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NΑΎΛΟΙ CONTAINERSHIPS 

Περί προσφοράς 
και ζήτησης



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

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

Partners for performance
gaslogltd.com
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& 28th October Ave
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Tel: +357 2526 9700

Enesel Pte. Ltd.
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Singapore 068602
Tel: +65 6222 9775

E N E S E L

On course for over a century and a half
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Το τελευταίο αντίο  
στον Ι. Αγγελικούση

Εν Πλω
Ψίθυροι και απόηχοι  
στις ναυτιλιακές πρωτεύουσες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Πολλές φορές οι καλύτερες αγορές  
στη ναυτιλιακή βιομηχανία είναι αντικυκλικές

Συνέντευξη των Πήτερ Γεωργιόπουλου  
και Λεωνίδα Βροντίση, επικεφαλής της 
United Overseas Group

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Είμαστε αισιόδοξοι για τις προοπτικές  
της ναυλαγοράς ξηρού φορτίου

Συνέντευξη του Αριστείδη Ι. Πίττα, 

CEO των Euroseas Ltd./EuroDry Ltd.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΟΙΩΝ
Σε μια τόσο απαιτητική βιομηχανία  
όπως είναι η ναυτιλία, η συνεχής επιμόρφωση 
είναι απαραίτητη

Συνέντευξη της Μεταξίας Ψάλτη,  
COO της Neda Maritime Agency Co Ltd

Διεθνή  Ύδατα
Ειδήσεις από τις θάλασσες του κόσμου

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Η υπεράκτια αιολική ενέργεια θα διαδρα-
ματίσει καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια 
ενεργειακή μετάβαση

Άρθρο της Α.Ε. του Πρέσβη της Νορβηγίας 
στην Ελλάδα, κ. Frode Overland Andersen

ΙSALOS.NET
Έλληνες και Νορβηγοί συζητούν για  
το μέλλον της ναυτιλιακής βιομηχανίας

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Πράσινη ναυτιλία
Πολιτικές διαβουλεύσεις και ρεαλιστικές 
προτάσεις

Η τέχνη της τεχνητής αβεβαιότητας

Πρόλογος του Δρος Δημήτρη Λυρίδη

Οι πολλές επιλογές πράσινων καυσίμων 
ίσως σημάνουν και το τέλος του μοντέλου 
του tramp shipping

Συνέντευξη του Ιωάννη Κ. Λύρα, προέδρου 
της Paralos Maritime Corporation, Bοard 
Member της ΕCSA και προέδρου της Επιτρο-
πής Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕΕ

Tα εναλλακτικά καύσιμα δεν θα έρθουν  
από μόνα τους

του καθ. Χαρίλαου Ν. Ψαραύτη

Εναλλακτικά καύσιμα: Η παραπληροφόρηση 
καλά κρατεί

του Πάνου Ζαχαριάδη

Ο εξηλεκτρισμός της ναυτιλίας

του καθ. Ιωάννη Προυσαλίδη

Μια παγκόσμια προσέγγιση θα έπρεπε να 
είναι ο ακρογωνιαίος λίθος των ευρωπαϊκών 
πολιτικών

Συνέντευξη του Σωτήρη Ράπτη, Director 
Maritime Safety and Environment της ECSA

Οι αποφάσεις για την τεχνολογική τελειο-
ποίηση βιώσιμων εναλλακτικών καυσίμων 
πρέπει να ληφθούν το συντομότερο

του Ιωάννη Εμμανουήλ Κοκαράκη

Το LNG στην παλέτα των πράσινων καυσί-
μων και της πράσινης ναυτιλίας

του Παναγιώτη Μήτρου

Ποια τα μελλοντικά καύσιμα της ναυτιλίας;

του Διονύση Χριστοδουλόπουλου

Απρίλιος 2021

Φωτογραφία εξωφύλλου: 
Λεπτομέρεια φωτογραφίας 
δεξαμενόπλοιου διαχείρισης 
της United Overseas Group.

Copyright: 
United Overseas Group

14

12

24

30

36

42

56

60

Ιδιοκτησία- Έκδοση
Gratia Εκδοτική Ι.Κ.Ε.

Διευθυντής Σύνταξης 
Ηλίας Μπίσιας

Σύμβουλος Ειδικών Θεμάτων
Πάνος Ζαχαριάδης

Ναυτιλιακός Αναλυτής 
Γιάννης Θεοδωρόπουλος

Υπεύθυνος Εταιρικής Επικοινωνίας  
και Ειδικών Αφιερωμάτων 

Χάρης Παππάς

Οικονομικός Αναλυτής 
Μιχάλης Νικολάου

Επικεφαλής Ιστορικών Ερευνών 
Παναγιώτης Κόρακας

Ειδικοί συνεργάτες
Καπτ. Γιώργος Γεωργούλης

Νίκος Βεργούνης
Θοδωρής Στυλιάδης

Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος
Ίασων Αιμίλιος Στρέμφορς Φασιλής

Εμπορική Διεύθυνση 
Χρήστος Καπάνταης

Υπεύθυνη Διαφήμισης 
Δήμητρα Τσάκου

 
Creative Directors

Πάνος Παπαναγιώτου
Πανδώρα Γιαμαλίδου

Νew Media 
Ηλίας Στεφανίδης

Υπεύθυνη Μέσων Κοιν/κής Δικτύωσης 
Βάσω Γρηγοράκου

Διόρθωση κειμένων
Αλεξάνδρα Σφυρή

Φωτογραφίες
ΑΠΕ/ΜΠΕ/ΕΡΑ

Pixabay, Unsplash

Συνδρομές (10 τεύχη)
Ιδιώτες: 60 €

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

Χώρες ΕΕ: 120 €
Χώρες εκτός ΕΕ: 140 €

Gratia Εκδοτική Ι.Κ.Ε.
Εκδοτικές Επιχειρήσεις

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

F: 210-92.22.640
info@gratia.gr

www.naftikachronika.gr

Web strategy development by IT Box

Απόψεις που εκφράζονται στα ενυπό-
γραφα άρθρα δεν εκφράζουν απαραίτητα τη 
γνώμη του περιοδικού. Παρόλο που κατα-
βλήθηκαν προσπάθειες για να βεβαιωθούμε 
ότι οι περιεχόμενες στο περιοδικό πλη-
ροφορίες είναι σωστές, το περιοδικό δεν 
είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε ανακρίβεια 
έχει τυχόν παρεισφρήσει. Κανένα κείμενο 
ή φωτογραφία δεν μπορεί να αναπαραχθεί 
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των  
Ναυτικών Χρονικών.
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Οι προοπτικές των κυψελών καυσίμου  
και του υδρογόνου ως βιώσιμων λύσεων  
για τη ναυτιλία

του Λάμπρου Νάκου

Πώς μπορεί η αιολική ενέργεια, ως βοηθητι-
κή πρόωση πλοίου, να συμβάλει στη μείωση 
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της 
ναυτιλίας

του Κωνσταντίνου Φακιολά

Το διαζύγιο της ναυτιλίας με το πετρέλαιο 
και οι «πράσινοι πειρασμοί»

του Mikal Bøe

Απανθρακοποίηση: η κύρια πρόκληση  
για τη ναυτιλία

Έρευνα της Watson Farley & Williams

ADVERTORIAL
Οι λύσεις τεχνολογίας της Telenor 
Maritime προς τον πράσινο μετασχηματι-
σμό των επιχειρήσεων

ΦΑΚΕΛΟΣ 
Η «ασφυξία» στα λιμάνια εμπορευματο-
κιβωτίων και η εκτόξευση των ναύλων

Οι ναύλοι για εμπορευματοκιβώτια  
και η ώρα των «παγκόσμιων ρυθμιστών»

του καθ. Κώστα Χλωμούδη

Οι λόγοι αύξησης του κόστους μεταφοράς 
εμπορευματοκιβωτίων

του Κώστα Αχλαδίτη

Συνεχόμενη έξαρση της πανδημίας 
Covid-19 συντελεί σε ευοίωνο περιβάλλον 
για τους ναυτιλιακούς μεταφορείς πλοίων 
containers

της Μαρίας Μπερτζελέτου

Ο Ορίζοντας από τη Γέφυρα
του καπτ. Γ. Γεωργούλη 

ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
Ταξίδια και αλλαγές πληρωμάτων: 
Όσα μας δίδαξε η πανδημία

του Κωνσταντίνου Οικονόμου

Νεότευκτα
Kyklades Maritime Corporation

«Nissos Sikinos», «Nissos Sifnos»,  
«Nissos Ios», «Nissos Koufonissi»,  
«Nissos Tinos»

ΑΝΑΛΥΣΗ
Σύντομη ανασκόπηση της ναυλαγοράς crude 
tankers: Θετικά σημάδια για τα Αframaxes

του Γιάννη Θεοδωρόπουλου

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

Τεχνολογία και Ναυπηγική

Ενέργεια και Φυσικοί Πόροι

Μarket News

Εν Πτήσει 
Επικαιρότητα από τον χώρο  
των αερομεταφορών

Η Κρίση του Σουέζ το 1956 μέσα από 
τις σελίδες των Ναυτικών Χρονικών
τoυ Παναγιώτη Κόρακα

Οι αριθμοί της ναυτιλίας
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M/T NISSOS RHENIA

318,744 dwt, BUILT 2019, Hyundai Heavy Industries Co., Ltd

Moving forward  
with Confidence

Ethnarchou Makariou Av, & 2 D. Falireos Str.
18547 Neo Faliro, Piraeus, Greece

T: +30 210 4804200 | F: +30 210 4818210 | E: crew@kykmar.gr

www.kykmar.gr
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Το τελευταίο αντίο  
στον Ι. Αγγελικούση
Έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 10 Απριλίου ο σπουδαίος 
Ναυτέλληνας και στυλοβάτης της Ελληνικής Σημαίας  
Ιωάννης Αγγελικούσης.



Ο Ιωάννης Α. Αγγελικούσης, με καταγωγή από τα Καρδά-
μυλα της Χίου, γεννήθηκε το 1948 στον Πειραιά και φοί-
τησε ως μαθητής στην Ιωνίδειο Σχολή. Μετέπειτα σπού-
δασε οικονομικά στην ΑΣΟΕΕ. Εισήλθε στην εταιρεία του 
πατέρα του, Αντώνη Αγγελικούση, το 1973. Ανέλαβε πρόε-
δρος και διευθύνων σύμβουλος του Angelicoussis Shipping 
Group το 1989, μετά τον θάνατο του πατέρα του.
Το 1992 ίδρυσε την Kristen Navigation (μετονομάστηκε σε 
Maran Tankers Management το 2009), η οποία ανέλαβε τη 
διαχείριση των tankers.
Τον Σεπτέμβριο του 2003 προχώρησε στην αγορά του 
πρώτου του πλοίου μεταφοράς LNG, του «Maran Gas 
Asclepius», ιδρύοντας τη Maran Gas Maritime, που δρα-
στηριοποιείται στον τομέα των υγραεριοφόρων.
Ο όμιλος Angelicoussis Shipping Group συμπεριλαμβάνει 
σήμερα τις εταιρείες Maran Dry Management Inc., Maran 
Gas Maritime και Maran Tankers Management.
Σήμερα, ο όμιλος διαχειρίζεται 139 πλοία και άλλα 15 πλοία 
βρίσκονται υπό παραγγελία. Το σύνολο σχεδόν των πλοί-
ων του στόλου του ανέκαθεν έφερε και εξακολουθεί να 
φέρει την ελληνική σημαία. Η στρατηγική επιλογή ήταν όχι 
μόνο το μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του ομίλου 
αλλά ζωτικής σημασίας για την ελληνική οικονομία, την 
απασχόληση των ναυτικών μας και την ουσιαστική ενίσχυ-
ση εταιρειών της ευρύτερης ναυτιλιακής συστάδας.
Στο πηδάλιο του ομίλου θα συνεχίσει η μοναχοκόρη 
του, Μαρία Αγγελικούση, η οποία έχει σπουδάσει Ιατρική 
στο Πανεπιστήμιο του Cambridge και εργάζεται για την 
Angelicoussis Group από το 2009.
Ο Γιάννης Αγγελικούσης διετέλεσε για χρόνια μέλος του 
ΔΣ της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών και της Ελληνι-
κής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου 
(Committee).
Τον Φεβρουάριο του 2013 συστάθηκε το Ίδρυμα Αντώνιος 
και Ιωάννης Αγγελικούσης, το οποίο έχει να επιδείξει ένα 
εκτεταμένο κοινωφελές έργο.
Ο σπουδαίος Έλληνας ευεργέτης και μεγάλος αρωγός της 
ναυτικής εκπαίδευσης της χώρας τιμήθηκε με το βραβείο 
Ευκράντη στην πρώτη απονομή τον Μάρτιο του 2009. 
Τα Ναυτικά Χρονικά θα προσπαθήσουν να διατηρήσουν τη 
μνήμη του ανεξίτηλη ως φωτεινού παραδείγματος σπου-
δαίου Ναυτέλληνα που δόξασε την Ελλάδα διεθνώς. Τα 
συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και στους χιλιάδες ναυ-
τικούς και σπουδαστές ΑΕΝ, που με τόση αγάπη πάντα 
φρόντιζε.

Η ανακοίνωση του πρωθυπουργού, 
κ. Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο Γιάννης Αγγελικούσης τίμησε τη θαλασσινή παράδοση και την πατρίδα 
μας με κάθε τρόπο: Κατέκτησε τους ωκεανούς, υψώνοντας την γαλανό-
λευκη στα σκάφη του. Μετέφερε στην Ελλάδα την έδρα των δραστηριο-
τήτων του, ενισχύοντας σημαντικά τη ναυτική της εκπαίδευση. Και, όταν 
χρειάστηκε, όπως στη διάρκεια της πρόσφατης πανδημίας, βοήθησε στη 
μάχη για την υγεία με αθόρυβες δωρεές. Ναυτικός και Έλληνας μέχρι 
το τέλος.
Παραλαμβάνοντας την σκυτάλη της προκοπής από τον πατέρα του 
Αντώνη, ήρωα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και ιδρυτή της οικογενεια-
κής εμπορικής αρμάδας, ο Γιάννης Αγγελικούσης και η αδελφή του Άννα 
κυριάρχησαν με τους στόλους τους στα κύματα του κόσμου.
Το πηδάλιο του Γιάννη περνά, τώρα, στα δυνατά χέρια της μοναχοκόρης 
του Μαρίας. Και είναι σίγουρο ότι και η δική της πυξίδα θα δείχνει μόνο 
μπροστά.
Αυτές τις δύσκολες στιγμές, η σκέψη μου είναι στην οικογένεια και τους 
δικούς του ανθρώπους.

Η ανακοίνωση του προέδρου της Ενώσεως 
Ελλήνων Εφοπλιστών, κ. Θεόδωρου 
Βενιάμη

Σήμερα χάσαμε έναν δικό μας άνθρωπο, έναν αγαπητό φίλο, έναν ευπα-
τρίδη. Ο Γιάννης Αγγελικούσης υπήρξε άξιος συνεχιστής των παραδόσεων 
της ελληνικής ναυτιλιακής οικογένειας, και μεγαλούργησε σε ένα έντονο 
διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον, κρατώντας πάντοτε ψηλά την σημαία 
της πατρίδας και αγκαλιάζοντας τους Έλληνες ναυτικούς και την ελληνική 
ναυτοσύνη. Διακρίθηκε διεθνώς για τις επιτυχημένες επιχειρηματικές του 
επιλογές και επιτεύγματα.
Ο Γιάννης θα παραμείνει για πάντα στη μνήμη μας φωτεινός φάρος μιας 
ναυτιλίας που στηρίζεται στον άνθρωπο και δημιουργεί για τον άνθρωπο!
Εκφράζω στην οικογένειά του, στην αγαπημένη του μοναχοκόρη Μαρία, 
στους οικείους του και στους συνεργάτες και εργαζόμενους στην εταιρεία 
του τα βαθύτατα και ειλικρινή συλλυπητήριά μου καθώς και όλων των 
συναδέλφων του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Ελλήνων Εφο-
πλιστών, που τίμησε με τη συμμετοχή του για περισσότερο από δύο δεκαε-
τίες, αλλά και ολόκληρης της ελληνικής ναυτιλιακής οικογένειας, που θρη-
νεί σήμερα την απώλεια ενός από τους πιο λαμπρούς εκπροσώπους της.
Γιάννη, καλό ταξίδι!

Η ανακοίνωση του υπουργού Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Ιωάννη 
Πλακιωτάκη 

Η ναυτιλία πενθεί έναν σπουδαίο Έλληνα. Ο Ιωάννης Αγγελικούσης υπήρ-
ξε εμβληματική προσωπικότητα στην παγκόσμια ναυτιλία, με έργο και 
δράση που τον έφεραν για δεκαετίες στις πρώτες θέσεις σε ολόκληρο 
τον κόσμο. Υπήρξε ταυτοχρόνως στυλοβάτης της Ελληνικής σημαίας, με 
το 90% των πλοίων του να ταξιδεύουν με τη Γαλανόλευκη. Οι επιχειρη-
ματικές του ικανότητες, η προσήλωση στην οικογένειά του, η αγάπη του 
για την Ελλάδα και τους ναυτικούς αποτελούν ιστορική παρακαταθήκη και 
παράδειγμα για όλους μας. Θα τον θυμόμαστε πάντα με βαθύ σεβασμό 
και εκτίμηση για όσα προσέφερε στη ναυτιλία και την Ελλάδα. Εκφράζω τα 
συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και τους συνεργάτες του.
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Εν
Πλω

Mε αμείωτο ρυθμό αυξάνεται ο 
ελληνόκτητος εμπορικός στόλος  
– Ξεπέρασε τα 4.000 πλοία

Αύξηση κατέγραψε ο ελληνόκτητος στόλος 
(πλοία άνω των 1.000 κοχ) από τον Μάρτιο του 
2020 έως τον Μάρτιο του 2021 σε αριθμό πλοί-
ων, ενώ αγγίζει επίπεδα-ρεκόρ σε όρους χωρη-
τικότητας και μεταφορικής ικανότητας, σύμφωνα 
με τα στοιχεία της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτι-
λιακής Συνεργασίας του Λονδίνου (γνωστή ως 
Committee). 
Ειδικότερα, ο ελληνικών συμφερόντων εμπορικός 
στόλος έως τις 10 Μαρτίου 2021 αριθμούσε 4.038 
πλοία μεταφορικής ικανότητας 350.465.999 dwt 
και χωρητικότητας 205.647.569 gt. Οι αντίστοιχοι 
αριθμοί το 2020 ήταν 3.968 πλοία μεταφορικής 
ικανότητας 340.823.637 dwt και χωρητικότητας 
199.693.859 gt.
Προβληματισμό ίσως προκαλεί το γεγονός ότι ο 
αριθμός των εγγεγραμμένων στο ελληνικό νηολό-

γιο πλοίων βαίνει μειούμενος. Τα πλοία με ελλη-
νική σημαία ανέρχονται, σύμφωνα με τα στοιχεία 
του Committee, σε 584 (62.317.858 dwt), όταν 
πέρυσι ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 636 πλοία 
(65.640.708 dwt). 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα ελλη-
νόκτητα πλοία φέρουν 29 διαφορετικές σημαίες.
Οι Έλληνες πρωταγωνιστούν και στις παραγγε-
λίες – έως τα μέσα του περασμένου Μαρτίου 
είχαν παραγγείλει 70 oil tankers, 6 chemical και 
product tankers, 28 liquefied gas tankers, 22 ore 
και bulk carriers, 6 container ships και άλλα 2 
cargo ships. 
Παράλληλα, το μερίδιο του ελληνόκτητου στό-
λου στον παγκόσμιο στόλο ανέρχεται σε 7,1% σε 
όρους αριθμού πλοίων, σε 13,3% σε όρους χωρη-
τικότητας και σε 15,8% σε όρους μεταφορικής 
ικανότητας.
Τέλος, ο μέσος όρος ηλικίας του ελληνόκτητου 
στόλου έχει αυξηθεί ελαφρά σε σχέση με πέρυσι 
και κυμαίνεται στα 12,1 χρόνια, ωστόσο και πάλι 

Ψίθυροι και απόηχοι 
στις ναυτιλιακές πρωτεύουσες



είναι κατά 2,4 έτη μικρότερος του μέσου όρου ηλικίας του παγκόσμιου 
στόλου.
Να σημειωθεί ότι η Ελληνική Επιτροπή Ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λον-
δίνου δημοσιοποιεί τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία, τα οποία προέρχονται 
από τη βάση δεδομένων της IHS Markit, για 34η διαδοχική χρονιά.

Το κάλεσμα της Qatar Petroleum σε πλοιοκτήτες LNG carriers

H Qatar Petroleum εξέδωσε πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για 
τη ναύλωση LNG carriers, με στόχο την εκπλήρωση μελλοντικών απαιτή-
σεων μεταφοράς LNG, συμπεριλαμβανομένων των projects επέκτασης στο 
North Field, τα οποία θα αυξήσουν σημαντικά την παραγωγική δυναμικότη-
τα LNG του Κατάρ έως το 2027.
Η συγκεκριμένη πρόσκληση, η οποία εκδόθηκε προς έναν μεγάλο αριθμό 
πλοιοκτητών LNG carriers, αποσκοπεί στη μακροχρόνια χρονοναύλωση 
πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου για την κάλυψη των 
μεταφορικών αναγκών της Qatar Petroleum και των θυγατρικών της.
Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση της QP, η πρόσκληση για την 
υποβολή προσφορών καλύπτει επίσης τις ανάγκες για τη μεταφορά παρα-
γόμενων όγκων LNG από το Golden Pass LNG project στις ΗΠΑ.
Με αφορμή την έκδοση πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών, η Α.Ε. 

ο κ. Saad Sherida al-Kaabi, υπουργός Ενεργειακών 
Υποθέσεων του Κατάρ και CEO και πρόεδρος 
της Qatar Petroleum, ανέφερε ότι αυτή η εξέλιξη 
αντανακλά τη σταθερή πρόοδο του καταριανού 
κολοσσού για την επέκταση της παραγωγικής 
του δυναμικότητας LNG στο Κατάρ και στο 
εξωτερικό.

Ναυτικοί και εμβολιασμοί: Η αβεβαιότητα 
καλά κρατεί

Το International Chamber of Shipping (ICS) με 
ανακοίνωσή του προειδοποιεί ότι η αδυναμία 
πρόσβασης των ναυτικών στους εμβολιασμούς 
τοποθετεί τη ναυτιλία σε μια «νομική νάρκη» και 
την ίδια ώρα καθιστά τις εφοδιαστικές αλυσίδες 
ευάλωτες.
Ένα επίσημο έγγραφο που διανεμήθηκε στην 
παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα από το ICS 
υπογραμμίζει τις ανησυχίες ότι οι εμβολιασμοί 
σύντομα θα είναι υποχρεωτικοί για όσους εργά-
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ζονται στη θάλασσα λόγω αναφορών ότι ορι-
σμένα κράτη απαιτούν όλο το πλήρωμα να έχει 
εμβολιαστεί πριν από την είσοδο του πλοίου στα 
λιμάνια τους.
Στην ανακοίνωση του ICS τονίζεται ότι, με βάση 
αναφορές, πολλά αναπτυσσόμενα κράτη δεν θα 
επιτύχουν μαζική ανοσοποίηση του πληθυσμού 
τους πριν από το 2024, με περίπου το 90% των 
ανθρώπων σε 67 χώρες με χαμηλό εισόδημα να 
έχουν λίγες πιθανότητες εμβολιασμού το 2021.
Η εξέλιξη αυτή θα δημιουργήσει την «τέλεια 
καταιγίδα» για τους πλοιοκτήτες, οι οποίοι θα 
αναγκαστούν να ακυρώσουν ορισμένα ταξίδια 
εάν τα μέλη πληρώματος δεν είναι εμβολιασμέ-
να. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ICS, 
900.000 ναυτικοί προέρχονται από αναπτυσσό-
μενες χώρες.
Οι ναυτιλιακές εταιρείες είναι σε πολύ δύσκολη 
θέση, με μικρή ή καθόλου πρόσβαση στον εμβο-
λιασμό για το εργατικό δυναμικό τους, ιδιαίτερα 
από αναπτυσσόμενες χώρες, τόνισε ο κ. Guy 
Platten, Γενικός Γραμματέας του ICS.

Λιμάνι Πειραιά: Στην 4η θέση των 
κορυφαίων λιμανιών εμπορευματοκιβωτίων 
στην Ευρώπη για το 2020

Το Port Economics ανακοίνωσε την κατάταξη 
των δεκαπέντε μεγαλύτερων λιμένων εμπορευ-
ματοκιβωτίων της Ευρώπης για το 2020. Μεταξύ 
αυτών, το λιμάνι του Πειραιά, βάσει της διακίνη-
σης εμπορευματοκιβωτίων (5,437 εκατ. TEUs) 
που κατέγραψε για το 2020, βρίσκεται στην 4η 
θέση, μετά τα λιμάνια του Ρότερνταμ (14,349 
εκατ. TEUs), της Αμβέρσας (12,023 εκατ. TEUs) 
και του Αμβούργου (8,52 εκατ. TEUs), που παρα-
δοσιακά καταλαμβάνουν την πρώτη τριάδα.
Αν και το λιμάνι του Πειραιά, μετά την έλευση 
της COSCO, αναρριχήθηκε γρήγορα στον πίνα-
κα κατάταξης των ευρωπαϊκών λιμένων, κατά το 
2020, ύστερα από πολλά χρόνια, σημείωσε πτώση 
στη διαχείριση εμπορευματοκιβωτίων της τάξης 
του 3,8%, γεγονός που μείωσε τη διαφορά του 
από το πέμπτο λιμάνι της κατάταξης, τη Βαλένθια 
(5,415 εκατ. TEUs), μόλις στα 22.000 TEUs.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει το Port 
Economics, στα δεκαπέντε μεγαλύτερα ευρωπα-
ϊκά λιμάνια διακινήθηκαν συνολικά κατά το 2020 
76,8 εκατ. TEUs, 2,8% λιγότερα σε σύγκριση με 
το 2019. Η συντριπτική πλειονότητα των λιμένων 
σημείωσε πτώση στην ετήσια διαχείριση εμπο-
ρευματοκιβωτίων, παρά την ισχυρή ανάκαμψη 
που καταγράφηκε το β΄ εξάμηνο του έτους, η 
οποία περιόρισε τις συνολικές απώλειες για το 
2020.
Εξαίρεση αποτέλεσαν τα λιμάνια του Βελγίου, 
Αμβέρσα και Zeebrugge (16ο λιμάνι στην κατά-
ταξη), που κατέγραψαν αύξηση στη διακίνηση 
1,4% και 10,3% αντίστοιχα, καθώς και το μεσο-
γειακό λιμάνι μεταφόρτωσης του Gioia Tauro 
(3,193 εκατ. TEUs), το οποίο κατέγραψε αύξηση 
στη διαχείριση εμπορευματοκιβωτίων της τάξης 
του 27% σε σχέση με το 2019, γεγονός το οποίο 
ανέβασε το λιμάνι από τη 13η στην 9η θέση της 
κατάταξης.
Πέραν των προαναφερθέντων, την κατάταξη 
συμπληρώνουν τα λιμάνια της Αλγεθίρας (6η 
θέση με 5,1 εκατ. TEUs), της Βρέμης (7η θέση με 
4,77 εκατ. TEUs), του Φέλιξστοου (8η θέση με 
3,778 εκατ. TEUs), της Βαρκελώνης (10η θέση με 
2,958 εκατ. TEUs), της Χάβρης (11η θέση με 2,445 
εκατ. TEUs), του Μάρσασλοκ (12η θέση με 2,44 
εκατ. TEUs), της Γένοβα (13η θέση με 2,353 εκατ. 
TEUs), της Αγίας Πετρούπολης (14η θέση με 2,1 
εκατ. TEUs) και του Γκντανσκ (15η θέση με 1,9 
εκατ. TEUs).

ΕΝ ΠΛΩ
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Αγοραπωλησίες bulk carriers: Με σπασμένα 
φρένα η αγορά 

Με ταχείς ρυθμούς κινήθηκε η second-hand αγο-
ρά bulkers τους τρεις πρώτους μήνες του έτους, 
αγγίζοντας επίπεδα-ρεκόρ, σύμφωνα με ανάλυση 
της BIMCO.
Πριν καλά καλά ολοκληρωθεί το α΄ τρίμηνο 
του 2021, 279 bulkers είχαν αλλάξει χέρια, με τα 
Panamaxes να αποτελούν τη μερίδα του λέο-
ντος, καθώς αντιπροσώπευσαν το 30% (82/279) 
των συναλλαγών, σύμφωνα με την BIMCO. Για να 
κατανοήσει κανείς το μέγεθος της αγοράς, αρκεί 
να ειπωθεί ότι το 2020 συνολικά 794 bulkers αγο-
ράστηκαν και πουλήθηκαν στη δευτερογενή αγο-
ρά, με τα Handysizes και τα Supramaxes να είναι 
τα πιο δημοφιλή.
Η υψηλή ζήτηση για μεταχειρισμένα πλοία μετα-
φοράς ξηρού φορτίου αντανακλάται και στις αξί-
ες των περιουσιακών αυτών στοιχείων, οι οποίες 
καταγράφουν σημαντική άνοδο από τις αρχές 
του έτους, όπως αναφέρει στην ανάλυσή της η 
BIMCO. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η 
αξία ενός Panamax 15 ετών είναι αυξημένη κατά 
47,1% (ή $4 εκατ.) σε σχέση με την 1η Ιανουαρίου.
Ο κ. Peter Sand, επικεφαλής ναυτιλιακός αναλυ-
τής της BIMCO, αναφέρει: «Η ισχυρή άνοδος της 
ναυλαγοράς και της S&P αγοράς αναπόφευκτα 
οδηγεί στο ερώτημα πόσο ακόμα θα διαρκέσει». 

Πολεμική φρεγάτα, η απάντηση της Δανίας 
στην πειρατεία στον Κόλπο της Γουινέας

Αργότερα μέσα στον χρόνο, η Δανία θα επιστρα-
τεύσει μια φρεγάτα στις δυτικές ακτές της Αφρι-
κής, με στόχο τη συμβολή απέναντι σε πειρατι-
κές επιθέσεις.
Η κυβέρνηση της Δανίας ανησυχεί σοβαρά για την 
ασφάλεια στον Κόλπο της Γουινέας, όπου λαμβά-
νει χώρα το 40% όλων των πειρατικών επιθέσεων 
παγκοσμίως. Μόνο το 2020, 140 ναυτικοί απήχθη-
σαν στον Κόλπο της Γουινέας, σημειώνεται στην 
ανακοίνωση του δανικού Υπουργείου Άμυνας.
«Οι πειρατές βρίσκονται πίσω από πολλές σοβα-
ρές απαγωγές στην περιοχή. Απειλείται η ασφά-
λεια Δανών και ξένων πληρωμάτων. Σε μια τέτοια 
κατάσταση δεν μπορούμε απλώς να μένουμε 
αμέτοχοι. Πρέπει να υπερασπιστούμε το δικαί-
ωμα ελεύθερης πλοήγησης πλοίων. Το Δανικό 
Πολεμικό Ναυτικό έχει αποδειχθεί ισχυρό και 
σημαντικό για την καταπολέμηση της πειρατείας. 
Ωστόσο, εάν θέλουμε πραγματικά να ελέγξουμε 
την ασφάλεια στον Κόλπο της Γουινέας, απαιτεί-
ται διεθνής στρατιωτική παρουσία», ανέφερε η 
Δανή υπουργός Άμυνας Trine Bramsen.
Το πολεμικό πλοίο της Δανίας θα βρίσκεται στην 
περιοχή για περίοδο πέντε μηνών, από τον Νοέμ-
βριο του 2021 έως τον Μάρτιο του 2022.

Γεγονός o πρώτος ανεφοδιασμός LNG  
ship-to-containership στην Ασία

Στη Σιγκαπούρη έλαβε χώρα την Τετάρτη 24 Μαρ-
τίου η πρώτη στην Ασία ship-to-containership 
μεταφορά LNG, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για 
τον ανεφοδιασμό πλοίων με καθαρότερα ναυτι-
λιακά καύσιμα στον κορυφαίο κόμβο τροφοδο-
σίας του κόσμου.
Ειδικότερα, το «CMA CGM Scandola» προμηθεύ-
τηκε 7.100 κ.μ. LNG από το «FueLNG Bellina», το 
πρώτο LNG bunkering πλοίο της Σιγκαπούρης, 
όπως ενημέρωσε σχετικά η Λιμενική Αρχή της 
Σιγκαπούρης (ΜPA).
«Η χρήση περισσότερο βιώσιμων καυσίμων απο-
τελεί σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής απαν-
θρακοποίησης. Καθώς η ναυτιλιακή βιομηχανία 
εξετάζει εναλλακτικά καύσιμα μηδενικών εκπο-
μπών άνθρακα, το LNG αποτελεί ένα βιώσιμο 
μεταβατικό καύσιμο», τόνισε ο Chee Hong Tat, 
υπουργός Μεταφορών της Σιγκαπούρης.
Να σημειωθεί ότι η εν λόγω επιχείρηση πραγ-
ματοποιήθηκε με τη συμμετοχή της CMA CGM 
και του FueLNG, ενός joint venture μεταξύ των 
Keppel Offshore & Marine Ltd, Shell Eastern 
Petroleum Pte Ltd και MPA.

ΕΝ ΠΛΩ



Η Σιγκαπούρη, η οποία επενδύει στη διαρκή ανά-
πτυξη των υποδομών LNG bunkering, αναμένει 
ότι φέτος η ετήσια δυναμικότητα τροφοδοσίας 
LNG σε πλοία θα αγγίξει το 1 εκατ. τόνους. 

Σε πιο ήρεμες θάλασσες τα product tankers 
το 2021;

Με αισιοδοξία βλέπει την πορεία της αγοράς των 
product tankers o Paolo d’Amico, πρόεδρος και 
CEO της d’Amico International Shipping (DIS), 
όπως προκύπτει από τον οικονομικό απολογισμό 
της εταιρείας για το 2020.
Πιο συγκεκριμένα, ο επικεφαλής της DIS αναμένει 
ότι μακροπρόθεσμα η αναμενόμενη οικονομική 
ανάκαμψη μετά το πέρας της πανδημίας σε συν-
δυασμό με τα πακέτα οικονομικής στήριξης των 
κυβερνήσεων θα αυξήσουν τη ζήτηση για πετρέ-
λαιο και θα ωφελήσουν τα product tankers. O 
ίδιος τονίζει ότι η πανδημία επιτάχυνε τη διακοπή 
της λειτουργίας παλαιότερων διυλιστηρίων κυρίως 
στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ, στη Νέα Ζηλανδία και 
στην Αυστραλία. Μάλιστα το 60% εξ αυτών θα 
σταματήσουν τη λειτουργία τους το οικονομικό 
έτος 2021. «Η χαμένη παραγωγή από αυτά τα διυ-
λιστήρια θα αντικατασταθεί από αυτή νέων μονά-
δων στην Ασία και στη Μέση Ανατολή, οδηγώντας 
σε μια αύξηση της ζήτησης ανά τονομίλια για τα 
product tankers», εξηγεί ο κ. d’Amico.
Στο μέτωπο της προσφοράς, η ανάπτυξη του 
στόλου θα είναι περιορισμένη και είναι χαρακτη-
ριστικό ότι το orderbook βρίσκεται σε ιστορικά 
χαμηλά επίπεδα, κυρίως λόγω κεφαλαιακών περι-
ορισμών και σημαντικών αβεβαιοτήτων σχετικά 
με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς. «Νέοι 
περιβαλλοντικοί κανονισμοί και τεχνολογικές 

απαιτήσεις θα οδηγήσουν σε αύξηση των δια-
λύσεων παλαιότερου τονάζ», ήταν τα λόγια του 
προέδρου και CEO της DIS.
Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα της 
εταιρείας, η DIS επέστρεψε στα κέρδη το 2020. 
Ειδικότερα σημείωσε κέρδη $16,6 εκατ. έναντι 
ζημιών $27,5 εκατ. το 2019.

