κύκλου σε ένα VLOC
και αποσκοπεί στη δοκιμή της απόδοσης και
της αντοχής του συστήματος υπό πραγματικές
συνθήκες λειτουργίας στη θάλασσα. Το σύστημα
αξιοποιεί την παραγόμενη θερμότητα από την
ψύξη του αέρα σαρώσεως (scavenging air) της
κύριας μηχανής του πλοίου, μια προσέγγιση με
ελάχιστες εφαρμογές στο παρελθόν.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η δυναμικότητα
παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος του συστήματος
ανέρχεται στα 100 kW. Η αρχή λειτουργίας του
συστήματος βασίζεται στη θέρμανση-εξάτμιση
του συνεργαζόμενου ψυκτικού μέσου (working
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refrigerant medium), το οποίο έχει χαμηλότερο
σημείο βρασμού από το νερό, και στην αξιοποίηση των παραγόμενων ποσοτήτων ατμού για την
κίνηση ενός στροβίλου και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωση, η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από
το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βοηθητική πηγή ισχύος για την κύρια μηχανή του
πλοίου και να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου.
Τεχνολογίες τηλεχειρισμού και αυτόνομης
πλοήγησης σε πλοία
Ο ρωσικός νηογνώμονας ανακοίνωσε την Έγκριση επί της Αρχής (Approval in Principle – AiP)
του συστήματος τηλεχειρισμού και αυτόνομης
πλοήγησης «a-Nav», της ρωσικής εταιρείας JSC
Kronshtadt Technologies.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, για την έγκριση του
συστήματος «a-Nav», ο ρωσικός νηογνώμονας
ακολούθησε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, εξετάζοντας εκτενώς τις τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια, τα επιμέρους εξαρτήματα καθώς
και την αξιολόγηση των διατάξεων ασφαλείας
που προσφέρει το σύστημα.
•
Αναλυτικά, το «a-Nav» αποτελείται από:
•
Αυτόνομο σύστημα πλοήγησης.
•
Σύστημα οπτικής παρακολούθησης και
ανάλυσης δεδομένων.
•
Κεντρική μονάδα σταθερού ή κινητού
τηλεχειρισμού (fixed or mobile remote
control centre).
Επιπρόσθετα, το «a-Nav» μπορεί να περιλαμβάνει ακόμα σύστημα ελέγχου κίνησης και ελιγμών
(motion and maneuvering control system) καθώς
και σύστημα ελέγχου και επίβλεψης των βοηθητικών μηχανημάτων και του συστήματος πρόωσης
(ship’s propulsion plant and machinery control
and monitoring).
Επί του παρόντος, το σύστημα «a-Nav» είναι
εγκατεστημένο σε τρία πλοία του ρωσικού νηογνώμονα, τα οποία συμμετέχουν σε θαλάσσιες
δοκιμές (sea trials) αυτόνομων πλοίων που γίνονται υπό την αιγίδα της ρωσικής σημαίας.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ανακοίνωση,
από τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων δοκιμών θα εξαρτηθεί και η απόφαση για την εγκατάσταση των προηγμένων συστημάτων αυτόνομης
πλοήγησης σε συμβατικά επανδρωμένα πλοία,
ώστε τα συστήματα αυτά να λειτουργήσουν μαζί
και παράλληλα με τα υπάρχοντα συστήματα ναυσιπλοΐας.
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Οι ρωσικές Lukoil και Gazprom προχωρούν με το
πλάνο τους για τη δημιουργία ενός joint venture,
με στόχο την ανάπτυξη δύο πεδίων πετρελαίου
και φυσικού αερίου στην περιοχή Nenets στα
βόρεια της χώρας.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Gazprom σε ανακοίνωσή της, οι δύο εταιρείες είχαν συμφωνήσει
τους όρους του joint venture, το οποίο ανακοινώθηκε τον Ιούνιο του 2018, στο πλαίσιο του
project εμπορικής εκμετάλλευσης των αποθεμάτων των πεδίων Vaneyvisskoye και Layavozhskoy.
Τα δύο πεδία ανακαλύφθηκαν στις αρχές της
δεκαετίας του 1970. Τα συνδυασμένα ανακτήσιμα
αποθέματα εκτιμώνται σε 225 δισ. κ.μ. φυσικού
αερίου και 75 εκατ. βαρέλια πετρελαίου.
Το joint venture αρχικά θα επικεντρωθεί στην
έρευνα και στη σχεδίαση υποδομών και εγκαταστάσεων παραγωγής. Το πλάνο των δύο ρωσικών
εταιρειών περιλαμβάνει τη μεταφορά φυσικού
αερίου από τα δύο πεδία μέσω αγωγών και τη
μεταφορά πετρελαίου σε τερματικό εξαγωγών
του λιμανιού Varandey, τον οποίο διαχειρίζεται η
Gazprom.

Οι Lukoil και Gazprom διατηρούν μακρόχρονη
συνεργασία. Η Lukoil πουλά φυσικό αέριο σε
πεδία της Gazprom στην περιοχή Yamal-Nenets
στη δυτική Σιβηρία αντί να το παραδίδει απευθείας σε τελικούς καταναλωτές.
Νωρίτερα η Gazprom είχε ανακοινώσει ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με τη Νοvatek για τη δημιουργία joint venture με στόχο την ανάπτυξη του
πεδίου North Vrangelevsky στη Θάλασσα Τσούκτσι στη ρωσική Αρκτική.
Διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου:
Ηλεκτρίστηκε το μεγαλύτερο υποβρύχιο
καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος
παγκοσμίως
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε από τον ΑΔΜΗΕ,
στις 23 Δεκεμβρίου 2020, η ηλέκτριση του πρώτου υποβρύχιου καλωδίου που διασυνδέει την
Κρήτη με το ηπειρωτικό σύστημα, το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη υποθαλάσσια διασύνδεση
εναλλασσόμενου ρεύματος παγκοσμίως.
Η ολοκλήρωση της 24ωρης δοκιμαστικής ηλέκτρισης σηματοδοτεί μια ιστορική επιτυχία
για τον διαχειριστή και τις ανάδοχες εταιρείες,
καθώς αντεπεξήλθαν με αποτελεσματικότητα και

αναζητηθούν οι βέλτιστες λύσεις, όπως υπογειοποιήσεις γραμμών μεταφοράς, όπου αυτό είναι
δυνατό.
Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 356 εκατ.
ευρώ και υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση
της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με
δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ).
Τουρκία και Αζερμπαϊτζάν δίνουν τα χέρια
και για νέο αγωγό φυσικού αερίου

τεχνική επάρκεια σε σημαντικές τεχνολογικές προκλήσεις, υπερβαίνοντας
σε μεγάλο βαθμό ό,τι έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα σε αντίστοιχα διεθνή
έργα. Σημειώνεται ότι το ανατολικό κύκλωμα της διασύνδεσης απαρτίζεται
από τα εξής επιμέρους έργα:
•
Υποβρύχιο καλώδιο 132 χλμ. ανάμεσα σε Χανιά και Νεάπολη
Λακωνίας (ανάδοχη εταιρεία PRYSMIAN).
•
Υπόγεια καλώδια 42 χλμ. σε Κρήτη και Πελοπόννησο (ανάδοχες
εταιρείες ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. και FULGOR Α.Ε.).
•
Νέος υποσταθμός στην Ανατολική Πελοπόννησο και αναβάθμιση
του υφιστάμενου υποσταθμού στα Χανιά (ΤΕΡΝΑ Α.Ε.).
Η διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου αποκαλείται «η διασύνδεση των
ρεκόρ», καθώς πρόκειται:
•
Για τη μεγαλύτερη σε μήκος καλωδιακή διασύνδεση εναλλασσόμενου
ρεύματος παγκοσμίως (174 χλμ.).
•
Για τη μεγαλύτερη σε μήκος υποβρύχια καλωδιακή διασύνδεση
υψηλής τάσης με τριπολικό καλώδιο τεχνολογίας μόνωσης XLPE
παγκοσμίως (132 χλμ.).
•
Για τη βαθύτερη υποβρύχια καλωδιακή διασύνδεση υψηλής τάσης με
τριπολικό καλώδιο τεχνολογίας μόνωσης XLPE παγκοσμίως (βάθος
1.000 μ.).
Το έργο περιλαμβάνει, επίσης, σημαντικές διαχειριστικές προκλήσεις,
καθώς η νέα διασύνδεση εκτείνεται από τη Μεγαλόπολη έως τα Χανιά και
το Ηράκλειο Κρήτης, περιλαμβάνοντας οκτώ πόλεις στον σχεδιασμό του.
Στο πλαίσιο αυτό, ο ΑΔΜΗΕ ήρθε σε διαβούλευση με τοπικούς φορείς και
αρμόδιες αρχές, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τυχόν οχλήσεις και να

To κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Αζερμπαϊτζάν APA ανακοίνωσε ότι στο αμέσως επόμενο
διάστημα θα υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας
μεταξύ του Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών
Πόρων της Δημοκρατίας της Τουρκίας και του
Υπουργείου Ενέργειας της Δημοκρατίας του
Αζερμπαϊτζάν, το οποίο θα αφορά την προμήθεια
φυσικού αερίου από την Τουρκική Δημοκρατία
στην Αυτόνομη Δημοκρατία του Ναχτσιβάν.
Η σημαντικότερη παράμετρος, που αφορά άμεσα
και την ενεργειακή αγορά της ευρύτερης περιοχής, είναι η κατασκευή του νέου αγωγού φυσικού
αερίου Τουρκίας-Ναχτσιβάν, όπως έχει συμφωνηθεί μεταξύ Άγκυρας και Μπακού. Ως γνωστόν,
το Ναχτσιβάν είναι μια περίκλειστη ημιαυτόνομη
περιοχή, που ελέγχεται όμως διοικητικά από το
Αζερμπαϊτζάν, μεταξύ Ιράν, Τουρκίας και Αρμενίας.
Η τουρκική κατασκευαστική και ενεργειακή
εταιρεία BOTAS ανακοίνωσε ήδη πριν από λίγες
εβδομάδες ότι θα πραγματοποιήσει εκτεταμένες
μελέτες στο πλαίσιο της κατασκευής του αγωγού
φυσικού αερίου μεταξύ του Ιγκντίρ στην Τουρκία
και του Ναχτσιβάν στο Αζερμπαϊτζάν. Ο αγωγός
αερίου θα έχει μήκος 82 χλμ. και διάμετρο 12
ίντσες. Οι εργασίες κατασκευής θα ολοκληρωθούν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων APA,
μέσα σε 270 ημέρες.
Η συγκεκριμένη συμφωνία είναι εξαιρετικά σημαντική για τον ενεργειακό χάρτη του Καυκάσου,
αφού μέχρι σήμερα η προμήθεια φυσικού αερίου
της Δημοκρατίας του Ναχτσιβάν πραγματοποιείται μέσω συμφωνιών barter (ανταλλαγής) με το
Ιράν.
Νέο κοίτασμα φυσικού αερίου
στην Ιορδανία
Η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της Ιορδανίας
ανακοίνωσε ότι ομάδα ερευνητών ανακάλυψε
σημαντικό κοίτασμα φυσικού αερίου στο πεδίο
Risha, στα ανατολικά σύνορα της χώρας με το
Ιράκ. Όπως δήλωσε η υπουργός Ενέργειας της

Ιορδανίας, Hala Zawati, ο όγκος του κοιτάσματος είναι «πολλά υποσχόμενος», αλλά τα τελικά
ερευνητικά αποτελέσματα των γεωτρήσεων στην
περιοχή θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του
έτους.
Το δεκαετές ενεργειακό στρατηγικό σχέδιο που
ανακοινώθηκε πέρυσι από το Χασεμιτικό Βασίλειο στοχεύει στο να διασφαλίσει ότι σχεδόν το
ήμισυ της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της
χώρας θα προέρχεται από εγχώριες πηγές ενέργειας, σε σύγκριση με το τρέχον 15%. Εισάγοντας
σήμερα περισσότερο από το 93% των συνολικών
ενεργειακών αναγκών της, η Ιορδανία δαπανά
$3,5 δισ. ετησίως σε συνάλλαγμα για τις ανάγκες
της χώρας.
Σύμφωνα με την Ιορδανή υπουργό Ενέργειας,
αναμένεται ότι οι εργασίες γεώτρησης στο πεδίο
Risha θα οδηγήσουν σε μια νέα και πολύ σημαντική ανακάλυψη τεράστιων αποθεμάτων φυσικού αερίου, η οποία θα συμβάλει στη μείωση της
εξάρτησης από τις εισαγωγές πετρελαίου για να
τροφοδοτηθούν ο τομέας της ηλεκτρικής ενέργειας και οι βιομηχανίες της Ιορδανίας.
Ένας νέος αγωγός πετρελαίου αλλάζει
τον ενεργειακό χάρτη της Κεντρικής
και Ανατολικής Αφρικής
Η Ουγκάντα έδωσε το πράσινο φως και την επίσημη έγκριση των αρμόδιων περιβαλλοντικών
υπηρεσιών για την ολοκλήρωση της κατασκευής
του νέου και πολυαναμενόμενου αγωγού πετρελαίου της Ανατολικής Αφρικής (EACOP), αξίας
3,5 δισ. δολαρίων. Ο νέος αγωγός θα επιτρέψει
την εξαγωγή αργού πετρελαίου από τις δυτικές
περιφέρειες της χώρας στις ακτές του Ινδικού
Ωκεανού στην Τανζανία.
Η κρατική Εθνική Αρχή Διαχείρισης Περιβάλλοντος (NEMA) στην Ουγκάντα ενέκρινε πρόσφατα
την έκθεση για τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές
επιπτώσεις από την κατασκευή του νέου αγωγού αργού πετρελαίου της Ανατολικής Αφρικής

158

(EACOP). Ο νέος αγωγός εξαγωγής αργού πετρελαίου θα έχει μήκος 1.443 χλμ. και θα μεταφέρει
αργό πετρέλαιο από τις δυτικές περιφέρειες της
Ουγκάντας, νότια της λίμνης του Αλβέρτου, σε
μια νέα λιμενική εγκατάσταση στη χερσόνησο
Chongoleani, πλησίον του λιμένα Τάνγκα της Τανζανίας. Η κυβέρνηση της Τανζανίας είχε δώσει,
από το 2019, την έγκρισή της για το τμήμα του
αγωγού που θα διαπερνά τα εδάφη της.
Η Ουγκάντα, γνωστή ως το «μαργαριτάρι της
Αφρικής», λόγω του τεράστιου πλούτου στη
βιοποικιλότητα της χώρας, αντιμετώπιζε ανέκαθεν με ευαισθησία την κατασκευή του νέου αγωγού. ΜΚΟ εκφράζουν τις ανησυχίες τους για τα
νέα έργα υποδομών, αλλά και ο ίδιος ο αγωγός
πιθανώς θα διαταράξει το εύθραυστο φυσικό
περιβάλλον της πλούσιας σε πανίδα και χλωρίδα
περιοχής.
Ωστόσο, εκπρόσωποι τόσο της εταιρείας εκμετάλλευσης όσο και των κρατικών αρχών της
Ουγκάντας δήλωσαν σε τοπικά ΜΜΕ ότι το
συγκεκριμένο κατασκευαστικό έργο θα προσελκύσει σημαντικές ξένες επενδύσεις στην Ουγκάντα και στην Τανζανία ακόμα και κατά τη διάρκεια της κατασκευής του, ενώ παράλληλα το έργο
θα συμβάλει σημαντικά στην απελευθέρωση της
αγοράς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου
στην Ουγκάντα και στα γειτονικά περίκλειστα
κράτη.
Το Oμάν ιδρύει νέα εταιρεία πετρελαίου
και φυσικού αερίου
Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο
ONA, το Oμάν προχώρησε στην ίδρυση μιας
νέας κρατικής εταιρείας πετρελαίου και φυσικού
αερίου, με σκοπό τη διαχείριση των κρατικών
περιουσιακών στοιχείων και πόρων στον ενεργειακό τομέα. Η εταιρεία θα αναλάβει εργασίες
εξερεύνησης υδρογονανθράκων και παραγωγής
ενέργειας.
Επιπλέον, η ίδια πηγή αναφέρει πως η εταιρεία, με
την επωνυμία Energy Development Oman (EDO),
θα μπορεί να πραγματοποιεί διεθνείς επενδύσεις,
ακόμα και σε κλάδους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Η εταιρεία θα κατέχει μετοχές στην κρατική
εταιρεία Petroleum Development Oman LLC
(PDO), καθώς και στο Block 6, το μεγαλύτερο
πεδίο πετρελαίου της χώρας.
Σκοπός της νέας εταιρείας είναι η πλήρης οικονομική ανεξαρτησία από κρατικές δαπάνες, η οποία
θα της επιτρέπει να χρηματοδοτήσει στο μέλλον
τα δικά της αναπτυξιακά έργα και να αναπτύσσει
επενδυτικά έργα με πλήρη αυτονομία.

M/T NISSOS RHENIA
318,744 dwt, BUILT 2019, Hyundai Heavy Industries Co., Ltd
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Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

Φράγμα του Νείλου
Γιατί το νερό θα αλλάξει
τις ισορροπίες στη Βόρεια Αφρική
Μετά από πολλές εβδομάδες αναβολών και καθυστερήσεων, διαφαίνεται ότι
υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να συνεχιστούν οι τριμερείς διαπραγματεύσεις
μεταξύ Αιθιοπίας, Σουδάν και Αιγύπτου, με σκοπό την ολοκλήρωση της
λειτουργίας του Μεγάλου Αιθιοπικού Φράγματος (GERD) στον ποταμό Νείλο.
Η υπουργός Διεθνών Σχέσεων και Συνεργασίας της Νότιας Αφρικής
προσκάλεσε τους υπουργούς Εξωτερικών των τριών χωρών σε συνάντηση,
προκειμένου να συζητήσουν τις γεωπολιτικές εντάσεις που προκύπτουν από
τη λειτουργία του φράγματος. Η Νότια Αφρική προεδρεύει αυτή την περίοδο
του Συμβουλίου της Αφρικανικής Ένωσης (OAU) και έχει αναλάβει ουσιαστικό
ρόλο για τη διπλωματική διαμεσολάβηση μεταξύ των τριών κρατών.
Σε δελτίο Τύπου που εκδόθηκε, έπειτα από διαδικτυακή συνάντηση, το
Υπουργείο Εξωτερικών της Αιθιοπίας δήλωσε ότι αποδέχτηκε ένα προσχέδιο που υπέβαλαν οι εμπειρογνώμονες της Νότιας Αφρικής, όπου
αναφέρονται τα κρίσιμα σημεία αμφισβητήσεων και αντιπαραθέσεων
που πρέπει να επιλυθούν στις συνομιλίες των επόμενων εβδομάδων.
Το Σουδάν αποδέχτηκε επίσης τις προτάσεις, ενώ η Αίγυπτος φάνηκε
κατηγορηματικά αντίθετη.
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Οι τρεις χώρες βρίσκονταν σε μάλλον αδιέξοδες συνομιλίες
από τον Ιούνιο του περασμένου έτους, υπό τη διαμεσολάβηση
της Αφρικανικής Ένωσης, μετά την κατάρρευση των γύρων των
διαπραγματεύσεων στην Ουάσιγκτον, με την αρωγή των ΗΠΑ
και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Αν και η κατασκευή του φράγματος έχει πλέον ολοκληρωθεί κατά 78%, η Αίγυπτος αντιδρά
στον τρόπο μελλοντικής λειτουργίας του, αφού ο περιορισμός
μεγάλης ποσότητας υδάτων εντός του φράγματος θα επηρεάσει
την κυκλοφορία στον Νείλο και πιθανώς να οδηγήσει σε κατακόρυφη μείωση της στάθμης του νερού, ειδικά στις κεντρικές
περιοχές της Αιγύπτου. Η Αίγυπτος αντιτίθεται στη δημιουργία
του φράγματος από την έναρξη της κατασκευής του, το 2011,
υποστηρίζοντας ότι το υδροηλεκτρικό σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί θα μειώσει τη ροή του νερού σε όλο το μήκος του
ποταμού και θα οδηγήσει σε εξαφάνιση την πολύτιμη γεωργική
παραγωγή κατά μήκος του ποταμού.
Η Αιθιοπία υποστηρίζει ότι το φράγμα είναι ζωτικής σημασίας
για την αντιμετώπιση της οξείας έλλειψης ηλεκτρικής ενέργειας
στη χώρα. Την άποψη της Αιθιοπίας φαίνεται να συμμερίζεται
και το Σουδάν, που εξαρτάται κατά πολύ από τις ενεργειακές

πολιτικές των γειτόνων του. Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας,
μάλιστα, αυξήθηκαν στο Σουδάν στις αρχές Ιανουαρίου κατά
433%, εν μέσω της συνεχιζόμενης οικονομικής και ενεργειακής
κρίσης της χώρας. Το Σουδάν παράγει σήμερα 2.220 μεγαβάτ (MW) ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, η αφρικανική χώρα,
η οποία έχει πληθυσμό 41,8 εκατ. κατοίκων, χρειάζεται 3.020
MW για να καλύψει τις ανάγκες της, με αποτέλεσμα να εισάγει
ακριβά ηλεκτρική ενέργεια κυρίως από την Αιθιοπία και λιγότερο από την Αίγυπτο. Ως γνωστόν, το 2011, το Νότιο Σουδάν, το
οποίο αντιπροσώπευε περίπου το 75% των αποθεμάτων πετρελαίου της χώρας, ανεξαρτητοποιήθηκε, αφήνοντας το Σουδάν
με ελάχιστα αποθέματα πετρελαίου.
Ωστόσο, οι τελευταίες συνομιλίες σχετικά με το φράγμα του Νείλου πραγματοποιήθηκαν εν μέσω διπλωματικών εντάσεων μεταξύ Αιθιοπίας και Σουδάν: ο σουδανικός στρατός διέσχισε και
εγκαταστάθηκε παράνομα, κατά την Αντίς Αμπέμπα, στα βόρεια
εδάφη της Αιθιοπίας από τα τέλη του περασμένου έτους έως τις
πρώτες εβδομάδες του 2021. Η στρατιωτική κίνηση του Σουδάν
τάραξε περαιτέρω τις εύφλεκτες ισορροπίες της περιοχής που,
απ’ όσο φαίνεται, μοιάζει με πυριτιδαποθήκη που ήδη φλέγεται.

Η Βόρεια Θάλασσα,
μια νέα παγκόσμια
αρτηρία θαλάσσιων
μεταφορών

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

Πρόσω ολοταχώς για τη μεσοπρόθεσμη επίτευξη υψηλών στόχων
και κυρίως τη σταδιακή αύξηση της διά θαλάσσης μεταφοράς
φορτίων από τη Σιβηρία ανακοίνωσε η Vostok Oil, θυγατρική
της Rosneft. Κατά την πρόσφατη συνέντευξή του στο ρωσικό
πρακτορείο ειδήσεων Tass, ο κυβερνήτης της περιφέρειας (Krai)
του Krasnoyarsk στη Σιβηρία, Alexander Uss, δήλωσε ότι οι
επενδύσεις της Rosneft σε έργα εξόρυξης και παραγωγής στην
περιοχή θα οδηγήσουν σε ετήσιο μεταφερόμενο φορτίο κατά
μήκος της διαδρομής της Βόρειας Θάλασσας που θα ξεπεράσει
τους 100 εκατ. τόνους.
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Πιο συγκεκριμένα και έως το 2030,
κατά μήκος της διαδρομής της Βόρειας
Θάλασσας θα μεταφέρονται διά θαλάσσης σημαντικές ποσότητες όχι μόνο
πετρελαίου, αλλά και άνθρακα και άλλων
μετάλλων και πρώτων υλών. Όπως ανέφερε ο Ρώσος κυβερνήτης, η διαδρομή της
Βόρειας Θάλασσας, είτε προς προορισμούς στην Ανατολή είτε προς τη Δύση,
θα μετεξελιχθεί σε μια παγκόσμια αρτηρία θαλάσσιων μεταφορών, που θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ευρασία και θα
ανοίξει «ένα ιστορικό παράθυρο ευκαιριών» για τη συγκεκριμένη περιφέρεια της
Σιβηρίας αλλά και τη Ρωσία γενικότερα.
Η Rosneft, μέσω της Vostok Oil, ήδη επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στα κοιτάσματα στο βόρειο τμήμα της περιφέρειας
Krasnoyarsk. Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, σε πρώτη φάση, τα έργα εξόρυξης
θα οδηγήσουν στην παραγωγή 30 εκατ.
τόνων πετρελαίου για το 2024, με στόχο
τους 100 εκατ. τόνους το 2030.
Δεν είναι τυχαίες, άλλωστε, οι πρόσφατες
δηλώσεις του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με τις οποίες στον
Βορρά «είναι το μέλλον της χώρας» αλλά

και του πλανήτη. Συμπλήρωσε δε ότι η
ανάγκη για εξόρυξη των ορυκτών πόρων
σε εδάφη και θάλασσες της ευρύτερης περιοχής είναι επιβεβλημένη, για να
καλυφθούν οι ενεργειακές απαιτήσεις της
χώρας. Ωστόσο, «η δύναμη της Ρωσίας
θα μεγαλώσει με τη Σιβηρία», υπενθύμισε
ο πρόεδρος και υπογράμμισε ότι δεν θα
τεθεί σε κίνδυνο το εύθραυστο οικοσύστημα της περιοχής.
Παράλληλα ο Ρώσος πρόεδρος, σε συνάντηση που είχε με εκπροσώπους ΜΚΟ
και εθελοντές, τόνισε ότι η χλωρίδα και
η πανίδα της Αρκτικής είναι εξαιρετικά
ευάλωτες και εύθραυστες, οπότε οποιεσδήποτε οικονομικές ή επιχειρηματικές
δραστηριότητες στις περιοχές αυτές θα
πρέπει να είναι καλά οργανωμένες, ώστε να
ελαχιστοποιούνται οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με
τηλεδιάσκεψη πρόσφατα στη Μόσχα και
καλύφθηκε ευρέως από τον ρωσικό Τύπο.
Στην ομιλία του ο πρόεδρος υπενθύμισε
ότι η Ρωσία είναι μια «χώρα του Βορρά»
και «ό,τι συμβαίνει στον Βορρά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ιδιαίτερη αξία», όπως
δήλωσε χαρακτηριστικά, καθώς πάνω από
το 70% της επικράτειάς της βρίσκεται σε
βόρεια γεωγραφικά πλάτη.
Το ρωσικό πρακτορείο Tass αναφέρει
επίσης ότι ο Ρώσος πρόεδρος καθησύχασε τους συνομιλητές του για τις ενέργειες
της Μόσχας και των πολυεθνικών που βρίσκονται στην περιοχή και δεν δίστασε να
υπενθυμίσει προς όλες τις κατευθύνσεις,
για άλλη μία φορά μέσω του συγκεκριμένου διαλόγου, ότι «την επόμενη δεκαετία,
η δύναμη της Ρωσίας θα αυξηθεί σίγουρα
με τα έργα στην Αρκτική και στις βόρειες
περιοχές».

Our Mission is to Provide Safe, Reliable
and Trouble-free Transportation.

www.dorianlpg.com

Commodities
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ:
Από την παραγωγή στη διακίνηση
και στην κατανάλωση

ΞΗΡΆ ΦΟΡΤΊΑ
Άνθρακας
–––
Ανάκαμψη για τη ζήτηση ενόψει;
H παγκόσμια ζήτηση για άνθρακα αναμένεται να
αυξηθεί κατά 2,6% το 2021 μετά την πτώση ρεκόρ
που σημειώθηκε το 2020 λόγω της πανδημίας,
σημειώνει η International Energy Agency (IEA).
Σύμφωνα με την ΙΕΑ, η ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας θα αυξήσει τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας και θα τονώσει τη βιομηχανική
παραγωγή, οδηγώντας τη ζήτηση για άνθρακα
(θερμικό και μεταλλουργικό) στους 7.432 εκατ.
τόνους το 2021 έναντι 7.243 εκατ. τόνων το περασμένο έτος.
Σε πρόσφατη έκθεση της ΙΕΑ αναφέρεται επίσης
ότι η ζήτηση για άνθρακα για το χρονικό διάστημα 2018-2020 εκτιμάται ότι υποχώρησε κατά 7%
ή 500 εκατ. τόνους, ελέω της πανδημίας αλλά και
του γεγονότος ότι πολλές χώρες στρέφονται σε
άλλες, καθαρότερες μορφές ενέργειας.
«Πριν από την έξαρση της πανδημίΕπιμέλεια:
ας αναμέναμε μια μικρή ανάκαμψη της
Γιάννης Θεοδωρόπουλος,
ζήτησης για άνθρακα το 2020, ωστόσο
Μιχάλης Νικολάου
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είδαμε να καταγράφεται η μεγαλύτερη πτώση της
χρήσης άνθρακα από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», ανέφερε ο κ. Keisuke Sadamori, διευθυντής
ενεργειακών αγορών της ΙΕΑ.
Παρά το γεγονός ότι ακόμα και οι ΗΠΑ και η
Ευρώπη θα καταγράψουν τις πρώτες αυξήσεις
στη ζήτηση άνθρακα την τελευταία δεκαετία, η
κατανάλωση το 2021 σε καμία περίπτωση δεν θα
φτάσει στα επίπεδα του 2019, αναφέρει η ΙΕΑ.
Σε ό,τι αφορά τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές
του άνθρακα, η ΙΕΑ εκτιμά ότι οι ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας θα ξεπεράσουν τον άνθρακα στο ενεργειακό μείγμα έως το 2025, ενώ το
φυσικό αέριο θα αντικαταστήσει τον άνθρακα
στη δεύτερη θέση των μεγαλύτερων ενεργειακών
πηγών, πίσω από το πετρέλαιο.
Πτώση του εμπορίου και βραχυπρόθεσμες
εκτιμήσεις
Το 2020 το παγκόσμιο εμπόριο θερμικού άνθρακα εκτιμάται ότι μειώθηκε για δεύτερη φορά
μέσα στον αιώνα που διανύουμε (η πρώτη το
2015), σημειώνει στην τελευταία τριμηνιαία έκθεσή του το αυστραλιανό Υπουργείο Βιομηχανίας,
Καινοτομίας και Επιστημών.