Δύο νέα ναυτιλιακά καύσιμα στη «φαρέτρα» 
απανθρακοποίησης του ναυτιλιακού κλάδου

Η βρετανική Clean Planet Energy παρουσίασε 
δύο νέα καθαρά ναυτιλιακά καύσιμα, τα οποία 
έχουν αναπτυχθεί προκειμένου να αντικαταστή-
σουν τα ορυκτά καύσιμα που χρησιμοποιούνται 
σήμερα από την παγκόσμια ναυτιλία.
Μετά την πρόσφατη ανακοίνωση της Clean 
Planet σχετικά με την ανάπτυξη ενός νέου καθα-
ρού καυσίμου για τον κλάδο των αερομεταφο-
ρών, η βρετανική εταιρεία ανακοίνωσε την ανά-
πτυξη δύο νέων ναυτιλιακών καυσίμων με την 
ονομασία «Clean Planet Oceans» – ενός είδους 
μαζούτ το οποίο πληροί τα διεθνή πρότυπα ISO 
8712 2017 και ενός προϊόντος απόσταξης πετρε-
λαίου που πληροί τις προδιαγραφές EN15940 για 
καύσιμα diesel.
Τα νέα καύσιμα μπορούν να αποφέρουν πάνω 
από 75% μείωση στις εκπομπές ισοδύναμου 
διοξειδίου του άνθρακα (CO2e), καθώς και να 
μειώσουν σημαντικά τους επιβλαβείς ατμοσφαι-
ρικούς ρύπους. Και τα δύο καύσιμα παράγονται 
χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη μη ανακυκλώσι-
μα πλαστικά απορρίμματα, αξιοποιώντας δηλαδή 
απόβλητα τα οποία διαφορετικά θα οδηγούνταν 
για αποτέφρωση ή υγειονομική ταφή ή θα κατέ-
ληγαν στους ωκεανούς.
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Ένα ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα των δύο 
νέων καυσίμων είναι η αξιοπρόσεκτη μείωση των 
εκπομπών οξειδίων του αζώτου (NOx) και οξει-
δίων του θείου (SOx), δύο από τους πιο κοινούς 
ατμοσφαιρικούς ρύπους, που προέρχονται από 
την καύση ορυκτών καυσίμων. Τα καύσιμα της 
Clean Planet έχουν έως και 1.500 φορές μικρό-
τερες εκπομπές θείου σε σχέση με τις πιο πρό-
σφατες αυστηρές απαιτήσεις του ΙΜΟ.

Το πρώτο σιδηροδρομικό δίκτυο που  
θα διατρέχει κάθετα τη Βόρεια Αμερική

Η καναδική εταιρεία Canadian Pacific Railway Ltd 
(CP) συμφώνησε να εξαγοράσει την αμερικανική 
Kansas City Southern έναντι 25 δισ. δολαρίων 
ΗΠΑ, επιδιώκοντας τη δημιουργία ενός σιδηρο-
δρομικού δικτύου μήκους 20.000 μιλίων που θα 
συνδέει τον Καναδά, τις ΗΠΑ και το Μεξικό.
Με την εξαγορά, η CP θα έχει πλέον πρόσβα-
ση στο εκτεταμένο σιδηροδρομικό δίκτυο των 
μεσοδυτικών αμερικανικών πολιτειών, το οποίο 
συνδέει τα τεράστια αγροκτήματα στο Κάνσας 
και στο Μισούρι με λιμάνια κατά μήκος του Κόλ-
που του Μεξικού, ενώ θα έχει πρόσβαση και στο 
Μεξικό, το οποίο αντιπροσώπευε σχεδόν το ήμι-
συ των εσόδων της Kansas City Southern πέρυσι.
Η νέα εταιρεία, που θα ονομάζεται Canadian 
Pacific Kansas City ή CPKC, θα έχει έσοδα περί-
που 8,7 δισ. δολάρια ΗΠΑ και σχεδόν 20.000 
υπαλλήλους.

Η συμφωνία έρχεται καθώς το εμπόριο μεταξύ 
των τριών κρατών αναμένεται να αυξηθεί υπό 
τη διοίκηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν. Λίγες 
ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, 
ο Τζο Μπάιντεν συνομίλησε με τους ηγέτες του 
Καναδά και του Μεξικού, στις πρώτες του κλή-
σεις με ξένους ομολόγους του, όπου συζητήθη-
καν θέματα από το εμπόριο έως την αλλαγή του 
κλίματος.
Το Μεξικό είναι ένας κρίσιμος προμηθευτής 
αυτοκινήτων, ηλεκτρονικών ειδών και τροφίμων 
και ένας σημαντικός πελάτης σιτηρών, καυσίμων 
και καταναλωτικών αγαθών – με το διμερές εμπό-
ριο να αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω με την 
επικύρωση του εμπορικού συμφώνου ΗΠΑ-Με-
ξικού-Καναδά τον ερχόμενο Ιούλιο.
Το σιδηροδρομικό δίκτυο της Kansas City συν-
δέει επίσης τις μεγαλύτερες βιομηχανικές πόλεις 
και τα λιμάνια του Μεξικού με τις ΗΠΑ, γεγονός 
που πιθανώς να αποτελέσει σημαντικό όφελος 
εάν η πανδημία του κορονοϊού και οι δεσμοί 
μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας ωθήσουν τις αμερικα-
νικές εταιρείες να μετακινήσουν την παραγωγή 
από την Ασία στη Βόρεια Αμερική.

Ο «Πολικός Δρόμος του Μεταξιού»,  
το νέο στοίχημα του Πεκίνου

H Κίνα προχωρά με τον «Πολικό Δρόμο του 
Μεταξιού», ένα ακόμα φιλόδοξο σχέδιο για 
την ανάπτυξη νέων εμπορικών διαδρόμων στην 
Αρκτική και στην Ανταρκτική, όπως προκύπτει 
από το νέο πενταετές πλάνο της, το οποίο δημο-
σιοποιήθηκε στις αρχές Μαρτίου.
Σύμφωνα με το εν λόγω πλάνο (2021-2025), η 
Κίνα θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την 
ανάπτυξη σε Βόρειο και Νότιο Πόλο. Το Πεκί-
νο καλοβλέπει τους ορυκτούς φυσικούς πόρους 
και τη δυναμική νέων εμπορικών αρτηριών στις 
αρκτικές περιοχές, καθώς οι πάγοι μειώνονται 
όσο οι θερμοκρασίες αυξάνονται.
Το 2018, η Κίνα αποκάλυψε τα σχέδιά της για την 
ανάπτυξη νέων εμπορικών οδών μεταξύ Ασίας 
και Ευρώπης μέσω του Βορειοανατολικού, του 
Βορειοδυτικού και του Κεντρικού Περάσματος 
της Αρκτικής, εντείνοντας τις ανησυχίες περιβαλ-
λοντικών ομάδων και ακτιβιστών για το εύθραυ-
στο περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή.
Στα τέλη του περασμένου έτους, η Κίνα γνωστο-
ποίησε τα σχέδιά της για την έναρξη λειτουργί-
ας ενός νέου δορυφόρου από το 2022 για την 
παρακολούθηση των εμπορικών διαδρόμων και 
των μεταβολών στο επίπεδο της θάλασσας στην 
Αρκτική.

ΕΝ ΠΛΩ



www.besiktasshipyard.com
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The state of art facilities, experienced 

team and high level of safety & quality 
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As Besiktas Shipyard we are proud to 

be the most active ship repair yard of 

Europe and working with most 

respectable ship owners and ship 

managers all around the world.
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Ναυπηγική βιομηχανία και δημόσιες 
συμβάσεις: Ακόμα και ο Καναδάς… 
ταλαιπωρείται

Το Γραφείο του Γενικού Ελεγκτή του Καναδά 
(αντίστοιχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου) δημο-
σίευσε την έκθεσή του για την Εθνική Στρατη-
γική Ναυπηγικής του Καναδά και κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι η Στρατηγική ήταν «αργή» και 
«χρονοβόρα» ως προς την παράδοση πλοίων.
Τα συγκεκριμένα πλοία αφορούν την εκπλήρω-
ση των εσωτερικών και διεθνών απαιτήσεων του 
Καναδά για την προστασία της ναυσιπλοΐας και 
της ασφάλειας των ακτών, των θαλασσών και 
των ποταμιών της χώρας. Οι ένοπλες δυνάμεις 
και η Καναδική Ακτοφυλακή έχουν εφαρμόσει 
πρόσθετα επιχειρησιακά μέτρα για τη διατήρη-
ση των μέσων που απαιτούνται στην τεράστια 
ακτογραμμή της χώρας αλλά και στην καναδική 
ΑΟΖ έως ότου παραδοθούν νέα πλοία. Ωστόσο, 
τα πλωτά μέσα δίνουν μόνο προσωρινές δυνατό-
τητες, οι οποίες είναι αρκετά περιορισμένες και 

δεν μπορούν να επεκταθούν επ’ αόριστον, όπως 
αναφέρεται στην έκθεση.
Ο αντίκτυπος των καθυστερήσεων και του 
κόστους κατασκευής ήταν σημαντικός και τα 
μέσα ενημέρωσης του Καναδά σημειώνουν ότι 
ορισμένα σκάφη που ήδη κατασκευάζονται, στο 
πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων και παραχω-
ρήσεων που έχουν υπογραφεί από τους αρμό-
διους κρατικούς λειτουργούς, τελικά θα κοστί-
σουν στον καναδικό λαό δεκαπλάσια σε σχέση 
με το αρχικό κόστος.
Η κυβέρνηση στην Οτάβα απάντησε επίσημα 
στην έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, σημειώνοντας 
ότι έχουν γίνει σημαντικές βελτιώσεις για να τεθεί 
η Στρατηγική σε μια πιο βιώσιμη πλέον πορεία.

Στα σκαριά το πρώτο λιμάνι βαθέων υδάτων 
της Νιγηρίας

Το πρώτο λιμάνι βαθέων υδάτων της Νιγηρίας 
στη Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου του Λάγος, ο 
βαθμός ολοκλήρωσης του οποίου βρίσκεται στο 
48%, αναμένεται, σύμφωνα με το κινεζικό ειδησε-
ογραφικό πρακτορείο Xinhua, να ξεκινήσει την 
εμπορική του λειτουργία το α΄ τρίμηνο του 2023.
Εν προκειμένω, ο λιμένας του Lekki, ο οποί-
ος κατασκευάζεται από την China Harbour 
Engineering Company, βρίσκεται εντός της 
Ζώνης Ελεύθερου Εμπορίου του Λάγος, που 
δημιουργήθηκε το 2012 για να αναβαθμίσει την 
οικονομική θέση του Λάγος ως κατασκευαστικού 
και μεταφορικού κόμβου στη Δυτική Αφρική, και 
αναμένεται να καταλάβει 90 από τα συνολικά 830 
εκτάρια γης της Ζώνης.
Σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Λάγος, κ. Sanwo-
Olu, ο λιμένας του Lekki θα δύναται να εξυπη-
ρετεί πλοία χωρητικότητας έως 18.000 TEUs, 
ήτοι χωρητικότητας τέσσερις φορές μεγαλύτε-
ρης από αυτά που εξυπηρετούνται σήμερα στις 
υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις της Apapa, 
συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στη σημα-
ντική μείωση του κόστους μεταφοράς εμπο-
ρευματοκιβωτίων από οποιοδήποτε μέρος του 
κόσμου.
Η ολοκλήρωση του λιμένα αναμένεται να ανα-
βαθμίσει τη συνολική ικανότητα διακίνησης φορ-
τίων της χώρας, αλλά και να δημιουργήσει περισ-
σότερες από 170.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις 
εργασίας, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση του 
ΑΕΠ της Νιγηρίας.
Τέλος, σύμφωνα με τη Λιμενική Αρχή της Νιγη-
ρίας, ο λιμένας του Lekki αναμένεται να διαχει-
ρίζεται σε ετήσια βάση περί τα 2,7 εκατ. TEUs, 
16 εκατ. μετρικούς τόνους υγρού φορτίου και  
4 εκατ. μετρικούς τόνους ξηρού φορτίου.

ΕΝ ΠΛΩ
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Συνέντευξη των Πήτερ Γεωργιόπουλου 
και Λεωνίδα Βροντίση, 
επικεφαλής της United Overseas Group (UOG), 
στον Ηλία Μπίσια

Πολλές φορές οι 
καλύτερες αγορές 
στη ναυτιλιακή 
βιομηχανία είναι 
αντικυκλικές 



Με αφορμή την εξαγορά της United Arab Chemical Carriers 
(UACC) από την United Overseas Group (UOG), οι κ. 
Πήτερ Γεωργιόπουλος και Λεωνίδας Βροντίσης μιλούν στα 
Ναυτικά Χρονικά για τους λόγους που τους οδήγησαν στην 
επιστροφή τους στη ναυτιλιακή αγορά, τις προοπτικές των 
συγχωνεύσεων και των εξαγορών στη ναυτιλιακή βιομηχανία 
και τις επόμενες κινήσεις της UOG. Τέλος, συζητούν για την 
ελκυστικότητα του ελληνικού νηολογίου και τις γεωπολιτικές 
εξελίξεις στον Αραβικό Κόλπο. 
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Ποιοι ήταν οι λόγοι πίσω από την απόφασή 
σας να εξαγοράσετε την United Arab Chemical 
Carriers (UACC), μια εταιρεία που ειδικεύεται 
στη μεταφορά χημικών και διυλισμένων 
προϊόντων, σε μια περίοδο αβεβαιοτήτων  
και προκλήσεων; Αναμένετε θετικές προοπτικές 
για τον συγκεκριμένο κλάδο; 

Η εξαγορά της UACC υπήρξε μια ιδανική συναλ-
λαγή για εμάς και σήμανε την επιστροφή στην 
πλοιοκτησία. Η εταιρεία αποτελείτο από υψηλής 
ποιότητας πλοία, τα οποία διαχειρίζονταν επαγ-
γελματίες managers και ανήκαν σε κατόχους 
μετοχών blue-chips, οι οποίοι επιθυμούσαν την 
αποεπένδυση των περιουσιακών αυτών στοιχεί-
ων, λόγω ανακατανομής του χαρτοφυλακίου τους. 
Εμπλακήκαμε σε αυτή τη συναλλαγή τον Μάρ-
τιο του 2020. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα περί-
πλοκη συναλλαγή, η οποία ανέδειξε τα δυνατά 
μας σημεία. Η εταιρεία έπρεπε να πουληθεί με 
βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριό-
τητας (going concern), γεγονός που σημαίνει ότι 
χρειάστηκε να αγοράσουμε όλες τις μετοχές της 
θυγατρικής εταιρείας. Επιπλέον, η εταιρεία ήταν 

εγγεγραμμένη στο Dubai International Financial 
Centre (DIFC), ως εταιρεία με έδρα το Ντου-
μπάι. 
Έπρεπε, επομένως, να ξεπεράσουμε αυτές τις 
επιπλοκές, προκειμένου να έρθουμε σε συμφω-
νία με τους μετόχους. Το πετύχαμε διαμέσου 
αντίστροφης τριγωνικής συγχώνευσης. Όπως 
γνωρίζετε, πολλές φορές οι καλύτερες αγορές 
στη ναυτιλιακή βιομηχανία είναι αντικυκλικές. 
Καταφέραμε να αποκτήσουμε τα πλοία σε ελκυ-
στικές αρχικές τιμές, με την ελπίδα ότι, όταν τα 
περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας θα μει-
ώνονταν, η ζήτηση για χημικά και εξευγενισμένα 
προϊόντα πετρελαίου θα αυξανόταν, μαζί με τις 
τιμές των πλοίων και των ναύλων. 

Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές στη ναυτιλιακή 
βιομηχανία αποτελούν ένα μέσο αντιστάθμισης 
της μεταβλητότητας της ναυλαγοράς και άλλων 
απρόβλεπτων προκλήσεων που αντιμετωπίζει 
συχνά η αγορά; 

Η αγορά εξακολουθεί να είναι αρκετά κατακερ-
ματισμένη. Παρότι οι συγχωνεύσεις και οι εξα-
γορές εταιρειών αναμφίβολα συνεισφέρουν στο 
consolidation, εντούτοις η αγορά ακόμη χαρακτη-
ρίζεται από υψηλή μεταβλητότητα. Επίσης, παρά 
το γεγονός ότι οι συγχωνεύσεις δημιουργούν 
οικονομίες κλίμακας και επιτρέπουν την αντιστάθ-
μιση κάποιων από τα κόστη που αφορούν τα γενι-
κά και διοικητικά έξοδα, η υψηλή μεταβλητότητα 
των ναύλων και των τιμών των πλοίων είναι παρού-
σα και δεν πρόκειται να αλλάξει, καθώς η αγορά 
μας καθορίζεται από το ποιος θα παράσχει τη 
μικρότερη τιμή για τη μεταφορά εμπορευμάτων. 

Η ομαλοποίηση των σχέσεων των κρατών του 
Αραβικού Κόλπου έπαιξε ρόλο για την κίνησή 
σας; Θεωρείτε ότι αυτή η εξέλιξη θα δώσει 
ώθηση στο θαλάσσιο εμπόριο, ιδιαίτερα σε 
αυτό των υγρών φορτίων; 

Η ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ των κρα-
τών του Κόλπου σίγουρα αποτελεί θετική εξέλιξη. 
Όταν τόσο πολλοί και τόσο μεγάλοι παίκτες της 
βιομηχανίας συνεργάζονται, αυτό δεν μπορεί παρά 
να ωφελήσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Ωστόσο, 
το γεγονός αυτό δεν επηρέασε την απόφασή μας 
να προβούμε στην απόκτηση της εταιρείας.

Θα σκεφτόσασταν την επιλογή της Αθήνας/
Πειραιά ως διαχειριστικού κέντρου για τα πλοία 
της United Overseas Group (UOG); Μπορεί η 
Αθήνα/Πειραιάς να ανταγωνιστεί άλλα μεγάλα 
ναυτιλιακά κέντρα στον κόσμο; 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

“
Θα μας έκανε ιδιαίτερα υπερήφανους, λόγω 
της καταγωγής μας, να έχουμε την ελληνική 
σημαία στα πλοία μας.

”
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Έδρα μας θα είναι η Αθήνα και ανυπομονούμε 
να εγκαινιάσουμε τα γραφεία μας στην Ελλάδα. 
Το talent pool και το εργασιακό περιβάλλον στην 
Αθήνα είναι ασύγκριτα.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής της Ελλάδας πρόσφατα ανέλαβε 
σειρά πρωτοβουλιών για την ελκυστικότητα του 
ελληνικού νηολογίου. Πώς αξιολογείτε αυτές τις 
κινήσεις; Θα επιλέγατε την ελληνική σημαία για 
μέρος του υπό διαχείριση στόλου της UOG; 

Στην παρούσα φάση, ο στόλος μας υπάγεται στη 
δικαιοδοσία άλλων νηολογίων, ωστόσο είμαστε 
ανοιχτοί και στο ενδεχόμενο επιλογής και άλλων 

νηολογίων, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ελκυ-
στικά. Αναμφίβολα όμως θα μας έκανε ιδιαίτερα 
υπερήφανους, λόγω της καταγωγής μας, να έχου-
με την ελληνική σημαία στα πλοία μας, δεδομέ-
νου ότι αυτό ωφελεί την εταιρεία. 

Ποιες θα είναι οι επόμενες στρατηγικές κινήσεις 
της UOG; Υπάρχουν σκέψεις για επενδύσεις 
σε εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονται 
διαφορετικούς τύπους πλοίων, όπως 
containerships, bulkers κ.λπ.; 

Προς το παρόν επικεντρωνόμαστε στην προ-
σαρμογή μας σε αυτή τη συμφωνία. Ήμασταν 
ανέκαθεν ευκαιριακοί αγοραστές και δρούμε 
όταν παρουσιαστεί η κατάλληλη ευκαιρία, την 
κατάλληλη στιγμή. Τη δεδομένη στιγμή δεν δια-
θέτουμε εξειδίκευση και τεχνογνωσία σε κάποιον 
μεμονωμένο τομέα δραστηριοποίησης και είμα-
στε ανοικτοί στην ιδιοκτησία και στη διαχείριση 
πλοίων πέραν των δεξαμενόπλοιων.
 
Μορφές ναυτιλιακής χρηματοδότησης 
πέραν της παραδοσιακής τραπεζικής ή/και η 
είσοδος στις κεφαλαιαγορές θα αποτελέσουν 
στρατηγικούς στόχους του νέου venture; 

Επί του παρόντος, οι κεφαλαιαγορές δεν είναι 
ιδιαίτερα ελκυστικές για τη ναυτιλία. Οι επεν-
δυτές δεν φαίνεται να δείχνουν ενδιαφέρον για 
εταιρείες μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης 
και συνήθως λαμβάνουν εκπτώσεις στην καθα-
ρή αξία του εκάστοτε περιουσιακού στοιχείου, 
λόγω της έλλειψης ρευστότητας των μετοχών. Τη 
δεδομένη στιγμή προτιμούμε να χρηματοδοτού-
με τις δραστηριότητές μας με ίδια κεφάλαια. 
Όσον αφορά τις εναλλακτικές μορφές χρημα-
τοδότησης, αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο στη 
συγκεκριμένη συμφωνία. Η χρηματοδότηση από 
την Entrust ήταν ουσιαστικά ο πυλώνας για την 
ολοκλήρωση της συμφωνίας. Η ταχύτητα αλλά 
και η ευελιξία τους μας επέτρεψαν να υποβά-
λουμε εγκαίρως μια ανταγωνιστική προσφορά. 
Κανείς από τους παραδοσιακούς ηγέτες του κλά-
δου (ναυτιλιακής χρηματοδότησης) δεν θα μπο-
ρούσε να τους ανταγωνιστεί. Εναλλακτικές μορ-
φές χρηματοδότησης θα διαδραματίσουν σημα-
ντικό ρόλο τα επόμενα χρόνια, γεφυρώνοντας το 
χάσμα μεταξύ παραδοσιακής χρηματοδότησης 
και χρηματοδότησης μέσω ιδίων κεφαλαίων.

“
Παρά το γεγονός ότι οι συγχωνεύσεις 
δημιουργούν οικονομίες κλίμακας και 
επιτρέπουν την αντιστάθμιση κάποιων από τα 
κόστη που αφορούν τα γενικά και διοικητικά 
έξοδα, η υψηλή μεταβλητότητα των ναύλων  
και των τιμών των πλοίων είναι παρούσα  
και δεν πρόκειται να αλλάξει.

”

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ



VARIETY OF SERVICES WITH TOP QUALITY 
AND EFFICIENCY

• Diesel Generators Overhauling
• Main Engines Overhauling

• Steam Turbines
• Engine Machinery

• Deck Machinery

Ships Repairs, Workshop & Spare Parts

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

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

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

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

 www.marine-experts.gr

• Workshop Services

• Spare Parts

YOUR TRUSTED PARTNERS ROUND THE CLOCK AROUND THE WORLD

• Chris Marine LDM service
• Chris Marine HONX honing service
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Συνέντευξη του Αριστείδη Ι. Πίττα,  
CEO των Euroseas Ltd./EuroDry Ltd., 
στον Γιάννη Θεοδωρόπουλο
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Είμαστε 
αισιόδοξοι για 
τις προοπτικές
της ναυλαγοράς 
ξηρού φορτίου

Στην αποκλειστική του συνέντευξη  
στα Ναυτικά Χρονικά, ο κ. Αριστείδης  
Ι. Πίττας αναφέρεται στις επιπτώσεις της 
πανδημίας στο θαλάσσιο εμπόριο, στις 
προοπτικές της ναυλαγοράς των bulkers 
και των containerships, στο μέλλον 
των ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών 
στις αμερικανικές κεφαλαιαγορές και 
υπογραμμίζει την πρόοδο της ναυτιλίας 
των Ελλήνων σε θέματα σύγχρονης 
περιβαλλοντικής πολιτικής.

Ποιος ήταν ο αντίκτυπος της πανδημίας 
Covid-19 στη ζήτηση θαλάσσιου εμπορίου 
και στην απόδοση της ναυλαγοράς των 
containerships στη διάρκεια του 2020; Πώς 
διαμορφώνονται οι πρώτοι μήνες του νέου 
έτους με δεδομένα τα πρώτα σημάδια 
ανάκαμψης της οικονομίας της Κίνας; 

Όταν ξεκίνησε η πανδημία στην Κίνα, στις αρχές 
του 2020, αρχικά η παραγωγή στην Κίνα και 
αργότερα σε όλο τον κόσμο σχεδόν σταμάτησε. 
Αυτό δημιούργησε αμέσως μια παντελή έλλει-
ψη φορτίων από την αγορά. Στη συνέχεια, και 
καθώς ο ιός εξαπλώθηκε στον υπόλοιπο κόσμο, 
ο κόσμος κλείστηκε στα σπίτια του. Το αποτέλε-
σμα ήταν να εξαφανιστεί και η ζήτηση για αγαθά, 
δημιουργώντας μια πρωτόγνωρη κατάσταση στα 
πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων κυρίως. 
Τα πλοία άρχισαν να μένουν αναύλωτα και οι 
ναύλοι κατέρρευσαν.
Στη συνέχεια είχαμε αρχικά το άνοιγμα των 
εργοστασίων στην Κίνα και λίγο αργότερα, στο 
ξεκίνημα του καλοκαιρού, το άνοιγμα των δυτι-
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κών κοινωνιών και αγορών. Η πρωτοφανής αυτή 
συγκυρία δημιούργησε μια μοναδική ανομοιογέ-
νεια στην κατανομή των εμπορευματοκιβωτίων, 
αλλά και των διαθέσιμων πλοίων.  
Ο συνδυασμός αυτής της ανομοιογένειας, συγ-
χρόνως με την απότομη αύξηση της ζήτησης, 
έχει δημιουργήσει μια έντονα ανοδική πορεία της 
αγοράς, η οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.

Τους τελευταίους μήνες παρατηρούνται 
σημαντική συμφόρηση και καθυστερήσεις 
πλοίων σε κομβικά λιμάνια εμπορευματοκιβωτίων. 
Για ποιους λόγους θεωρείτε ότι καταγράφεται 
αυτή η τάση; Εμφανίζεται εξίσου έντονη και για 
τη ναυλαγορά των bulk carriers; Ποιες είναι οι 
εκτιμήσεις σας για τους επόμενους μήνες; 

Η πανδημία, λόγω των lockdowns, επηρέασε 
πολύ τις λειτουργίες των λιμανιών, μειώνοντας 
σημαντικά τη δυνατότητα εξυπηρέτησης της 
ζήτησης και φέρνοντας πολλές και αλυσιδωτές 
συνέπειες σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα του 
εμπορίου. Η υπολειτουργία των λιμανιών σε συν-
δυασμό με τη μεγάλη αύξηση του όγκου των 
φορτίων που παρατηρήθηκε το δεύτερο εξάμη-
νο του 2020, μετά το μερικό άνοιγμα των οικονο-
μιών, δημιούργησε την κατάσταση που περιγρά-
φετε. Παρόμοια κατάσταση έχει δημιουργηθεί 
και στη ναυλαγορά των bulk carriers. Πιστεύω 
ότι, ενώ προχωρούν οι εμβολιασμοί, οι ρυθμοί 

θα επανέρχονται σε μια κανονικότητα, που θα 
οδηγήσει σταδιακά στην εξομάλυνση αυτών των 
δυσλειτουργιών. Θα πάρει όμως αρκετό καιρό 
ακόμα αυτή η διαδικασία. Ήρθε μάλιστα και το 
κλείσιμο του Σουέζ λόγω του πλοίου που προσά-
ραξε να επιτείνει περαιτέρω τα προβλήματα. Θα 
απέκλεια μια επιστροφή στην κανονικότητα πριν 
από το τέταρτο τρίμηνο του έτους, το νωρίτερο!

Η εμπορική πολιτική Τραμπ εστιαζόταν, 
μεταξύ άλλων, σε δασμούς στις εισαγωγές 
προϊόντων από την Κίνα, με αποτέλεσμα 
να επηρεάζεται σημαντικά και το θαλάσσιο 
εμπόριο σε containers. Θεωρείτε ότι η εκλογή 
Μπάιντεν θα αλλάξει τα δεδομένα στις 
σινοαμερικανικές σχέσεις και, συνεπακόλουθα, 
στη ναυτιλία τακτικών γραμμών; Πώς τα 
νέα σχέδια ανάπτυξης υποδομών Κίνας και 
ΗΠΑ θα επηρεάσουν τη ζήτηση χάλυβα και 
σιδηρομεταλλεύματος και, κατά συνέπεια,  
τη ναυλαγορά χύδην ξηρού φορτίου; 

Δεν πιστεύω ότι τελικά αυτοί οι δασμοί είχαν 
κάποιο ιδιαίτερο αποτέλεσμα στις εξαγωγές της 
Κίνας προς τις ΗΠΑ. Η Κίνα το τελευταίο διά-
στημα κάνει συνεχώς ρεκόρ εξαγωγών. Πιο πολύ 
θα έλεγα επηρεάστηκαν οι εξαγωγές σιτηρών 
των ΗΠΑ, που τους τελευταίους μήνες επανέρ-
χονται δυναμικά. Οι εμπορικοί πόλεμοι, βέβαια, 
δεν έχουν θετικό αποτέλεσμα στο παγκόσμιο 

Α-Δ: Ο κ. Συμεών Παριάρος, Chief Administrative Officer των Euroseas Ltd./EuroDry Ltd., 
και ο κ. Αριστείδης Ι. Πίττας, CEO των Euroseas Ltd./EuroDry Ltd.



εμπόριο και ελπίζω η εκλογή Μπάιντεν να σημα-
τοδοτήσει μια εξομάλυνση των σχέσεων, ώστε 
οι μακροχρόνιες προοπτικές του παγκόσμιου 
εμπορίου να συνεχίσουν να έχουν τη δυναμική 
των τελευταίων δεκαετιών.
Όσον αφορά το τελευταίο σκέλος της ερώτησής 
σας, θα ήθελα να τονίσω ότι περιμένουμε ισχυρή 
αύξηση της ζήτησης για όλα τα χύδην φορτία από 
τις συνέπειες των σχεδίων ανάπτυξης υποδομών 
σε όλο τον πλανήτη. Δεν είναι μόνο η Κίνα και η 
Αμερική που έχουν ανακοινώσει τέτοια προγράμ-
ματα, αλλά και η Ευρώπη και πολλά άλλα κράτη. 

Οι τελευταίες εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο 
(Poseidon Principles, αυστηρότερο εποπτικό 
πλαίσιο) επαναπροσδιορίζουν τον τραπεζικό 
δανεισμό. Πόσο εύκολη είναι στις μέρες μας η 
παραδοσιακή χρηματοδότηση δραστηριοτήτων 
για την επέκταση ή/και τον εκσυγχρονισμό του 
στόλου μιας ναυτιλιακής εταιρείας; 

Το νέο πλαίσιο πράγματι αναμένεται να δυσκο-
λέψει κάποιες μικρές εταιρείες, αλλά συγχρόνως 
θα ωφελήσει περισσότερο εταιρείες με περιβαλ-
λοντική συνείδηση, μέγεθος, ποιότητα, διαφάνεια 
και δυνατότητες πρόσβασης στις χρηματαγορές. 

Πώς βλέπετε το μέλλον των ελληνικών 
ναυτιλιακών εταιρειών στις αμερικανικές 
κεφαλαιαγορές; Με δεδομένη τη σημαντική 
ανάκαμψη της αγοράς των containerships 
τους τελευταίους έξι μήνες, παρατηρείτε ένα 
αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον για μετοχές 
εταιρειών διαχείρισης containerships; Πώς θα 
αποτιμούσατε την παρουσία της Euroseas  
στις αμερικανικές κεφαλαιαγορές; 

Μετά από μία δεκαετία κατά την οποία οι αγο-
ρές των πλοίων εμπορευματοκιβωτίων υπέφεραν, 
επιτέλους διαφαίνεται μια περίοδος δύο τριών 
ετών κατά την οποία θα υπάρξει ικανοποιητική 
κερδοφορία. Εναπόκειται στη διοίκηση της κάθε 
εταιρείας και στις χρηματιστηριακές συγκυρίες 
που θα δημιουργηθούν το πώς θα εκμεταλλευτεί 
αυτές τις αυξημένες χρηματοροές, ώστε να δημι-
ουργήσει ένα ευοίωνο μέλλον για την παρουσία 
της εταιρείας στις αμερικανικές χρηματαγορές. 
Η παρουσία του ομίλου μας στις αμερικανικές 
χρηματαγορές τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια 
σηματοδότησε το μεγάλωμά του και την παρου-
σία του πλέον στο χρηματιστήριο του Nasdaq 
μέσω δύο εταιρειών, της Euroseas, μιας εταιρείας 
που διαχειρίζεται πλοία container, και της EuroDry, 
μιας εταιρείας αμιγώς με φορτηγά πλοία. Παρά 
τις όποιες δυσκολίες λόγω της κακής ναυτιλιακά 

δεκαετίας που πέρασε, θα έλεγα ότι η εμπειρία 
ήταν πολύ θετική. Πιστεύουμε ότι τα επόμενα 
χρόνια η δυναμική και των δύο αγορών στις οποί-
ες δραστηριοποιούμαστε θα μας δώσει τη δυνα-
τότητα να εκμεταλλευτούμε ακόμα περισσότερο 
το γεγονός ότι είμαστε εισηγμένες εταιρείες.

Τα τελευταία χρόνια, συμμαχίες εταιρειών της 
ναυτιλίας γραμμών στρέφονται σε παραγγελίες 
πολύ μεγάλων containerships (24.000 TEUs). 
Θεωρείτε ότι αυτή η εξέλιξη μακροπρόθεσμα 
μπορεί να είναι αρνητική για την πορεία της 
ναυλαγοράς; 

Το upsizing του στόλου στα όρια των δυνατο-
τήτων εξυπηρέτησης από τα λιμάνια αλλά και 
των φυσικών περιορισμών είναι μια δυναμική 
διαδικασία, που θα συνεχίζεται με σκοπό τον 
περιορισμό του κόστους μεταφοράς. Άλλωστε, 
το ίδιο συμβαίνει και στα μικρότερα πλοία που 
εξυπηρετούν άλλες γραμμές. Η όποια πορεία της 

“
Η πανδημία, λόγω των lockdowns, επηρέασε 
πολύ τις λειτουργίες των λιμανιών, μειώνοντας 
σημαντικά τη δυνατότητα εξυπηρέτησης της 
ζήτησης και φέρνοντας πολλές και αλυσιδωτές 
συνέπειες σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα  
του εμπορίου.

”
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ναυλαγοράς είναι αποτέλεσμα της πορείας του 
παγκόσμιου εμπορίου και της προσφοράς νέων 
πλοίων, όχι του μεγέθους των πλοίων. Το βάθος 
της αγοράς, εάν δηλαδή δημιουργούνται ολιγο-
πωλιακές ή μονοπωλιακές καταστάσεις, είναι κάτι 
που μπορεί να επηρεάσει τη σωστή λειτουργία 
της αγοράς. Μακροπρόθεσμα μια εταιρεία πρέ-
πει να παρατηρεί αυτές τις τάσεις και να εφαρ-
μόζει την επενδυτική στρατηγική της αναλόγως. 