Ειδικότερα, οι εισαγωγές
θερμικού άνθρακα εκτιμάται
ότι μειώθηκαν κατά 70 εκατ.
τόνους ή κατά 6,4%, στους
1.036 εκατ. τόνους. Όπως
χαρακτηριστικά αναφέρει το
υπουργείο, η πτώση της ζήτησης για θαλάσσια μεταφορά
θερμικού άνθρακα οδηγήθηκε κυρίως από την Ευρώπη
και την Ινδία. Η ζήτηση στη
Νότια και Νοτιοανατολική
Ασία επηρεάστηκε σημαντικά από τον αντίκτυπο της
πανδημίας στην παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας. Τις
μεγαλύτερες μειώσεις στην
παραγωγή κατέγραψαν η
Ινδονησία, η Κολομβία και
οι ΗΠΑ, κατά το Υπουργείο
Βιομηχανίας, Καινοτομίας και
Επιστημών της Αυστραλίας.
Σε ό,τι αφορά το 2021 και το
2022, στην έκθεση αναφέρεται ότι η παγκόσμια ζήτηση
για εισαγωγές άνθρακα θα
αυξηθεί οριακά, καθώς η
παγκόσμια οικονομία θα ανακάμψει από τις οδυνηρές συνέπειες της πανδημίας. Ωστόσο, η στροφή προς καθαρότερες μορφές ενέργειας για την
ηλεκτροπαραγωγή, ιδίως στην Ευρώπη, σε συνδυασμό με την αυτάρκεια σε άλλες χώρες αναμένεται να διατηρήσουν το παγκόσμιο εμπόριο σε
επίπεδα κάτω από αυτά του 2019.
Αναλυτικότερα αναφέρεται ότι οι εισαγωγές θερμικού άνθρακα της Ινδίας θα ανακάμψουν σταδιακά τα επόμενα δύο χρόνια και θα ανέλθουν
στους 190 εκατ. τόνους το 2022, καθώς η οικονομική δραστηριότητα θα επιστρέψει σε φυσιολογικά επίπεδα στη χώρα. Αναφορικά με την Κίνα,
το γεγονός ότι η παραγωγή από τα εγχώρια ορυχεία θα ξεπερνά την κατανάλωση θα οδηγήσει σε
μείωση των εισαγωγών.
Οι εξαγωγές της Ινδονησίας αναμένεται να αυξηθούν οριακά τα επόμενα δύο χρόνια, καθώς οι
τιμές θα ανακάμψουν. Ωστόσο, στην έκθεση του
αυστραλιανού υπουργείου σημειώνεται ότι η
παραγωγή δεν θα επιστρέψει στα επίπεδα του
2019. Ταυτόχρονα, η ινδονησιακή κυβέρνηση έχει
θέσει ως στόχο τον περιορισμό της παραγωγής,
προκειμένου να διατηρήσει υψηλά αποθέματα
για μελλοντική χρήση.
Από την άλλη, η ανάπτυξη των ρωσικών εξαγωγών θα υποστηριχτεί από μεγάλες επενδύσεις
σε ορυχεία και έργα υποδομών, κυρίως σε λιμάνια και σιδηροδρόμους. Η Ρωσία θα επενδύσει

σημαντικά κεφάλαια στην ανάπτυξη των ανατολικών της λιμανιών, με στόχο
τη μεγαλύτερη διείσδυση στις ασιατικές αγορές. Συνεπώς, οι ρωσικές εξαγωγές εκτιμάται ότι θα αυξηθούν σε 184 εκατ. τόνους το 2022, δεδομένου
ότι η ζήτηση για θαλάσσια μεταφορά θα αυξηθεί.

Ζάχαρη
–––
H Ινδία καλοβλέπει τις διεθνείς αγορές
Η ινδική κυβέρνηση ενέκρινε πρόσφατα επιδοτήσεις ύψους $475 εκατ. για
την ενίσχυση των εξαγωγών ζάχαρης το οικονομικό έτος 2020/2021, καθώς
εκτιμάται ότι η παραγωγή από τα εγχώρια εργοστάσια θα παρουσιαστεί
αυξημένη.
Ο υπουργός Πληροφοριών και Ραδιοτηλεόρασης, Prakash Javadekar, τόνισε
σε ινδικά μέσα ότι η εγχώρια βιομηχανία ζάχαρης είναι σε κρίση, λόγω της
πλεονάζουσας προσφοράς τα τελευταία ένα με δύο χρόνια.
Οι εν λόγω επιδοτήσεις προορίζονται για την κάλυψη δαπανών των γεωργών, που σχετίζονται με κόστη επεξεργασίας, μεταφοράς και αποθήκευσης.
Ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Τροφίμων της Ινδίας, Sudhanshu
Pandey, ανέφερε ότι η χώρα έχει την ευκαιρία να αυξήσει τις πωλήσεις της
στις διεθνείς αγορές, εξ ου και η επέκταση των επιδοτήσεων στις εξαγωγές ζάχαρης. «Η παραγωγή της Ταϊλάνδης αναμένεται μειωμένη, ενώ αυτή
της Βραζιλίας θα αρχίσει να αυξάνεται από τον Απρίλιο του 2021. Συνεπώς,
από τώρα έως και τον Απρίλιο υπάρχουν καλές εξαγωγικές ευκαιρίες για
την Ινδία», σημείωσε χαρακτηριστικά στα τέλη του 2020 ο κ. Pandey.

Καφές
–––
Τι να αναμένουμε για τις τιμές το 2021
Όπως πολλά εμπορεύματα, έτσι και ο καφές επηρεάστηκε από την έξαρση
της πανδημίας το 2020. Σε έκθεσή της τον περασμένο Οκτώβριο, η Παγκόσμια Τράπεζα αναφέρει ότι οι τιμές καφέ Arabica και Robusta, ως απόρροια
της προσφοράς και της ζήτησης, κατέγραψαν ήπιες μειώσεις το β΄ τρίμηνο
του 2020, αυξήθηκαν σημαντικά το γ΄ τρίμηνο, ενώ τους πρώτους μήνες του
δ΄ τριμήνου υποχώρησαν ξανά. Η μείωση των τιμών προς τα τέλη του 2020
αντανακλά τις εκτιμήσεις για μειωμένη κατανάλωση καφέ το 2020/2021,
εξηγεί η Παγκόσμια Τράπεζα στην έκθεσή της.
Από την άλλη, η παγκόσμια παραγωγή αναμένεται να αυξηθεί κατά παραπάνω από 4% το 2020/2021, ως αποτέλεσμα της αυξημένης συγκομιδής
στη Βραζιλία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον Arabica (από 39 εκατ. σάκους το
2019/2020 σε 48,5 εκατ. σάκους το 2020/2021). Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην εν λόγω έκθεση, οι τιμές Arabica θα σταθεροποιηθούν το 2021,
μετά την εκτιμώμενη αύξηση κατά 16% το 2020. Τέλος, οι τιμές καφέ ποικιλίας Robusta αναμένεται να αυξηθούν κατά 3% το 2021, μετά την πτώση
κατά 7,5% το 2020.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το εμπόριο σιδηρομεταλλεύματος παρέμεινε ανεπηρέαστο από
τις εμπορικές διενέξεις Κίνας-Αυστραλίας, οι
οποίες επηρεάζουν σημαντικά τις ροές εμπορευμάτων όπως άνθρακα.
Μαλαισία: Δασμοί αντιντάμπινγκ
για εισαγωγές χάλυβα από Ινδονησία
και Βιετνάμ

Σιδηρομετάλλευμα
– Χάλυβας
–––
Αυστραλία-Κίνα: Ανεπηρέαστο το εμπόριο
σιδηρομεταλλεύματος από τις εμπορικές
διενέξεις
Οι εξαγωγές σιδηρομεταλλεύματος από το
αυστραλιανό λιμάνι Hedland προς την Κίνα αυξήθηκαν κατά 16% τον Δεκέμβριο του 2020 συγκριτικά με τον Νοέμβριο του περασμένου έτους.
Πιο συγκεκριμένα, οι εν λόγω εξαγωγές ανήλθαν
στους 40 εκατ. τόνους έναντι 34,44 εκατ. τόνων
τον Νοέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία της Pilbara
Ports Authority. Συνολικά οι εξαγωγές iron ore
του αυστραλιανού λιμένα διαμορφώθηκαν στους
46,5 εκατ. τόνους τον περασμένο Δεκέμβριο.
Οι αποστολές από τον μεγαλύτερο κόμβο εξαγωγών σιδηρομεταλλεύματος του κόσμου παρουσίασαν σημαντική αύξηση, παρά το γεγονός ότι
παρέμεινε κλειστός για 26 ώρες από τις 10 Δεκεμβρίου λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων.
Οι τιμές iron ore τον περασμένο Δεκέμβριο
έφτασαν στα $175/τόνο, καταγράφοντας ράλι εν
μέσω εκτιμήσεων για ανάκαμψη της ζήτησης το
2021 και ανησυχιών για την προσφορά.
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Η κυβέρνηση της Μαλαισίας επέβαλε, στα τέλη
του 2020, προσωρινούς αντιντάμπινγκ δασμούς
στις εισαγωγές ανοξείδωτου χάλυβα ψυχρής
έλασης από την Ινδονησία και το Βιετνάμ.
Το Υπουργείο Διεθνούς Εμπορίου και Βιομηχανίας της Μαλαισίας δήλωσε ότι ολοκλήρωσε
προκαταρκτική έρευνα αντιντάμπινγκ σχετικά με
τις εισαγωγές των εν λόγω εμπορευμάτων από
τις παραπάνω χώρες και διαπίστωσε ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για περαιτέρω έρευνα.
Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο σημειώνει ότι
οι προσωρινοί δασμοί θα κινούνται μεταξύ 7,73%
και 34,82% και θα εφαρμοστούν για όχι παραπάνω από 120 ημέρες από την 26η Δεκεμβρίου
2020.
Η έρευνα αντιντάμπινγκ από πλευράς μαλαισιανής κυβέρνησης ξεκίνησε στις 28 Ιουλίου 2020,
μετά από αίτημα της εταιρείας Bahru Stainless
Sdn Bhd, σύμφωνα με το οποίο τα εν λόγω προϊόντα χάλυβα εισέρχονταν στη Μαλαισία σε τιμή
μικρότερη από αυτή της εγχώριας αγοράς.