Η διαφοροποίηση στη διαχείριση παραπάνω 
του ενός τύπου πλοίου αποτελεί ένα μέσο 
αντιστάθμισης του volatility της αγοράς; 

Βεβαίως, κάθε τύπος πλοίου έχει τον δικό του 
κύκλο αγοράς και καλό είναι να τοποθετούνται οι 
επενδυτές σε διάφορους τύπους, ώστε να μειώ-
νουν τα ρίσκα τους από την έκθεση σε μία αγορά 
μόνο. Εμείς, μπαίνοντας στο χρηματιστήριο, είχα-
με μαζί και φορτηγά και κοντέινερ πλοία, ακριβώς 
για να μειώνουμε το συνολικό ρίσκο. Στην πορεία 
είδαμε ότι οι επενδυτές ήθελαν να αποφασίζουν 
οι ίδιοι πότε θα επενδύουν σε κάποια αγορά, και 
έτσι χωρίσαμε την εταιρεία στα δύο, διαχωρίζο-
ντας την εταιρεία με τα κοντέινερ από αυτή με 
τα φορτηγά. Η κίνηση αυτή εκτιμήθηκε από την 
κεφαλαιαγορά, αυξάνοντας τη συνολική μας αξία 
καθώς και τη ρευστότητα.  

Το 2021 ξεκίνησε ενθαρρυντικά για τον κλάδο 
ξηρού φορτίου. Θεωρείτε ότι το πενταετές 
σχέδιο ανάπτυξης από την κυβέρνηση της Κίνας 
(2021-2025) και ο χαμηλός ρυθμός αύξησης του 
στόλου θα οδηγήσουν την πορεία των ναύλων 
σε σταθερή, ανοδική τροχιά; 

Όλες οι προβλέψεις για την οικονομία της Κίνας, 
αλλά ιδιαίτερα το πρόγραμμα που αναφέρετε, 
μας δίνουν πολύ μεγάλη αισιοδοξία ότι τουλάχι-
στον για τα επόμενα δύο χρόνια, που γνωρίζουμε 
ότι η προσφορά νέων πλοίων θα είναι περιορι-
σμένη, οι προοπτικές της ναυλαγοράς θα είναι 
πολύ καλές. Ελπίζουμε ότι αυτή η δυναμική με το 
άνοιγμα των οικονομιών θα ενισχυθεί περαιτέρω. 

Με γνώμονα τη συμμετοχή σας σε έναν 
ιστορικό φορέα εκπροσώπησης συλλογικών 
συμφερόντων με άξονα την προστασία του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος, τη HELMEPA, 
ποιες κινήσεις θεωρείτε επιβεβλημένες για τη 
βελτίωση της δημόσιας εικόνας της ναυτιλίας 
στις νεότερες γενιές; 

Δεν έχω την εντύπωση ότι η ναυτιλία έχει κάποια 
εικόνα που χρειάζεται μεγάλη βελτίωση. Νομίζω 

ότι αυτό αποτελεί στερεότυπο του παρελθόντος. 
Σίγουρα μια δυναμικά εξελισσόμενη βιομηχανία 
που παίζει τόσο σημαντικό ρόλο στο παγκό-
σμιο εμπόριο όπως είναι η ναυτιλία πρέπει να 
συνεισφέρει και αυτή στη βελτίωση της ποιότη-
τας της ζωής μας, ακολουθώντας το παγκόσμιο 
κάλεσμα για καθαρότερο περιβάλλον. Αυτό έχει 
γίνει αντιληπτό από τους περισσότερους εμπλε-
κομένους και είναι βέβαιο ότι σταδιακά θα επι-
τευχθεί η απεξάρτηση από την καύση ορυκτών 
καυσίμων. Αυτό δεν μπορεί να γίνει άμεσα, λόγω 
μη ύπαρξης ακόμη της κατάλληλης τεχνολογίας. 
Προχωρούν όμως οι έρευνες και οι προσπάθειες 
με ταχύ ρυθμό και τα αποτελέσματα γρήγορα θα 
αρχίσουν να φαίνονται.
Η HELMEPA, από το 1982 που δημιουργήθηκε 
από πρωτοπόρους Έλληνες εφοπλιστές και ναυ-
τικούς, είχε κάνει σημαία της τις καθαρές θάλασ-
σες. Συνεχίζει με το ίδιο όραμα να παλεύει για τη 
δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης στα παι-
διά και στους μεγάλους, να εκπαιδεύει ναυτικούς 
και στελέχη εταιρειών σε θέματα που αφορούν 
το περιβάλλον και την ασφάλεια στις θάλασσες 
και να συμμετέχει σε δράσεις προώθησης και 
εξυπηρέτησης περιβαλλοντικών σκοπών.

Θεωρείτε ότι ο εθνικός και ο διεθνής 
νομοθέτης αφουγκράζονται τις ανησυχίες 
φορέων εκπροσώπησης επιχειρηματικών 
συμφερόντων στη διαμόρφωση πράσινων 
πολιτικών; 

Η περιβαλλοντική ευαισθησία είναι πλέον διάχυ-
τη παντού. Ο σκοπός είναι ένας και όλοι συμ-
φωνούν. Όμως, κάθε αρχή, κάθε οργανισμός, 
κάθε χώρα χαράζει τις δικές της πολιτικές και 
προτεραιότητες, που δεν συμφωνούν πάντα. Η 
ναυτιλία, όντας ίσως η μοναδική τόσο παγκόσμια 
δραστηριότητα, βρίσκεται πάντα ανάμεσα σε 
όλες αυτές τις διαφορετικές αρχές. Ιδανικά θα 
έπρεπε να συμπορεύονται όλοι οι φορείς και να 
ευθυγραμμίζονται με τον ΙΜΟ, τον Διεθνή Ναυ-
τιλιακό Οργανισμό, ο οποίος έχει αποκλειστικό 
σκοπό να ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν την 
παγκόσμια ναυτιλία για την καλύτερη, δικαιότε-
ρη και ασφαλέστερη λειτουργία του θαλάσσιου 
εμπορίου για το καλό της ανθρωπότητας. 
Για τον εθνικό φορέα που ρωτάτε, πιστεύω ότι, 
ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, το κράτος αντιλαμ-
βάνεται την τεράστια συνεισφορά της ελληνικής 
ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία και κοινωνία 
γενικότερα και στέκεται ουσιαστικός αρωγός 
στην προσπάθεια η ελληνική ναυτιλία να συνεχί-
σει να παραμένει η ισχυρότερη ναυτιλία παγκο-
σμίως. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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Συνέντευξη της Μεταξίας Ψάλτη,  
COO της Neda Maritime Agency Co Ltd, στον Χάρη Παππά 
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Σε μια τόσο 
απαιτητική 
βιομηχανία όπως 
είναι η ναυτιλία, 
η συνεχής 
επιμόρφωση 
είναι απαραίτητη

Η κ. Μεταξία Ψάλτη μιλά στα Ναυτικά Χρονικά για τον αντίκτυπο της πανδημίας 
στον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης μιας διαχειρίστριας εταιρείας, την 
προσαρμογή των διαχειριστών δεξαμενόπλοιων στις αυξανόμενες απαιτήσεις 
των ναυλωτών και για την κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη μιας ναυτιλιακής 
εταιρείας σήμερα. Ακόμη, αναφέρεται στα κριτήρια επιλογής ναυτικών και στα 
ηγετικά χαρακτηριστικά ενός CΟO μιας ναυτιλιακής εταιρείας τη σημερινή εποχή.

Ποιες απαραίτητες αλλαγές/μεταρρυθμίσεις 
έφερε ο Covid-19 στον τρόπο λειτουργίας και 
οργάνωσης μιας διαχειρίστριας εταιρείας, αλλά 
και στον τρόπο επικοινωνίας και υποστήριξης 
της λειτουργίας των πλοίων; 

Oι ναυτιλιακές εταιρείες και οι υπάλληλοι αυτών 
ήταν ανέκαθεν συνηθισμένοι στην εργασία από 
το σπίτι, αφού αυτή ήταν απαραίτητη και σε ώρες 
εκτός γραφείου, λόγω της διαφοράς ώρας με 
διάφορα μέρη του κόσμου, όπου βρίσκονταν τα 
πλοία, για τη σωστή διαχείριση κάποιου θέματος 
ή προβλήματος. Γι’ αυτόν τον λόγο και οι περι-
σότεροι εργαζόμενοι είχαν τη δυνατότητα, όσον 
αφορά το hardware και το software, να ανταπο-
κριθούν άμεσα στις ανάγκες της τηλεργασίας, 
που στον δικό μας κλάδο το ενστερνιστήκαμε 
αρκετά σύντομα και σε μεγάλο βαθμό και συνε-
χίζουμε ακόμα και τώρα. 

Επίσης, ως κλάδος, είμαστε εκπαιδευμένοι να 
αντεπεξερχόμαστε σε στιγμές κρίσης και έχου-
με αναπτύξει τεράστια ικανότητα προσαρμογής 
σε οποιεσδήποτε συνθήκες. Από την άλλη, χρει-
άστηκε να αναπτυχθούν συστήματα υποστήρι-
ξης λειτουργίας και ελέγχου στα πλοία μας πολύ 
σύντομα (Distant Assessment / Virtual Presence 
Onboard – VPO), για να συνεχίσουμε να είμαστε 
το ίδιο αποτελεσματικοί και παραγωγικοί κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας, και συνεχίζουμε και θα 
συνεχίσουμε έτσι μέχρι οι συνθήκες να επιτρέ-
ψουν τις επιθεωρήσεις από τους ανθρώπους της 
εταιρείας, όπως παλαιότερα. 
Δεν αναφέρθηκα σε καινούργιους τρόπους 
επικοινωνίας, μιας και αυτοί ήταν ήδη αρκετά 
προηγμένοι και δεν χρειάστηκε κάποια αλλαγή. 
Το ίντερνετ είναι μια πραγματικότητα εδώ και 
αρκετά χρόνια στα πλοία της εταιρείας μας και 
βοήθησε στην άμεση ανάπτυξη και στην εφαρ-
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μογή των υποστηρικτικών συστημάτων που προ-
ανέφερα. Βεβαίως, το ίντερνετ βοήθησε και τους 
ναυτικούς μας να αντεπεξέλθουν στις δυσκολί-
ες της εκτεταμένης παραμονής τους στο πλοίο 
στην αρχή της πανδημίας.

Ποιες ήταν οι ανακατατάξεις που έφερε στους 
διαχειριστές δεξαμενόπλοιων το TMSA 3; Πώς 
ανταποκρίνεστε στις συνεχόμενα αυξανόμενες 
απαιτήσεις των ναυλωτών; 

Είναι τόσο συνήθης πια η αλλαγή ή η ανάπτυξη 
καινούργιων κανονισμών τα τελευταία χρόνια, 
που οι περισσότερες οργανωμένες ναυτιλιακές 
εταιρείες αναπτύσσουν μηχανισμούς ώστε να 
αντεπεξέλθουν σε αυτούς τους κανονισμούς 
πολύ πριν αυτοί εκδοθούν.  Δεν ξέρω πoια είναι η 
άποψη άλλων συναδέλφων, αλλά αισθάνομαι ότι 
λειτουργούμε πια σε έναν χώρο πιο «regulated» 
από οποιονδήποτε άλλον. Και αυτό που με θλίβει 
είναι το γεγονός ότι ιδιαίτερα τα τελευταία χρό-
νια τίθενται σε ισχύ κανονισμοί στους οποίους 
οι διαχειρίστριες εταιρείες και τα πλοία πρέπει 
να συμμορφωθούν, ενώ δεν υπάρχει άμεσα βιώ-
σιμη και επιτυχής λύση για συμμόρφωση με τον 
κανονισμό! 
Να θυμηθούμε τα BTWS, τους περιβαλλοντικούς 
κανονισμούς και τους δύσκολα επιτεύξιμους 
και βιώσιμους στόχους που θέτουν στον κλά-
δο; Όσον αφορά το TMSA 3, όμως, η προφα-
νής αντιμετώπιση ήταν ένα Gap Analysis μεταξύ 
των καινούργιων διαδικασιών και απαιτήσεων σε 
σχέση με το προηγούμενο και η συμμόρφωση 
σε αυτές. Ο χώρος μας έχει αναπτύξει μια πολύ 
γρήγορη αντιμετώπιση στην επιμόρφωσή του και 

άμεσα έγιναν σεμινάρια, επιμορφώνοντας τους 
υπαλλήλους και τους ναυτικούς μας ως προς τις 
καινούργιες απαιτήσεις. 
Νομίζω ότι οι οργανωμένες εταιρείες δεν αντιμε-
τώπισαν ιδιαίτερο πρόβλημα με τις καινούργιες 
απαιτήσεις του OCIMF σε σχέση με το TMSA 3 
ή του VIQ 7 ή του MEG 4 ή του ISGOTT 6, που 
ακολούθησαν αμέσως μετά. Όπως βλέπετε, είναι 
σοβαρός ο αριθμός των νέων κανονισμών από 
τους ίδιους τους ναυλωτές και άλλο τόσο από 
τον ΙΜΟ και τους παγκόσμιους οργανισμούς. 
Δυστυχώς δεν υπάρχει καμία επιλογή στη μη 
συμμόρφωση σε οποιονδήποτε κανονισμό, με 
οποιοδήποτε κόστος, ιδιαίτερα εάν η διαχειρί-
στρια εταιρεία συμμετέχει στον χώρο των πετρε-
λαιοφόρων. 

Συμμετέχετε σε εθνικά και διεθνή fora θεσμικής 
εκπροσώπησης της ναυτιλίας. Ποιες είναι 
οι δράσεις και οι συνέργειες που θεωρείτε 
σημαντικές προς όφελος μιας εταιρείας-μέλους 
σε εθνικές και διεθνείς ενώσεις; 

Συμμετέχω κυρίως μέσω της ΙNTERTANKO και 
της INTERCARGO, όπου έχω την τιμή να είμαι 
και μέλος του Commercial Committee και του 
Executive Committee αντιστοίχως, όπως επίσης 
και μέσω της WISTA. Όντας μέλος αυτών των 
οργανισμών και άλλων, όπως η BIMCO, ακούγεται 
η άποψη των ναυτιλιακών εταιρειών στην πλει-
οψηφία τους και διατηρείται κάποια πίεση σε 
θέματα και κανονισμούς που δεν είναι εφικτά ή 
χρειάζονται τροποποίηση.  Δυστυχώς, το ποσο-
στό της αποτελεσματικότητας που έχουν πάνω 
σε παγκόσμιους οργανισμούς είναι μικρό. Παρα-
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δείγματος χάριν, δείτε, μετά από έναν χρόνο πίε-
σης όλων αυτών των οργανισμών και του ΙΜΟ 
του ιδίου, τα Ηνωμένα Έθνη μόλις τώρα χαρα-
κτήρισαν τους ναυτικούς «essential workers» και 
παρ’ όλα αυτά ακόμη δεν έχουν αποκτήσει προ-
τεραιότητα στον εμβολιασμό, με αποτέλεσμα να 
ταλαιπωρούμαστε όλοι, αλλά ιδιαίτερα οι ίδιοι οι 
ναυτικοί, με το πού και πώς θα κάνουμε τις απαι-
τούμενες αλλαγές.

Ποια είναι ή θα πρέπει να είναι η κοινωνική 
και περιβαλλοντική ευθύνη μιας ναυτιλιακής 
εταιρείας σήμερα; 

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας 
και ο κώδικας συμπεριφοράς των ανθρώπων της 
βασίζονται σε αξίες όπως η ειλικρίνεια, η δικαιο-
σύνη, η ακεραιότητα, η εμπιστοσύνη, η ταπεινότη-
τα, η αποδοχή της διαφορετικότητας. Η ευημερία 
των ανθρώπων μας, ο σεβασμός μας για το περι-
βάλλον και ο συνεχής στόχος μας για βελτίωση με 
την εφαρμογή μόνο των υψηλότερων ποιοτικών 
προτύπων και καινοτομιών είναι μέρος της φιλο-
σοφίας και του πολιτισμού της εταιρείας, και απο-
τελούν αναπόσπαστο στοιχείο της μακρόχρονης 
και μακροπρόθεσμης επιτυχίας μας. 
Η εταιρεία είναι γνωστή για το οικογενειακό, 
ασφαλές, υγιές και ποιοτικό περιβάλλον, με ενδι-
αφέρον προς τις ανάγκες των υπαλλήλων της, 
στο γραφείο και στο πλοίο. Παρακολουθούμε 
στενά τις συνθήκες εργασίας, όπως επίσης και 
δείκτες απόδοσης (Performance Indicators)  
–όπως LTIF (Lost Time Injury Frequency), TRCF 
(Total Recordable Case Frequency) και άλλους– 
για βελτίωση αυτών. 

Eπικεντρωνόμαστε στη δίκαιη μεταχείριση των 
εργαζομένων είτε στο γραφείο είτε στο πλοίο, 
παρέχοντας ευκαιρίες επαγγελματικής επιμόρ-
φωσης για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους, 
και υπερηφανευόμαστε για τα υψηλά ποσοστά 
διατήρησης υπαλλήλων στο γραφείο, όπως επί-
σης και αξιωματικών και πληρωμάτων στα πλοία 
μας. Στηρίζουμε φιλανθρωπικούς σκοπούς, αλλά 
και όλες τις ναυτικές ακαδημίες της Ελλάδος 
σε οποιεσδήποτε ανάγκες τους, με μεγαλύτερη 
βαρύτητα όμως σε εκπαιδευτικούς/επιμορφωτι-
κούς σκοπούς.
 
Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής των ναυτικών 
σας και πώς εξασφαλίζετε μακροχρόνιες 
συνεργασίες με τους αξιωματικούς Εμπορικού 
Ναυτικού που στελεχώνουν τα πλοία της NEDA;
 
H ναυτιλία, όπως γνωρίζουμε, είναι μια βιομηχα-
νία με διεθνή χαρακτήρα και με το στοιχείο του 
ανθρώπινου παράγοντα σε όλες τις δραστηριό-
τητες επί του πλοίου. Οπότε οι ικανότητες προ-
σαρμογής των ανθρώπων που ασχολούνται με 
το απαιτητικό επάγγελμα του ναυτικού, η άρτια 
εκπαίδευση, η συνεχής επιμόρφωση και κατάρ-
τιση των αξιωματικών αποτελούν βασικό πυλώνα 
για την ασφάλεια, την ποιότητα και την ανταγωνι-
στικότητα μιας εταιρείας. Η εταιρεία μας διατηρεί 
στενές σχέσεις με τις Ακαδημίες και επενδύει στα 
προγράμματα των δοκίμων ναυτικών, όπου μέσω 
ενός προγράμματος εκπαίδευσης, παρακολούθη-
σης και επιμόρφωσης θα αφομοιώσουν την κουλ-
τούρα ασφάλειας της εταιρείας και θα αποτελέ-
σουν τους μελλοντικούς αξιωματικούς της. 
Η διαδικασία πρόσληψης είτε των δοκίμων είτε 
άλλων υποψηφίων για τις εκάστοτε ανάγκες της 
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εταιρείας ορίζεται από την 
ίδια την εταιρεία ανά θέση 
(rank) με τα ελάχιστα προ-
σόντα και ικανότητες που θα 
πρέπει να διαθέτει ο υποψή-
φιος στον γνωστικό τομέα 
της θέσης που θα κληθεί να 
καλύψει, την προηγούμενη 
εμπειρία σε σχέση με τον 
τύπο πλοίου, καθώς επίσης 
και άλλες δεξιότητες (soft 
skills), όπως ηγετικές ικανό-
τητες, ομαδικότητα, ανταπό-
κριση σε συνθήκες με υψηλό 
επίπεδο άγχους, ικανότητα 
προσαρμογής, φιλοδοξία, 
αφοσίωση και άλλες. 
Η διεξοδική και λεπτομερής 
διαδικασία ελέγχου των υπο-

ψηφίων, που περιλαμβάνει γνωστικές, ψυχολογικές 
και άλλες δοκιμασίες, στοχεύει στο να προσελκύ-
σει και να προσλάβει ταλαντούχους επαγγελματί-
ες ναυτικούς, που θα βοηθήσουν στην επίτευξη 
των στόχων της, ενώ η καριέρα τους θα αναπτυ-
χθεί μέσω και εντός της εταιρείας. Βεβαίως, σε μια 
τόσο απαιτητική βιομηχανία όπως είναι η ναυτι-
λία, με συνεχόμενες εξελίξεις και κανονισμούς, η 
συνεχής επιμόρφωση είναι απαραίτητη, οπότε ένα 
πρόγραμμα συνεχούς αξιολόγησης και επιμόρφω-
σης κρίνεται απαραίτητο τόσο σε προσωπικό όσο 
και σε συλλογικό επίπεδο. 
Το κλειδί για να διατηρηθεί μια μακροχρόνια 
συνεργασία είναι ο ναυτικός μας να νιώσει ότι 
αποτελεί κομμάτι της εταιρείας, μέρος μιας οικο-
γένειας, να νιώσει ότι είναι ενεργό μέλος ως προς 
την επίτευξη των στόχων της εταιρείας. Για εμάς 
οι ναυτικοί μας έχουν όνομα, από τους δοκίμους 
μέχρι τις υψηλότερες βαθμίδες, είναι ο καπτ. 
Γιάννης, ο καπτ. Κώστας, ο μαστρο-Κίμωνας, ο 
μαστρο-Πέτρος, με σαφή εικόνα τού ποιος είναι ο 
καθένας, των αναγκών του, των προβλημάτων του, 
δεν είναι ένα όνομα στο crew list. Προσπαθούμε 
να τους παρέχουμε βοήθεια όπου και όπως μπο-
ρούμε. H συνεχής δέσμευση της εταιρείας προς 
την «ποιότητα» δημιουργεί και την ανάγκη παρο-
χών που βελτιώνουν και τις συνθήκες διαβίωσης 
επί των πλοίων μας. Επίσης, στο επίπεδο του εφι-
κτού, δίνονται ευκαιρίες για εξέλιξη στους ναυτι-
κούς όταν υπάρχει χώρος για ανάπτυξη και βελτί-
ωση εντός της εταιρείας. Επιπλέον, προσπαθούμε 
να αναγνωρίζουμε και να απονέμουμε τις καλές 
αποδόσεις, ενώ οποιεσδήποτε προτάσεις σε μορ-
φή ανοιχτής επικοινωνίας να γίνονται δεκτές και 
να αξιολογούνται αναλόγως. 

Ποια ηγετικά χαρακτηριστικά καλείται  
να έχει στη σημερινή εποχή ένας CΟO  
μιας ναυτιλιακής εταιρείας; 

H μεγαλύτερη πρόκληση σε μια εξαιρετικά απαι-
τητική εποχή, όπου χρειάζονται καινοτόμες ιδέες 
και λύσεις, είναι να καταφέρεις να βγεις από τα 
στερεότυπα και να αποκτήσεις την ικανότητα των 
αλλαγών, πέρα απο συμβατικές ιδέες και λύσεις. 
Αυτό απαιτεί βεβαίως να κατανοείς πλήρως το 
περιβάλλον, να διαθέτεις ωριμότητα, αυτοπεποί-
θηση και εμπειρογνωμοσύνη.
Θεωρώ ότι ένας/μια επιτυχημένος/η COO ξεκι-
νά με τη θεμελιώδη ικανότητα να πιστεύει στον 
εαυτό του/της, να εμπνέει τους άλλους, αλλά 
συγχρόνως να είναι και ταπεινός/ή. Με υπευθυ-
νότητα, ειλικρίνεια, ακεραιότητα και διαφάνεια, 
όπως επίσης με τεράστια δέσμευση και πάθος 
γι’ αυτό που κάνει. Η γρήγορη δυνατότητα λήψης 
αποφάσεων όπως επίσης και η ικανότητα δια-
πραγμάτευσης είναι αναγκαία συστατικά για μια 
επιτυχημένη πορεία. Να είναι επικοινωνιακός/ή, 
διπλωματικός/ή, με ενσυναίσθηση και συναισθη-
ματική νοημοσύνη. 
Διοικητικές ικανότητες όπως προγραμματισμός, 
οργάνωση, ανάπτυξη ομάδων, ανάληψη και εκχώ-
ρηση αντιστοίχως πρωτοβουλιών και αρμοδιο-
τήτων σε υφισταμένους αποτελούν απαραίτητη 
προϋπόθεση για οποιαδήποτε διευθυντική θέση, 
όπως επίσης και ο αυτοέλεγχος και η αντοχή 
στην πίεση, που πρέπει να είναι χαρακτηριστικά 
όλων των ναυτιλιακών υπαλλήλων, πολλώ δε μάλ-
λον των διευθυντικών στελεχών.   
 
Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής σας ως προς 
το Outsourcing ορισμένων επιχειρησιακών 
λειτουργιών της διαχειρίστριας εταιρείας σας; 

Οι επιλεγείσες επιχειρήσεις πρέπει να έχουν 
τις ίδιες αξίες και τους ίδιους ποιοτικούς, περι-
βαλλοντικούς και δεοντολογικούς στόχους μ’ 
εμάς. Ο προϋπολογισμός τους και οι πόροι 
που διαθέτουν, όπως επίσης και η ομάδα που 
θα εμπλακεί στην παροχή των υπηρεσιών ως 
προς την εταιρεία μας και η εμπειρογνωμοσύνη 
αυτών, είναι ορισμένα από τα κριτήρια επιλογής. 
Η αξιοπιστία τους, η απόδοση σε συνδυασμό 
με οικονομικά κριτήρια, πιστοποιήσεις και πρό-
τυπα που ακολουθούνται επίσης συναξιολογού-
νται. Σε παρόχους υπηρεσιών μεγάλης διάρκειας 
τίθενται και στόχοι τους οποίους παρακολου-
θούμε στενά και έλεγχοι επί των διαδικασιών 
και στόχων που έχουμε θέσει γίνονται σε ετή-
σια βάση.

“
Το κλειδί για να διατηρηθεί μια 
μακροχρόνια συνεργασία είναι 
ο ναυτικός μας να νιώσει ότι 
αποτελεί κομμάτι της εταιρείας, 
μέρος μιας οικογένειας, να 
νιώσει ότι είναι ενεργό μέλος 
ως προς την επίτευξη των 
στόχων της εταιρείας. 

”
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Ναυτιλιακή 
Επιχειρηματικότητα
–––

Mega συγχώνευση στην αγορά των tankers

Δύο εκ των κορυφαίων εταιρειών διαχείρισης 
δεξαμενόπλοιων παγκοσμίως, οι International 
Seaways Inc. και Diamond S Shipping Inc., ανα-
κοίνωσαν ότι τα ΔΣ τους ομόφωνα ενέκριναν 
τη συμφωνία συγχώνευσης μέσω ανταλλαγής 
μετοχών. Οι μέτοχοι της International Seaways 
και της Diamond S Shipping Inc. θα κατέχουν 
ποσοστό 55,75% και 44,25% αντίστοιχα στη νέα 
ενοποιημένη εταιρεία. Οι μέτοχοι της Diamond 
S θα λάβουν 0,55375 μετοχές της Ιnternational 
Seaways για κάθε κοινή μετοχή της Diamond S.
Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η 
συγχώνευση θα αυξήσει τη δυναμικότητα της 
International Seaways τόσο στην αγορά του 
crude όσο και σε αυτήν του product και θα 

δημιουργήσει τη δεύτερη μεγα-
λύτερη εταιρεία δεξαμενόπλοιων 
σε αριθμό πλοίων και την τρίτη 
μεγαλύτερη σε dwt εισηγμένη 

στις αμερικανικές κεφαλαιαγορές. Η ενοποιημέ-
νη εταιρεία θα έχει συνδυαστικό στόλο 100 πλοί-
ων, έσοδα άνω του $1 δισ. και θα απασχολεί πάνω 
από 2.200 εργαζομένους.
Υπενθυμίζεται ότι, τον Νοέμβριο του 2018, το 
spin-off του στόλου των crude και product 
tankers της Capital Product Partners, συμφε-
ρόντων του Ευ. Μαρινάκη, συγχωνεύτηκε με την 
Diamond S Shipping Holdings.

Ο Όμιλος Τσάκου στο pool δεξαμενόπλοιων 
των Cargill και Maersk Tankers

Με τα tankers «Apollo», «Aris» και «Artemis» 
από τη Σιγκαπούρη, το Γιβραλτάρ και το US Gulf 
θα συμμετάσχει ο Όμιλος Τσάκου στο pool δια-
χείρισης MR tankers των Cargill και Maersk, όπως 
ενημέρωσε σχετικά η Maersk στα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης.
«Είμαστε πεπεισμένοι για την ανάγκη συνεργασί-
ας στην αγορά των tankers. Συμμετέχοντας στο 
pool των Cargill και Maersk Tankers, ακολουθού-
με τη στρατηγική μας για consolidation με εταί-
ρους που μοιράζονται τις αξίες μας και εργάζο-
νται προς μια βιομηχανία η οποία θα συμβάλει σε 
μεγαλύτερη περιβαλλοντική και οικονομική αξία», 
ανέφερε ο κ. Νικόλας Τσάκος, CEO της Τsakos 
Energy Navigation Limited.



Η Hapag-Lloyd εξαγοράζει τη NileDutch

H γερμανική εταιρεία τακτικών γραμμών Hapag-Lloyd ανακοίνωσε την υπο-
γραφή ενός συμφωνητικού αγοραπωλησίας όλων των μετοχών της ολλαν-
δικής ναυτιλιακής εταιρείας μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων NileDutch 
Investments B.V.
Η κίνηση αυτή αναμένεται να ενισχύσει τη θέση της Hapag-Lloyd στην 
αφρικανική αγορά, στην οποία εξειδικεύεται η NileDutch. Πιο συγκεκρι-
μένα, η ολλανδική εταιρεία αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παρόχους 
υπηρεσιών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων από και προς τη Δυτική 
Αφρική εδώ και σαράντα χρόνια. Έχει παρουσία σε 85 περιοχές ανά τον 
κόσμο, ενώ διαθέτει 16 γραφεία σε Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία, Σιγκαπούρη, 
Κίνα, Αγκόλα και Καμερούν. Η χωρητικότητα του στόλου της NileDutch 
ανέρχεται σε περίπου 80.000 TEUs, ενώ δραστηριοποιείται σε δέκα δρο-
μολόγια που συνδέουν την Ευρώπη, την Ασία και τη Λατινική Αμερική με τη 
Δυτική και Νότια Αφρική.
Η αφρικανική αγορά αποτελεί μια σημαντική αγορά για τη στρατηγική ανά-
πτυξη της Hapag-Lloyd και, με την εξαγορά της NileDutch, η ολοκλήρωση 
της οποίας υπόκειται στην έγκριση των αρμόδιων αρχών ανταγωνισμού, οι 
ήδη υπάρχουσες δραστηριότητες της εταιρείας στην αφρικανική ήπειρο θα 
ενισχυθούν περαιτέρω.

Σε συγχώνευση προχωρούν Navios Containers και Navios Partners

Σε συγχώνευση προχωρούν η Navios Maritime Containers L.P. με τη Navios 
Maritime Partners L.P., σύμφωνα με ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιό-
τητα η πρώτη στις 24 Μαρτίου 2021. Κατά τους όρους της συμφωνίας συγ-
χώνευσης, κάθε μερίδιο που κατέχουν οι μέτοχοι της Navios Containers, 

εκτός αυτών που διατηρούν οι Navios Partners, 
Navios Containers και οι θυγατρικές τους, θα 
ακυρωθεί και θα μετατραπεί αυτόματα σε δικαί-
ωμα λήψης με συμφωνία 1/0,39 στη νέα εταιρεία.
Με βάση τη συμφωνία συγχώνευσης και με την 
τιμή κλεισίματος της 23ης Μαρτίου 2021 της Navios 
Partners, για κάθε μερίδιο της Navios Containers 
θα γίνει ανταλλαγή ίση με $9,65, που αντιπροσω-
πεύει premium 346,9% σε σχέση με την τιμή κλεισί-
ματος στις 13 Νοεμβρίου 2020, την τελευταία ημέ-
ρα διαπραγμάτευσης της Navios Containers.
Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της 
Navios Containers θα συμπεριληφθούν στα ενο-
ποιημένα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων 
της Navios Partners μετά τη συγχώνευση.

Στην πλοιοκτησία εισέρχεται η Anglo American

O μεταλλευτικός κολοσσός Anglo American 
εισέρχεται δυναμικά στην πλοιοκτησία, καθώς, 
σύμφωνα με δημοσιεύματα του διεθνούς ναυ-
τιλιακού Τύπου, προέβη σε παραγγελία δύο 
Capesizes διπλού καυσίμου κατανάλωσης LNG.
Τα πλοία, χωρητικότητας 187.000 dwt, θα κατανα-
λώνουν LNG ως κύριο καύσιμο και diesel ως δευ-
τερεύον. Η παραλαβή τους αναμένεται το 2023.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Anglo American διαχει-
ρίζεται έναν ναυλωμένο στόλο 30 bulk carriers.
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Κίνα και Ιράν σε μια 25ετή στρατηγική 
συμφωνία

Η Κίνα και το Ιράν υπέγραψαν μια 25ετή συμφω-
νία για ένα μεγάλο εύρος οικονομικών συναλλα-
γών, σε μια προσπάθεια της Τεχεράνης να απο-
δείξει την ανθεκτικότητα της οικονομίας της ένα-
ντι των συνεχιζόμενων αμερικανικών κυρώσεων.
Τη «στρατηγική συμφωνία» υπέγραψαν το Σάβ-
βατο 27 Μαρτίου 2021 ο υπουργός Εξωτερικών 
του Ιράν, Mohammad Javad Zarif, και ο Κινέζος 
ομόλογός του Wang Yi στην Τεχεράνη.
Προς το παρόν, οι λεπτομέρειες της συμφωνί-
ας δεν έχουν γίνει γνωστές, ωστόσο σύμφωνα 
με δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου, θα επε-
κταθεί στους τομείς της πυρηνικής ενέργειας, 
των πετροχημικών, των τηλεπικοινωνιών και της 
τεχνολογίας. Την ίδια ώρα, η Κίνα και το Ιράν θα 
ενισχύσουν την αμυντική τους συνεργασία, ενώ 
με την 25ετή συμφωνία θα προωθηθεί ο ρόλος 
του Ιράν στην ανάπτυξη του Belt and Road 
Initiative της Κίνας.
Παράλληλα, οι μελλοντικές κινεζικές επενδύσεις 
σε λιμάνια, τηλεπικοινωνίες, εταιρείες τεχνολογί-
ας, σιδηροδρόμους, τράπεζες του Ιράν θα ανέλ-
θουν σε $400 δισ. και ως αντάλλαγμα το Ιράν θα 
παράσχει σταθερές ποσότητες πετρελαίου στον 

ασιατικό γίγαντα. Σύμφωνα με το ιρανικό ειδη-
σεογραφικό πρακτορείο Tasnim, στα σκαριά είναι 
και η δημιουργία μιας ιρανοκινεζικής τράπεζας, 
δεδομένου ότι οι αμερικανικές κυρώσεις ουσι-
αστικά έχουν αποκλείσει την Τεχεράνη από τα 
διεθνή τραπεζικά συστήματα.
Σε πρόσφατη συνάντηση που είχαν οι υπουργοί 
Zarif και Wang, ο πρώτος χαρακτήρισε την Κίνα 
ως «φίλο σε δύσκολες στιγμές» και ευχαρίστη-
σε το Πεκίνο «για τις δράσεις και τις θέσεις του 
κατά τη διάρκεια των αδικαιολόγητων [αμερικα-
νικών] κυρώσεων».
Οι εμπορικές σχέσεις των δύο κρατών άρχισαν να 
αναπτύσσονται στις αρχές της δεκαετίας του ’90, 
με την Κίνα να αποτελεί τον κορυφαίο εμπορικό 
εταίρο του Ιράν την τελευταία δεκαετία, ως απόρ-
ροια και των αμερικανικών κυρώσεων. Κατά το 
περασμένο δημοσιονομικό έτος στο Ιράν, το οποίο 
ολοκληρώθηκε στις 20 Μαρτίου 2021, οι ιρανικές 
εξαγωγές στην Κίνα έφτασαν στα $8,9 δισ., ενώ οι 
αντίστοιχες κινεζικές ανήλθαν σε $9,7 δισ. 