Σιτηρά
–––
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
Αργεντινή: Προσωρινή αναστολή
των εξαγωγών
H Αργεντινή αναμένεται να αναστείλει τις πωλήσεις καλαμποκιού στις ξένες αγορές έως τις 28
Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε πρόσφατα το Υπουργείο Γεωργίας της χώρας.
Η κίνηση, η οποία ομολογουμένως προκάλεσε
έκπληξη, αποτελεί μέρος των προσπαθειών της
κυβέρνησης να διατηρήσει σε επαρκή επίπεδα
τις εγχώριες προμήθειες αγροτικών προϊόντων.
«Η απόφαση βασίζεται στην ανάγκη να διασφαλιστούν οι προμήθειες καλαμποκιού για τους
κλάδους που το χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη
για την παραγωγή ζωικών πρωτεϊνών, όπως χοιρινό, κοτόπουλο, αυγά, γάλα και βοοειδή», αναφέ-
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ρεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου.
Η κυβέρνηση της Αργεντινής πασχίζει να διατηρήσει σε φυσιολογικά επίπεδα τον καλπάζοντα
πληθωρισμό στα τρόφιμα, προκειμένου να βοηθήσει οικογένειες χαμηλού εισοδήματος να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση που βιώνει η
χώρα της Νότιας Αμερικής. Ως εκ τούτου, ενδιαφερόμενοι αγοραστές αργεντίνικου καλαμποκιού
θα μπορούν να προβούν στις εν λόγω εισαγωγές
μετά την 1η Μαρτίου 2021.
Αναλυτές και κύκλοι της βιομηχανίας, από την
πλευρά τους, ασκούν κριτική στην απόφαση του
υπουργείου, καθώς, όπως σημειώνουν, δεν υπήρξε μέχρι στιγμής έλλειμμα στην εγχώρια αγορά
καλαμποκιού και η αναστολή των εξαγωγών θα
έχει ως συνέπεια τη μείωση των εσόδων ξένου
συναλλάγματος.

ΣΙΤΑΡΙ
Τι μέλλει γενέσθαι για παραγωγή, ζήτηση
και εμπόριο
Αυξημένη κατανάλωση, αυξημένες εξαγωγές
αλλά μειωμένα τελικά αποθέματα σιταριού το
2020/2021 βλέπει το αμερικανικό Υπουργείο
Γεωργίας σε έκθεσή του.

Πιο συγκεκριμένα, το αμερικανικό υπουργείο
εκτιμά ότι οι παγκόσμιες προμήθειες σιταριού
θα ανέλθουν στους 1.074,3 εκατ. τόνους το
2020/2021, ως απόρροια της αυξημένης παραγωγής σε πολλά μέρη του κόσμου. Ειδικότερα, το
αμερικανικό υπουργείο εκτιμά ότι η Αυστραλία
θα παραγάγει 30 εκατ. τόνους σιταριού, με τη
ρωσική παραγωγή να εκτιμάται στους 84 εκατ.
τόνους. Στους 35,2 εκατ. τόνους αναμένει το
υπουργείο την παραγωγή του Καναδά. Εάν οι εν
λόγω αριθμοί επιβεβαιωθούν, η παραγωγή και των
τριών αυτών χωρών θα φτάσει στα δεύτερα υψηλότερα επίπεδα.
Σε ό,τι αφορά την κατανάλωση σιταριού, αυτή
θα διαμορφωθεί στους 757,8 εκατ. τόνους, με τις
Κίνα, Αυστραλία και χώρες της ΕΕ να οδηγούν
τη ζήτηση. Παράλληλα οι εκτιμώμενες αυξημένες εξαγωγές από Αυστραλία, Ρωσία, Καναδά και
ΗΠΑ θα αυξήσουν το εμπόριο σιταριού στους
193,7 εκατ. τόνους, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ. Μάλιστα οι
εισαγωγές της Κίνας εκτιμώνται στα υψηλότερα
επίπεδα από το 1995/1996.
Αναθεωρημένες προς τα κάτω κατά 3,9 εκατ.
τόνους είναι οι εκτιμήσεις για τα τελικά αποθέματα σιταριού, τα οποία, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο, θα φτάσουν τους 316,5 εκατ.
τόνους.
Πακιστάν: Πράσινο φως για επιπλέον
εισαγωγές
Η πακιστανική κυβέρνηση άναψε το πράσινο φως
για την εισαγωγή επιπλέον 200.000 τόνων σιταριού, προκειμένου να αυξήσει τα αποθέματα και
να αποφύγει τυχόν ελλείψεις μέχρι την επόμενη
καλλιεργητική περίοδο.
Πιο συγκεκριμένα, την απόφαση έλαβε η Επιτροπή Οικονομικού Συντονισμού (Economic
Coordination Committee – ECC) του υπουργικού συμβουλίου του Πακιστάν κατά τη διάρκεια
συνάντησης στις 6 Ιανουαρίου 2021, στην οποία
προέδρευε ο υπουργός Οικονομικών και Εσόδων
της χώρας, Hafeez Shaikh.
Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο του 2020 η
πακιστανική κυβέρνηση έθεσε έναν στόχο εισαγωγών 1,5 εκατ. τόνων σιταριού για την Trading
Corporation of Pakistan, προκειμένου να καλύψει
την εγχώρια ζήτηση.
Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Εμπορίου του Πακιστάν ενέκρινε τη μείωση κατά 2% στους τελωνειακούς δασμούς για τις εισαγωγές συγκεκριμένων προϊόντων υπό την Εθνική Πολιτική Δασμών
2019-2024.
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ΣΟΓΙΑ
Βραζιλία: Εκτιμήσεις για άνοδο της παραγωγής
και των εξαγωγών

τελή ξενοδοχεία, λιµάνι, αεροδρόµιο, και- Το έργο στην Ερυθρά Θάλασσα, το οποίο Προς το παρόν η Σύµβαση του Χονγκ
νούργιο οδικό δίκτυο, φυσικά αξιοθέατα αναµένεται να ολοκληρωθεί το 2022, εκτι- Κονγκ, η οποία νοµοθετήθηκε από τον
Μετά από έναν χρόνο αυξημένων πωλήσεων και χαμηλών τελικαι δυνατότητα για θαλάσσιες δραστη- µάται ότι θα αποφέρει $4 δις ετησίως στην IMO το 2009, έχει επικυρωθεί από έξι
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την ασιατική χώρα. Βέβαια, από την 1η Ιανουαρίου έως τη 17η

αναλυτές.

ΥΓΡΑ ΦΟΡΤΊΑ
Αργό πετρέλαιο
–––
Οι εκτιμήσεις με ορίζοντα το 2021
Το 2020 ήταν σίγουρα μια χρονιά που πολλοί
κλάδοι της παγκόσμιας οικονομίας, μεταξύ των
οποίων και η πετρελαιοβιομηχανία, θα θέλουν να
ξεχάσουν. Οι τιμές πετρελαίου το 2020 έφτασαν
σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα λόγω των περιοριστικών μέτρων και της συνεπακόλουθης μειωμένης ζήτησης, αν και προς τα τέλη του έτους
παρουσίασαν ανάκαμψη.
Στο πλαίσιο αυτό, ο OPEC αναθεώρησε για ακόμα έναν μήνα τις εκτιμήσεις του για τη ζήτηση
πετρελαίου το επόμενο έτος. Πιο συγκεκριμένα,
στη μηνιαία έκθεση του περασμένου Δεκεμβρίου,
ο Οργανισμός αναφέρει ότι η ζήτηση θα ανακάμψει με έναν επιβραδυνόμενο ρυθμό, απ’ ό,τι αρχικά ανέμενε, και συγκεκριμένα θα αυξηθεί κατά
5,9 εκατ. βαρέλια/ημέρα, στα 95,89 εκατ. βαρέλια/
ημέρα. Η εν λόγω εκτίμηση είναι μειωμένη κατά
350.000 βαρέλια/ημέρα σε σχέση με τις εκτιμήσεις του Νοεμβρίου.
Στην πρόσφατη έκθεσή της Short-Term Energy
Outlook για τον μήνα Δεκέμβριο 2020, η Energy
Information Administration (EIA) εκτιμά ότι το
2021 οι τιμές θα παρουσιάσουν βελτίωση, καθώς
τα πολύ μεγάλα αποθέματα θα απορροφηθούν
από την αυξημένη ζήτηση και την περιορισμένη
προσφορά από πλευράς OPEC (τουλάχιστον τους
πρώτους μήνες του έτους). Στην έκθεση τονίζεται
ότι η τιμή του Brent κατά μέσο όρο θα αγγίξει τα
$49/βαρέλι το επόμενο έτος. Σαφώς και πρόκειται
για βελτιωμένες προοπτικές σε σχέση με τα χαμηλά επίπεδα τιμών του Brent φέτος, οι οποίες τον
Απρίλιο έφτασαν σε αρνητικό έδαφος.
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Η Fitch Solutions αναμένει, από την πλευρά της,
ότι οι τιμές του μαύρου χρυσού κατά μέσο όρο
το 2021 θα κινηθούν στα $53/βαρέλι. Η εν λόγω
εκτίμηση είναι απόρροια των πρόσφατων εξελίξεων στο μέτωπο του εμβολίου και συνεπώς
του περιορισμού της πανδημίας, εξέλιξη που
θα δώσει αναπτυξιακή ώθηση για τις οικονομίες ανά τον κόσμο. Και η κορυφαία πετρελαϊκή
εταιρεία στον κόσμο, η Saudi Aramco, προσδοκά
βελτιωμένη εικόνα της αγοράς το τρέχον έτος.
Μάλιστα ο πρόεδρος και CEO του σαουδαραβικού κολοσσού τόνισε πρόσφατα ότι οι τιμές θα
παρουσιαστούν ενισχυμένες ιδίως το β΄ εξάμηνο
του 2021, με τις ασιατικές οικονομίες να καταγράφουν ισχυρή ανάκαμψη.
Βενεζουέλα: Σε χαμηλά 77 ετών οι εξαγωγές
Πιεζόμενες από τις αμερικανικές κυρώσεις, οι
εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας υποχώρησαν κατά μέσο όρο κατά 376.500 βαρέλια/
ημέρα το περασμένο έτος, σύμφωνα με στοιχεία
του Refinitiv Eikon και της κρατικής πετρελαϊκής
εταιρείας PDVSA.
Πιο συγκεκριμένα, οι εξαγωγές πετρελαίου και
διυλισμένων προϊόντων της Βενεζουέλας υποχώρησαν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων
77 ετών, στα 626.534 βαρέλια/ημέρα (-37,5%).
Ακόμα μεγαλύτερη ήταν η μείωση των εισαγωγών καυσίμων της χώρας της Νότιας Αμερικής,
καθώς διαμορφώθηκαν στα 83.780 βαρέλια/ημέρα, σημειώνοντας πτώση 51% σε σύγκριση με τα
επίπεδα του 2019.
Η διοίκηση Τραμπ συνέχισε και το 2020 την
πολιτική εμπορικών κυρώσεων στην PDVSA, αλλά
και σε εμπορικούς εταίρους αυτής και σε ναυτιλιακές εταιρείες που μετέφεραν πετρέλαιο από και
προς τη Βενεζουέλα.

M/T LITA
M/T
APHRODITE
301503
DWT, BUILT 2018, JAPAN MARINE UNITED, ARIAKE, JAPAN
301000 DW, BUILT 2020, JAPAN MARINE UNITED, ARIAKE SHIPYARD, JAPAN
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OPEC+: Τι περιλαμβάνει η πολιτική για την
παραγωγή
Oι κορυφαίες πετρελαιοπαραγωγοί χώρες του
κόσμου, οι οποίες συγκροτούν τον OPEC+, αποφάσισαν στις αρχές Ιανουαρίου να διατηρήσουν
σταθερά τα επίπεδα παραγωγής τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, καθώς πολλές χώρες πλήττονται από την πανδημία.
Η συμφωνία ορίζει ότι η Ρωσία και το Καζακστάν
θα παράγουν περισσότερο πετρέλαιο τους επόμενους μήνες, ενώ η Σαουδική Αραβία δεσμεύτηκε να περικόψει την παραγωγή της κατά περίπου
1 εκατ. βαρέλια/ημέρα από τα επίπεδα Ιανουαρίου.
«Tο κάνουμε πρόθυμα και με σκοπό να στηρίξουμε την οικονομία μας, τις οικονομίες των
συνεργατών μας», τόνισε ο υπουργός Ενέργειας,
πρίγκιπας Abdulaziz Bin Salman, μετά τη συνεδρίαση του OPEC+. Ο ίδιος μεταξύ άλλων πρόσθεσε ότι η αβεβαιότητα είναι μεγάλη και ότι ένα
νέο κύμα περιορισμών ίσως πλήξει τη ζήτηση
των χωρών για καύσιμα στις μεταφορές.
Μετά τη συμφωνία, τα συμβόλαια μελλοντικής
εκπλήρωσης WTI ξεπέρασαν τα $50/βαρέλι για
πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο του 2020, πριν
τελικά κλείσουν στα $49,69/βαρέλι στις 5 Ιανουαρίου.
Το ανάγνωσμα της συμφωνίας; Αναλυτές της
Rystad σημειώνουν ότι είναι «σοκαριστικό» το
γεγονός ότι το Ριάντ θα προβεί σε περικοπές της
παραγωγής, καθώς με αυτόν τον τρόπο παραχωρεί μερίδιο αγοράς.
Παράθυρο ευκαιρίας για τους
πετρελαιοπαραγωγούς το νέο έτος;
Η πανδημία του κορονοϊού έπληξε σοβαρά τη
ζήτηση για πετρέλαιο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν στην αγορά πλεονάζουσα προσφορά
και υψηλά αποθέματα και οι παραγωγοί να σπεύδουν να μειώσουν την παραγωγή, προκειμένου
να διατηρήσουν τις τιμές σε κερδοφόρα επίπεδα.
Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της Rystad
Energy, ωστόσο, το 2021 ενδέχεται να αποτελέσει
έτος ευκαιριών για τους παραγωγούς πετρελαίου.
Παρά το γεγονός ότι η προσφορά πετρελαίου και
παραγώγων αυτού θα ξεπεράσει τη ζήτηση το α΄
τρίμηνο του 2021, οι μαζικοί εμβολιασμοί κατά του
Covid-19 θα επιταχύνουν την ανάκαμψη της ζήτησης. Μάλιστα η Rystad αναμένει ότι θα αρχίσουν
να καταγράφονται ελλείμματα στην προσφορά
από τον Μάιο, τα οποία τον Αύγουστο θα ανέλθουν σε 3,4 εκατ. βαρέλια/ημέρα.
Παράλληλα, ο οίκος αναλύσεων εκτιμά ότι η αγορά
τον Ιανουάριο θα παρουσιαστεί αρκετά ισορροπη-
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μένη, με την προσφορά και τη ζήτηση να κινούνται
στα 77,7-77,8 εκατ. βαρέλια/ημέρα. Ένα σημαντικό
πλεόνασμα της προσφοράς θα καταγραφεί τον
Φεβρουάριο και κυρίως τον Μάρτιο του 2021.
H Rystad σημειώνει ότι οι εν λόγω εκτιμήσεις
βασίζονται στο base case σενάριο, σύμφωνα με
το οποίο η παραγωγή από τον OPEC θα παραμείνει σταθερή μετά τον Ιανουάριο. Την ίδια ώρα
αναμένει ότι η προσφορά από Ιράν και ΗΠΑ δεν
θα παρουσιάσει σημαντική αυξητική τάση νωρίτερα από το 2022.
Η αλλαγή σκυτάλης στην αμερικανική προεδρία
μπορεί να σημαίνει ότι το Ιράν θα παρουσιάσει
μια ταχύτερη από το base case σενάριο επιστροφή στην εξορυκτική και εξαγωγική δραστηριότητα, είτε επειδή η νέα κρατική διοίκηση θα άρει
τις κυρώσεις έναντι της Τεχεράνης είτε επειδή
χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία θα στραφούν στις
εισαγωγές από τη χώρα του Περσικού Κόλπου,
θεωρώντας ότι η Ουάσιγκτον θα παραβλέψει τις
ήδη υπάρχουσες κυρώσεις.
Η Rystad επισημαίνει στην ανάλυσή της ότι
πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο απόκλισης από τις
εκτιμήσεις. Για παράδειγμα, καταλήγει ότι ενδέχεται τα εκτιμώμενα ελλείμματα προσφοράς να
πυροδοτήσουν αύξηση της παραγωγής από τα
κράτη-μέλη του OPEC από τον Μάιο του 2021,
εξέλιξη που θα επηρεάσει τα μηνιαία ισοζύγια.
Ρωσική χείρα βοηθείας για τις εξαγωγές
της Λευκορωσίας
Πιθανό είναι το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν εντός
του 2021 οι εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων
της Λευκορωσίας μέσω της Ρωσίας, όπως εξήγησε σε τηλεοπτική συνέντευξή του στις αρχές
Ιανουαρίου ο Ρώσος αντιπρόεδρος Αλεξάντερ
Νόβακ.
Tον περασμένο Σεπτέμβριο, ο κ. Νόβακ ανέφερε ότι οι παραδόσεις πετρελαϊκών προϊόντων
της Λευκορωσίας θα μπορούσαν να φτάσουν
τους 4-6 εκατ. τόνους, λαμβάνοντας υπόψη
την πλεονάζουσα δυναμικότητα σε λιμάνια της
βορειοδυτικής Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων
των Πρίμορσκ, Αγίας Πετρούπολης και Ουστ
Λουγκά, σημειώνει το S&P Platts.
Η Ρωσία και η Λευκορωσία, εδώ και αρκετούς
μήνες, συζητούν το ενδεχόμενο συνεργασίας
σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές πετρελαιοειδών της
δεύτερης. Αιτία που αναζωπύρωσε τις συζητήσεις ήταν οι κυρώσεις της Λιθουανίας στη
Λευκορωσία. Μάλιστα, στα μέσα του περασμένου Δεκεμβρίου, ο οργανισμός του λιθουανικού
λιμένα Κλαϊπέντα ενημέρωσε ότι η Belarusian
Oil Company ανέστειλε τις εξαγωγές της από
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τον λιμένα. Από το εν λόγω λιμάνι η Λευκορωσία
εισήγαγε πετρέλαιο από χώρες όπως η Νορβηγία,
η Σαουδική Αραβία και οι ΗΠΑ, όταν η Ρωσία ανέστειλε τις εξαγωγές ως απόρροια των διενέξεων
αναφορικά με συγκεκριμένους όρους προμηθειών.