Γαλλο-νιγηριανή συμμαχία για τη ναυτική 
ασφάλεια στη Δυτική Αφρική

Η γαλλική κυβέρνηση πρόσφατα εξέφρασε την 
πρόθεσή της να βοηθήσει το Πολεμικό Ναυτικό 
της Νιγηρίας στη διαχείριση και στον περιορι-
σμό των ληστρικών και πειρατικών επιθέσεων 
στον Κόλπο της Γουινέας.
Την πρόθεση της γαλλικής πλευράς γνωστο-
ποίησε ο Γάλλος Ακόλουθος Άμυνας, Nicolas 
Rambaud, όταν συναντήθηκε με αξιωματούχους 
του Nigerian Navy Hydrographic School (NNHS) 
στο Πορτ Χαρκούρ. Χαρακτηριστικά ανέφερε 
ότι «η Γαλλία δείχνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον 
για την καλή διμερή συνεργασία μεταξύ των δύο 
κρατών» και συμπλήρωσε ότι υπάρχουν σημαντι-
κές προοπτικές συνεργασίας για την πάταξη της 
πειρατείας στην περιοχή.
«Το Πολεμικό Ναυτικό κάνει πολλά και είμαστε 
πεπεισμένοι ότι, χάρη στη φιλία μας, μπορούμε 
να βελτιώσουμε την ασφάλεια στην περιοχή. 
Συνεπώς, η γαλλική κυβέρνηση θα χαιρετίσει μια 
πιο ισχυρή διμερή συνεργασία μεταξύ των δύο 
κρατών», ανέφερε επίσης ο κ. Rambaud, σύμφω-
να με ΜΜΕ της Νιγηρίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πολεμικό Ναυτικό της 
Νιγηρίας έχει αποκτήσει 17 πολεμικά πλοία από 
γαλλικές εταιρείες τα τελευταία χρόνια, δείγμα της 
πολύ καλής αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών.

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ - ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ 
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Exploring the ocean together
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harbour entrances to the largest sea ports.
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Οι Κινέζοι περικυκλώνουν τη Νότια Ασία –
Θα ανταποκριθεί στο κάλεσμα η Σρι Λάνκα;

Με κατηγορηματικό τρόπο, ο πρέσβης της Σρι 
Λάνκα στην Κίνα, Palitha Kohona, διέψευσε τις 
φήμες ότι η χώρα της Νότιας Ασίας θα παρα-
τείνει την 99χρονη χρηματοδοτική μίσθωση του 
λιμανιού Hambantota στους Κινέζους.
Πιο συγκεκριμένα, σε συνέντευξή του ο πρέσβης 
Kohona τόνισε ότι η χώρα του «ποτέ δεν θα 
αποτελέσει ένα αβύθιστο αεροπλανοφόρο απο-
τελώντας απειλή για οποιονδήποτε άλλο», ανα-
φερόμενος στα παιχνίδια εξουσίας της Κίνας με 
τις ΗΠΑ και την Ινδία.
Η τοποθεσία του λιμανιού Hambantota στους 
πλέον πολυσύχναστους ναυτιλιακούς διαδρό-
μους της Νότιας Ασίας το καθιστά έναν σημαντι-
κό κόμβο στον Ινδικό Ωκεανό. Το συγκεκριμένο 
λιμάνι χρηματοδοτήθηκε και κατασκευάστη-
κε από κινεζικές εταιρείες και συχνά αποτελεί 
αντικείμενο δριμείας κριτικής από αναλυτές της 
Δύσης, και όχι μόνο, οι οποίοι υπογραμμίζουν την 
τακτική του «debt-trap diplomacy» των Κινέζων 
για να αυξήσουν τη γεωπολιτική τους επιρροή. 
Αυτό ουσιαστικά για το οποίο κατηγορούνται οι 
Κινέζοι είναι ότι αναλαμβάνουν projects χρημα-
τοδότησης σε κόμβους-κλειδιά, τα οποία, λόγω 
αδυναμίας αποπληρωμής από τις αντίστοιχες 
χώρες στις οποίες αναπτύσσονται, περνούν στα 
κινεζικά χέρια. Κάτι τέτοιο συνέβη και με τον εν 
λόγω λιμένα στη Σρι Λάνκα.
Υπενθυμίζεται ότι, στα μέσα του 2000, το Κολό-
μπο (οικονομική πρωτεύουσα της Σρι Λάνκα) 
ήλθε σε συμφωνία με το Πεκίνο για την κατα-
σκευή ενός λιμανιού στη Hambantota. Αρχικά η 
συμφωνία θεωρούνταν αμοιβαία επωφελής: από 
τη μία η Σρι Λάνκα θεωρούσε σημαντικά τα οικο-

νομικά οφέλη από τη διαχείριση του λιμένα και 
από την άλλη η Κίνα έκανε ένα σημαντικό άνοιγ-
μα στον Ινδικό Ωκεανό. Ωστόσο, από το 2015, η 
ύφεση στη Σρι Λάνκα την κατέστησε ανίκανη 
να αποπληρώσει τα μεγάλα δάνειά της από την 
Κίνα, τα οποία προορίζονταν για υποδομές, και 
εν τέλει το 2017 το λιμάνι Hambantota πέρασε σε 
κινεζικά χέρια για 99 χρόνια.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του South China 
Morning Post, o κ. Kohona ανέφερε επίσης στη 
συνέντευξή του ότι το χρέος της Σρι Λάνκα στην 
Κίνα για την κατασκευή του λιμένα ανέρχεται σε 
κάτω από 10% επί του συνολικού και ως εκ τού-
του «δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα».
Η Ινδία από την πλευρά της, ο άσπονδος εχθρός 
της Κίνας στην περιοχή, έχει εκφράσει επανει-
λημμένως τις ανησυχίες της για την κινεζική προ-
σπάθεια επέκτασης στον Ινδικό Ωκεανό μέσω 
επενδύσεων σε λιμενικές υποδομές, οι οποίες, 
πέραν του Hambantota, περιλαμβάνουν ένα ακό-
μα λιμάνι στη δυτική ακτή της Σρι Λάνκα, το λιμά-
νι Gwadar στο Πακιστάν και το λιμάνι Kyaupkpyu 
στη Μιανμάρ.

Τα υποθαλάσσια καλώδια, σημείο τριβής  
για Ηνωμένο Βασίλειο και Ρωσία

Το Βασιλικό Ναυτικό του Ηνωμένου Βασιλείου 
αναμένεται να κατασκευάσει ένα κατασκοπευ-
τικό πλοίο, το οποίο θα παρακολουθεί τα υπο-
θαλάσσια καλώδια που θα συνδέουν τα δίκτυα 
δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου με αυτά 
άλλων χωρών.
Ειδικοί επί των θεμάτων θαλάσσιας άμυνας συχνά 
έχουν τονίσει την ευαλωτότητα των υποδομών 
υποθαλάσσιων καλωδίων έναντι προσπαθειών 
ξένης κατασκοπείας και σαμποτάζ.
Η Ρωσία έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα 
δίκτυα υποθαλάσσιων καλωδίων που συνδέουν 
το Ηνωμένο Βασίλειο με τους συμμάχους του 
και η αυξημένη δραστηριοποίηση ρωσικών πολε-
μικών πλοίων πλησίον των υποθαλάσσιων αυτών 
καλωδίων δεν περνά απαρατήρητη.
Πρόσφατα, σε συνέντευξή του στο BBC, o Βρε-
τανός υπουργός Άμυνας Ben Wallace ανέφερε 
ότι τα υποθαλάσσια καλώδια αποτελούν μέρος 
της κρίσιμης εθνικής υποδομής και είναι ιδιαίτε-
ρα σημαντικά. Παράλληλα υπογράμμισε το υψη-
λό ενδιαφέρον των Ρώσων για τις εν λόγω συν-
δέσεις όχι μόνο του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά 
ολόκληρης της ευρωπαϊκής ηπείρου και συμπλή-
ρωσε, αναφερόμενος στα σχέδια για την κατα-
σκευή του κατασκοπευτικού πλοίου, ότι αυτή 
η επένδυση είναι σημαντική διότι, σε αντίθετη 
περίπτωση, η έκθεση της χώρας είναι μεγάλη.

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ - ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ 
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Πράσινη και έξυπνη ναυτιλία, το στοίχημα 
του Ηνωμένου Βασιλείου

H βρετανική κυβέρνηση ξεκίνησε τη Δευτέρα 22 
Μαρτίου έναν διαγωνισμό £20 εκατ., στον οποίο 
βρετανικοί οργανισμοί θα μπορούν να συμμετά-
σχουν με στόχο την ολοκλήρωση projects για 
μια πράσινη και ψηφιακή ναυτιλία.
Ειδικότερα, τα συγκεκριμένα κεφάλαια θα χρη-
σιμοποιηθούν για τη ναυπήγηση φιλικών προς 
το περιβάλλον πλοίων και την ανάπτυξη λιμενι-
κών υποδομών οι οποίες θα υποστηρίξουν το 
στοίχημα του Λονδίνου για μια μηδενικών εκπο-
μπών ναυτιλία. Άλλωστε, το Ηνωμένο Βασίλειο 
προετοιμάζεται για να φιλοξενήσει το συνέδριο 
COP26 climate change τον ερχόμενο Νοέμβριο.
Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι η βρε-
τανική κυβέρνηση ενθαρρύνει επιστήμονες και 
ακαδημαϊκούς να συνεργαστούν με την ευρύτε-
ρη εγχώρια ναυτιλιακή βιομηχανία (λιμάνια, ναυ-
πηγεία, κ.λπ.) για την υποβολή αιτήσεων στον 
διαγωνισμό.
Ο Grant Shapps, υπουργός Μεταφορών του 
Ηνωμένου Βασιλείου, ανέφερε: «Φέρνουμε την 
επανάσταση στη ναυτιλιακή τεχνολογία και από 
τα ηλεκτρικά πλοία έως τα λιμάνια υδρογόνου θα 
αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο πλέει η χώρα 
για πάντα».
Ο Βρετανός υπουργός Ναυτιλίας Robert Courts, 
από την πλευρά του, τόνισε: «Είναι ένα σημείο 
καμπής για τον ναυτιλιακό κλάδο του Ηνωμένου 
Βασιλείου. Είναι μια ευκαιρία για τις επιχειρήσεις 
να αναπτύξουν τις τεχνολογίες του μέλλοντος, 
μόνο προστατεύοντας το περιβάλλον μας και 
οδηγώντας την οικονομική ανάπτυξη».

Οι προοπτικές της αμμωνίας ως ναυτιλιακού 
καυσίμου στη Σιγκαπούρη

Οι A.P. Moller-Maersk A/S, Fleet Management 
Limited, Keppel Offshore & Marine, Maersk 
Mc-Kinney Moller Center for Zero Carbon 
Shipping, Sumitomo Corporation και Yara 
International ASA υπέγραψαν πρόσφατα μνη-
μόνιο συνεργασίας για την από κοινού πραγμα-
τοποίηση μελέτης σκοπιμότητας με στόχο τη 
σύσταση μιας εφοδιαστικής αλυσίδας προς την 
προμήθεια πράσινης αμμωνίας ship-to-ship στο 
λιμάνι της Σιγκαπούρης.
Η μελέτη σκοπιμότητας στοχεύει να καλύψει 
μια ολοκληρωμένη εφοδιαστική αλυσίδα τρο-
φοδοσίας αμμωνίας, η οποία θα περιλαμβάνει 
τον σχεδιασμό bunkering πλοίων καθώς και την 
ανάπτυξη της σχετικής υποδομής. Η μελέτη θα 
αξιολογήσει επίσης τις προοπτικές παροχής 
αμμωνίας στον σημαντικό ναυτιλιακό κόμβο της 
Σιγκαπούρης, συμπεριλαμβανομένων πιθανών 
συνεργειών με την αγορά του LPG ως σημείο 
αναφοράς. Εξάλλου, πλοία ή φορτηγίδες αρχικά 
σχεδιασμένα για μεταφορά LPG μπορούν επίσης 
να διαχειρίζονται καύσιμα αμμωνίας.
Η αμμωνία θεωρείται από πολλά εμπλεκόμενα 
μέρη της ναυτιλίας ένα πολλά υποσχόμενο εναλ-
λακτικό ναυτιλιακό καύσιμο για την επίτευξη των 
στόχων του ΙΜΟ περί μείωσης των εκπομπών 
CO2 έως το 2050.

Το πρώτο αμερικανικό διαλυτήριο που 
λαμβάνει το πράσινο φως της ΕΕ

Η International Shipbreaking, θυγατρική της EMR 
Metal Recycling με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, 
ανακοίνωσε ότι πιστοποιήθηκε σύμφωνα με τον 
Ευρωπαϊκό Κανονισμό περί ανακύκλωσης πλοίων 
για την εγκατάσταση στο Brownsville του Τέξας.
Για την εν λόγω πιστοποίηση, η International 



Shipbreaking ενημέρωσε ότι προέβη σε επένδυση $30 εκατ. 
Πρόκειται μάλιστα για το πρώτο διαλυτήριο πλοίων επί αμε-
ρικανικού εδάφους που λαμβάνει τη σχετική πιστοποίηση. 
Ως εκ τούτου, οι ιδιοκτήτες πλοίων σημαίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης θα έχουν τη δυνατότητα να στείλουν τα πλοία τους 
στο Brownsville για ανακύκλωση στο τέλος της ωφέλιμης 
ζωής τους.
Ο Chris Green, Senior Manager της International Shipbreaking, 
ανέφερε ότι οι προοπτικές της συγκεκριμένης βιομηχανίας 
είναι μεγάλες και τον τελευταίο χρόνο τα αιτήματα για ανακυ-
κλώσεις πλοίων Ευρωπαίων πλοιοκτητών έχουν τριπλασιαστεί. 
Μάλιστα, το «MT Wolverine», ένα chemical tanker 15 ετών και 
σημαίας Νορβηγίας, αποτελεί το πρώτο πλοίο ευρωπαϊκού 
νηολογίου που κατέφθασε για ανακύκλωση στο διαλυτήριο 
της International Shipbreaking στο Brownsville.

Το λιμάνι του Ρότερνταμ ως σημαντικός κόμβος 
μεταφοράς υδρογόνου

Ο υπουργός Ενέργειας της Χιλής, Juan Carlos Jobet, και ο 
CEO του λιμένα του Ρότερνταμ, Allard Castelein, υπέγραψαν 
πρόσφατα μνημόνιο συνεργασίας σε ένα project πράσινου 
υδρογόνου. Πρόκειται για την πρώτη τέτοια συμφωνία που 
υπογράφει ο Χιλιανός υπουργός με ευρωπαϊκό λιμένα με επί-
κεντρο το υδρογόνο. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση 
του ολλανδικού λιμένα, η συμφωνία είναι εθνικής σημασίας 
για την Ολλανδία και τη Χιλή.
Ο υπουργός σημείωσε ότι το MoU εντάσσεται σε ένα ευρύ-
τερο πλάνο, προκειμένου σε παγκόσμιο επίπεδο χώρες να 
συνεργάζονται για την προσφορά και τη ζήτηση υδρογόνου. 
Στόχος είναι η συνεργασία σε δράσεις και πρωτοβουλίες για 
την ενίσχυση της χρήσης υδρογόνου, την ανταλλαγή πληρο-
φοριών, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών. 
Ο κ. Juan Carlos Jobet, αναφερόμενος επίσης στο μνημόνιο 
συνεργασίας, έκανε λόγο για ένα σημαντικό βήμα προς την 
επίτευξη αυτών των στόχων, καθώς το Ρότερνταμ αποτελεί 
σημαντικό κόμβο στην Ευρώπη, δεδομένου ότι το 13% της 
ενέργειας που χρησιμοποιείται στη Γηραιά Ήπειρο εισάγεται 
μέσω του ολλανδικού λιμένα.
Το λιμάνι του Ρότερνταμ, με τη μεγάλη βιομηχανική ζώνη, 
τα βαθέα ύδατα και την αποδοτικότητά του, καθώς και το 
εξαιρετικό δίκτυο διανομής σε μεγάλες ευρωπαϊκές βιομηχα-
νικές ζώνες, αποτελεί έναν σημαντικό κόμβο υδρογόνου για 
το παγκόσμιο εμπόριο και τη διανομή σε περιοχές με υψηλή 
ζήτηση.
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Επιβατηγός Ναυτιλία
–––

Κρουαζιέρα στις ΗΠΑ: Οι αντιδράσεις  
και η στάση των CDC

Παρά τις εκκλήσεις σημαντικού αριθμού εταιρειών 
διαχείρισης κρουαζιερόπλοιων και της Διεθνούς 
Ένωσης Κρουαζιέρας (CLIA), τα Κέντρα Ελέγχου 
και Πρόληψης Ασθενειών των ΗΠΑ (CDC) δεν 
θα προχωρήσουν σε άρση ή διαμόρφωση του 
Conditional Sail Order (CSO), του κανονιστικού 
πλαισίου για την κρουαζιέρα στις ΗΠΑ.
Πρόσφατα, εκπρόσωποι της βιομηχανίας της 
κρουαζιέρας, όπως ο πρόεδρος και CEO του 
Royal Caribbean Group, Richard Fain, ζήτησαν 

από τα CDC να αναθεωρήσουν το CSO για την 
επαναλειτουργία της κρουαζιέρας στις ΗΠΑ.
Σύμφωνα με τα CDC, το εν λόγω πλαίσιο θα 
παραμείνει σε ισχύ έως την 1η Νοεμβρίου 2021 
και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για 
τη σταδιακή επανεκκίνηση της κρουαζιέρας και 
ταυτόχρονα για να περιοριστεί, στο μέτρο του 
δυνατού, η εξάπλωση της πανδημίας.
Το CSO, το οποίο εκδόθηκε στις 30 Οκτωβρίου 
2020, περιλαμβάνει τέσσερις φάσεις επανεκκί-
νησης της κρουαζιέρας στις ΗΠΑ. Ωστόσο, το 
γεγονός ότι ακόμη βρίσκεται στην πρώτη φάση 
εγείρει διαφωνίες, με τον κ. Fain να αναφέρει 
πρόσφατα ότι «βρισκόμαστε ακόμη στη φάση 1 
και δεν ξέρουμε τι θα απαιτηθεί για τη φάση 2. 
Αυτό είναι μη πραγματοποιήσιμο».
Ο ίδιος έκανε λόγο για μια θετική κίνηση τον 
περασμένο Οκτώβριο, ωστόσο εξέφρασε την 
άποψη ότι πλέον η επιστήμη έχει κάνει πολλά 
βήματα προόδου σε σχέση με το πλαίσιο CSO, 
γεγονός που το καθιστά ξεπερασμένο.

Η ανάπτυξη της κρουαζιέρας στο λιμάνι  
του Πειραιά

Το Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου δημοσιοποίη-
σε πρόσφατα την έρευνα με τίτλο «Η ανάπτυξη 
της κρουαζιέρας στο λιμάνι του Πειραιά». Είναι η 
πρώτη ολοκληρωμένη μελέτη για τη βιωσιμότητα 
της κρουαζιέρας σε σχέση με την ανάπτυξη των 
έργων επέκτασης, τα οικονομικά και περιβαλλο-
ντικά δεδομένα, στο πρώτο λιμάνι της χώρας.
Η επιτυχία του εγχειρήματος, προκειμένου να λει-
τουργήσει ο Πειραιάς ως δυναμικό homeport και 
να προσελκύσει αυτά τα οφέλη, εξαρτάται από 
τη συνολική στρατηγική, η οποία όμως υστερεί, 
καθώς βασίζεται μόνο στη μεγέθυνση, υποτιμώ-
ντας τους θεσμικούς σχεδιασμούς, το σημαντικό 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα, την αρμονική συνύ-
παρξη με την τοπική κοινωνία, την πόλη και την 
οικονομία της, καθώς και τις γεωπολιτικές συνθή-
κες που επικρατούν διαχρονικά στην ευρύτερη 
περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου.
Συνοπτικά, διατυπώνεται η θέση πως η κατασκευή 
ενός μεγάλου προβλήτα δεν αρκεί για να μετατρα-
πεί ο Πειραιάς σε homeport. Για να προκύψουν 
τα προσδοκώμενα οικονομικά οφέλη, απαιτεί-
ται συνδυασμός πολιτικών και μεγάλης κλίμακας 
συνεργειών, προκειμένου αφενός να αντιμετωπι-
στούν αποτελεσματικά τα κρίσιμα περιβαλλοντικά 
ζητήματα, αφετέρου η πόλη του Πειραιά να ανα-
βαθμιστεί και να αποτελεί ελκυστικό τουριστικό 
προορισμό κρουαζιέρας με παράλληλο όφελος 
για την ίδια και τους πολίτες της.  
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Ένα shore-to-ship project για  
τα κρουαζιερόπλοια στη Μάλτα

Κρουαζιερόπλοια που θα δένουν στις πέντε 
θέσεις ελλιμενισμού του λιμένα της Βαλέτα στη 
Μάλτα θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να αντλούν 
ενέργεια την οποία χρειάζονται για να είναι πλή-
ρως λειτουργικά από το δίκτυο της νησιωτικής 
χώρας, χωρίς οι ρυπογόνες diesel μηχανές τους 
να είναι σε λειτουργία.
Πιο συγκεκριμένα, η Nidec ASI, θυγατρική του 
Nidec Group, υπέγραψε πρόσφατα συμφωνία 
αξίας 12 εκατ. ευρώ με την εταιρεία Excel Sis 
για τη δημιουργία ενός shore-to-ship project 
στο λιμάνι της Βαλέτα. Όπως σημειώνεται στη 
σχετική ανακοίνωση, το καινοτόμο σύστημα θα 
καταστήσει εφικτή τη μείωση των εκπομπών επι-
βλαβών αερίων κατά 40 τόνους ετησίως και θα 

δημιουργήσει τις βάσεις για φιλική προς το περι-
βάλλον και καινοτόμο επανεκκίνηση του τουρι-
σμού, ενός κλάδου ιδιαίτερα σημαντικού για τη 
μαλτέζικη οικονομία.
Το εν λόγω εγχείρημα συμμορφώνεται με τις οδη-
γίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες ενθαρ-
ρύνουν τους λιμένες να υιοθετήσουν συστήματα 
ηλεκτροδότησης πλοίων από την ξηρά για τη μεί-
ωση των ρυπογόνων εκπομπών. Μέχρι το 2025, 
αυτή η σύσταση θα καταστεί δεσμευτική για 
όλους τους ευρωπαϊκούς λιμένες και έχει επίσης 
συμπεριληφθεί στο σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ, 
το οποίο θέτει τη μείωση του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος μεταξύ των κορυφαίων προτε-
ραιοτήτων στην επανεκκίνηση των ευρωπαϊκών 
οικονομιών.

Η Total θα προμηθεύσει με LNG καύσιμο 
κρουαζιερόπλοια της MSC Cruises

H Τοtal και η MSC Cruises πρόσφατα επισημο-
ποίησαν μια συμφωνία προμήθειας 45.000 τόνων 
LNG ετησίως για τα υπό κατασκευή κρουαζιερό-
πλοια καύσης LNG της MSC Cruises τα οποία θα 
προσεγγίζουν το λιμάνι της Μασσαλίας.
Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της Total, η 
συμφωνία αντανακλά τη στενή συνεργατική δρά-
ση της γαλλικής ναυτιλιακής βιομηχανίας και της 
αριστείας της αλυσίδας αξίας της: από τη ναυπη-
γική βιομηχανία έως την τροφοδοσία καθαρότε-
ρων ναυτιλιακών καυσίμων.
Ο κ. Pierfrancesco Vago, Executive Chairman της 
MSC Cruises, τόνισε: «Αυτή η συμφωνία αποτελεί 
ένα ακόμα βήμα στο ταξίδι μας προς τη συνεχή 
μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, 
για το οποίο το LNG είναι επί του παρόντος ένα 
κρίσιμο στοιχείο. Καθώς προετοιμάζουμε την 
καθέλκυση του πρώτου μας από τα τρία υπό 
κατασκευή κρουαζιερόπλοια που θα κινούνται με 
LNG το 2022, μέσω αυτής της βασικής συμφω-
νίας η Μασσαλία θα γίνει ο βασικός μας κόμβος 
στη Μεσόγειο για τον ανεφοδιασμό [με καύσι-
μα] των τελευταίας γενιάς και πιο περιβαλλοντικά 
προηγμένων πλοίων μας».
Από την πλευρά του, ο κ. Alexis Vovk, President, 
Marketing & Services της Total, επισήμανε: «Είμα-
στε περήφανοι που αναπτύσσουμε την πρώτη 
αλυσίδα εφοδιασμού καυσίμων LNG στη Γαλλία, 
στο λιμάνι της Μασσαλίας, μαζί με ηγέτες της 
ναυτιλιακής βιομηχανίας, όπως η MSC Cruises, 
με τους οποίους καλλιεργούμε μια μακροχρόνια 
συνεργασία παγκοσμίως στον τομέα των υπηρε-
σιών παροχής καυσίμων. Η Total θα συνεχίσει να 
αυξάνει τις επενδύσεις στο LNG bunkering, για 
να επιτύχει τελικά τον στόχο της εξυπηρέτησης 
άνω του 10% της παγκόσμιας αγοράς».



Ενέργεια
που µας πάει
µπροστά

δύναµη, εξέλιξη, ασφάλεια, πρωτοπορία

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



Industries Typical applications

Marine

Petrochemical/oil mining

Power plant central or auxiliary cooling

Chemical

Food and beverage

Pharmaceutical

Heating

Cooling

Condensing 

Evaporating

Contact us for more information.

Applications

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

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

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

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

Frame Carbon Steel
Stainless Steel

Design data

 ¾ Flange Connection Studs

 ¾ Temperature sensor socket

 ¾ Pressure gauge socket

 ¾ Socket for air vents and drain valves

Accessories

 ¾ Temperature and pressure gauges

 ¾ Air vents and drain valves

 ¾ In line filters

 ¾ Insulation Jackets or shrouds 

 ¾ Mounting Feet 

 ¾ Stainless Steel Drip Tray

 ¾ Stainless Steel Tie Bolts & Guide Bars 

 ¾ Stainless Steel Frames 

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

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

Standard  
on selected models

Optional

PLATE HEAT 
EXCHANGERS 
gasketed

  ¾ Compact design solution 

  ¾ High efficiency   

  ¾ Flexible and Expandable 

  ¾ Cost effective   

  ¾ Close Approach Temperature 

  ¾ Easy maintenance 

  ¾ Small footprint

  ¾ Superior clip-on gasket design

14 Alon str., 18540 Piraeus, Greece

T: +30 2104227410 | F: +30 2104227303 | E: info@farad.gr
www.farad.gr
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Άρθρο της Α.Ε. του Πρέσβη της Νορβηγίας στην Ελλάδα, 
κ. Frode Overland Andersen

Η υπεράκτια αιολική ενέργεια θα 
διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο  
στην παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση
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Η θαλάσσια αιολική ενέργεια σημειώνει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. 
Πρόκειται για την τεχνολογία που θα διαδραματίσει καθοριστικό 
ρόλο στην παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση. 

Οικονομίες των ωκεανών, όπως η Ελλάδα και η Νορβηγία, θα έχουν τερά-
στιες ευκαιρίες. Η θάλασσα είναι ένας ζωτικός οικονομικός πόρος και μπο-
ρούμε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που προσφέρει ο υπεράκτιος 
άνεμος. Πρέπει τώρα να μετατρέψουμε αυτά τα φυσικά πλεονεκτήματα σε 
επενδύσεις και ισχυρό πεδίο επιχειρηματικής δράσης. 
Η πρώτη πρόκληση είναι η τιμή. Το κόστος της ηλιακής ενέργειας μειώθηκε 
κατά τουλάχιστον 82% την τελευταία δεκαετία. Η συνεχιζόμενη μείωση του 
κόστους οφείλεται στον βελτιωμένο σχεδιασμό και στην τεχνολογία, στις 
οικονομίες κλίμακας και στα χαμηλότερα κόστη εγκατάστασης. Η ηλιακή 
ενέργεια είναι σήμερα η φθηνότερη πηγή ενέργειας στις ενεργειακές αγο-
ρές του κόσμου, με αποτέλεσμα τεράστιες επενδύσεις στον κλάδο.
Η θαλάσσια αιολική ενέργεια προβλέπεται να ακολουθήσει την ίδια τροχιά. 
Όπως και με την ηλιακή ενέργεια, το κόστος του υπεράκτιου ανέμου αναμέ-
νεται να υποστεί δραστική μείωση τα επόμενα χρόνια, λόγω των τεχνολο-
γικών εξελίξεων και των οικονομιών κλίμακας. Η εκτίμηση είναι ότι για κάθε 
διπλασιασμό της εγκατεστημένης χωρητικότητας το κόστος θα μειώνεται 
περίπου 16%.
Στην Ευρώπη, η ενεργειακή παραγωγή από θαλάσσια αιολική ενέργεια αυξή-
θηκε από 5 GW το 2012 σε 22 GW έως το τέλος του 2019 και ήδη υλο-
ποιούνται νέα μεγάλα έργα. Πέρυσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το κατέστησε 
σαφές: είναι ταυτόχρονα «ρεαλιστικό και εφικτό» να φτάσουμε σε εγκατε-
στημένη χωρητικότητα της τάξης μεγέθους των 60 GW έως το 2030 και 
των 300 GW έως το 2050. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι θα καλύπτονται 
οι ενεργειακές ανάγκες περίπου 250.000 νοικοκυριών. Αυτό θα αποφέρει 
σημαντικά οφέλη για την απασχόληση και την ανάπτυξη, συμβάλλοντας 
στην ανάκαμψη μετά την πανδημία του Covid-19, ενώ θα αποδώσει ηγετικό 
ρόλο στην ΕΕ στη μετάβαση προς τις καθαρές μορφές ενέργειας. 
Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (ΔΟΕ), η παγκόσμια χωρη-
τικότητα θαλάσσιας αιολικής ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί δεκαπέντε 
φορές μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες, μια προοπτική που θα εξελίξει 
τον εν λόγω κλάδο σε βιομηχανία ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων – που 
αντιστοιχεί στα κεφάλαια που θα δαπανώνται την ίδια περίοδο για φυσικό 
αέριο και για την καύση άνθρακα.

Μια βασική διαφορά μεταξύ των χερσαίων και των θαλάσσιων 
αιολικών πάρκων είναι ο βαθμός συνέπειας στη δυνατότητα 
παραγωγής ενέργειας. Συγκεκριμένα, λόγω των υψηλότερων και πιο 
σταθερών ταχυτήτων του ανέμου, τα θαλάσσια αιολικά πάρκα έχουν 
τη δυνατότητα να παράγουν περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια με πιο 
σταθερό ρυθμό σε σύγκριση με τα χερσαία. 

Τα χερσαία αιολικά πάρκα συνδέονται με την ηχορύπανση και με αρνητικές 
επιπτώσεις στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Στον αντίποδα, καθώς τα 
υπεράκτια αιολικά πάρκα εγκαθίστανται πολύ μακριά από τις ακτές και την 
ανθρώπινη δραστηριότητα, έχουν συνήθως λιγότερες αρνητικές επιπτώσεις. 
Επί του παρόντος, τα χερσαία αιολικά πάρκα είναι φθηνότερα από τα 
θαλάσσια αιολικά πάρκα ως προς την κατασκευή και τη συντήρησή τους. 
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Ωστόσο, οι τεχνολογίες βελτιώνονται και σύντο-
μα τα θαλάσσια αιολικά πάρκα θα είναι εξίσου 
οικονομικά ή και φθηνότερα από τα χερσαία αιο-
λικά πάρκα, επομένως η υψηλότερη χωρητικότη-
τά τους πιθανότατα θα τα καταστήσει προτιμώ-
μενη επιλογή για την παραγωγή ενέργειας. 

Μέχρι σήμερα, η Ελλάδα έχει εγκαταστήσει 
4 GW αιολικής ενέργειας, όλα στην ξηρά. 

Το φιλόδοξο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια 
και το Κλίμα της ελληνικής κυβέρνησης προβλέ-
πει χωρητικότητα 7 GW έως το 2030. Ωστόσο, 
η δυνατότητα που έχει η Ελλάδα για παραγωγή 
ενέργειας από ΑΠΕ είναι πολύ μεγαλύτερη από 
τον παραπάνω στόχο. 
Η Ελλάδα έχει προνομιακή θέση στη δυνατότητα 
εκμετάλλευσης του τεράστιου υπεράκτιου αιολι-
κού ενεργειακού δυναμικού. Ωστόσο, λαμβάνο-
ντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των ελληνικών 
θαλασσών και των ισχυρών ανέμων που πνέουν 
στα πελάγη, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά σας 

επικεντρώνεται στα πλωτά θαλάσσια πάρκα. 
Όλοι όσοι έχουν βρεθεί σε ένα ελληνικό νησί 
γνωρίζουν τι εννοώ.
Οι σύγχρονες υπεράκτιες ανεμογεννήτριες με 
σταθερή έδραση στον πυθμένα εφαρμόζονται 
μόνο σε βάθος θάλασσας έως 50-60 μ. Αυτό 
αποκλείει περιοχές με τους καλύτερους ανέ-
μους, καθώς το 80% των πόρων της υπεράκτιας 
αιολικής ενέργειας στον κόσμο βρίσκεται σε 
βάθη μεγαλύτερα από 60 μ. Ο πλωτός υπερά-
κτιος άνεμος ανοίγει τον δρόμο για παραγωγή 
ενέργειας σε μεγαλύτερα βάθη της θάλασσας. 
Παρόλο που οι διατάξεις έδρασης των ανεμο-
γεννητριών σε πλωτές πλατφόρμες είναι πιο 
δαπανηρές και η λειτουργία και η συντήρησή 
τους έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις, οι συντε-
λεστές ισχύος είναι πολύ υψηλότεροι λόγω των 
πιο σταθερών και ισχυρών ανέμων που πνέουν 
στα ανοιχτά στα πελάγη. Η ραγδαία πτώση της 
τιμής τους είναι εφικτή, καθώς τα έργα θα αυξά-
νονται ολοένα και περισσότερο όσο η τεχνολο-
γία τους θα ωριμάζει.

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



Η νορβηγική εταιρεία ενέργειας Equinor 
κατασκευάζει στη Νορβηγία το μεγαλύτερο 
πλωτό θαλάσσιο αιολικό πάρκο στον κόσμο, 
που ονομάζεται Hywind Tampen.