Υγροποιημένο φυσικό
αέριο (LNG)

Oι εκτιμήσεις για τη ζήτηση

Προσφορά και ζήτηση οδηγούν τις τιμές
σε επίπεδα ρεκόρ

Ο IEA εκτιμά ότι η πετρελαϊκή αγορά βασίζεται σε
ισχυρότερα θεμελιώδη στοιχεία φέτος χάρη στα
εμβόλια, ωστόσο πρόσφατα αναθεώρησε προς
τα κάτω την πρόβλεψή του για την ανάκαμψη της
ζήτησης. «Η παγκόσμια ανάπτυξη του εμβολίου
θέτει τα θεμελιώδη στοιχεία σε μια πιο ισχυρή
τροχιά για φέτος, με την προσφορά όπως και τη
ζήτηση να επιστρέφουν σε φάση αύξησης μετά
την πρωτόγνωρη κατάρρευση του 2020» σημείωσε ο ΙΕΑ στη μηνιαία του έκθεση για το πετρέλαιο.
Ωστόσο, ο Οργανισμός αναθεώρησε ελαφρά
προς τα κάτω την πρόβλεψή του για τη ζήτηση
κατά 0,6 εκατ. βαρέλια την ημέρα για το πρώτο
τρίμηνο και περίπου 0,3 εκατ. βαρέλια την ημέρα
για το σύνολο του έτους. «Χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να ανακάμψει πλήρως η ζήτηση για
πετρέλαιο καθώς τα νέα lockdown σε μια σειρά
χωρών ασκούν πιέσεις στις πωλήσεις καυσίμων»,
σύμφωνα με τον Οργανισμό.
Η παγκόσμια ζήτηση αναμένεται τώρα να ανακάμψει κατά 5,5 εκατ. βαρέλια την ημέρα στα 96,6 εκατ.
βαρέλια ημερησίως το 2021 μετά τη βουτιά των 8,8
εκατ. βαρελιών την ημέρα, την προηγούμενη χρονιά. «Η υψηλότερη ζήτηση αναμένεται να επιτρέψει
στην προσφορά να αρχίσει να αυξάνεται φέτος»,
σημείωσε ο Οργανισμός, που προέβλεψε αύξηση
της παγκόσμιας παραγωγής κατά 1,2 εκατ. βαρέλια
την ημέρα το 2021 ύστερα από μείωση ρεκόρ κατά
6,6 εκατ. βαρέλια την ημέρα πέρυσι. «Θα χρειαστεί
πιθανόν πολύ περισσότερο πετρέλαιο, δεδομένης
της πρόβλεψής μας για ουσιαστική βελτίωση της
ζήτησης το δεύτερο εξάμηνο».
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Σε επίπεδα ρεκόρ κινούνται οι τιμές LNG, καθώς
οι χαμηλές θερμοκρασίες στην Ασία έχουν ωθήσει
προς τα επάνω τη ζήτηση, ενώ την ίδια ώρα τα
διαθέσιμα φορτία είναι περιορισμένα στην αγορά.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τιμές στη spot αγορά
άγγιξαν τα $20,705/εκατ. btu την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου, σύμφωνα με όσα αναφέρει το S&P Global
Platts, καθώς traders και αγοραστές στην Ασία
έσπευσαν να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες προμήθειες.
Πρόκειται μάλιστα για τετραπλή αύξηση των τιμών
LNG σε σχέση με αυτές του Σεπτεμβρίου. «Αυτό
που έχει πυροδοτήσει το ράλι [στην τιμή] είναι ο
ψυχρότερος από τα κανονικά επίπεδα καιρός στην
Ασία και στην Ευρώπη και η παντελής έλλειψη διαθέσιμων LNG tankers», ανέφεραν στους Financial
Times αναλυτές του S&P Global Platts.
Το δημοσίευμα των FT αναφέρει επίσης ότι ένας
ασυνήθιστος αριθμός πλοίων μεταφοράς LNG
οδεύουν προς την Ασία από τις ΗΠΑ, ουσιαστικά μειώνοντας τη διαθεσιμότητα προς φόρτωση
πλοίων. Την ίδια ώρα, καθυστερήσεις στη Διώρυγα
του Παναμά έχουν αυξήσει τη διάρκεια του ταξιδιού από το US Gulf Coast κατά δύο εβδομάδες,
ενώ προμήθειες από Κατάρ και Μαλαισία κινούνται σε μικρότερα επίπεδα.
Η Κροατία στον χάρτη των εισαγωγών
Την 1η Ιανουαρίου 2021, το πλοίο μεταφοράς LNG
«Tristar Ruby» έφτασε στον τερματικό σταθμό
LNG της Κροατίας, στο νησί Krk, αποτελώντας το
πρώτο πλοίο που υποδέχεται ο σταθμός από την
έναρξη της λειτουργίας του.
Αφότου το πλοίο προσέδεσε στο λιμάνι ειδικού
σκοπού του σταθμού και πραγματοποιήθηκαν
όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι ασφαλείας, ξεκίνησε η διαδικασία μεταφοράς φυσικού αερίου από
το «Tristar Ruby» στο FSRU «LNG Croatia» του
σταθμού.
Η συγκεκριμένη φόρτωση σηματοδοτεί την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του τερματικού
σταθμού LNG της Κροατίας, ο οποίος αναμένεται
να παρέχει στο εθνικό δίκτυο παροχής φυσικού
αερίου της χώρας έως και 2,6 δισ. κυβικά μέτρα
φυσικού αερίου ετησίως.

created by freshdesign.gr

MONACO
LATSCO SHIPPING LIMITED

Gildo Pastor Center,
7 Rue Du Gabian,
MC 98000, Monaco
+377 9777 4670

ATHENS
LATSCO MARINE
MANAGEMENT INC

4 Xenias Street,
Kifissia, 145 62,
Athens, Greece
+30 210 4595100

shipping@latsco.com

LONDON
LATSCO LONDON LIMITED

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

Εν
Πτήσει
Επικαιρότητα από τον χώρο
των αερομεταφορών
Boeing 737 ΜΑΧ: Στους αμερικανικούς
αιθέρες ξανά μετά από είκοσι μήνες

Επιμέλεια:
Κωνσταντίνος
Γιαννακόπουλος

176

Τα αεροσκάφη της εταιρείας Boeing επέστρεψαν
στις 29 Δεκεμβρίου 2020 στους αμερικανικούς
αιθέρες, για πρώτη φορά μετά τα δύο θανατηφόρα δυστυχήματα που οδήγησαν στην καθήλωσή
τους στο έδαφος για λόγους ασφαλείας επί σχεδόν είκοσι μήνες.
Η πτήση 718 της American Airlines, με περίπου
100 επιβάτες, απογειώθηκε από το Μαϊάμι γύρω
στις 10.40, τοπική ώρα, με τελικό προορισμό το
αεροδρόμιο «ΛαΓκουάρντια» της Νέας Υόρκης.
Στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι στρώθηκε το κόκκινο χαλί, ενώ στις οθόνες ανακοινωνόταν η
επιστροφή του 737 ΜΑΧ, έναν μήνα αφότου οι
αρχές ήραν την απαγόρευση πτήσεων. Το συγκεκριμένο αεροσκάφος ξεχωρίζει από τα φτερά
του, ενώ εξοικονομεί περισσότερα καύσιμα από
τον προκάτοχό του, το 737 NG.
Το 737 ΜΑΧ «είναι ένα αεροπλάνο που έχει
ελεγχθεί περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο.
Είμαστε πεπεισμένοι ότι είναι το ασφαλέστερο
στον ουρανό», δήλωσε στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι ο αντιπρόεδρος της αεροπορικής εταιρείας,
Ρόμπερτ Ίσομ.
Αν και αυτή ήταν η πρώτη πτήση στις ΗΠΑ, το

737 ΜΑΧ πετούσε ήδη στη Βραζιλία από τις 9
Δεκεμβρίου, εκτελώντας το δρομολόγιο Σάο
Πάολο-Πόρτο Αλέγκρε για λογαριασμό της εταιρείας χαμηλού κόστους Gol.
Τα Boeing 737 MAX καθηλώθηκαν σε όλο τον
κόσμο μετά τα δύο πολύνεκρα δυστυχήματα που
σημειώθηκαν τον Οκτώβριο του 2018 (Lion Air,
189 νεκροί) και τον Μάρτιο του 2019 (Ethiopian
Airlines, 157 νεκροί). Οι ανησυχίες για την αξιοπιστία του νέου αεροσκάφους οδήγησαν πολλές
εταιρείες στο να ακυρώσουν τις παραγγελίες
τους από την Boeing.
Για τις οικογένειες των θυμάτων, το συγκεκριμένο
αεροσκάφος δεν θα έπρεπε ποτέ να λάβει έγκριση για να ξαναρχίσει τις πτήσεις. «Αποφύγετέ
το, μην αγοράσετε ούτε ένα εισιτήριο, το οποίο
μπορεί να είναι χωρίς επιστροφή», ανέφεραν σε
ανακοίνωσή τους οι συγγενείς των επιβατών που
σκοτώθηκαν στη συντριβή του αεροσκάφους της
Ethiopian Airlines.
Στις 25 Δεκεμβρίου 2020, ένα 737 MAX της Air
Canada, που εκτελούσε δοκιμαστική πτήση από
την Αριζόνα στο Μόντρεαλ, με μοναδικούς επιβαίνοντες το τριμελές πλήρωμά του, παρουσίασε
πρόβλημα στον κινητήρα και υποχρεώθηκε να
προσγειωθεί λίγο μετά την απογείωσή του.
Πέραν των ΗΠΑ και της Βραζιλίας, το αερο-