Το πάρκο θα έχει 11 στροβίλους, με διάμετρο 167 
μ., μέγεθος που ισούται με ενάμισι γήπεδο ποδο-
σφαίρου και συνδυασμένη ισχύ 88 MW. Πρόκει-
ται για ένα εμβληματικό έργο που θα προωθήσει 
την εν λόγω βιομηχανία, ανοίγοντας τον δρόμο 
για μεγαλύτερα έργα. 
Πρόσφατα, η Equinor επιλέχθηκε για να αναπτύ-
ξει στη Νέα Υόρκη έναν κορυφαίο κόμβο υπερά-
κτιας αιολικής βιομηχανίας ισχύος 1,2 GW στο 
πλαίσιο της μεγαλύτερης σύμβασης απόκτησης 
δικαιωμάτων στις ΗΠΑ. 
Η ιστορία της Ελλάδας, όπως της Νορβηγίας, 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη θάλασσα ως 
πεδίο απασχόλησης και ανάπτυξης. Οι δυνα-
τότητες για την παραγωγή υπεράκτιας αιολικής 
ενέργειας στην Ελλάδα είναι σημαντικές. Θα 
ήθελα να συγχαρώ το ελληνικό Υπουργείο Περι-

βάλλοντος και Ενέργειας για το έργο του σχετικά 
με την προετοιμασία του θεσμικού πλαισίου για 
την ανάπτυξη των θαλάσσιων αιολικών πάρκων, 
συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων για την 
αδειοδότηση, τη χωροθέτηση και το ζήτημα της 
διασύνδεσης των πάρκων. Είμαι πεπεισμένος ότι 
αυτός ο τομέας μπορεί να «ξεκλειδώσει» ένα 
τεράστιο δυναμικό ανάπτυξης για την Ελλάδα, 
αξιοποιώντας την απεριόριστη ενέργεια της 
θάλασσας και του ανέμου.
Η Νορβηγία, με αιχμή τη γαλάζια οικονομία της, 
αντιλαμβάνεται αυτό το δυναμικό. Ως εκ τούτου, 
στο πλαίσιο των EEA Grants, συγχρηματοδο-
τήσαμε μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε από 
κοινού από την ΕΛΕΤΑΕΝ και τη NORWEA σχε-
τικά με το απαραίτητο ρυθμιστικό πλαίσιο για την 
ανάπτυξη της θαλάσσιας αιολικής ενέργειας στην 
Ελλάδα. Αυτό το γόνιμο έργο, το οποίο ολοκλη-
ρώθηκε στις αρχές του 2021, παρέχει μια ολο-
κληρωμένη πρόταση για ένα νέο θεσμικό πλαί-
σιο, που βασίζεται σε βέλτιστες πρακτικές από 
τη Νορβηγία και άλλες χώρες. 
Τα πλωτά θαλάσσια πάρκα μπορούν να δημιουρ-
γήσουν πολλές θέσεις εργασίας σε διάφορους 
τομείς και να πυροδοτήσουν τις εξελίξεις για 
την Ελλάδα σε μια τεχνολογία με λαμπρό μέλλον. 
Οι χώρες που θα αποκτήσουν πρώτες αυτή την 
τεχνολογία και θα την εφαρμόσουν σε βιομηχα-
νική κλίμακα θα έχουν σαφές πλεονέκτημα στην 
εξαγωγή και στην κατασκευή των ανανεώσιμων 
τεχνολογιών του μέλλοντος.
Η Ελλάδα θα μπορούσε να εδραιωθεί ως «πράσι-
νος κόμβος» θαλάσσιας αιολικής ενέργειας στην 
περιοχή της Μεσογείου αν προχωρήσει στην 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων της θαλάσσιας 
αιολικής ενέργειας. Αυτό δεν αποτελεί πλέον επι-
στημονική φαντασία, αλλά μια πολύ χειροπιαστή 
δυνατότητα, η οποία θα εξυπηρετήσει τη διαφο-
ροποίηση της παραγωγής και τελικά την ενίσχυ-
ση της ελληνικής οικονομίας. 
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Έλληνες και Νορβηγοί συζητούν 
για το μέλλον της ναυτιλιακής 
βιομηχανίας

Η Νορβηγική Πρεσβεία στην Αθήνα και η Isalos.net, υπό την αιγίδα της 
HELMEPA, διοργάνωσαν από τον Δεκέμβριο του 2020 μέχρι και τον Μάρτιο του 
2021 μια σειρά ψηφιακών συζητήσεων, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων αλλά και 
τον διαμοιρασμό εμπειριών ανάμεσα στην ελληνική και στη νορβηγική ναυτιλία. 

Το συνεχώς μεταβαλλόμενο νομοθετικό πλαίσιο αλλά και η ανάπτυξη και-
νοτόμων τεχνολογιών φέρνουν στο προσκήνιο νέες ευκαιρίες αλλά και προ-
κλήσεις για τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Σε αυτό το πλαίσιο, ένας ειλικρινής 
και γόνιμος διάλογος ανάμεσα σε εκπροσώπους δύο κρατών με σημαντική 
ναυτική παράδοση και τεχνογνωσία, αλλά και ηγετική θέση στη διεθνή ναυ-
τιλία, όπως η Ελλάδα και η Νορβηγία, είναι σημαντικός και επίκαιρος. 
Στις τρεις συνολικά ψηφιακές συναντήσεις, οι οποίες μεταδόθηκαν μέσω 
των καναλιών επικοινωνίας της Isalos.net, συμμετείχαν έμπειρα στελέχη-εκ-
πρόσωποι των ναυτιλιακών βιομηχανιών της Ελλάδας αλλά και της Νορβη-
γίας.
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Οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις 
λειτουργίας των πλοίων  
με ηλεκτρική ενέργεια

Το πρώτο από τα τρία webinars πραγματοποιή-
θηκε την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020 και είχε ως 
κύριο θέμα τα πρόσφατα διδάγματα αλλά και τις 
μελλοντικές προοπτικές που μπορούν να προ-
σφέρουν οι μπαταρίες ως μέσο πρόωσης των 
πλοίων. 
Στη συζήτηση με θέμα «Lessons learned from 
the electrification of Norwegian vessels» έλα-
βαν μέρος έμπειρα στελέχη-εκπρόσωποι των 
ναυτιλιακών βιομηχανιών της Ελλάδας αλλά και 
της Νορβηγίας. Οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν 
στις βασικές προκλήσεις λειτουργίας των πλοί-
ων με ηλεκτρική ενέργεια. Επίσης σχολίασαν τη 
βιωσιμότητα των συγκεκριμένων τεχνολογιών, ως 
προς την επίτευξη των στόχων απανθρακοποί-
ησης της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Χορηγός της 
εκδήλωσης ήταν η Erma First.
Οι εκπρόσωποι της νορβηγικής ναυτιλιακής βιο-
μηχανίας αναφέρθηκαν στην εμπειρία που έχει 
αποκτηθεί από τις συγκεκριμένες εφαρμογές, οι 
οποίες πληθαίνουν με ταχύ ρυθμό τα τελευταία 
έτη. Σημείωσαν επίσης τον σημαντικό ρόλο της 
κρατικής συνεργασίας και υποστήριξης προς τη 
βιομηχανία για την υλοποίηση των εν λόγω εγχει-
ρημάτων. Τέλος, τόνισαν ότι η εισαγωγή των νέων 

ηλεκτρικών πλοίων στα ελληνικά ύδατα μπορεί να 
υιοθετηθεί μέσα από την ανάπτυξη στοχευμένων 
και υλοποιήσιμων πιλοτικών πρότζεκτ, ώστε να 
δημιουργηθεί πρώτα ένα βιώσιμο οικοσύστημα. 
Οι εκπρόσωποι της ελληνικής ναυτιλιακής βιομη-
χανίας σχολίασαν τις γεωγραφικές ιδιομορφίες 
του θαλάσσιου ελληνικού χώρου και τα ζητήμα-
τα τα οποία πρέπει να επιλυθούν για την ευρεία 
εφαρμογή ηλεκτρικών συστημάτων ενεργειακής 
προσφοράς σε επιβατηγά πλοία. Αναφορικά με 
πλοία της ποντοπόρου ναυτιλίας, τονίστηκε η 
περιβαλλοντική σημασία του μερικού περιορισμού 
εκπεμπόμενων ρύπων, μέσω της αξιοποίησης ηλε-
κτρικής ενέργειας, καθώς όμως και η πρακτική 
δυσκολία εφαρμογών στα συγκεκριμένα πλοία, τα 
οποία εκτελούν υπερωκεάνια ταξίδια.
Οι ομιλητές εξέφρασαν ομόφωνα ότι το μέλλον 
της ναυτιλίας θα είναι «ηλεκτρικό» ή «αμιγώς 
ηλεκτρικό», σε συνδυασμό και με εναλλακτικές 
τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι 
οποίες σε συνδυασμό θα αντικαθιστούν σταδι-
ακά την υφιστάμενη ανάγκη λειτουργίας σε ορυ-
κτά καύσιμα. Σχολιάστηκε επίσης η σημαντική 
προοπτική πλήρους ενεργειακής τροφοδότησης 
από τη στεριά, όταν τα πλοία βρίσκονται εντός 
των λιμένων, αλλά και η ανάγκη για ένα αξιόπιστο 
και αποδοτικό δίκτυο ηλεκτροδότησης, το οποίο 
θα είναι συμβατό για την προσέλκυση επενδύσε-
ων στην πράσινη ενέργεια στην Ελλάδα. 
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Αυτοματοποιημένα πλοία  
και αυτόνομη ναυτιλία:  
Μύθος ή πραγματικότητα;

Tα τελευταία χρόνια, με την άνοδο της τεχνολογί-
ας και τη διείσδυση της ψηφιοποίησης στη ναυτι-
λία, πολύς λόγος γίνεται για τα αυτοματοποιημένα 
πλοία και το κατά πόσο αυτά θα αποτελέσουν μια 
πραγματικότητα στο εγγύς μέλλον.
Για το σημαντικό αυτό ζήτημα, την Τρίτη 9 Φεβρουα-
ρίου 2021, εκπρόσωποι της ελληνικής και της νορβη-
γικής ναυτιλιακής κοινότητας, δύο εκ των κορυφαί-
ων της Ευρώπης, αντάλλαξαν απόψεις στο webinar 
με τίτλο «Remote Controlled and Automated Ships: 
Already a Reality?». Η ψηφιακή συζήτηση πραγμα-
τοποιήθηκε με τη χορηγία της Franman.
Σύντομο χαιρετισμό απηύθυναν η Α.Ε. ο πρέσβης 
της Νορβηγίας στην Ελλάδα, κ. Frode Overland 
Andersen, και η κ. Σεμίραμις Σ. Παληού, πρόεδρος 
της HELMEPA.
Αρχικά οι εισηγητές συμφώνησαν ότι, επί του 
παρόντος, το καινοτόμο εγχείρημα των πλήρως 
αυτοματοποιημένων πλοίων δεν μπορεί εύκολα να 
εφαρμοστεί με τους ισχύοντες κανονισμούς και 
λόγω της πλήρους «εξάρτησης» της λειτουργίας 
του πλοίου από τον ανθρώπινο παράγοντα.
Παράλληλα εκφράστηκε η άποψη ότι, πέραν της 
ίδιας της διαχειρίστριας εταιρείας, ολόκληρη η 
εφοδιαστική αλυσίδα, όπως τα λιμάνια, θα πρέπει 
να προετοιμαστούν κατάλληλα για τη νέα αυτή 
πραγματικότητα. Κατά τους εισηγητές, η πλήρης 
αυτοματοποίηση των διαδικασιών επί του πλοί-
ου προτείνεται για τα μικρότερα επιβατηγά πλοία 
όπως τα πορθμεία. Οι ομιλητές επισήμαναν ότι ένα 
σημαντικό ακόμα ζήτημα είναι ο ανασχεδιασμός 
των ήδη υπαρχόντων πλοίων του στόλου προκει-
μένου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες επιταγές 
αυτοματοποίησης.

Βέβαια, Έλληνες και Νορβηγοί συμφώνησαν ότι 
ο έως έναν βαθμό αυτοματισμός θα συμβάλει στη 
συνεχή παρακολούθηση των διαδικασιών εν πλω και 
εν τέλει στην καλύτερη συντήρηση συστημάτων και 
εξοπλισμών. Ερωτηματικό αποτελεί η εξοικείωση και 
η εκπαίδευση των πληρωμάτων, καθώς, όπως χαρα-
κτηριστικά ειπώθηκε, καθετί καινούργιο που εισάγε-
ται στη ναυτιλιακή βιομηχανία απαιτεί χρόνο αφο-
μοίωσης από τα πληρώματα. Αναμφίβολα, ωστόσο, η 
στροφή στα αυτοματοποιημένα πλοία μεταφράζεται 
ως αλλαγή της καθημερινότητας των ναυτικών. Οι 
συμμετέχοντες στη διαδικτυακή συζήτηση ανέφεραν 
ότι, καθώς ο ανθρώπινος παράγοντας επί του παρό-
ντος δεν μπορεί να παραλειφθεί, ένας συνδυασμός 
remote control και ανθρώπινης παρέμβασης θα είχε 
θετικά αποτελέσματα για την απόδοση των πλοίων. 
Θετικός θα είναι ενδεχομένως και ο αντίκτυπος για 
την περιβαλλοντική παρακολούθηση και απόδοση 
των πλοίων, καθώς τα τελευταία χρόνια αυξάνονται οι 
πιέσεις για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώ-
ματος από τις μεταφορές.
Την ίδια ώρα, ενδιαφέρον παρουσίασε η άποψη 
ότι, για να επιτύχει το όλο εγχείρημα, θα πρέπει 
μεσοπρόθεσμα οι επενδύσεις στα αυτοματοποιη-
μένα πλοία να αποφέρουν οικονομικό όφελος. Σε 
αντίθετη περίπτωση, το καινοτόμο concept ίσως 
απορριφθεί από την ίδια τη βιομηχανία, δεδομένου 
ότι η ναυτιλία αποτελεί κλάδο εντάσεως κεφαλαίου.
Συνοψίζοντας, τόσο οι εκπρόσωποι της ελληνικής 
όσο και της νορβηγικής ναυτιλιακής κοινότητας 
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι απαιτείται μια ολι-
στική προσέγγιση του ζητήματος της αυτοματο-
ποίησης. Στο πλαίσιο αυτό, αναγκαία είναι η υπο-
στήριξη των θεσμικών οργάνων της ναυτιλίας μέσω 
των κανονισμών που προτείνουν. Η ανάπτυξη της 
εξ αποστάσεως τεχνολογίας μπορεί να συμβάλει 
στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και καινο-
τόμων επιχειρησιακών μοντέλων για τη ναυτιλία.

IS
A

L
O

S
.N

E
T



  
Learn more/ Send your CV to: www.andriaki.gr 

9, Fragoklissias str, 151 25 Maroussi, Greece 
Tel: 2106152300 / 2106152400 

 

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

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

 

Andriaki Shipping Co. Ltd
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Οι δεξιότητες του μέλλοντος  
στη ναυτιλία

Εν μέσω σημαντικών και ραγδαίων εξελίξεων για 
την παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία, οι απαραί-
τητες δεξιότητες και γνώσεις για τους αυριανούς 
πρωταγωνιστές της ναυτιλίας επαναπροσδιορί-
ζονται. Στο πλαίσιο αυτό, σημαντικοί εκπρόσω-
ποι της ελληνικής και της νορβηγικής ναυτιλιακής 
βιομηχανίας αντάλλαξαν σκέψεις και απόψεις για 
τις δεξιότητες του μέλλοντος στη ναυτιλία στο 
webinar που διοργάνωσαν την Πέμπτη 11 Μαρ-
τίου η Νορβηγική Πρεσβεία στην Αθήνα και η 
Isalos.net, υπό την αιγίδα της HELMEPA, με τίτ-
λο «Attracting the Right People for the future: 
Reflections from inside the Maritime Industry». Η 
ψηφιακή συζήτηση πραγματοποιήθηκε με τη συγ-
χορηγία της MacGregor και την υποστήριξη της 
VENLYS Maritime Specialisation Services.
Kατά τους εισηγητές της ψηφιακής συνάντησης, 
η νέα τάξη πραγμάτων και οι ιλιγγιώδεις τεχνολο-
γικές εξελίξεις διαμορφώνουν και καθορίζουν τις 
νέες δεξιότητες για όσους νέους επιθυμούν να 
ακολουθήσουν καριέρα στη ναυτιλιακή βιομηχα-
νία. Στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο της ναυτι-
λίας, soft skills όπως η ικανότητα αλληλεπίδρασης 
με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, η προσαρμοστι-
κότητα και η προσπάθεια συνεχούς εξέλιξης κρί-
νονται απαραίτητα.
Οι συμμετέχοντες στη συζήτηση συμφώνησαν ότι, 
ενώ παραδοσιακές θέσεις εργασίας κυρίως εν πλω 
θα διατηρηθούν, η ψηφιοποίηση του κλάδου έχει 
δημιουργήσει νέες ανάγκες και νέες θέσεις εργα-
σίας, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με την ανάλυση 
δεδομένων κ.ά. Ειδική αναφορά έγινε στη γενιά Ζ 
(γνωστή επίσης ως iGeneration) και στα χαρακτη-
ριστικά της στον επαγγελματικό στίβο. Χαρακτη-
ριστικά αναφέρθηκε ότι πρόκειται για μια γενιά 
ανθρώπων που δεν γνώρισαν τον κόσμο χωρίς 

την ύπαρξη του διαδικτύου και των smartphones, 
γεγονός που τους δημιουργεί συγκεκριμένες συνή-
θειες και προσδοκίες στον επαγγελματικό τους 
χώρο αλλά και στις κοινωνικές τους συναναστρο-
φές. Η συγκεκριμένη γενιά ας μη λησμονούμε ότι 
βιώνει μια άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση, 
που στιγματίζει τις μετέπειτα προτεραιότητες 
και προσδοκίες της, ενώ αξίες όπως η ευαισθη-
σία προς θέματα βιωσιμότητας και η υποστήριξη 
της διαφορετικότητας αποκτούν ένα ιδιαίτερο και 
ουσιαστικό νόημα στον εργασιακό τους χώρο.
Οι ομιλητές επισήμαναν ωστόσο ότι, λόγω των υψη-
λών απαιτήσεων της ναυτιλιακής καθημερινότητας, 
ενίοτε δεν προσελκύονται άτομα με το κατάλληλο 
σθένος και εφόδια για σταδιοδρομία στον συγκεκρι-
μένο κλάδο. Τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασ-
σα, οι προοπτικές απασχόλησης είναι τεράστιες και 
η ζήτηση για εργατικό δυναμικό ανέκαθεν ήταν και 
παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα για ικανά στε-
λέχη, που θα ενστερνιστούν τις ανάγκες των ναυτι-
κών και ναυτιλιακών επαγγελμάτων. Ενδιαφέρουσες 
απόψεις ακούστηκαν και για την τάση που παρατη-
ρείται ναυτιλιακές δραστηριότητες να μετατοπίζο-
νται από την Ευρώπη προς την Άπω Ανατολή. Τονί-
στηκε ότι αυτή η τάση κυρίως έγκειται στο ευνοϊκό 
ρυθμιστικό πλαίσιο, υπό το οποίο λειτουργούσε και 
η ναυτιλιακή βιομηχανία στην Ευρώπη. Στη Γηραιά 
Ήπειρο, δυστυχώς, τόσο οι πολιτικές ηγεσίες όσο 
και η κοινή γνώμη δεν έχουν αντιληφθεί την αξία 
της ναυτιλίας για την ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά και 
για τις θέσεις εργασίας που προσφέρει, ανέφεραν 
οι εισηγητές. Βέβαια, οι εκπρόσωποι της νορβηγικής 
ναυτιλιακής βιομηχανίας φάνηκαν αισιόδοξοι λόγω 
του ότι αρκετοί νέοι που απασχολούνται στη ναυ-
τιλία αναγνωρίζουν τις προοπτικές σταδιοδρομίας 
στη Βόρεια Ευρώπη.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις 3 ψηφιακές 
συζητήσεις στο κανάλι της Isalos.net στο YouTube.
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Διοργανωτές

Υπό την Αιγίδα

Συγχορηγοί Ψηφιακών Εκδηλώσεων

Αρωγοί και Υποστηρικτές της Isalos.net
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Πολιτικές διαβουλεύσεις  
και ρεαλιστικές προτάσεις
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Πράσινη 
ναυτιλία



Η τέχνη 
της τεχνητής 
αβεβαιότητας
Του Δημήτρη Λυρίδη,
Αναπλ. Καθηγητή ΕΜΠ,  Διευθυντή Εργαστηρίου 
Θαλασσίων Μεταφορών

Οι μεταφορές, πέρα από τον ρόλο 
τους στη διακίνηση αγαθών, αποτελούν 
αναμφισβήτητα έναν σημαντικό 
παράγοντα προσέγγισης των λαών 
οικονομικά και πολιτισμικά. Ειδικά δε 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο ρόλος τους 
είναι καίριος τόσο σε ό,τι αφορά τη 
συνοχή αλλά και σε ό,τι αφορά τη 
σύνδεση της Ευρώπης με τον υπόλοιπο 
κόσμο. 

Το μεταφορικό σύστημα υπήρξε μία από τις μεγα-
λύτερες οικονομικές επιτυχίες του σύγχρονου 
κόσμου, αυξάνοντας το εμπόριο, μειώνοντας τους 
χρόνους επικοινωνίας και φέρνοντας κοντά ανθρώ-
πους από διαφορετικές περιοχές. Καθώς όμως οι 
μεταφορές αποτελούν πλέον μέρος της καθημερι-
νής οικονομικής μας ζωής, το αποτύπωμα άνθρακα 
από αυτές τις δραστηριότητες έχει αυξηθεί κατ’ 
απόλυτο βαθμό. Ειδικά στην Ευρώπη οι μεταφορές 
είναι υπεύθυνες για το ένα τέταρτο των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου (Greenhouse Gases, GHG), με 
τους αριθμούς να αυξάνονται.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να αντιμετωπί-
σει το πρόβλημα θεσμοθετώντας κανονισμούς και 
χρηματοδοτώντας προσπάθειες που στοχεύουν σε 
ένα έξυπνο, πράσινο και κοινωνικά ευαίσθητο μετα-
φορικό σύστημα. Οι προσπάθειες αυτές κορυφώ-
θηκαν με την επίτευξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας (European Green Deal), που προδι-
αγράφει μείωση κατά 90% των εκπομπών έως το 
2050, με την εισαγωγή βιώσιμων, οικονομικών, προ-
σβάσιμων και καθαρότερων εναλλακτικών. Παρό-
μοιες πρωτοβουλίες παίρνουν και άλλες χώρες 
παγκοσμίως.
Αναλύοντας τώρα τις αέριες εκπομπές ανάλογα 
με τον τρόπο μεταφοράς, βλέπουμε ότι οι θαλάσ-
σιες μεταφορές καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος 
του παγκόσμιου εμπορίου, ειδικά σε σχέση με 
τον όγκο, το βάρος και την απόσταση. Όμως 
είναι υπεύθυνες και για μεγάλο κομμάτι των αερί-
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ων εκπομπών, σε ευρωπαϊκό δε επίπεδο για το 13% 
αυτών (σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής). Σύμφωνα μάλιστα με την τέταρτη μελέτη του 
Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (4th IMO Study), 
παρά τα μέτρα που ήδη ελήφθησαν από τα πρώτα 
χρόνια της τελευταίας δεκαετίας, οι αέριες εκπομπές 
(GHG) αυξήθηκαν από 977 mill tons το 2012 σε 1.076 
mill tons το 2018 (9,6%). Σαφώς βέβαια οι θαλάσσιες 
μεταφορές παραμένουν, ανάλογα με το παραγόμενο 
έργο (ton miles), ο πιο φιλικός προς το περιβάλλον 
τρόπος μεταφοράς. 
Και μάλιστα όλοι οι τύποι πλοίων δεν ευθύνονται 
το ίδιο. Παλαιότερη μελέτη (2019) του Εργαστηρίου 
Θαλασσίων Μεταφορών αποκάλυψε μερικά ενδιαφέ-
ροντα στοιχεία σχετικά με την ανατομία του προφίλ 
άνθρακα του παγκόσμιου ποντοπόρου εμπορικού 
στόλου. Σύμφωνα με αυτή την ανάλυση, που συμπε-
ριέλαβε τέσσερις βασικούς τύπους πλοίων, δηλαδή 
πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου χύδην, δεξαμενό-
πλοιων, πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και 
πλοίων μεταφοράς LPG, προέκυψε για παράδειγμα 
ότι οι κατηγορίες των φορτηγών και των δεξαμενό-
πλοιων επιτυγχάνουν αποδοτικότητα τριπλάσια των 
πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Και είναι 
εντυπωσιακό ότι σχεδόν το ένα τρίτο των αερίων 
εκπομπών προέρχονται από 2.000 πλοία, ενώ τα 
5.000 πιο ενεργοβόρα πλοία συνεισφέρουν περίπου 
το μισό των συνολικών αερίων εκπομπών (όπως ανα-
μενόταν, όλα τα πρώτα 2.000 καθώς και η συντριπτική 
πλειοψηφία των 5.000 είναι πλοία μεταφοράς εμπο-
ρευματοκιβωτίων). 
Και παρόλο που η συγκέντρωση μεγάλου μεριδίου 
ρύπων θερμοκηπίου σε σχετικά λίγες μονάδες δημι-
ουργεί προϋποθέσεις για δράση εκεί που η στόχευ-
ση θα φέρει το καλύτερο αποτέλεσμα, δεν μπορεί 

να αμφισβητήσει κανείς ότι οι γενικοί στόχοι που 
έχουν τεθεί είναι πολύ φιλόδοξοι, λαμβάνοντας υπό-
ψη και τον μέσο προσδοκώμενο ρυθμό ανάπτυξης 
του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου. Αυτό σημαίνει 
ότι η διεθνής ναυτιλία βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με 
προκλήσεις και αποφάσεις που μπορεί να αλλάξουν 
θεμελιωδώς τη μορφή της όπως την ξέρουμε, απορ-
ρυθμίζοντας πιθανώς τον πιο αποδοτικό και περιβαλ-
λοντικά φιλικό κρίκο του παγκόσμιου εμπορίου.
Μια σειρά τέτοιων μέτρων συζητήθηκαν και στον 
IMO και η Επιτροπή Προστασίας του Θαλάσσιου 
Περιβάλλοντος (Marine Environment Protection 
Committee – MEPC) του IMO στην 75η Συνεδρίασή 
της (Νοέμβριος 2020) ενέκρινε προσχέδιο (με την 
αποδοχή να προγραμματίζεται για την 76η Συνεδρί-
αση της MEPC) με αλλαγές στο Παράρτημα VI της 
MARPOL, που αφορούν τεχνικά και λειτουργικά 
μέτρα με στόχο τη μείωση της «έντασης άνθρακα» 
(carbon intensity) της παγκόσμιας ναυτιλίας. Εάν τελι-
κά αυτά τα μέτρα υιοθετηθούν, θα ισχύσουν από την 
1η Ιανουαρίου του 2023. Σύμφωνα με αυτά, καθορί-
ζονται ο υπάρχων και ο απαιτούμενος Δείκτης της 
Ενεργειακής Απόδοσης Υπαρχόντων Πλοίων (Energy 
Efficiency Existing Ship Index – EEXI) καθώς και ο 
απαιτούμενος Δείκτης Έντασης Άνθρακα (Carbon 
Intensity Index – CII) για βασικούς τύπους υπαρχό-
ντων πλοίων, ενώ θα οριστικοποιηθούν και οδηγίες 
για τη μεθοδολογία υπολογισμού τους. 
Για να επιτευχθούν τα όρια των δεικτών, απαιτούνται 
μέτρα και σε λειτουργικό επίπεδο (μείωση της ισχύ-
ος της κύριας μηχανής – Engine Power Limitation, 
EPL) αλλά και τεχνικά μέτρα (ενεργειακά βοηθήματα, 
εναλλακτικά καύσιμα). Ωστόσο, ενώ τα επιχειρησια-
κά μέτρα για τη μείωση των ρύπων, που ίσως αποτε-
λούν την πιο πρόσφορη λύση λαμβάνοντας υπόψη τη 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ



Το Εργαστήριο Θαλασσίων Μεταφορών της Σχολής 
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου παρέχει ερευνητικό και 
εκπαιδευτικό έργο στους τομείς της οικονομικής, της 
χρηματοοικονομικής, των χρηματοδοτήσεων, της ενέρ-

γειας, της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, της διοίκησης, του περι-
βάλλοντος και της στρατηγικής με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές.

σημασία της αμεσότητάς τους αλλά και τον περιο-
ρισμένο τους αντίκτυπο στην ίδια την εύρυθμη λει-
τουργία των θαλάσσιων μεταφορών, δεν είναι πάντα 
αρκετά, από την άλλη το δυναμικό των τεχνολογιών 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης δεν είναι ανε-
ξάντλητο. Κατά συνέπεια, τις περισσότερες φορές 
απαιτείται και συνδυασμός αυτών, καθώς για μερι-
κούς τύπους πλοίων η απαιτούμενη μείωση του 
EEXI είναι αρκετά μεγάλη, ενώ πολύ συγκεκριμένοι 
τύποι πλοίων είναι εξαιρετικά δύσκολο να καλύψουν 
τις απαιτήσεις, με αποτέλεσμα να μην είναι πλέον 
δυνατή η λειτουργία τους. 
Κατά συνέπεια, η τρίτη δυνατότητα που εξετάζεται 
σοβαρά είναι τα εναλλακτικά καύσιμα, όπως είναι ο 
ηλεκτρισμός, το υδρογόνο, οι κυψέλες καυσίμου, τα 
βιοκαύσιμα, το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG, 
κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες), κ.λπ. Για τον 
λόγο αυτόν, τα Ναυτικά Χρονικά, σε συνεργασία με 
το Εργαστήριο Θαλασσίων Μεταφορών, συγκέ-
ντρωσαν μια σειρά από απόψεις που εκτίθενται στα 
άρθρα που ακολουθούν. Τα άρθρα εξετάζουν μια 
σειρά εναλλακτικών καυσίμων και μέτρων, δίνουν 
απόψεις των τελικών χρηστών της ναυτιλίας σχετι-
κά με τα προβλήματα και (ίσως) τις ευκαιρίες που 
προκύπτουν, αλλά εκθέτουν και το σκεπτικό φορέ-
ων και θεσμών που τελικά προωθούν και λαμβάνουν 
τις σχετικές αποφάσεις. 
Εδώ οφείλουμε να διατυπώσουμε την άποψη ότι, 
δυστυχώς, αυτές οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται 
πάντοτε με τον πιο ορθολογιστικό τρόπο. Μάλιστα, 
άλλοτε δεν υλοποιούνται ρεαλιστικά, ενώ ακόμη 
χειρότερα πολλές φορές η στρατηγική αλλάζει υπό 
την πίεση εξελίξεων ή υπέρ το δέον περιβαλλοντικά 
ευαισθητοποιημένων πρωτοβουλιών. Για παράδειγ-
μα, πριν από πάνω από μία δεκαετία, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση προώθησε τη χρήση του LNG ως καυσί-
μου στις μεταφορές (και στις θαλάσσιες) και έχει 
έκτοτε χρηματοδοτήσει και πλοία και κυρίως λιμε-
νικές υποδομές που εξυπηρετούν τη χρήση του. Οι 
χρηματοδοτήσεις αυτές μάλιστα (με τα λεφτά του 
Ευρωπαίου φορολογουμένου) ανέρχονται σε μερικά 
δισεκατομμύρια ευρώ και δεν περιορίζονται μόνο 
στις μεταφορές, αλλά δόθηκαν και στους τομείς 
της ενέργειας με στόχο την απολιγνιτοποίηση. Πριν 
καλά καλά στεγνώσει το μελάνι από τις υπογραφές 
αυτών των συμβάσεων, έρχεται στο τραπέζι το κατά 
πόσο το LNG είναι τελικά «πράσινο» καύσιμο! Ως 
αναμενόμενη συνέπεια, προτείνονται νέα καύσιμα 
όπως το υδρογόνο και τα βιοκαύσιμα, στοχοποιεί-
ται το φυσικό αέριο ως μη «καθαρό» καύσιμο και 
διακόπτεται η χρηματοδότηση των υποδομών που 
σχεδιάστηκαν, παρόλο που έχουν ληφθεί οι αποφά-
σεις της επένδυσης. 
Σε έναν κλάδο που δραστηριοποιείται σε ένα αβέ-
βαιο οικονομικό περιβάλλον, με διακυμάνσεις που 
οφείλονται σε διάφορα απρόβλεπτα γεωπολιτικά 
γεγονότα, ανανεωμένες πολιτικές, άλλες εξελίξεις 
(βλέπε Covid-19) καθώς και ακραία κλιματικά φαι-
νόμενα και σε μια ναυτιλία που ψάχνει (ακόμα και 
αν δεν το συνειδητοποιεί) ένα νέο προσαρμοσμέ-
νο επιχειρηματικό μοντέλο, οι αποφάσεις και οι 
κανονισμοί, που κατά καιρούς λαμβάνονται με όχι 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα ή αναμορφώνονται πριν 
ολοκληρωθεί ο προβλεπόμενος κύκλος ζωής τους, 
προσθέτουν τεχνητά πλέον μία ακόμα αβεβαιότητα, 
που τελικά ακυρώνει και τους ίδιους τους στόχους 
αλλά και διακινδυνεύει την επιβίωση των υγιών στοι-
χείων του κλάδου.
Απαιτείται, λοιπόν, ηγεσία η οποία θα εκλογικεύ-
σει την εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαισίου. 
Η ναυτιλία θα πρέπει να τύχει της ίδιας πρόνοιας, 
όπως και άλλοι τομείς της οικονομίας. Μερικές 
φορές, το επιχείρημα είναι ότι ο ΙΜΟ, με ένα δαι-
δαλώδες σύστημα αποφάσεων, είναι δύσκολο να 
ακολουθήσει τις πολιτικές κρατών της ΕΕ που είναι 
πολύ πιο ευέλικτες δίνοντας περισσότερα εργαλεία. 
Η απάντηση είναι: ας πάρουμε ό,τι καλύτερο συμ-
βαίνει στην ξηρά και ας προσπαθήσουμε να το προ-
σαρμόσουμε στη θάλασσα. Αν δεν πέτυχουμε την 
κανονιστική ανταγωνιστικότητα του κλάδου, αυτό 
θα οδηγήσει σε υπερβολική αύξηση του κόστους 
μεταφοράς και εν τέλει σε εύνοια άλλων πιο κλιματι-
κά επιβαρυντικών και ρυπογόνων μορφών μεταφο-
ράς, φέρνοντας το εντελώς αντίθετο αποτέλεσμα.  
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Συνέντευξη του Ιωάννη Κ. Λύρα  
στον Ηλία Μπίσια  
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Οι πολλές επιλογές 
πράσινων καυσίμων
ίσως σημάνουν και  
το τέλος του μοντέλου 
του tramp shipping

O κ. Ιωάννης Κ. Λύρας, πρόεδρος της Paralos Maritime Corporation, Bοard 
Member της ΕCSA και πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της 
ΕΕΕ, μιλά στα Ναυτικά Χρονικά για τις προκλήσεις της μετάβασης της ναυτιλίας 
στα green fuels, τις μακροοικονομικές επιπτώσεις αυτής, τη στάση των 
ναυλωτών και την αντίδραση της ελληνικής ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας  
στη νέα τάξη πραγμάτων. 