σκάφος δεν έχει πάρει έγκριση από
τις υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας
άλλων χωρών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
και ο Καναδάς θα αποφασίσουν το
2021, ενώ άγνωστο παραμένει τι θα
κάνει η Κίνα, μία από τις σημαντικότερες αγορές στον κόσμο για τις εταιρείες αεροναυπηγικής.
Montenegro Airlines: το
χρονικό μιας προαναγγελθείσης
κατάρρευσης
Ο εθνικός αερομεταφορέας του Μαυροβουνίου, Montenegro Airlines, αποτελεί την πιο πρόσφατη περίπτωση
κατάρρευσης ευρωπαϊκής αεροπορικής
εταιρείας, ως αποτέλεσμα της πρόσφατης κρίσης στις αερομεταφορές.
Ένα Embraer 195, που μετέφερε σε
τακτική πτήση επιβάτες από το Βελιγράδι προς την Ποντγκόριτσα στις 25
Δεκεμβρίου 2020, σηματοδότησε την
τελευταία πτήση της εταιρείας, αλλά
και το τέλος της 26χρονης αεροπορικής ιστορίας της, που ήταν συνυφασμένη με τη σχετικά πρόσφατη
ανεξαρτησία της χώρας. Η απόφαση για οριστική
παύση λειτουργίας θα οδηγήσει στο ταμείο ανεργίας περισσότερα από 350 άτομα.
Σε ανακοίνωσή της, η αεροπορική εταιρεία επισήμανε ότι «η απόφαση της κυβέρνησης του
Μαυροβουνίου να κλείσει την εταιρεία μας θα
έχει αρνητικό αντίκτυπο σε ολόκληρο τον κλάδο
των αερομεταφορών στη χώρα», ενώ τα κόμματα
της αντιπολίτευσης επέκριναν τη μάλλον αναμενόμενη απόφαση των αρμόδιων κρατικών αρχών.
Ωστόσο, η νέα κυβέρνηση του Μαυροβουνίου
δήλωσε, αμέσως μετά την ανακοίνωση για οριστικό λουκέτο της εταιρείας, ότι σκοπεύει να
δημιουργήσει μια νέα αεροπορική εταιρεία, αλλά
δεν αναφέρθηκε στο ακριβές χρονοδιάγραμμα ή
στην κρατική συμμετοχή στο νέο εγχείρημα, που
είναι εξαιρετικά σημαντικό να υλοποιηθεί για τη
στήριξη στην τουριστική βιομηχανία της χώρας.
Αν και τον Δεκέμβριο του 2019 η πρώην κυβέρνηση του Μαυροβουνίου είχε ανακοινώσει ότι
θα επενδύσει 155 εκατ. ευρώ στη Montenegro
Airlines κατά τα επόμενα έξι χρόνια, τα αρμόδια τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού είχαν δείξει τον εκνευρισμό τους ως προς
τη συγκεκριμένη προοπτική. Μετά από επίσημη
καταγγελία από τον αερομεταφορέα χαμηλού
κόστους Ryanair, που καλοβλέπει την επέκτασή
της στα Βαλκάνια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέ-

φρασε την ανησυχία της για την άμεση κρατική επιδότηση. Οι Βρυξέλλες
υποστήριζαν ότι μια τέτοια πολιτική απόφαση της κυβέρνησης θα επηρέαζε τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της χώρας. Επηρεασμένη μάλλον από
τις ανακοινώσεις των Βρυξελλών, η αρμόδια Αρχή Προστασίας του Ανταγωνισμού του Μαυροβουνίου έκρινε ότι η κρατική ενίσχυση ήταν παράνομη και ότι η εταιρεία θα έπρεπε να επιστρέψει άμεσα στα κρατικά ταμεία
43 εκατ. ευρώ που είχαν ήδη καταβληθεί.
Η εταιρεία διέθετε στόλο τεσσάρων αεροσκαφών και εκτελούσε πτήσεις προς
δεκαπέντε ευρωπαϊκούς προορισμούς, αλλά εκτιμάται ότι είχε συσσωρεύσει
πάνω από 150 εκατ. ευρώ σε χρέος. Οι προοπτικές της επιβατικής κίνησης στα
αεροσκάφη της για το επόμενο εξάμηνο ήταν επίσης μάλλον δραματικές. Τόσο
ο κορονοϊός όσο και η «επέλαση» γνωστών ευρωπαϊκών αερομεταφορέων
στις πτήσεις προς προορισμούς στην ΕΕ άφηναν μικρό περιθώριο ελιγμών και
κυρίως κέρδους για τον εθνικό αερομεταφορέα της χώρας.
Η Αir Serbia, η Ryanair, η Wizz Air, η Austrian και η Turkish Airlines είναι οι
μόνες πέντε εταιρείες που συνεχίζουν σήμερα να εξυπηρετούν με τακτικές πτήσεις τα διεθνή αεροδρόμια στην Ποντγκόριτσα και στο Τίβατ. Ως
γνωστόν, πολλές είναι οι αεροπορικές εταιρείες στις βαλκανικές χώρες
που αναγκάστηκαν να πτωχεύσουν, κυρίως λόγω του ευρωπαϊκού δικαίου
περί ανταγωνισμού αλλά και λόγω του πολέμου των τιμών με τους αερομεταφορείς της ΕΕ. Ο πίνακας των πτωχευμένων εταιρειών στα Βαλκάνια
συμπεριλαμβάνει ήδη πολλές εταιρείες κρατικών συμφερόντων: πρώτη στη
λίστα ήταν η πτωχευμένη πλέον βουλγαρική κρατική αεροπορική εταιρεία
Balkan, το 2002, μετέπειτα σχεδόν όλοι αερομεταφορείς της Αλβανίας και
των Σκοπίων και πιο πρόσφατα η σλοβενική Adria Αirways.
Σε μια συναισθηματική αποχαιρετιστήρια χειρονομία, οι πιλότοι της τελευταίας πτήσης της εταιρείας, κατά την κάθοδό τους στο διεθνές αεροδρόμιο
της Ποντγκόριτσα, έκαναν μικρούς κύκλους κατά την τελική πορεία και
σχημάτισαν με το αποτύπωμα του αεροσκάφους στα ραντάρ μια διαδρομή
σε σχήμα καρδιάς.
Αεροπορικά δυστυχήματα: ο απολογισμός του 2020
Ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο έτος σε
αεροπορικά ατυχήματα αυξήθηκε σε 299, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός
των πτήσεων μειώθηκε δραστικά, ως απόρροια της πανδημίας, αναφέρει η
ολλανδική συμβουλευτική εταιρεία To70.
Πιο συγκεκριμένα, το 2020 καταγράφηκαν 40 αεροπορικά ατυχήματα, εκ
των οποίων τα πέντε είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ανθρώπινων ζωών.
Αντίστοιχα, το 2019, σύμφωνα με την To70, σημειώθηκαν οκτώ τέτοια αεροπορικά δυστυχήματα σε επιβατικές πτήσεις σε όλο τον κόσμο, με αποτέλεσμα 257 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.
Το 2020 αναμφίβολα αποτελεί έτος το οποίο (και) η αεροπορική βιομηχανία θα θέλει να διαγράψει σύντομα, καθώς, σύμφωνα με στοιχεία της
Flightradar24, οι εμπορικές πτήσεις ανά τον κόσμο μειώθηκαν κατά 42%.
Βέβαια, από τις 299 απώλειες ανθρωπίνων ζωών το 2020, οι 176 αφορούσαν
την εξ αμελείας κατάρριψη αεροσκάφους Boeing 737 της εταιρείας Ukraine
International Airlines στο Ιράν στις αρχές Ιανουαρίου του 2020.
Τον Μάιο του 2020 επίσης σημειώθηκε πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα
με αεροσκάφος της Pakistan International Airlines, όπου έχασαν τη ζωή
τους 98 άνθρωποι.
Αξίζει να τονιστεί, ωστόσο, ότι τις τελευταίες δύο δεκαετίες ο αριθμός
θυμάτων των αεροπορικών δυστυχημάτων έχει μειωθεί σημαντικά. Το 2005,
1.015 επιβάτες έχασαν τη ζωή τους μετά από συντριβή αεροσκάφους που
τους μετέφερε, σύμφωνα με στοιχεία της Aviation Safety Network (ASN).

Οι αριθμοί
της ναυτιλίας

11
περιστατικά ένοπλης ληστείας εναντίον
πλοίων σημειώθηκαν στα ύδατα της Ασίας
τον Νοέμβριο του 2020, σύμφωνα με το
ReCΑΑP.

2.600.000 ΤΕUs
ήταν η μείωση του παγκόσμιου
διακινούμενου όγκου εμπορευματοκιβωτίων
τους πρώτους έντεκα μήνες του 2020.

7%
του στόλου δεξαμενόπλοιων
χρησιμοποιήθηκε για αποθήκευση
πετρελαίου τον περασμένο Νοέμβριο.

$150 δισ.
είναι η έκθεση στη ναυτιλία των 20 τραπεζών
που συμμετέχουν στα Poseidon Principles.
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13,5 εκατ. dwt
ήταν οι παραγγελίες νεότευκτων
bulk carriers το περασμένο έτος.

4.648
είναι ο αριθμός των πλοίων του
ελληνόκτητου στόλου, σύμφωνα με την
έκθεση Review of Maritime Transport 2020.

8,2%
πτώση σημείωσε το παγκόσμιο εμπόριο
τα πρώτα τρία τρίμηνα του 2020.

500 εκατ. τόνοι
ήταν η μείωση της παγκόσμιας ζήτησης για
άνθρακα το χρονικό διάστημα 2018-2020.

175
πλοία αξιοποιούν το LNG ως καύσιμο
για την κίνησή τους.
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in the maritime industry
Quality Management
(ISM, ISPS, MLC, ISO9001, ISO14001,
ISO50001 & OCIMF TMSA3)

Safe Operation with
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