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη μετάβαση 
στα green fuels και ποιες οι βασικές προκλήσεις 
που θα αντιμετωπίσουν όσοι επιλέξουν να 
στραφούν στα εναλλακτικά αυτά καύσιμα 
στο κοντινό μέλλον; Ποιο ή ποια θεωρείτε τα 
επικρατέστερα καύσιμα για την πράσινη ναυτιλία 
του μέλλοντος; 

Από 1/1/2020 όλα τα πλοία 
είναι υποχρεωμένα να καίνε 
VLSFO (Very Low Sulphur 
Fuel Oil), καύσιμο δηλαδή 
με μέγιστη περιεκτικότητα 
σε θείο 0,5%, που παρα-
μένει προς το παρόν το 
αποκλειστικό καύσιμο της 
ποντοπόρου ναυτιλίας διε-
θνώς. Το πρόβλημα με τους 
περιβαλλοντικούς κανονι-
σμούς απανθρακοποίησης 
δεν εντοπίζεται μελλοντι-
κά τόσο στην επιβατηγό 
ναυτιλία, αλλά κυρίως στην 
ποντοπόρο ναυτιλία, η 
οποία αποτελεί τον μονα-
δικό τρόπο παγκοσμίως 
για τη μεταφορά πρώτων 
υλών, ενέργειας, γεωργικών 
προϊόντων κ.λπ. 
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρ-
χει κάποια άμεση διαθέσι-

μη επιλογή εναλλακτικού καυσίμου, πέραν του 
φυσικού αερίου, το οποίο ωστόσο δεν είναι μη 
ορυκτό καύσιμο, αλλά και αυτό υδρογονάνθρα-
κας. Το φυσικό αέριο έχει καλύτερα χαρακτηρι-
στικά σε ό,τι αφορά τις εκπομπές, εφόσον όμως 
δεν υφίσταται το λεγόμενο methane slip, διότι 
δεν περιέχει SOx, NOx, particular matter κ.λπ. To 
μεθάνιο όμως είναι τριάντα φορές πιο δραστικό 
αέριο θερμοκηπίου συγκριτικά με το διοξείδιο 
του άνθρακα και το methane slip δεν μπορεί να 
αποφευχθεί τελείως. 
Ως εκ τούτου, το φυσικό αέριο είναι ένα μεταβα-
τικό καύσιμο, το οποίο για την ποντοπόρο ναυ-
τιλία δεν μπορεί να έχει μεγάλη εμβέλεια, διότι 
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα σε bulk 
carriers ή και tankers. Αυτό που παρατηρείται 
αυτή τη στιγμή είναι η δυνατότητα της χρήσης 
του φυσικού αερίου σε dual-fuel μηχανές και 
αυτή η τάση αποτελεί απόρροια της μεγαλύτερης 
ευελιξίας που μπορεί να έχει ένας επιχειρηματίας 
μέσω αυτής της λύσης. Τα ποντοπόρα πλοία που 
μπορούν, ωστόσο, να χρησιμοποιήσουν φυσικό 
αέριο και δεν είναι τα ίδια LNG gas carriers δεν 
ξεπερνούν προς το παρόν τα διακόσια. 
Σημαντικό είναι και το ζήτημα της έλλειψης των 
υποδομών παροχής και προμήθειας φυσικού 
αερίου σε πλοία ανά τον κόσμο. Συνεπώς, το 
φυσικό αέριο, το οποίο έχει καλύτερες προδι-
αγραφές από το VLSFO, δεν αποτελεί λύση αυτή 
τη στιγμή, ούτε και μεταβατική για τα πλοία μετα-
φοράς χύδην φορτίων εν γένει.

“
Όλα τα δυνάμει πράσινα 
ναυτιλιακά καύσιμα 
βρίσκονται σε πολύ 
εμβρυακό στάδιο 
παραγωγής και διάθεσης.

”
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Ποιες κινήσεις έχει αναλάβει το συλλογικό 
όργανο εκπροσώπησης του ελληνικού 
εφοπλισμού για την επόμενη μέρα της 
ναυτιλιακής δραστηριότητας, όπως φαίνεται 
να προκύπτει από τις συζητήσεις για το Green 
Deal και τη θέσπιση εναλλακτικών καυσίμων για 
τη ναυτιλία; 

Στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών πραγματοποιή-
σαμε πρόσφατα μια έρευνα ακριβώς διότι το σκηνι-
κό είναι θολό αναφορικά με τα εναλλακτικά καύσι-
μα: πόσο πράσινα είναι, ποια είναι η διαθεσιμότητά 
τους σε διάφορα λιμάνια του κόσμου, ποιες πρέπει 
να είναι οι τεχνικές προδιαγραφές του πλοίου για 
τα καύσιμα αυτά, τι ζητήματα ασφαλείας και αποθή-
κευσης παρουσιάζουν, τι θα κοστίζουν κ.λπ. 
Από αυτή την έρευνα προκύπτει ότι όλα τα 
δυνάμει πράσινα καύσιμα βρίσκονται σε πολύ 
εμβρυακό στάδιο παραγωγής και διάθεσης. Άρα 
το ερώτημα «τι επένδυση κάνει σήμερα ο εφο-
πλιστής;» είναι διλημματικό, καθώς δεν είναι 
καθόλου ξεκάθαρο τι πρέπει να κάνει σε ένα 
τέτοιο αβέβαιο περιβάλλον. Η ναυπήγηση πλοίου 
είναι επένδυση 20 έως 25 ετών. Ως εκ τούτου, 
καταγράφεται επί του παρόντος αναστολή στις 
παραγγελίες νεότευκτων πλοίων. Το πρόβλημα 
λοιπόν είναι σύνθετο και υπάρχει σε πολλούς η 
λανθασμένη εντύπωση ότι αυτά τα νέα καύσιμα 
είναι διαθέσιμα ήδη και για κάποιο λόγο οι εφο-
πλιστές δεν τα υιοθετούν.

Οι γενικότερες μακροοικονομικές επιπτώσεις 
γι’ αυτές τις προτάσεις που συζητούνται, ειδικά 
στις Βρυξέλλες, θεωρείτε ότι απασχολούν 
και είναι κατανοητές από τον διεθνή και 
περιφερειακό νομοθέτη; 

Μια σημαντική παράμε-
τρος που πρέπει να λάβου-
με υπόψη για την απαν-
θρακοποίηση, πέραν των 
οικονομικών επιπτώσεων 
για τη ναυτιλία και το διά 
θαλάσσης εμπόριο, είναι 
και οι μακροοικονομικές 
συνέπειες, διότι το κόστος 
αυτών των νέων καυσίμων 
θα είναι πολύ μεγαλύτε-
ρο, συγκριτικά, από το 
VLSFO και το MDO εάν 
δεν φορολογηθούν κατά 
κόρον οι υδρογονάνθρα-
κες. Ενδεικτικό είναι σχε-
τικά ότι αυξάνονται οι 
προτάσεις για την επιβολή 
φόρου στα πετρελαιοειδή 

και στους υδρογονάνθρακες, προκειμένου το 
κόστος τους να μην υπολείπεται σημαντικά του 
κόστους των εναλλακτικών καυσίμων. 
Αυτή είναι μια πολιτική η οποία θεωρείται αυτο-
νόητη, αλλά το να μελετηθούν διεξοδικά και 
πρωτίστως οι τεχνολογίες δεσμεύσεως του 
άνθρακα ή του CO2 από τους υδρογονάνθρα-
κες κατά τη γνώμη μου ενδέχεται μακροοικο-
νομικά να είναι πολύ λιγότερο επιβαρυντική 
και ανατρεπτική για τις οικονομίες του κόσμου 
γενικότερα. Διότι το οριακό κόστος (marginal 
cost) παραγωγής ορυκτών καυσίμων είναι πολύ 
μικρό σε πολλά μέρη του κόσμου, ενώ η θερμική 
απόδοσή τους πολύ μεγαλύτερη επί του παρό-
ντος σε σχέση με τα εναλλακτικά καύσιμα που 
ερευνώνται. Το θέμα αυτό, όμως, των μακρο-
οικονομικών συνεπειών της εν γένει απανθρα-
κοποίησης δεν το προβάλλει κανείς, διότι δεν 
είναι ενδεδειγμένο πολιτικά (politically correct), 
αφού εύκολα μπορεί να κατηγορηθεί κανείς ότι 
είναι αντιδραστικός και οπισθοδρομικός και όχι 
αρκούντως «πράσινος». 
Αξίζει να υπενθυμίσουμε στους νεότερους ότι, τη 
δεκαετία του ’70, ο αντίκτυπος της εκτόξευσης 
των τιμών του σαουδαραβικού πετρελαίου ήταν 
τεράστιος στη διεθνή οικονομία, η οποία δεν 
ήταν ακόμη παγκοσμιοποιημένη στον βαθμό που 
είναι σήμερα. Ενδεικτικό είναι ότι επήλθε υπερ-
πληθωρισμός και τα επιτόκια στις ΗΠΑ ανήλ-
θαν τότε στο 20%! Τι επιπτώσεις θα έχει για την 
παγκόσμια οικονομία η πράσινη αυτή μετάβαση, 
όπου όλοι οι τομείς, και όχι μόνο η ναυτιλία, θα 
πρέπει να καταναλώνουν ενέργεια από ανανεώ-
σιμες πήγες; 
Αναμφισβήτητα, η κλιματική αλλαγή πρέπει να 
είναι η κορυφαία προτεραιότητα για την παγκό-
σμια κοινότητα, αλλά θεωρώ ότι δεν έχουμε 
ακούσει ακόμη από κάποια έγκυρη πηγή τι σημαί-
νει αυτό οικονομικά για τον καθένα μας.
Αυτή τη στιγμή, στην Ευρώπη η παραγωγή ηλε-
κτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι 
περίπου 20% του συνόλου, ενώ στις ΗΠΑ 12%. 
Παγκοσμίως λοιπόν θα πρέπει να είναι κάτω 
από 10% η συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό 
μείγμα, ενώ έως το 2050 είναι λίγες οι πιθανότη-
τες να υπερβεί παγκοσμίως το 40-50%, παρά τις 
προβλέψεις πολλών, ιδίως στην ΕΕ. Το υπόλοιπο 
50% θα εξακολουθεί μάλλον να παράγεται από 
ορυκτά καύσιμα.
Αξίζει να επαναλάβουμε ότι οι μακροοικονομικές 
επιπτώσεις μιας μεγάλης αύξησης του κόστους της 
ενέργειας που προβλέπεται όχι μόνο για τη ναυτιλία 
αλλά και για την παγκόσμια οικονομία και η οποία 
θα επηρεάσει τους ρυθμούς ανάπτυξης των χωρών, 
την απασχόληση, το επίπεδο των μισθών, τις συντά-
ξεις κ.λπ. παραμένουν αδιευκρίνιστες.

“
Tο ερώτημα «τι 
επένδυση κάνει σήμερα 
ο εφοπλιστής;» είναι 
διλημματικό, καθώς δεν 
είναι καθόλου ξεκάθαρο 
τι πρέπει να κάνει σε 
ένα τέτοιο αβέβαιο 
περιβάλλον.

”

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ



Παρά τον ρόλο και τη δύναμη των ναυλωτών,  
δεν διαφαίνεται η διάθεσή τους να συμμετάσχουν 
ενεργά στον επιμερισμό του κόστους για την 
πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας. 

Αυτό είναι ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα. Τόσο σε 
επίπεδο ΙΜΟ όσο και σε επίπεδο ΕΕ, οι ναυλωτές 
δεν έχουν υποχρεωθεί να είναι υπεύθυνοι για το 
ανθρακικό αποτύπωμα του πλοίου ως εμπορικοί 
διαχειριστές (commercial operators), πράγμα που 
θα έπρεπε να είχε γίνει με βάση την αρχή τού «ο 
ρυπαίνων πληρώνει» (polluter pays principle). 
O συγκεντρωτισμός που έχει επέλθει σε όλους τους 
βασικούς τομείς της διεθνούς οικονομίας από τότε 
που κατέρρευσε η Σοβιετική Ένωση έχει οδηγήσει 
στη δημιουργία γιγαντιαίων εταιρειών, που αποτελούν 
πρακτικά ολιγοπώλια, και ας αποκαλείται ακόμη η 
παγκόσμια οικονομία φιλελεύθερη και «της αγοράς». 
Σε όλους τους τομείς με τους οποίους συναλλάσ-
σονται οι κατεξοχήν ιδιωτικές ναυτιλιακές μας επι-
χειρήσεις (ναυλωτές, ασφαλιστές, ναυλομεσίτες, 
τραπεζίτες, ναυπηγεία κ.λπ.) παρατηρούνται αυτός 
ο γιγαντισμός και η αντίστοιχη διαπραγματευτική 
δύναμη, που πολλές φορές γίνεται καταχρηστική.
 
Η νέα τάξη πραγμάτων πώς θα επηρεάσει, εν 
τέλει, την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα και ειδικά 
τον μικρομεσαίο εφοπλιστή ή πλοιοκτήτη; 

Μια σημαντική πρόκληση, ιδιαίτερα για εμάς τους 
Έλληνες, η οποία ανεδείχθη και στην προαναφερ-
θείσα έρευνα περί των νέων καύσιμων, είναι ότι στο 
μεσοπρόθεσμο μέλλον θα υπάρξουν πιθανότατα 
πολλές επιλογές πράσινων καυσίμων και όχι ένα 
και μοναδικό καύσιμο, όπως τα τελευταία εβδομή-
ντα χρόνια, και αυτό ίσως σημάνει και το τέλος του 
μοντέλου του tramp shipping.  Διότι δεν θα υπάρχει 
πλέον ένα και μόνο κυρίαρχο κριτήριο προκειμένου 
να συγκριθούν μεταξύ τους, όπως συμβαίνει σήμε-
ρα, πλοία που χρησιμοποιούν διαφορετικά καύσι-
μα, που ως εκ τούτου θα έχουν και διαφορετικό 
κόστος ναυπήγησης, λειτουργίας κ.λπ. 
Από την άλλη, πώς θα προβούν οι πλοιοκτήτες 
σε παραγγελίες όταν δεν γνωρίζουν με βεβαιό-
τητα ότι τα παραγγελθέντα πλοία θα ναυλωθούν; 
Εκτιμώ, συνεπώς, ότι το μη αποκλειστικό καύσιμο 
για τη ναυτιλία (διότι τα πράσινα καύσιμα θα τα 
χρειάζονται όλες οι οικονομικές δραστηριότητες) 
και οι συνεπαγόμενες ενδεχομένως διαφορετικές 
μέθοδοι πρόωσης και ανθράκευσης των πλοίων 
σημαίνουν ότι ο πλοιοκτήτης δεν θα μπορεί να ναυ-
πηγήσει πλοίο εάν δεν έχει εξασφαλίσει προηγου-
μένως μακροπρόθεσμο ναυλοσύμφωνο. Θα πρέπει, 
επιπλέον, να συνυπολογίσουμε και το πιθανότατα 
αυξημένο κόστος των νέων αυτών πλοίων σε σχέση 
με τα σημερινά.

Στο ανέκαθεν ενδημικά απρόβλεπτο τοπίο της ναυ-
τιλίας, εμείς οι Έλληνες έχουμε καταφέρει όχι μόνο 
να επιβιώνουμε αλλά και να πρωταγωνιστούμε. Επει-
δή δε ο τομέας της ναυτιλίας είναι απρόβλεπτος και 
ευμετάβλητος, δεν επενδύουν σε αυτήν οι μεγάλες 
δημόσιες επιχειρήσεις που στηρίζουν τις κεφαλαι-
αγορές και που χρειάζονται πάγιες προδιαγραφές 
προβλεψιμότητας, μεριδίου αγοράς, ανάπτυξης, 
κερδοφορίας κ.λπ. για την ασφάλεια των επενδύσε-
ών τους. Έτσι, μοιραία, οι κεφαλαιαγορές δεν έχουν 
προτιμήσει καθόλου συχνά τη ναυτιλία, και αυτό 
παραδόξως είναι που επιτρέπει στη ναυτιλία μας με 
την ιδιαίτερη φυσιογνωμία που έχει να πρωταγω-
νιστεί μέχρι τώρα! Όμως, η απανθρακοποίηση της 
οικονομίας και της ναυτιλίας αλλάζει δραστικά αυτά 
τα δεδομένα.

Οι συμμαχίες δηλαδή θα είναι ο «οδηγός» για 
τις επιχειρηματικές στρατηγικές του μέλλοντος, 
ειδικά για τους Έλληνες; 

Με βάση όσα έχουν λεχθεί παραπάνω, είναι πιθα-
νότερο να μην μπορέσουν να επιβιώσουν οι εται-
ρείες με μικρό αριθμό υπό διαχείριση πλοίων. Τον 
περασμένο αιώνα και μέχρι τη δεκαετία του ’60 
ήταν σύνηθες να συνασπίζονται «συγγενείς και 
φίλοι» για την αγορά ενός πλοίου. Τώρα είναι πιθα-
νό, εάν δεν είναι ανάγκη, οι μικρότερες εταιρείες 
να συνασπιστούν για να έχουν μεγαλύτερη παρου-
σία στην αγορά, που μεταφράζεται κατεξοχήν σε 
αριθμό υπό διαχείριση πλοίων. 
Πιστεύω πως για τις εταιρείες που διαχειρίζονται 
αριθμό πλοίων κάτω των οκτώ με δέκα, η μακρο-
πρόθεσμη παρουσία στην αγορά καθίσταται 
δύσκολη, παρότι, βάσει πρόσφατων στοιχείων της 
Clarksons, για τις 14.000 ιδιωτικές εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται παγκοσμίως στον bulk τομέα 
(ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος σε όρους τονομιλί-
ων, με μερίδιο 84%) ο μέσος αριθμός πλοίων που 
διαχειρίζονται είναι πέντε.
Η απανθρακοποίηση θα αλλάξει ριζικά τα δεδο-
μένα και η επιστροφή σε ένα μόνο καύσιμο, εάν 
επανέλθει ποτέ, πιστεύω ότι θα λάβει χώρα μετά το 
2050. Συνεπώς, η κατάσταση θα είναι αρκετά συγκε-
χυμένη και γεμάτη προκλήσεις για τα επόμενα τρι-
άντα χρόνια, με σημαντικές ενδεχομένως συνέπειες 
για τις μικρότερες εφοπλιστικές εταιρείες και κυρί-
ως για τις προοπτικές των εταιρειών του τομέα των 
δεξαμενόπλοιων εφόσον η μεταφορά και η κατανά-
λωση των πετρελαιοειδών θα βαίνει μειούμενη.
Το bulk shipping είναι ένας ιδιαίτερα ενδιαφέρων 
κλάδος, από όλες τις απόψεις, όπου οι Έλληνες 
εφοπλιστές πάντα έχουν καταφέρει να προσαρμό-
ζονται για να έχουν παρουσία, και είναι εντυπωσια-
κό το πόσο καινοτόμοι έχουν υπάρξει σε σχέση με 
τις προκλήσεις και τις απαιτήσεις των καιρών.



76

Tα εναλλακτικά καύσιμα 
δεν θα έρθουν από μόνα τους

Ποια είναι η κύρια πρόκληση όσον αφορά τα εναλλακτικά καύσιμα χαμηλού  
ή μηδενικού άνθρακα, έτσι ώστε αυτά να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από  
τη ναυτιλιακή βιομηχανία ή, με άλλα λόγια, ώστε αυτά τα καύσιμα να μπορούν  
να διατεθούν στην αγορά; 

Tου καθ. Χαρίλαου Ν. Ψαραύτη,
Technical University of Denmark 

Aς πάρουμε ως παράδειγμα την αμμωνία (ΝΗ3), 
αν και η θεώρηση είναι ανάλογη και για άλλα καύ-
σιμα, όπως π.χ. το υδρογόνο (Η), τα βιοκαύσιμα 
και άλλα.
Και ας κάνουμε την πιο αισιόδοξη υπόθεση, ότι 
τα όποια «τεχνικά» προβλήματα μπορούν να 
επιλυθούν σχετικά εύκολα στο εγγύς μέλλον, για 
παράδειγμα ότι οι θαλάσσιοι κινητήρες μπορούν 
να κάψουν αποτελεσματικά και χωρίς πρόβλημα 
την αμμωνία, ότι το καύσιμο μπορεί να αποθη-
κευτεί στο πλοίο χωρίς αξιόλογη μείωση του 
ωφέλιμου φορτίου, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα 
ασφάλειας και ότι η αμμωνία μπορεί να παρέχε-

ται με επάρκεια σε μεγάλα λιμάνια του κόσμου.
Αλλά ακόμα και αν ισχύουν τα ως άνω, δεν υπάρ-
χει καμία αμφιβολία ότι τα κύρια εμπόδια είναι 
οικονομικά: (α) η τιμή της αμμωνίας ως καυσίμου 
είναι αρκετά υψηλότερη από αυτήν των συμβατι-
κών ορυκτών καυσίμων και (β) το κόστος κατα-
σκευής ή αγοράς ενός πλοίου που θα χρησιμο-
ποιεί την αμμωνία ως καύσιμο είναι αρκετά υψη-
λότερο σε σχέση με το κόστος ενός συμβατικού 
πλοίου. Αυτό σημαίνει ότι κανένας πλοιοκτήτης 
δεν θα είναι πρόθυμος να αναλάβει να επενδύσει 
στην αμμωνία υπό τις τρέχουσες συνθήκες. 
Παρότι ορισμένοι παίκτες στην αγορά, κυρίως 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ



αυτοί που προωθούν εμπορικά τη χρήση της αμμω-
νίας ή και άλλοι, μπορεί να ισχυριστούν το αντίθετο, 
επί του παρόντος δεν φαίνεται να υπάρχει αξιόπι-
στο «business case» για ένα τέτοιο σενάριο.  
Το ίδιο ισχύει και για τους κατασκευαστές θαλάσ-
σιων κινητήρων. Μεγάλοι κατασκευαστές τέτοιων 
κινητήρων ισχυρίζονται ότι, από τεχνικής πλευράς, 
μπορούν να κάψουν οτιδήποτε και με ασφάλεια, 
άρα και την αμμωνία. Όμως, η οικονομία είναι ο 
κύριος απαγορευτικός παράγοντας της χρήσης της. 
Αυτή είναι και η κύρια πρόκληση: πώς να καταστεί 
η χρήση της βιώσιμη για τον πλοιοκτήτη. Η βιωσι-
μότητα θα περιλαμβάνει όλες τις πτυχές, τεχνικές, 
περιβαλλοντικές και οικονομικές, με έμφαση στην 
οικονομική βιωσιμότητα.
Για να αντιμετωπιστεί η παραπάνω πρόκληση, τα 
εξής ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν:
• Υπό ποιες συνθήκες μπορεί να επιτευχθεί 

οικονομική βιωσιμότητα για τη χρήση  
της αμμωνίας ως καυσίμου πλοίων;

• Τι πρέπει να γίνει ώστε η αμμωνία να μπορεί 
να παραχθεί με χαμηλότερο κόστος; 

• Πώς μπορεί να μειωθεί το αποτύπωμα 
άνθρακα σε βάση κύκλου ζωής (lifecycle 
carbon footprint);

• Ποιες είναι οι εναλλακτικές λύσεις ώστε να 
επιτευχθεί ένα αξιόπιστο business case;

• Mε ποιο τρόπο μπορούν να δοθούν κίνητρα 
για την ανάπτυξη και την ενδεχόμενη χρήση 
αμμωνίας ως καυσίμου πλοίων;

Όσον αφορά την ανάλυση κύκλου ζωής (lifecycle 
analysis), που είναι πολύ σημαντική, οι εκπομπές 
αερίου του θερμοκηπίου της αμμωνίας αποτελού-
νται από δύο συνιστώσες. Πρώτον, τις λεγόμενες 
εκπομπές tank to wake (TTW), δηλαδή αυτές που 
εκπέμπει το πλοίο που καίει αμμωνία, και δεύτερον 
τις εκπομπές well to tank (WTT), δηλαδή αυτές 
που σχετίζονται με την παραγωγή της αμμωνίας και 
τη μεταφορά της στη δεξαμενή του πλοίου. 
Δεδομένου ότι η αμμωνία είναι καύσιμο μηδενικού 
άνθρακα, οι εκπομπές TTW είναι προφανώς μηδε-
νικές. Ωστόσο, οι εκπομπές WTT μπορεί να είναι 
σημαντικές, ανάλογα με τον τρόπο παραγωγής της 
αμμωνίας. 
Εάν η αμμωνία είναι όπως λέμε πράσινη, δηλαδή 
παράγεται από σύνθεση αζώτου με υδρογόνο (βλ. 
κατωτέρω) και η ενέργεια γι’ αυτή τη διαδικασία 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τότε 
το συνολικό αποτύπωμα άνθρακα (WTT + TTW) 
μπορεί να είναι πολύ χαμηλότερο από το αποτύπω-
μα άνθρακα των συμβατικών ορυκτών καυσίμων. Εάν 
ωστόσο η ενέργεια δεν παράγεται από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, οι εκπομπές αμμωνίας WTT μπο-
ρεί να είναι σημαντικές. Στην παραπάνω διαδικασία 
θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι εκπομπές 
κύκλου ζωής που σχετίζονται με την παραγωγή του 
υδρογόνου. Εάν το υδρογόνο παράγεται από ηλε-
κτρόλυση νερού και ο απαιτούμενος ηλεκτρισμός 
προέρχεται από ανανεώσιμες πήγες, τότε το υδρο-
γόνο είναι πράσινο. Εάν όμως το υδρογόνο παρά-
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γεται από φυσικό αέριο (NG), το αποτύπωμα 
άνθρακα είναι σημαντικό, κυρίως λόγω των σημα-
ντικών εκπομπών WTT του NG και του λεγο-
μένου methane slip, δηλαδή των εκπομπών από 
διαρροή μεθανίου, αλλά και κατά τη διαδικασία 
παραγωγής του υδρογόνου από το NG.
Ο ΙΜΟ αυτή τη στιγμή, στην Αρχική Στρατηγική 
του για τη μείωση εκπομπών αερίων του θερ-
μοκηπίου στη ναυτιλία, θεωρεί μόνο εκπομπές 
TTW, κάτι που είναι, κατά την άποψή μου, λάθος. 
Ωστόσο, υπάρχει πλήρης συναίσθηση ότι θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι εκπομπές WTT, 
χωρίς να έχει παρθεί μέχρι στιγμής κάποια σχε-
τική απόφαση.
Όσον αφορά το θέμα τού πώς μπορούν να 
δοθούν κίνητρα για την ενδεχόμενη χρήση 
αμμωνίας ως καυσίμου πλοίων, ένας εφικτός τρό-
πος για να αντιστραφεί η κατάσταση είναι η επι-
βολή φόρου στα ορυκτά καύσιμα ή, εναλλακτικά, 
στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. 
Στο πλαίσιο του ΙΜΟ, μια τέτοια ενέργεια εμπί-
πτει στην ομπρέλα των λεγόμενων αγορακεντρι-
κών μέτρων – market based measures (MBMs). 
Τέτοια μέτρα συζητήθηκαν στον ΙΜΟ κατά την 
περίοδο 2010-2013, αλλά η σχετική συζήτηση 
ήταν ατελέσφορη και διεκόπη. Τέτοια μέτρα 
βρίσκονται και πάλι στην ατζέντα του ΙΜΟ, αλλά 
όχι άμεσα, μια και είναι στον κατάλογο των μεσο-
πρόθεσμων μέτρων, δηλαδή εκείνων που θα 
συμφωνηθούν και θα εφαρμοστούν την περίοδο 
2023-2030. 
Το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενταχθεί 
η ναυτιλία στο σύστημα εμπορίας εκπομπών 
(Emissions Trading System – ETS) είναι ένας 
εναλλακτικός τρόπος εφαρμογής μέτρων MBM. 
Πλην όμως, σοβαρές επιφυλάξεις έχουν διατυ-
πωθεί για το σχέδιο αυτό από τη διεθνή ναυ-
τιλιακή κοινότητα και συμφωνώ ότι μια τέτοια 
ένταξη θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα 
και σημαντικές στρεβλώσεις στην αγορά. Πλην 
όμως, η δαμόκλειος σπάθη του ΕΤS μπορεί να 
επιταχύνει την επανέναρξη της συζήτησης των 
ΜΒΜ στον ΙΜΟ. 
Οι επιπτώσεις ενός φόρου στα ορυκτά καύσιμα 
ή στις εκπομπές άνθρακα θα είναι σε δύο επί-
πεδα. Βραχυπρόθεσμα, ένας τέτοιος φόρος θα 
προκαλέσει μείωση ταχύτητας του πλοίου (slow 
steaming) και συνεπώς λιγότερη κατανάλωση 
καυσίμου και λιγότερες εκπομπές διοξειδίου. 
Μακροπρόθεσμα, και ανάλογα με το επίπεδο 
του φόρου, το μέτρο μπορεί να καταστήσει το 
κόστος των εναλλακτικών καυσίμων χαμηλού ή 
μηδενικού άνθρακα (όπως η αμμωνία) συγκρίσι-
μο ή χαμηλότερο από το κόστος των ορυκτών 

καυσίμων και, ως εκ τούτου, να κάνει τη χρήση 
τους μια αξιόπιστη οικονομικά πρόταση. Έτσι, 
ένας πλοιοκτήτης θα έχει κίνητρο να αγοράσει 
ένα πλοίο που καίει αμμωνία αντί να πληρώνει 
για τις εκπομπές διοξειδίου εάν καίει συμβατικά 
ορυκτά καύσιμα. Ένα τέτοιο μέτρο θα ενθάρρυνε 
την ανάπτυξη τέτοιων εναλλακτικών καυσίμων, τα 
οποία διαφορετικά δεν θα ήταν βιώσιμα.
Πόσο πρέπει να είναι ένας τέτοιος φόρος στα 
καύσιμα, ή στις εκπομπές διοξειδίου, ώστε τα 
καύσιμα χαμηλού ή μηδενικού άνθρακα να κατα-
στούν βιώσιμα; Αυτή είναι η λεγομένη «64 million 
dollars question», όπως θα έλεγαν οι Αγγλοσά-
ξονες. Ο μεγάλος οίκος εμπορίας πρώτων υλών 
Τrafigura πρότεινε φόρο της τάξης των 250 με 
300 δολάρια ανά τόνο εκπομπών διοξειδίου, κάτι 
που μεταφράζεται σε περίπου 750 με 900 δολά-
ρια ανά τόνο ορυκτού καυσίμου. Κατέληξαν στο 
νούμερο αυτό μετά από ανάλυση ποιος φόρος 
θα έκανε τα εναλλακτικά καύσιμα οικονομικά 
βιώσιμα.
Βέβαια, η πρόταση της Τrafigura δεν είναι αυτή 
τη στιγμή ενώπιον του ΙΜΟ. Υπάρχει όμως η 
πρόταση των Marshall Islands, για 100 δολάρια 
ανά τόνο διοξειδίου. Το πώς θα εξελιχθεί η σχε-
τική συζήτηση στον ΙΜΟ δεν είναι ακόμη σαφές. 
Υπάρχουν οπαδοί αλλά και εχθροί της ιδέας. 
Ένα είναι βέβαιο κατά τη γνώμη μου: Παρά τις 
συζητήσεις επί συζητήσεων και τη μεγάλη κινητι-
κότητα επί του θέματος, η χρήση των εναλλακτι-
κών καυσίμων δεν θα έρθει από μόνη της. Μόνο 
με μια θεσμική παρέμβαση στο θέμα των ΜΒΜs 
σε επίπεδο ΙΜΟ θα μπορέσει να προχωρήσει το 
θέμα αποτελεσματικά. 
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Εναλλακτικά καύσιμα: 
Η παραπληροφόρηση καλά κρατεί

Πολλοί πλοιοκτήτες που σχεδιάζουν νέες παραγγελίες πλοίων βρίσκονται αυτή την 
περίοδο σε μεγάλο δίλημμα. Τα πλοία που θα παραγγείλουν τώρα θα παραδοθούν 
σε δύο χρόνια. Τι καύσιμο θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τα νέα πλοία 
τους ώστε να μη θεωρηθούν αντι-οικολογικά σε μερικά χρόνια μετά την παράδοσή 
τους, οδηγώντας τα σε πρόωρη απόσυρση και καταστροφή της επένδυσης;

Tου Πάνου Ζαχαριάδη,
Τεχνικού Διευθυντή της Atlantic Bulk Carriers Management Ltd. 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Δυστυχώς, η θολούρα και η παραπληροφόρηση 
που επικρατούν σχετικά με τα νέα εναλλακτικά 
καύσιμα δεν βοηθούν στη λήψη σωστών αποφά-
σεων. Δυστυχώς, επίσης, οι συμβουλές από τους 
πιο ειδήμονες, τους νηογνώμονες, ακολουθούν 
ακόμη ξεπερασμένα «κλισέ», όπως π.χ. ότι το 
LNG εκλύει χαμηλότερες εκπομπές CO2 κατά  
20 έως 25%, «όπως επίσης βεβαιώνει και ο δεί-
κτης EEDI». Είναι αλήθεια ότι πλοίο που χρησι-
μοποιεί LNG ως καύσιμο έχει μειωμένο δείκτη 
EEDI κατά 20%, λόγω του συντελεστή καυσίμου 
που χρησιμοποιεί ο ΙΜΟ στην εξίσωση. Είναι 
όμως λάθος να θεωρηθεί ότι αυτό μπορεί να δια-
σφαλίσει την οικολογική εικόνα του πλοίου για τα 
επόμενα χρόνια. Το αντίθετο!
Οι οικολογικές οργανώσεις τώρα είναι κάθετες 

και απόλυτες: η χρήση του LNG είναι χειρότερη 
από τη χρήση των συμβατικών καυσίμων, λένε 
(Βloomberg Green, January 18, 2020). Καλύτερα 
να συνεχίσουν τα πλοία να καίνε ντίζελ παρά 
LNG ή καύσιμα που προέρχονται από το LΝG, 
λένε (https://www.stand.earth/blog/protect-arc-
tic/clean-ship-fuel/how-shipping-industry-chart-
ing-course-toward-climate-disaster.) Και βγάζουν 
ανακοινώσεις εναντίον της Carnival, που χτίζει 
κρουαζιερόπλοια με LNG. Όλοι γνωρίζουμε τη 
δύναμη των οικολογικών οργανώσεων, αλλά τα 
τελευταία χρόνια την έχω δει να αυξάνεται υπέρ-
μετρα μέσα στον ΙΜΟ. Τώρα πια επηρεάζουν 
κυβερνήσεις. Και οι κυβερνήσεις αυτές ασπάζο-
νται όλο και περισσότερο τα επιστημονικά δεδο-
μένα που δείχνουν ότι η βλάβη που προκαλεί το 



μεθάνιο (LNG) στην ατμόσφαιρα είναι πολύ μεγα-
λύτερη από τα «κλισέ» που ακόμη κυκλοφορούν 
(αλλά σιγά σιγά πεθαίνουν). Και οι κυβερνήσεις/
μέλη του ΙΜΟ έχουν ήδη στο πρόγραμμα την 
αναθεώρηση του συντελεστή καυσίμου του LNG 
στον δείκτη EEDI. 
Όταν πριν από κάποια χρόνια άρχισα να διαβάζω 
τις πανεπιστημιακές μελέτες για την πραγματική 
επίδραση του φυσικού αερίου στην ατμόσφαιρα, 
είχα πει ότι είναι πιθανόν στο μέλλον τα πλοία που 
καίνε LNG να θεωρηθούν τα «μαύρα πρόβατα» της 
ναυτιλίας. Αργά ή γρήγορα, η επιστημονική αλήθεια 
δεν μπορεί να μείνει κρυφή. Φυσικά, άλλα καύσιμα 
που προέρχονται από το φυσικό αέριο (υδρογόνο, 
αμμωνία, μεθανόλη κ.λπ.) επιφέρουν και αυτά όλες 
τις επιπτώσεις του φυσικού αερίου στην ατμό-
σφαιρα, συν τις εκπομπές CO2 που εκλύονται για 
να παραχθούν από αυτό. Το να παραχθούν δε με 
οικολογικό τρόπο, π.χ. με ηλεκτρόλυση νερού για 
το υδρογόνο, είναι πρακτικά ανέφικτο για τις επό-
μενες δεκαετίες, λόγω της τεράστιας ανανεώσιμης 
ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται.
Τα ανωτέρω δεν αφορούν μόνο την επίδραση του 
φυσικού αερίου καθ’ όλη τη ζωή του, δηλαδή από 
την παραγωγή στην καύση, που έτσι κι αλλιώς είναι 
αυξημένη λόγω των διαρροών σε όλο τον κύκλο 
του. Ακόμα και αν οι διαρροές πριν από την καύση 
(π.χ. κατά την εξόρυξη και τη μεταφορά) αγνοη-
θούν, το 95% των μηχανών που καίνε LNG είναι 
χειρότερες αυτών των συμβατικών καυσίμων σε 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, λόγω του λεγόμε-

νου methane slip. Της διαρροής δηλαδή άκαυστου 
φυσικού αερίου (μεθανίου) από τα καυσαέρια της 
μηχανής. Και εδώ υπάρχει λαμπρό πεδίο παραπλη-
ροφόρησης. Το 5% των μηχανών που δεν εκλύουν 
πολύ άκαυστο μεθάνιο είναι οι λεγόμενες υψηλής 
πίεσης μηχανές μεγάλου κατασκευαστή ναυτικών 
μηχανών. Υπήρχε όμως ένα πρόβλημα: επειδή οι 
μηχανές αυτές δεν ικανοποιούν τον κανονισμό 
NΟx Tier III, λίγοι τις προτιμούσαν. Έτσι, ο κατα-
σκευαστής αναγκάστηκε να παραγάγει παρόμοια 
μοντέλα με τον ανταγωνιστή του, χαμηλής πίεσης 
(και μεγάλου methane slip). Σε πρόσφατη διαδι-
κτυακή παρουσίαση αυτών των μηχανών από 
τον κατασκευαστή, σε ερώτησή μου αν εκλύουν 
παραπάνω CO2 από αυτό του ντίζελ, ο ομιλη-
τής –προς τιμήν του– απάντησε ξεκάθαρα: Ναι! 
Πόσο δύσκολο είναι λοιπόν για τους διάφορους 
ειδήμονες/εμπλεκομένους να λένε την ωμή αλή-
θεια στους πλοιοκτήτες, και έτσι να τους προστα-
τεύσουν, τη στιγμή που οι ίδιοι οι κατασκευαστές 
μηχανών το λένε;
Η παραπληροφόρηση καλά κρατεί και στα άλλα 
εναλλακτικά καύσιμα. Πριν από μερικά χρόνια, ο 
DΝV GL έκανε μια μελέτη για τη μεθανόλη, κατά 
παραγγελία του IMO (MEPC 69/INF.10, 2016), όπου 
κατέληγε ότι η μεθανόλη από φυσικό αέριο έχει 
πολύ αρνητικές επιπτώσεις στην υπερθέρμανση 
του πλανήτη σε σχέση με τα συμβατικά καύσι-
μα (σημ. μεθανόλη μη προερχόμενη από φυσι-
κό αέριο σε ικανές ποσότητες δεν είναι πρακτι-
κά εφικτή για δεκαετίες ακόμα). Αλλά μια πολύ 
πρόσφατη «μελέτη» άλλου μεγάλου νηογνώμονα 
για τη μεθανόλη αναφέρει στην αρχή της ότι οι 
εκπομπές μεθανόλης από φυσικό αέριο είναι λίγο 
υψηλότερες (slightly higher) από αυτές των συμβα-
τικών καυσίμων και, προς το τέλος της «μελέτης», 
η εικόνα βελτιώνεται περαιτέρω με την αναφορά 
(από το πουθενά) ότι η μεθανόλη επιφέρει μειώ-
σεις εκπομπών CO2 κατά 10%!
Αλλά η ερώτηση παραμένει: Τι θα πρέπει να 
κάνουν οι πλοιοκτήτες για τις νέες παραγγελίες 
τους; Ίσως αξίζει να δούμε τι κάνουν ορισμένοι 
μεγάλοι «παίκτες» του κλάδου. Ο μεγαλύτερος 
καταναλωτής bunker στον κόσμο, η Maersk, έχει 
ανακοινώσει ότι αποκλείει το LNG ως καύσιμο 
για τα πλοία της (είδε τι έπαθε η Carnival με τους 
πράσινους;). Και η πέμπτη μεγαλύτερη εταιρεία 
container, η Evergreen, πριν από λίγες ημέρες ανα-
κοίνωσε το μεγάλο της πρόγραμμα νεότευκτων: 20 
πλοία, 15.000 TEUs έκαστο, με παράδοση από το 
2023 έως το 2025 στα ναυπηγεία Samsung, αξίας 
2,5 δισ. δολαρίων. Τα πλοία θα καίνε συμβατικό 
καύσιμο fuel! Άκουσε η Evergreen τους οικολό-
γους που λένε «καλύτερα τα συμβατικά καύσιμα 
από το φυσικό αέριο» ή απλώς αγνόησε την παρα-
πληροφόρηση; Μάλλον και τα δύο.
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Ο εξηλεκτρισμός 
της ναυτιλίας
Tου Ιωάννη Προυσαλίδη,
Καθηγητή της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ

Η ναυτιλία, εξυπηρετώντας το μεγαλύτερο μέρος 
του παγκόσμιου εμπορίου και των μεταφορών, 
προσαρμόζεται στις αποφάσεις των διεθνών 
οργανισμών, όπως ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργα-
νισμός (IMO), για μείωση της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης με χρήση εναλλακτικών καυσίμων. 
Έτσι, όλα τα μέσα θαλάσσιων μεταφορών, δηλαδή 
τα πλοία, υφίστανται τροποποιήσεις και μετα-
σκευές, ώστε να ανταποκριθούν στις σύγχρονες 
απαιτήσεις. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, 
οι λύσεις για πλοία περισσότερο φιλικά προς το 
περιβάλλον έχουν κύριο συστατικό τους στοι-
χείο τον έντονο εξηλεκτρισμό. Έτσι, μια σειρά 
από μέτρα που τελικά μειώνουν το περιβαλλοντι-
κό αποτύπωμα των πλοίων μέσω του εξηλεκτρι-
σμού είναι:

Ηλεκτροπρόωση

Το κύριο προωστήριο σύστημα αποτελείται από 
ηλεκτροκινητήρες, των οποίων η απόδοση είναι 

εξαιρετικά υψηλή (περί το 98%), ενώ και ο έλεγ-
χος της περιστροφικής τους ταχύτητας γίνεται 
με τη βοήθεια ηλεκτρονικών διατάξεων ισχύος 
εξίσου υψηλής απόδοσης. Η πρωτογενής πηγή 
ηλεκτρικής ενέργειας, με τη σειρά της, κατά 
κανόνα βασίζεται σε καύσιμα πιο φιλικά προς το 
περιβάλλον από το πετρέλαιο, όπως το φυσικό 
αέριο ή κάποιο εναλλακτικό καύσιμο. Σε κάθε 
περίπτωση, δεδομένου ότι το σύνολο του εξοπλι-
σμού λειτουργεί με ηλεκτρική ενέργεια, η συνολι-
κή ενεργειακή διαχείριση του πλοίου μπορεί να 
είναι η βέλτιστη δυνατή (δηλαδή με ελάχιστες 
απώλειες, με ελάχιστη κατανάλωση καυσίμων και 
ελάχιστους παραγόμενους αέριους ρύπους).

Αξιοποίηση συστημάτων 
αξονικών γεννητριών

Στην κύρια (θερμική) μηχανή που κινείται με 
πετρέλαιο ή φυσικό αέριο μπορεί να συζευχθεί 
μια εξηρτημένη ηλεκτρική γεννήτρια, η οποία θα 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ



παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Εφόσον γίνει προ-
σεκτική μελέτη, έχει αποδειχθεί ότι, με αυτόν 
τον τρόπο, η κύρια μηχανή του πλοίου μπορεί 
να εργάζεται πιο κοντά στο βέλτιστο σημείο λει-
τουργίας της (επιτυγχάνοντας, έτσι, συνδυασμένα 
χαμηλή κατανάλωση με χαμηλότερη ατμοσφαιρική 
ρύπανση), ενώ το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας είναι μικρότερο (καθώς αφενός στηρί-
ζεται και στο γενικά φθηνότερο καύσιμο της κύρι-
ας μηχανής, αφετέρου αυτά τα συστήματα έχουν 
μικρότερο κόστος συντήρησης από τις συμβατικές 
ηλεκτρογεννήτριες). Επιπλέον, όμως, έχει αποδει-
χθεί ότι και ο δείκτης απόδοσης του πλοίου EEDI 
(ή ο επερχόμενος ΕΕΧΙ) ελαφρώς βελτιώνεται.

Εγκατάσταση ηλεκτρονικών 
διατάξεων ρύθμισης ταχύτητας

Η αλματώδης εξέλιξη των ηλεκτρονικών μετατρο-
πέων ισχύος έχει επιτρέψει την οικονομικά δελεα-
στική λύση της εγκατάστασης τέτοιων διατάξεων 
σε ηλεκτροκινούμενο εξοπλισμό. Έχει αποδειχθεί 
ότι η εφαρμογή τέτοιων συστημάτων είναι οικο-
νομικά αποδοτική (με απόσβεση σε σύντομο 
χρονικό διάστημα) όταν τα μηχανήματα που ανα-
λαμβάνουν να ελέγξουν (π.χ. αντλίες, συμπιεστές, 
ανεμιστήρες) για μεγάλα χρονικά διαστήματα υπο-
λειτουργούν (σε σημεία λειτουργίας κάτω του 60% 
της ονομαστικής τους ισχύος). Με τη χρήση των 
ηλεκτρονικών μετατροπέων μπορεί να επιτευχθεί 
ο ακριβής έλεγχος της ταχύτητας περιστροφής, η 

μείωση των απωλειών μηδενικού φορτίου (οι οποί-
ες σε άλλη περίπτωση διατηρούνται σταθερές) και 
η αύξηση του βαθμού απόδοσης.

Μικρής κλίμακας παραγωγή 
από ΑΠΕ σε συνδυασμό με 
αποθήκευση

Όπως και στην ξηρά, υπάρχει η δυνατότητα παρα-
γωγής περιορισμένων ποσών πράσινης ηλεκτρικής 
ενέργειας, τα οποία είτε εγχέονται στο ηλεκτρικό 
δίκτυο του πλοίου είτε αποθηκεύονται σε συσσω-
ρευτές.
Η λογική της αποκεντρωμένης παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας με το σκεπτικό των έξυπνων 
μικροδικτύων βρίσκει και στα πλοία την εφαρμογή 
της, αφενός με παραγωγή από φωτοβολταϊκά πλαί-
σια ναυτικού τύπου, από μικρής κλίμακας ανεμο-
γεννήτριες, από διατάξεις ανάκτησης θερμότητας 
(με οργανικό κύκλο Rankine-ORC ή από θερμο-
γεννήτριες-TEGs) και αφετέρου με τη διαχείρισή 
της από ένα ευέλικτο σύστημα ενεργειακής βελτι-
στοποίησης. Η συνολική λύση, όντας μια εφαρμο-
γή πράσινης ενέργειας επί του πλοίου, επηρεάζει 
ευεργετικά τους δείκτες απόδοσης EEDI/ΕΕΧΙ.

Λοιπές λύσεις με εξηλεκτρισμό

Πολλά μέτρα που λαμβάνονται για μείωση της 
ρύπανσης που προκαλούν τα πλοία στο περι-
βάλλον (π.χ. πλυντρίδες καυσαερίων – scrubbers, 
συστήματα διαχείρισης νερού έρματος) περιλαμ-
βάνουν εξοπλισμό που λειτουργεί με ηλεκτρική 
ενέργεια. Ο σωστός σχεδιασμός του συστήματος 
διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας τέτοιου εξο-
πλισμού παίζει πρωταρχικό ρόλο στο να αποδει-
χθεί τελικά οικονομικά αποδοτικός.
Προς το παρόν και λόγω της περιορισμένης 
χωρητικότητας των μπαταριών, στοχεύουμε στην 
ηλεκτροκίνηση των πλοίων που εξυπηρετούν 
πορθμειακές γραμμές. Όπως είναι γνωστό, στην 
Ελλάδα υπάρχει ένα εκτεταμένο δίκτυο πλωτών 
πορθμείων μικρών αποστάσεων που ενώνουν την 
ηπειρωτική με τη νησιωτική επικράτεια. Σχετικές 
μελέτες εφικτότητας έχουν καταδείξει ότι είναι 
εφικτή η κατάστρωση ενός σχεδίου μετατροπής 
τέτοιων πορθμείων σε σκάφη με ηλεκτροπρόωση 
που θα υποστηρίζονται από ηλεκτρικές-υβριδικές 
συστοιχίες, οι οποίες θα επαναφορτίζονται στα 
λιμάνια είτε κατά τη φορτοεκφόρτωση αναμονής 
είτε σε διαλείμματα λειτουργίας κ.ο.κ. Η υπάρχου-
σα τεχνολογία αιχμής προσφέρει ποικιλία λύσεων 
εξηλεκτρισμού, με ηλεκτρικούς κινητήρες υψηλής 
απόδοσης (π.χ. σύγχρονους κινητήρες μονίμων 
μαγνητών), ηλεκτρονικοί μετατροπείς ισχύος για 
μετατροπές από εναλλασσόμενο σε συνεχές ρεύ-
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μα και αντίστροφα, καθώς 
και συσσωρευτές (ιόντων 
λιθίου) και υπερ-πυκνωτές 
υψηλής ενεργειακής πυκνό-
τητας με συνεργαζόμενες 
διατάξεις ταχείας φόρτι-
σης και έξυπνα συστήματα 
ενεργειακής διαχείρισής 
τους. Τα λιμάνια και σε αυτή 
την περίπτωση καλούνται 
να φιλοξενήσουν τον σχετι-

κό εξοπλισμό εξυπηρέτησης των υπό συζήτηση 
ηλεκτροκίνητων μπαταριόπλοιων.
Από την άλλη πλευρά, ουσιαστικοί αρωγοί στην 
προσπάθεια μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπαν-
σης των πλοίων τυγχάνουν οι χώροι υποδοχής, 
εξυπηρέτησης και τροφοδοσίας των πλοίων, δηλα-
δή τα λιμάνια, που ωφελούνται και τα ίδια από το 
μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα των πλοίων. 
Έτσι, από τα πλέον αποδοτικά μέτρα μείωσης της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή 
των λιμένων είναι η ηλεκτροδότηση των ελλιμε-
νιζόμενων πλοίων μέσω κατάλληλου εξοπλισμού 
ηλεκτρικής διασύνδεσης, ώστε τα πλοία να παύ-
σουν εντελώς τη λειτουργία των θερμικών μηχα-
νών τους (προωστήριων και βοηθητικών γεννητρι-
ών). Η ιδέα αυτή, που στη διεθνή ορολογία συνα-
ντάται ως Ship-to-Shore Interconnection, Onshore 
Power Supply (OPS), Alternative Maritime Power 
ή κωδικοποιημένα cold ironing (από τη μείωση 
της εξωτερικής θερμοκρασίας της γάστρας του 
πλοίου λόγω σβησίματος των θερμικών μηχανών 
– παλαιότερα ατμοστρόβιλοι ενώ πιο πρόσφα-
τα μηχανές εσωτερικής καύσης, ΜΕΚ), δεν είναι 
καινούργια αλλά χρονολογείται ήδη από τα τέλη 
του 19ου αιώνα. Στις μέρες μας, όμως, επανήλθε ως 
ένα μέτρο δραστικής μείωσης της ρύπανσης στα 
λιμάνια, δεδομένου ότι η ηλεκτρική ενέργεια στην 
ξηρά παράγεται πλέον σε πολύ μεγάλο βαθμό με 
μη ρυπογόνους τρόπους (για παράδειγμα, ανανεώ-
σιμες πηγές ενέργειας  – ΑΠΕ). Για την υλοποίηση 
της ηλεκτρικής διασύνδεσης απαιτείται ειδικός 
ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, που περιλαμ-
βάνει τα εξής:
• Υποσύστημα διασύνδεσης από την πλευρά 

του πλοίου με κατάλληλο ηλεκτρικό πίνακα 
που συνδέεται με τον κύριο ζυγό του 
πλοίου. 

• Υποδομή τροφοδοσίας από το ηλεκτρικό 
δίκτυο του λιμένα το οποίο, με τη σειρά 
του, περιλαμβάνει μετασχηματιστή τάσης, 
μετατροπέα συχνότητας και υποσύστημα 
καλωδιακής σύνδεσης. 

Μέσα σε όλο αυτό πλαίσιο, αφενός οι αρμόδι-
ες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συγ-
χρηματοδοτούν δράσεις εκσυγχρονισμού των 
λιμένων με εγκατάσταση υποδομών για ηλεκτρο-
δότηση πλοίων, αφετέρου δε αρκετοί λιμενικοί 
οργανισμοί στην ελληνική επικράτεια σπεύδουν 
να αξιοποιήσουν αυτές τις ευκαιρίες. Έτσι, στην 
Ελλάδα η πρώτη εφαρμογή ηλεκτρικής διασύν-
δεσης έγινε στο λιμάνι της Κυλλήνης στο πλαί-
σιο του έργου ELEMED, που συγχρηματοδο-
τήθηκε από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την 
Ευρώπη – Τομέας Μεταφορών» (Connecting 
Europe Facility – Transport από τον φάκελο των 
Ταμείων Συνοχής). Το έργο έγινε με τη συνερ-
γασία του Εργαστηρίου Θαλασσίων Μεταφορών 
του ΕΜΠ και των εταιρειών Protasis Engineering 
and Consulting, Hydrus Engineering και συντονι-
στή το Hellenic Lloyd SA (ελληνικό τμήμα του 
αγγλικού νηογνώμονα Lloyd’s Register). Στο ίδιο 
έργο μελετήθηκαν παράλληλα και οι αντίστοι-
χες εγκαταστάσεις στα λιμάνια του Πειραιά,  της 
Λεμεσού και του Κόπερ (Σλοβενία). Την περίοδο 
αυτή το έργο EALING μελετά τον εξηλεκτρισμό 
16 ευρωπαϊκών λιμανιών (συμπεριλαμβάνοντας 
και το λιμάνι της Ραφήνας και επιπλέον θέσεις 
στο λιμάνι του Πειραιά). 
Όμως, η ηλεκτροδότηση των πλοίων, όπως 
συζητήθηκε παραπάνω, είναι το πρώτο στάδιο 
του εκσυγχρονισμού των λιμένων μέσα από τον 
έντονο εξηλεκτρισμό τους. Η ευέλικτη διαχει-
ρισιμότητα της ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι 
πλέον άμεσα διαθέσιμη για τα ηλεκτρικά δίκτυα 
μέσα από το πρίσμα της αλματώδους ανάπτυξης 
που έχει επέλθει με την αξιοποίηση των έξυπνων 
μικροδικτύων, επιτρέπει τον μετασχηματισμό των 
λιμένων σε ενεργειακούς κόμβους. Ήδη η ίδια 
ομάδα μελετά, στο πλαίσιο της δράσης ALFION, 
την προώθηση ενός φιλόδοξου σχεδίου ολιστι-
κής ενεργειακής αναβάθμισης του λιμανιού της 
Ηγουμενίτσας και των υπόλοιπων λιμανιών της 
χώρας.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο ηλεκτρισμός, 
εδώ και αρκετά χρόνια, αναγνωρίζεται επίσημα 
ως εναλλακτικό καύσιμο για τα μέσα μεταφο-
ράς τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (σύσταση 
2006/339/EC, οδηγίες 2008/50/EC, 2014/94/EC) 
όσο και από την Ελληνική Πολιτεία (N. 4439- 
ΦΕΚ Νο 222/30-11-2016, Εθνικό Πλαίσιο Στρατη-
γικής Εναλλακτικών Καυσίμων στις Μεταφορές, 
ΦΕΚ Νο 3824/31-10-2017). Μάλιστα, στο τελικό 
στάδιο έκδοσης βρίσκεται και η Οδηγία για Ηλε-
κτροδότηση Πλοίων από το Υπουργείο Ναυτιλί-
ας και Νησιωτικής Πολιτικής.



The Youngest and 
One of the Greenest 
Fleets in the World 
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on projects that have 
the potential to reduce 
humankind’s impact on 
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Μια παγκόσμια προσέγγιση θα έπρεπε 
να είναι ο ακρογωνιαίος λίθος 
των ευρωπαϊκών πολιτικών

O κ. Σωτήρης Ράπτης παραθέτει στα Ναυτικά Χρονικά τις απόψεις του για τους 
πράσινους στόχους της Ευρώπης για τη ναυτιλία, τον αντίκτυπο των ευρωπαϊκών 
πολιτικών στη ναυτιλιακή βιομηχανία, το σύστημα εμπορίας εκπομπών και τα άλλα 
μέτρα που αυτή τη στιγμή είναι υπό εξέταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Συνέντευξη του Σωτήρη Ράπτη,
Director Maritime Safety and Environment της ECSA, στον Γιάννη Θεοδωρόπουλο 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί 
να προωθήσει άμεσα περιβαλλοντικούς 
κανονισμούς, παρά την πρόοδο που σημειώνεται 
στον ΙΜΟ; 

Είναι χαρακτηριστικό ότι η πρώτη πολιτική πρά-
ξη της νέας Κομισιόν δύο μόλις εβδομάδες αφού 
ανέλαβε τα καθήκοντά της ήταν να δημοσιεύσει 
το European Green Deal. Η Ευρώπη στοχεύει 
σε μια οικονομία μηδενικών κλιματικών εκπο-
μπών (zero net/carbon neutral) έως το 2050.  
Ο ενδιάμεσος στόχος για το 2030 φιλοδοξεί να 
μειώσει τις εκπομπές κατά 55%, ενώ ο στόχος 

για τον κλάδο των μεταφορών είναι μια μείωση 
εκπομπών της τάξης του 90% έως το 2050. Πίσω 
από τους φιλόδοξους στόχους της Ευρώπης, που 
στοχεύουν σε μια εκ βάθρων αλλαγή του ενερ-
γειακού και οικονομικού μοντέλου, βρίσκεται η 
κλιματική κρίση. Η κλιματική αλλαγή έχει αλλάξει 
τις οικονομικές συνισταμένες και έχει καταστή-
σει τα υπάρχοντα μοντέλα ανάπτυξης ανεπαρκή. 
Πηγαίνουμε πρόσω ολοταχώς προς το παγόβου-
νο όχι μόνο περιβαλλοντικά αλλά και οικονομικά. 
Μέσα από την κλιματική της πολιτική, η Ευρώπη 
στοχεύει και σε κάτι ακόμα. Να επανασυνδέσει 
το ευρωπαϊκό πείραμα με τους νέους ανθρώπους 



και τα νέα κοινωνικά κινήματα. Να πετύχει μεγαλύ-
τερη πολιτική νομιμοποίηση σε μια εποχή που οι 
θεσμοί αμφισβητούνται από τους πολίτες.

Ποια μπορεί να είναι η επίδραση αυτών  
των πολιτικών στη ναυτιλία; 

Η επίδραση μπορεί να είναι μεγάλη και πολύ αρνητι-
κή εάν αυτές οι πολιτικές δεν σχεδιαστούν με προ-
σοχή. Κατ’ αρχάς, η εισαγωγή κλιματικών μέτρων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο θα έπρεπε να έχει αποφευχθεί. 
Ο ΙΜΟ έχει δουλέψει εντατικά, έχει συμφωνήσει σε 
πολύ φιλόδοξους διεθνείς στόχους και έχει δρομο-
λογήσει την εισαγωγή συγκεκριμένων μέτρων, που 
στοχεύουν στη μείωση τουλάχιστον κατά το ήμι-
συ των εκπομπών CO2 της ναυτιλίας έως το 2050. 
Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι αυτός ο στόχος 
είναι καθαρός και δεν περιλαμβάνει το λεγόμενο 
offsetting, που λειτουργεί ως δικλίδα διευκόλυνσης 

για άλλες βιομηχανίες. Τα ευρωπαϊκά μέτρα είναι 
πιθανό να υπονομεύσουν αυτή την πρόοδο και να 
σηματοδοτήσουν μια εποχή νομοθετικού κατα-
κερματισμού σε διεθνές επίπεδο. Η ναυτιλία είναι 
μια κατεξοχήν παγκόσμια βιομηχανία και οι ευρω-
παϊκές πρωτοβουλίες μπορεί να αποτελέσουν τη 
θρυαλλίδα για αντίστοιχες περιφερειακές ρυθμίσεις 
σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Η κλιματική κρίση 
απαιτεί στενή συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Κανείς δεν μπορεί να καταφέρει μόνος του να στα-
ματήσει ή να περιορίσει την κλιματική αλλαγή. Γι’ 
αυτό χρειαζόμαστε τη νομιμοποίηση και την κανο-
νιστική μνήμη και συνεκτικότητα των θεσμών του 
ΟΗΕ όπως είναι ο ΙΜΟ.

Είναι ένα ευρωπαϊκό ETS μεταξύ των μέτρων  
που εξετάζονται; 

Η Κομισιόν θα προτείνει τον Ιούνιο μια συνολική 
αναθεώρηση της ευρωπαϊκής κλιματικής νομοθεσί-
ας, ώστε να εναρμονιστεί με τους νέους στόχους 
του 2030 και του 2050. Στο πλαίσιο αυτό θα ανα-
θεωρήσει τη νομοθεσία του συστήματος εμπορίας 
εκπομπών (ETS) και θα προτείνει την ένταξη της 
ναυτιλίας σε αυτό. Μια παγκόσμια προσέγγιση θα 
έπρεπε να είναι ο ακρογωνιαίος λίθος των ευρωπα-
ϊκών πολιτικών. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε 
ευρωπαϊκά μέτρα, στα οποία οι ναυτιλιακές ενώσεις 
αντιτίθενται σθεναρά, δεν θα πρέπει να βλάψουν τις 
διεθνείς διαπραγματεύσεις σε επίπεδο ΙΜΟ και δεν 
θα πρέπει να αυξήσουν το κόστος για τις μικρές 

“
Μέσα από την κλιματική της 
πολιτική, η Ευρώπη στοχεύει 
μεταξύ άλλων να επανασυνδέσει 
το ευρωπαϊκό πείραμα με τους 
νέους ανθρώπους και τα νέα 
κοινωνικά κινήματα.

”
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επιχειρήσεις, που αποτελούν τον κορμό της ναυτιλιακής βιομηχανίας. 
Στο πλαίσιο αυτό, η ECSA προτάσσει τη δημιουργία ενός ταμείου 
(fund), που θα μειώσει τη διοικητική επιβάρυνση μέσω της αγοράς 
δικαιωμάτων εκπομπών εκ μέρους όλων των επιχειρήσεων και θα 
επενδύει όλα τα έσοδα αποκλειστικά στην ενεργειακή μετάβαση του 
κλάδου. Η δημιουργία ενός fund θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να 
γνωρίζουν εκ των προτέρων για τη χρονιά που έπεται την τιμή του 
άνθρακα (carbon price), ενώ θα συμβάλει και στη σταθεροποίηση της 
τιμής. 
Η προώθηση νέων καυσίμων χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών (drop-
in/renewable fuels) θα πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα 
χρηματοδότησης από το fund. H βελτίωση της ενεργειακής αποδο-
τικότητας θα έχει από εδώ και στο εξής σχετικά μειωμένη συμβολή 
στην περαιτέρω μείωση των εκπομπών. Το μεγάλο στοίχημα είναι τα 
νέα καύσιμα, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν είναι διαθέσιμα. Τα έσοδα 
που προέρχονται από τον κλάδο θα πρέπει να επανεπενδυθούν στον 
κλάδο. Αυτό δεν συνιστά προνομιακή μεταχείριση της ναυτιλίας, το 
αντίθετο. Περίπου 80% των εσόδων του ETS σήμερα καταλήγει μέσω 
των εθνικών προϋπολογισμών στη στήριξη της ενεργειακής μετάβα-
σης των βιομηχανιών που υπάγονται ήδη στο σύστημα. Η ενέργεια 
που καταναλώνουμε στα σπίτια μας περιλαμβάνει σε μεγάλο ποσο-
στό ανανεώσιμες. Η διαφορά της τιμής μεταξύ συμβατικών πηγών 
ενέργειας όπως ο λιγνίτης και ανανεώσιμων καλύπτεται και από τη 
χρήση των εσόδων του ETS.
Τέλος, οποιαδήποτε μέτρα θα πρέπει να εισαχθούν σταδιακά (phase-
in period), ώστε να γίνει δυνατή η προσαρμογή και να δοκιμαστεί η 
λειτουργικότητα του συστήματος. Η σταδιακή εισαγωγή συνεπάγεται 
πρακτικά ότι μόνο ένα μέρος των εκπομπών θα υπαχθεί στο σύστημα.

Ποια άλλα μέτρα είναι υπό εξέταση για τη ναυτιλία σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο; 

Μεταξύ των μέτρων που είναι σε επεξεργασία και πρόκειται να δημο-
σιευτούν σύντομα είναι η λεγόμενη νομοθετική πρωτοβουλία FuelEU 
Maritime. Τα μηνύματα που λαμβάνουμε σχετικά με τη συγκεκριμένη 
πρωτοβουλία είναι ανησυχητικά. Η Κομισιόν προτίθεται να προτείνει 
την εισαγωγή ρυθμίσεων για τα καύσιμα (fuel standard) που χρησι-
μοποιούνται από τα πλοία. Ωστόσο, η υποχρέωση συμμόρφωσης με 
το fuel standard θα βαρύνει το πλοίο και όχι τον προμηθευτή των 
καυσίμων (fuel supplier). Ταυτόχρονα, η Κομισιόν εξετάζει τη δυνατό-
τητα εμπορίας credits από πλευράς εταιρειών που θα επιτυγχάνουν 
το fuel standard σε εταιρείες που υπολείπονται. Η εισαγωγή ενός fuel 
standard ως υποχρέωση για τα πλοία και όχι για τους προμηθευτές 
καυσίμων θα είναι εξαιρετικά δύσκολη στην εφαρμογή της και μπορεί 
να επιφέρει μεγάλη αναστάτωση στις διεθνείς αγορές ναυτιλιακών 
καυσίμων. 
Επίσης, μια τέτοια πρόταση είναι πιθανό ότι δεν θα καταφέρει να 
επιτύχει τις μειώσεις εκπομπών στις οποίες στοχεύει. Η Κομισιόν θα 
πρέπει να ρυθμίσει τους προμηθευτές καυσίμων σε ευρωπαϊκό επίπε-
δο, εισάγοντας επιμέρους στόχους για τη διάθεση ναυτιλιακών καυ-
σίμων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών και αυξάνοντας τον πολλα-
πλασιαστή για τα ανανεώσιμα καύσιμα της ναυτιλίας στο πλαίσιο της 
Οδηγίας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Renewable Energy 
Directive – RED).

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ



The pressure is on shipping to reduce GHG emissions – but to fi nd the right pathway, you 
need the right partner. From regulatory compliance, next generation fuels, vessel and 
operational optimization, to in-depth advice and insight, explore DNV GL’s decarbonization 
solutions. And fi nd out how together we can realize a greener future.
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Οι αποφάσεις για την τεχνολογική 
τελειοποίηση βιώσιμων εναλλακτικών 
καυσίμων πρέπει να ληφθούν το συντομότερο

Μεταξύ των τάσεων της παγκόσμιας ναυτιλίας είναι η εστίαση στη μείωση των 
εκπομπών από τα πλοία μέσω της μετάβασης σε πράσινα καύσιμα. Αυτό σημαίνει 
ένα επιπλέον οικονομικό φορτίο για τους πλοιοκτήτες και απαιτεί επίσης επιπλέον 
χρόνο για τη δοκιμή νέων τεχνολογιών. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αρκετές 
έτοιμες εναλλακτικές λύσεις. Τα πράσινα προϊόντα κοστίζουν περισσότερο. 
Υιοθεσία εναλλακτικών καυσίμων σημαίνει επιπλέον κόστος, ειδικά κατά τη 
μεταβατική περίοδο. Οι ναυλωτές και άλλοι ναυτιλιακοί πελάτες έχουν επί του 
παρόντος περιορισμένη επιθυμία για πρόσθετο κόστος. Οι ναυτιλιακές εταιρείες 
παραμένουν απρόθυμες να πραγματοποιήσουν επενδύσεις σε green fuels, τις 
οποίες οι μέτοχοί τους θεωρούν ακατάλληλες. 

Tου Ιωάννη Εμμανουήλ Κοκαράκη,
Technical Director, HBSA Zone Bureau Veritas 

Οι ναυτιλιακές εταιρείες βασίζονται σε μεγάλο 
βαθμό σε δάνεια, τα οποία αποτελούν περίπου 
το 70% του κεφαλαίου στον τομέα. Οι μικρότε-
ροι ιδιοκτήτες πλοίων θεωρούν ότι είναι ιδιαίτε-
ρα δύσκολο να λάβουν χρηματοδότηση για νέα 
πλοία, πόσω μάλλον για πιο βιώσιμες εναλλακτι-

κές λύσεις, διότι οι χρηματοδότες τις θεωρούν 
σήμερα οικονομικά και λειτουργικά πιο επικίνδυ-
νες. Οι πρόσφατες πρωτοβουλίες για την πράσι-
νη χρηματοδότηση, όπως οι «Αρχές του Ποσει-
δώνα», αποτελούν σημαντικά σημάδια προόδου. 
Η έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τις εκπομπές 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ



εμποδίζει τη λήψη αποφάσεων. Τέτοια δεδομέ-
να δεν είναι διαθέσιμα σήμερα, καθώς η αναφορά 
εκπομπών πραγματοποιείται μόνο για κανονιστι-
κούς σκοπούς και παραμένει σε μεγάλο βαθμό 
εμπιστευτική. Η έλλειψη δεσμευτικών ρυθμίσεων 
για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα περιορί-
ζει την πρόοδο της απανθρακοποίησης. Η ναυτιλία 
δεν εφαρμόζει σημαντικές αλλαγές χωρίς νέους 
κανονισμούς. Η θέσπιση κανονισμών από τον ΙΜΟ 
είναι μια αργή και περίπλοκη διαδικασία, με πολλά 
συγκρουόμενα συμφέροντα. Η βιομηχανία ανησυ-
χεί ότι η κακή ευθυγράμμιση της παγκόσμιας και 
τοπικής νομοθεσίας μπορεί να οδηγήσει σε ανο-
μοιόμορφο πεδίο ανταγωνισμού. Εάν η υιοθεσία 
κανονισμών από τον ΙΜΟ καθυστερήσει, υπάρχει 
κίνδυνος να κινηθούν πρώτα οι περιφερειακοί και 
τοπικοί φορείς, δημιουργώντας ένα άνισο και περί-
πλοκο ρυθμιστικό τοπίο. Αυτό θα προκαλέσει ζητή-
ματα ανταγωνιστικότητας και θα αυξήσει το κόστος 
συμμόρφωσης. 
Οι αποφάσεις των χερσαίων τομέων της οικονομί-
ας θα επιδράσουν σημαντικά στη βιωσιμότητα των 
green fuels στη ναυτιλία. Είναι συνήθης η εφαρμογή 
νέων τεχνολογιών πρώτα στην ξηρά προτού υιοθε-
τηθούν στη ναυτιλία, όπως οι πλυντρίδες καυσαερί-
ων και η τεχνολογία Carbon Capture & Storage. Τα 
νέα καύσιμα πιθανότατα θα κοστίζουν περισσότε-
ρο και θα υπάρχει ανταγωνισμός για την προμήθειά 
τους με άλλες βιομηχανίες. 
Ο παγκόσμιος στόλος είναι κατανεμημένος σε πολ-
λές μικρές εταιρείες, γεγονός που περιπλέκει τη 

λήψη αποφάσεων σχετικά με τις νέες τεχνολογίες. 
Οι καρυφαίοι πλοιοκτήτες ελέγχουν λιγότερο από 
20% της συνολικής χωρητικότητας. Ίσως εξαίρεση 
αποτελεί η ναυτιλία εμπορευματοκιβωτίων, όπου 
παρατηρείται μεγαλύτερη πρόοδος στη χρήση και 
στον προγραμματισμό χρήσης εναλλακτικών καυσί-
μων. Δεν υπάρχει, συνεπώς, συναίνεση στον κλάδο. 
Οι διάφορες μορφές ιδιοκτησίας των ναυτιλιακών 
εταιρειών οδηγούν σε διαφορετικά μονοπάτια στην 
επίτευξη των στόχων της απανθρακοποίησης. Επι-
πρόσθετα, υπάρχει ασάφεια στην υπευθυνότητα 
προμήθειας καυσίμων. Μεταξύ πλοιοκτήτη και ναυ-
λωτή παρεμβάλλονται πολλά ενδιαφερόμενα μέρη, 
όπως μεσίτες, μεταφορείς εμπορευμάτων, διαχειρι-
στές πλοίων. Το καυτό ερώτημα είναι ποιος θα κάνει 
την επένδυση. Η ταχύτητα και οι χρόνοι άφιξης στο 
λιμάνι υπαγορεύονται από ναυλοσύμφωνα και κατά 
γενική παραδοχή είναι άκαμπτοι και αποθαρρύ-
νουν τις βελτιώσεις. Οι πλοιοκτήτες είναι υπεύθυνοι 
για επενδυτικές αποφάσεις σε νέα καύσιμα, αλλά 
σπάνια αποκομίζουν τα οφέλη της προκύπτουσας 
οικολογικής αποτελεσματικότητας και οικονομικής 
βελτίωσης.
Η έλλειψη σαφήνειας σχετικά με τα μελλοντικά 
καύσιμα και η τεχνολογική αβεβαιότητα έχουν επι-
δεινώσει τον συντηρητισμό, με συνέπεια την απρο-
θυμία επενδύσεων σε εναλλακτικά καύσιμα, για να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος κλειδώματος σε μια λανθα-
σμένη τεχνολογία, γνωστή ως stranded asset. Απα-
ραίτητη προϋπόθεση για αποφυγή τέτοιων λαθών 
είναι η βελτίωση της ευελιξίας στη σχεδίαση των 
πλοίων και στα συστήματα πρόωσης, ώστε να επι-
τρέπουν την εναλλαγή μεταξύ καυσίμων με χαμηλό 
κόστος μετασκευών. Αναφέρεται το παράδειγμα 
των μηχανών πρόωσης ΜΑΝ, οι οποίες μπορούν να 
κάψουν αμμωνία με σχετικά μικρή επένδυση από 
μηχανή LNG και ακόμα ευκολότερα από τον θερ-
μοδυναμικό της εξάδελφο και μηχανή LPG.
Η διάρκεια ζωής των πλοίων είναι μεγάλη. Απαιτείται 
δε σημαντικός χρόνος για την ανανέωση των υπαρ-
χόντων στόλων. Ακόμα και αν υπήρχε σήμερα ένα 
βιώσιμο καύσιμο, η μετατροπή και η προσαρμογή 
του παγκόσμιου στόλου σε αυτό θα διαρκέσει του-
λάχιστον είκοσι χρόνια. Η Ρώμη δεν χτίστηκε σε 
μία μέρα. Οι αποφάσεις για την τεχνολογική τελει-
οποίηση βιώσιμων εναλλακτικών καυσίμων πρέπει 
να ληφθούν το συντομότερο δυνατό. Η βιομηχανία 
παραγωγής πρέπει να βελτιώσει την επιχειρησιακή 
της αποδοτικότητα, τη χρησιμοποίηση ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας στην παραγωγή. 
Η αλυσίδα ανεφοδιασμού εναλλακτικών καυσίμων 
παραμένει περιορισμένη, καθώς οι πάροχοι και οι 
διαχειριστές των πλοίων περιμένουν ο ένας τον 
άλλο για να πραγματοποιήσουν επενδύσεις σε οικο-
λογικά πλοία και υποδομές. Μόνο όταν η νομοθε-
τική και τεχνολογική αβεβαιότητα, σχετικές με τα 
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καύσιμα, απομακρυνθούν, αναμένεται να γίνουν 
επενδύσεις από τα λιμάνια και τους πλοιοκτήτες 
σε νέες τεχνολογίες. Η μετάβαση στα green fuels 
δεν θα γίνει πρώτα στα χρονοναυλωμένα πλοία, 
που απαιτούν συνεχή διαθεσιμότητα καυσίμων.
Τα εναλλακτικά καύσιμα που υποστηρίζουν τους 
στόχους του ΙΜΟ έχουν τεχνικούς περιορι-
σμούς, είναι μη αποδεδειγμένα και ορισμένα από 
αυτά θεωρούνται μη ασφαλή. Η πλειοψηφία θεω-
ρεί το LNG καύσιμο μετάβασης παρά μια μόνιμη 
λύση. Η υιοθέτησή του αυξάνεται, παρά τον κίν-
δυνο εκπομπών άκαυστου μεθανίου. 
Το υδρογόνο και η αμμωνία έχουν σημαντικά 
χαμηλή ενεργειακή πυκνότητα, που επιτάσσει 
συχνότερες στάσεις ανεφοδιασμού και μειωμέ-
νο χώρο φορτίου. Η πρόκληση αποθήκευσης θα 
μπορούσε να αντισταθμιστεί με χρήση κυψελών 
καυσίμου. Όμως, η τεχνολογία κυψελών καυσίμου 
είναι ακόμη ανώριμη. Η αμμωνία και το υδρογόνο 
έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Το υδρογό-
νο απαιτεί περισσότερο όγκο αποθήκευσης από 
την αμμωνία. Η αμμωνία είναι τοξική και αναφλέ-
γεται δύσκολα. Στη μάχη ενάντια στην κλιματική 

αλλαγή, το πράσινο υδρογόνο θα μπορούσε να 
βοηθήσει τις χειρότερες ρυπογόνες βιομηχανίες 
στον κόσμο να μειώσουν τις εκπομπές άνθρακα. 
Οι τρεις κύριες επιλογές παραγωγής υδρογόνου 
είναι ηλεκτρόλυση που τροφοδοτείται από ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας, η λήψη του λεγόμενου 
μπλε υδρογόνου από φυσικό αέριο, κατακρατώ-
ντας το CO2, και ηλεκτρόλυση με πυρηνική ηλε-
κτρική ενέργεια. 
Η μεθανόλη είναι η απλούστερη αλκοόλη. Χρη-
σιμοποιείται κυρίως σε βιομηχανικές εφαρμο-
γές, θεωρείται ασφαλέστερη από το ντίζελ, το 
υδρογόνο ή άλλες εναλλακτικές λύσεις και είναι 
βιοαποικοδομήσιμη στο νερό. Είναι ένα υγρό 
καύσιμο, επομένως το ήδη διαθέσιμο παγκόσμιο 
δίκτυο μεταφοράς και διανομής θα χρειαζόταν 
μόνο μικρές τροποποιήσεις για να το υποστηρί-
ξει. Το κόστος της είναι ανταγωνιστικό σε σχέση 
με τη βενζίνη. Μπορούμε να παραγάγουμε πρά-
σινη μεθανόλη συνδυάζοντας αιολική και ηλια-
κή ενέργεια, CO2 και νερό. Η μεθανόλη είναι ο 
τρόπος αποθήκευσης και μεταφοράς αιολικής 
και ηλιακής ενέργειας. Η πρόκληση με τις ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας δεν είναι το κόστος 
παραγωγής που συνεχίζει να μειώνεται, αλλά το 
κόστος αποθήκευσης και μεταφοράς. 
Τα πυρηνικά καύσιμα προσφέρουν υψηλή πυκνό-
τητα ισχύος με χαμηλές και σταθερές τιμές καυ-
σίμου, πολύ χαμηλές εκπομπές θερμοκηπίου και 
ικανότητα λειτουργίας για μεγάλα χρονικά δια-
στήματα χωρίς ανεφοδιασμό. Η πυρηνική πρό-
ωση επιτυγχάνεται μέσω ενός μικρού πυρηνικού 
αντιδραστήρα θέρμανσης νερού με δημιουργία 
ατμού. Είναι η μόνη λύση που υπάρχει σήμερα 
που θα μπορούσε να εφαρμοστεί σχετικά γρή-
γορα. Στη σύλληψη μετά την καύση, το CO2 
κατακρατείται από τα καυσαέρια με διάφορους 
τρόπους, κυρίως μέσω αντίδρασης με αμίνες. Η 
τεχνολογία δεν χρησιμοποιείται επί του παρό-
ντος σε πλοία. Το CO2 που κατακρατήθηκε μετά 
από συμπίεση και ψύξη υγροποιείται και μπορεί 
να αποθηκευτεί ευκολότερα. Το υγροποιημένο 
CO2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παρασκευή 
μεθανόλης ή μεθανίου. Μειονέκτημα της μεθό-
δου είναι η απαιτούμενη έκταση της εγκατάστα-
σης. Αν το CO2 πωληθεί, το κόστος της CCS 
φτάνει σε ανεκτά όρια της τάξης των $20-40 ανά 
τόνο κατακρατηθέντος CO2. Το παραχθέν καύ-
σιμο είναι ουδέτερο ανθρακικά και, αν κατακρα-
τηθεί το CO2 από την καύση του, είναι αρνητικού 
ισοζυγίου άνθρακα. Η εφαρμογή της μεθόδου 
CCS αναμένεται να κάνει το LNG μόνιμη λύση, η 
οποία σε κάποια χρονική στιγμή θα συμπληρωθεί 
αναπόφευκτα από την εφαρμογή της πυρηνικής 
ενέργειας στην πρόωση.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
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Το LNG στην παλέτα των πράσινων 
καυσίμων και της πράσινης ναυτιλίας

Γνωρίζοντας καλά την προοπτική του LNG ως ναυτιλιακού καυσίμου, δεν μπορώ 
να παραβλέψω τις αδυναμίες του στο πλαίσιο ενός κόσμου απαλλαγμένου από 
τον άνθρακα. Το ερώτημα λοιπόν παραμένει: Μπορεί το LNG να είναι το κύριο 
καύσιμο μετάβασης, επεκτείνοντας τη διάρκεια ζωής του κατά την ενεργειακή 
μετάβαση ή και πέρα από αυτήν;

Tου Παναγιώτη Μήτρου,
Global Gas Segment Manager, Marine & Offshore, Lloyd’s Register

Ως καύσιμο το LNG αποτελεί ήδη μια ώριμη 
τεχνολογία, η οποία ικανοποιεί τον κανονισμό 
μείωσης του άνθρακα στο τρίτο και τέταρτο στά-
διο εφαρμογής του Δείκτη Σχεδιασμού Ενεργεια-
κής Απόδοσης (EEDI) του Διεθνούς Οργανισμού 
για τη Ναυτιλία (ΙΜΟ). Επίσης κατέχει εξέχουσα 
θέση ως το πλέον ενδεδειγμένο καύσιμο για χρή-
ση σε περιοχές που πιθανόν να χαρακτηριστούν 
«Περιοχές Ελέγχου Εκπομπών Αερίων Ρύπων», 
όπως η Μεσόγειος, αλλά και γενικότερα σε ειδικά 
πλαίσια εμπορικής δραστηριότητας, όπως η ναυ-

τιλία μικρών αποστάσεων, χάρη στο εξαιρετικό 
προφίλ εκπομπών του στο πλαίσιο της τοπικής 
ρύπανσης, δηλαδή στους ρύπους που δεν σχετί-
ζονται με την κλιματική αλλαγή.
Επιπλέον, οι νέες παραγγελίες πλοίων με καύσιμο 
LNG συνοδεύονται από επαρκείς εγγυήσεις για 
κατάλληλες υποδομές ανεφοδιασμού παγκοσμίως 
σε πολλά κύρια αλλά και περιφερειακά λιμάνια. Η 
μεγάλη προσφορά του LNG συνδυασμένη με το 
γεγονός ότι ως καύσιμο είναι λιγότερο ευπαθές 
στις γεωπολιτικές μεταβολές και χαρακτηρίζεται 
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από μια νέα εφοδιαστική αλυσίδα bunkering που 
με τον χρόνο αποπληρώνεται και γίνεται όλο και 
πιο ανταγωνιστική, δημιουργούν ένα περιβάλλον 
ευνοϊκό, με τάσεις συνεχούς βελτίωσης.
Ωστόσο, εκτός από υποστηρικτές, το LNG έχει 
και δεινούς επικριτές, που αμφισβητούν τη συμ-
βολή του στη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου. Η θεώρηση αυτή δεν είναι αβάσι-
μη, δεδομένου ότι, ακόμα και με τις πιο ευνοϊκές 
συνθήκες, το LNG δεν θα μπορούσε να επιτύ-
χει μείωση μεγαλύτερη της τάξης του 30% χωρίς 
άλλα μέτρα, ενώ ακόμα και μικρή διαφυγή μεθανί-
ου μπορεί να αναιρέσει τα όποια οφέλη, οδηγώ-
ντας ακόμα και σε αρνητικό κλιματικό πρόσημο 
στη χρήση αυτού του καυσίμου.
Είναι ακριβώς αυτές οι εκπομπές και η διαφυγή 
μεθανίου που το κάνουν λιγότερο ανταγωνιστι-
κό έναντι καυσίμων μηδενικού αποτυπώματος, 
όπως η αμμωνία και το υδρογόνο, αλλά ακόμα 
και ουδέτερου αποτυπώματος, όπως η μεθανόλη 
και τα βιοκαύσιμα.
Ως διαφυγή ορίζουμε την έκλυση άκαυστου μεθα-
νίου κατά τη διάρκεια της καύσης στον κινητήρα, 
ενώ με τον όρο «εκπομπές» εννοούμε όλες τις 
πιθανές διαρροές μεθανίου σε όλη την εφοδιαστι-
κή αλυσίδα. Η αποφυγή των ρύπων μεθανίου έχει 
μεγάλη σημασία αν αναλογιστούμε ότι ισοδυναμεί 
με 36 έως 90 φορές στο διοξείδιο του άνθρακα, 
ανάλογα με τον ορίζοντα εκτίμησης και αν αυτός 
θα είναι 100 ή 20 χρόνια αντίστοιχα. Χωρίς αμφι-

βολία, το ζήτημα αυτό ίσως είναι το πιο κρίσιμο για 
την τύχη του LNG ως ναυτιλιακού καυσίμου.
Σήμερα, ωστόσο, έχουμε τεχνολογίες μηχανών 
που ουσιαστικά λύνουν το πρόβλημα, ενώ όλες οι 
υπάρχουσες κύριες τεχνολογίες έχουν βελτιωθεί 
σημαντικά, με περισσότερες λύσεις να μπαίνουν 
στο τραπέζι, όπως καταλύτες και μετατροπείς 
του μεθανίου κατά την εξαγωγή των καυσαερίων. 
Επιπλέον, εταιρείες αερίου έχουν αρχίσει να βελ-
τιώνουν τις εκπομπές μεθανίου, ενώ παρακολου-
θούν τα δίκτυά τους και αναζητούν λύσεις που 
θα βελτιώσουν περαιτέρω τις επιδόσεις τους σε 
αυτόν τον τομέα.
Παρ’ όλα αυτά, παραμένει μια αδυναμία που 
σχετίζεται με την έλλειψη κινήτρων. Η έρευνα, η 
ανάπτυξη και η εφαρμογή τέτοιων λύσεων συνε-
πάγονται κόστος, το οποίο θα πρέπει να μετα-
φερθεί στους τελικούς χρήστες.

Εκτίμηση κύκλου ζωής

Ένα ακόμα στοιχείο αβεβαιότητας για το LNG 
έγκειται στο ότι στο εγγύς μέλλον η κλιματική 
επίδοση των ναυτιλιακών καυσίμων αναμένεται 
να μετράται στη βάση του συνολικού κύκλου 
ζωής και από την εξόρυξη μέχρι και την καύ-
ση (Lifecycle Analysis on a Well to Wake basis). 
Αυτό το πλαίσιο, σε μια πρώτη ματιά, δείχνει πιο 
δυσμενές για το LNG, αλλά πόσο ακριβές είναι 
αυτό το συμπέρασμα; Πράγματι, το προφίλ του 
LNG από την εξόρυξη μέχρι το πλοίο (Well to 
Tank) είναι χειρότερο από αυτό των συμβατικών 
καυσίμων, αναιρώντας μέρος του οφέλους από 
τον καλύτερο λόγο εκπομπών άνθρακα αλλά και 
της αποδοτικότερης καύσης του.
Οι υποστηρικτές του LNG, ωστόσο, δεν χάνουν 
την αισιοδοξία τους, και αυτό δικαιολογείται από 
μερικά πολύ βάσιμα επιχειρήματα. O κύκλος ζωής 
αυτού του καυσίμου επιδέχεται σημαντικές βελτι-
ώσεις. Εκτός από το ζήτημα της αποφυγής εκπο-
μπών μεθανίου, η χρήση οικολογικών μεθόδων 
υγροποίησης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
(green liquefaction) αλλά πάνω απ’ όλα ο βελτιω-
μένος κύκλος ζωής πολλών κοιτασμάτων αερίου 
όπως στις ΗΠΑ ή στο Κατάρ μπορούν, εφόσον 
προσμετρηθούν, να βελτιώσουν σημαντικά το 
προφίλ του μέχρι και το συνολικό 30%. Ως συνέ-
πεια αυτού, μπορούμε να πούμε ότι όλα τα LNG 
δεν είναι ίδια και ότι σημαντικό κριτήριο ποιότη-
τάς του θα αποτελέσει στο μέλλον το ειδικό απο-
τύπωμα της συγκεκριμένης ποσότητας, που θα 
παραλαμβάνεται στο πλοίο ως συνέπεια της εφο-
διαστικής αλυσίδας από την οποία προέρχεται.
Οι μεγάλες ευκαιρίες για το LNG, όμως, ακουν σε 
τρεις ισχυρές προοπτικές. Κατ’ αρχάς η χρήση 
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βιομεθανίου ή βιοαερίου σε μικρές ή μεγαλύτε-
ρες συγκεντρώσεις μπορεί να βελτιώσει σημαντι-
κά το αποτύπωμα του άνθρακα. Το βιοαέριο έχει 
ακριβώς το ίδιο μόριο μεθανίου, μπορεί δε να 
επιτύχει και βελτιωμένη ποιότητα καύσης (αριθ-
μός μεθανίου), αφού φιλτράρεται κατά την παρα-
γωγή του. Παράγεται από κάθε είδος βιομάζας 
και αποβλήτων, αντίθετα με άλλα βιοκαύσιμα, και 
σε ορισμένες νομοθεσίες, όπως στην Ευρώπη, 
του προσδίδεται αρνητικό αποτύπωμα άνθρακα 
με βάση τον τρόπο παραγωγής του.
Μια άλλη μορφή μεθανίου θα αποτελέσει στο 
μέλλον το συνθετικό ή πράσινο μεθάνιο, που θα 
παράγεται από την τεχνητή, χημική συνένωση 
καθαρού υδρογόνου, προερχόμενου από ηλε-
κτρόλυση, με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας και άνθρακα που μπορεί να προέλθει από 
συστήματα δέσμευσης άνθρακα.
Και για τις δύο μορφές καθαρού μεθανίου, τόσο 
του βιομεθανίου όσο και του συνθετικού μεθανί-
ου, πολλά θα κριθούν από την έγκαιρη υιοθέτηση 
και ανάπτυξη της παραγωγής, την προσφορά και 
το ενδιαφέρον άλλων τομέων για την απορρόφησή 
τους και εν τέλει την τιμή τους για τη ναυτιλία.
Η τρίτη προοπτική για το LNG, που είναι κοινή 
για όλα τα ορυκτής προέλευσης καύσιμα, είναι η 
ανάπτυξη τεχνολογίας δέσμευσης, αποθήκευσης 
και χρήσης άνθρακα στο πλοίο. Η τεχνολογία 
αυτή, που μπορεί να θυμίζει λίγο τα scrubbers, 
αποσκοπεί στη δέσμευση του διοξειδίου του 
άνθρακα και στην εκφόρτωση σε λιμένες ή στη 
διαχείρισή του πάνω στο πλοίο. Είναι μια ώριμη 
τεχνολογία στην ξηρά, αλλά σε εμβρυϊκό στάδιο 
σε θαλάσσιες εφαρμογές. Θα μπορέσει πιθανώς, 
ωστόσο, να είναι πολύ ανταγωνιστική εκεί που 
η κλίμακα και η συνέργεια λιμένα, ναυλωτή και 
πλοιοκτήτη θα ενισχύσουν τη σκοπιμότητα.

Με βάση όλα τα παραπάνω, μπορούμε να πούμε 
ότι το LNG παραμένει το μόνο ώριμο εναλλα-
κτικό καύσιμο με ευρεία εφαρμογή, που μπορεί 
σημαντικά να συμβάλει στους στόχους του ΙΜΟ 
για την κλιματική συμμόρφωση αυτή τη δεκα-
ετία. Μπορεί δε χειροπιαστά να επεκτείνει τη 
διάρκεια ζωής ενός πλοίου έναντι των συμβα-
τικών καυσίμων. Η διάρκεια ζωής του θα κριθεί 
από θέματα όπως οι εκπομπές μεθανίου και 
η εκτίμηση κύκλου ζωής καθώς και την έκβα-
ση των πραγμάτων για τις βασικές προοπτικές 
του, το βιοαέριο, το συνθετικό μεθάνιο και την 
πιθανή υιοθέτηση συστημάτων δέσμευσης, απο-
θήκευσης και χρήσης άνθρακα. Οι τεχνολογικές 
και οι κανονιστικές εξελίξεις θα κρίνουν πολλά 
σε όλους τους παραπάνω παράγοντες, ωστόσο 
το LNG, εκτός από επικριτές, έχει και πολλούς 
και ισχυρούς υποστηρικτές, που είναι έτοιμοι 
και να επενδύσουν αλλά και να βελτιώσουν την 
προοπτική του.
Ως Lloyd’s Register, επενδύουμε κάθε ενέργεια 
και προσπάθεια στο να παρακολουθούμε και να 
συμβάλλουμε στις εξελίξεις και θεωρούμε ότι, 
μέχρι να υπάρξει μεγαλύτερη βεβαιότητα και 
το κανονιστικό και τεχνολογικό πλαίσιο να απο-
κρυσταλλωθεί περαιτέρω, μια καλά σχεδιασμένη 
εφαρμογή LNG σε μια νέα ναυπήγηση σήμερα, 
με προοπτική αποπληρωμής περίπου στο τέλος 
της δεκαετίας, δημιουργεί σαφές κλιματικό όφε-
λος, με πιθανώς θετικό οικονομικό αποτέλεσμα 
και ισχυρή και διαφοροποιημένη προοπτική.
Έτσι κι αλλιώς, πρέπει να έχουμε πάντα στο μυα-
λό μας ότι η ανταγωνιστικότητα είναι στο DNA 
της ναυτιλίας και πάντα σε πλαίσια συμμόρφω-
σης με τους ισχύοντες κανονισμούς, όσο πιο 
«πράσινη» και αν φαντάζει μια λύση, στο τέλος 
όλα κρίνονται στον λογαριασμό.



Read more about Hull Skating Solutions on jointherevhullution.com

Jotun Hull Skating Solutions
Always clean hull – For the most challenging operations
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The HullSkater is a revolutionary onboard solution specially developed for  
proactive cleaning. Together with the premium antifouling SeaQuantum Skate, Jotun Hull 

Skating Solutions will maintain a clean hull, even in the most challenging operations.

Operational needs arising from a dynamic market in combination with challenging environmental conditions 
increase the risk of fouling. The end-result being increased fuel cost and Green House Gas emissions. To combat 
fouling, Jotun Hull Skating Solutions is engineered to keep the hull fouling-free at all times. This groundbreaking 

approach is now in the final verification stage, in collaboration with leading industry partners.
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Ποια τα μελλοντικά καύσιμα 
της ναυτιλίας;

Προσπαθώντας να απαντήσουμε και στην ερώτηση του «Ενός Τρισεκατομμυρίου», 
η MAN Energy Solutions ανακοίνωσε πρόσφατα τον οδικό χάρτη για κινητήρες  
που μπορούν να χρησιμοποιήσουν νέα καύσιμα, μεταξύ αυτών και την αμμωνία,  
έως το 2024. 

Tου Διονύση Χριστοδουλόπουλου,
Managing Director της MAN Energy Solutions Hellas Ltd.

Ενταγμένοι στο «Getting to Zero» από τον 
Σεπτέμβριο του 2019, σκοπός μας είναι να βοη-
θήσουμε στην ανάπτυξη πλοίων μηδενικών εκπο-
μπών έως το 2030 μαζί με τους βιομηχανικούς 
μας εταίρους. Έχοντας κατανοήσει την ανάγκη να 
συνεργαστούμε με μια ευρεία ομάδα συνεργατών 
της βιομηχανίας, για να επιτύχουμε αυτή τη στρα-
τηγική, το Getting to Zero Coalition αποτελεί τον 
ιδανικό συνδυασμό. Στη ναυτιλία, η MAN Energy 
Solutions έχει τοποθετηθεί δημόσια υπέρ μιας 
«μετάβασης/αλλαγής στη θαλάσσια ενέργεια» 
εδώ και αρκετό καιρό, η οποία βασίζεται στην 
αυξημένη χρήση καυσίμων χαμηλών εκπομπών. Για 
εμάς, το μονοπάτι για την απεξάρτηση της θαλάσ-

σιας οικονομίας από τον άνθρακα ξεκινά με την 
απαλλαγή των καυσίμων από τον άνθρακα.
Η 1η Ιανουαρίου του 2020 σηματοδοτήθηκε ως 
ημέρα-ορόσημο για τη ναυτιλιακή βιομηχανία. 
Από εκείνη την ημερομηνία, όλα τα πλοία δεσμεύ-
τηκαν από τους νέους κανόνες του ΙΜΟ για τον 
περιορισμό της χρήσης καυσίμων υψηλής περιε-
κτικότητας σε θείο. Ενώ η συμμόρφωση σε αυτές 
τις νέες συνθήκες ήταν σχετικά απλή για τους 
εφοπλιστές, η απαλλαγή από τις υπόλοιπες επιβα-
ρυντικές εκπομπές αποδεικνύεται δυσκολότερη 
δοκιμασία και συνεπώς απαιτείται άμεση αφύ-
πνιση και δράση. Ως εκ τούτου, τα πλοία που θα 
λειτουργούν από το 2030 και θα παραμείνουν στη 
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θάλασσα έως το 2050 
πρέπει να μειώσουν 
τις συνολικές ετήσιες 
εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 
τουλάχιστον 50% στο 
σύνολό τους. Τα πιθα-
νά καύσιμα μηδενικού 
άνθρακα περιλαμβά-
νουν εναλλακτικά καύ-
σιμα, όπως το συνθετι-
κό μεθάνιο, το «πράσι-
νο» υδρογόνο και την 
αμμωνία. Από αυτή την 
άποψη, δημιουργείται 
μια αβεβαιότητα, διότι 
όλοι συνειδητοποιούν 
την επιτακτική ανάγκη 
για αλλαγές, και αυτό 
που καθίσταται σαφές 
είναι πως η λύση δεν 
είναι μοναδική.

Ως πιθανό καύσιμο μηδενικού άνθρακα, η αμμω-
νία αποτελεί μια ενδιαφέρουσα υποψηφιότητα. 
Πράγματι, ο DNV GL το 2019 δήλωσε πως η 
αμμωνία είναι η πιο πολλά υποσχόμενη επιλογή 
καυσίμου ουδέτερου άνθρακα για τα νεότευκτα 
πλοία. Δεδομένου ότι μεγάλες ποσότητες αμμω-
νίας μπορούν να ανευρεθούν σε όλο τον κόσμο, 
μπορούμε να μιλάμε για ένα αρκετά καθιερωμένο 
εμπόρευμα με εισαγωγές και εξαγωγές σε περί-
που 120 λιμάνια παγκοσμίως, ορισμένα εκ των 
οποίων φέρουν και εγκαταστάσεις αποθήκευσης. 
Επομένως, η χρήση αμμωνίας για την τροφοδο-
σία πλοίων θα ήταν ένα φυσικό βήμα, λαμβάνο-
ντας υπόψη τις υπάρχουσες υποδομές. 
Οι εταιρείες που ήδη παράγουν και διανέμουν την 
αμμωνία σε όλο τον κόσμο γνωρίζουν καλά την 
τεχνολογία της και έχουν ως κίνητρο την ταχύ-
τατη ανάδειξή της, καθώς αποτελεί μια βιώσιμη 
τεχνολογία που θα μπορούσε να προσφέρει νέες 
επιχειρηματικές ευκαιρίες. Κατά τη συζήτηση για 
μελλοντικά καύσιμα, η αναγκαιότητα καθαρών καυ-
σίμων χωρίς θείο έρχεται πρώτη, όμως παράλληλα 
θα πρέπει να εξεταστεί και το αποτύπωμα του διο-
ξειδίου του άνθρακα –CO2– των ίδιων καυσίμων.
Σε αυτό το πλαίσιο, αξίζει να διερευνηθούν οι 
λεγόμενες λύσεις power-to-X, όπου τα καύσι-
μα παράγονται από βιώσιμες πηγές ενέργειας.  
Η αμμωνία στην αγορά σήμερα δεν περιέχει 
CO2, αλλά βασίζεται περισσότερο στα ορυκτά 
καύσιμα. Η παραγωγή της πράσινης αμμωνίας 

συνεπάγεται λήψη ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία 
δημιουργείται από ανανεώσιμες πήγες ενέργειας, 
αντίδραση του υδρογόνου με το άζωτο – για την 
παραγωγή αμμωνίας. Αυτό που είναι ενδιαφέρον 
στη διαδικασία αυτή είναι η απουσία του στοι-
χείου του άνθρακα, καθιστώντας το ένα καύσιμο 
μηδενικού άνθρακα.
Υπάρχουν ορισμένα εμπόδια, ωστόσο, για την 
αμμωνία και την πράσινη αμμωνία –όπως συμ-
βαίνει αντίστοιχα και με το μεθάνιο (πράσινο ή 
συνθετικό)– και αυτό έγκειται στο γεγονός πως 
είναι σχετικά κοστοβόρα σε σύγκριση με τα ορυ-
κτά καύσιμα. Ωστόσο, ακόμα και αν το κόστος της 
μεταφοράς εμπορευμάτων διά θαλάσσης αυξη-
θεί στο μέλλον λόγω της εισαγωγής καυσίμων 
μηδενικού άνθρακα, θα εξακολουθεί να είναι η 
πιο αποτελεσματική μέθοδος, καθώς τίποτα δεν 
μπορεί να ανταγωνιστεί τη ναυτιλία όσον αφορά 
τη μεταφορά εμπορευμάτων. Αυτό που πρέπει να 
κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε συνασπισμούς 
παγκοσμίως και να ζητήσουμε από τον ΙΜΟ να 
υποστηρίξει έναν φόρο CO2 και στη συνέχεια 
να διοχετεύσει τα χρήματα στην ανάπτυξη R&D 
και σε έργα εγκαταστάσεων διάθεσης, αναπτύσ-
σοντας λύσεις για την αλυσίδα εφοδιασμού και 
την παραγωγή μεγάλης κλίμακας αυτών των τύπων 
καυσίμων.
Έχοντας επαρκέστατη τεχνογνωσία στην ανά-
πτυξη κινητήρων που λειτουργούν με εναλλα-
κτικά καύσιμα, αναπτύξαμε πλοία υπερωκεάνιας 
δραστηριότητας, κάνοντας χρήση LNG, μεθανό-
λης, αιθανίου και υγραερίου. Σε μελέτη που δημο-
σιοποιήθηκε στα τέλη του 2019 τονίστηκε πως η 
τεχνολογία του δίχρονου ναυτικού κινητήρα της 
αμμωνίας αποτέλεσε μια πρόσθετη τεχνολογία 
της ηλεκτρονικής μηχανής παρόμοια με τις προ-
ηγούμενες ιδέες για κινητήρες ψεκασμού υγρού 
αερίου προπανίου (ME-LGIP) και για κινητήρες 
έγχυσης υγρού αερίου μεθανόλης (ME-LGIM).
Η ανάπτυξη τέτοιων κινητήρων έχει ήδη αντι-
μετωπίσει προκλήσεις παρόμοιες με αυτές που 
δημιουργεί η αμμωνία –δηλαδή διάβρωση, τοξι-
κότητα και χαμηλή αναφλεξιμότητα– και φαίνε-
ται πως θα υπάρχει μικρή διαφορά μεταξύ ενός 
κινητήρα αμμωνίας και των ήδη προαναφερθέ-
ντων. Η δοκιμή κινητήρα πλήρους κλίμακας έχει 
προγραμματιστεί για το 2023, η επιτυχία της 
οποίας θα επιτρέψει την πρώτη παράδοση ενός 
κινητήρα με αμμωνία στην αγορά το 2024. Εργα-
ζόμαστε επίσης επιμελώς για ένα διπλό καύσιμο 
σε υπάρχοντες κινητήρες, που θα είναι διαθέσιμο 
από το α΄ τρίμηνο του 2025.
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Εκτός από τα νέα ναυτιλιακά καύσιμα χαμηλών 
εκπομπών τα οποία δοκιμάζονται συνεχώς, ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ανάπτυξη 
νέων, φιλικών προς το περιβάλλον, συστημάτων 
βοηθητικής πρόωσης. Τα τελευταία χρόνια έχουν 
υλοποιηθεί αρκετά προγράμματα τα οποία αφο-
ρούν τη χρήση ιστίων σε εμπορικά πλοία, για την 
παραγωγή βοηθητικής πρόωσης με μηδενικές 
εκπομπές. Τα ιστία αξιοποιούν την αιολική ενέρ-
γεια προκειμένου να παράγουν βοηθητική πρό-
ωση, μειώνοντας έτσι την κατανάλωση καυσίμου 
και τις εκπομπές. Αν και η χρήση των ιστίων δεν 
μπορεί σήμερα να αντικαταστήσει τους κινητήρες 
των πλοίων, παρ’ όλα αυτά αποτελεί μια αρκετά 
ενδιαφέρουσα βοηθητική λύση, η οποία θα μπο-
ρούσε να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με έναν 
κινητήρα διπλού καυσίμου ή ένα άλλο σύστημα 
κατανάλωσης καυσίμων χαμηλών εκπομπών, προ-
κειμένου να εξασφαλίσει την επιθυμητή μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Στις σελίδες που ακολουθούν παρουσιάζονται 
ορισμένες εναλλακτικές λύσεις πρόωσης των 
πλοίων, οι οποίες στο μέλλον θα μπορούσαν να 
συμβάλουν προκειμένου η ναυτιλία να μειώσει το 
περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.

Πράσινη 
ναυτιλία
Εναλλακτικές επιλογές για φιλικότερες 
προς το περιβάλλον τεχνολογικές καινοτομίες

Την τελευταία δεκαετία, η παγκόσμια ναυτιλιακή 
βιομηχανία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στο κομμάτι 
της ανάπτυξης νέων καυσίμων και τεχνολογιών μείωσης 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, προκειμένου 
να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι του ΙΜΟ για το 
2050. Η απανθρακοποίηση της ναυτιλίας αποτελεί ένα 
κρίσιμο ζήτημα της εποχής μας, η προσέγγιση του οποίου 
γίνεται μέσω της βελτιστοποίησης των λειτουργιών, της 
αναβάθμισης του σχεδιασμού και του εξοπλισμού των 
πλοίων και της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων χαμηλών 
εκπομπών.



Οι προοπτικές των κυψελών 
καυσίμου και του υδρογόνου ως 
βιώσιμων λύσεων για τη ναυτιλία

Η παγκόσμια ναυτιλία βρίσκεται αντιμέτωπη με την πρόκληση της τήρησης του 
χρονοδιαγράμματος που υιοθετήθηκε από τον ΙΜΟ και αφορά την απεξάρτησή 
της από τη χρήση καυσίμων που περιέχουν άνθρακα ή που έχουν προέλθει από 
μια αλυσίδα παραγωγής που περιέχει άνθρακα. Σύμφωνα με τον IMO, στόχος 
είναι η μείωση των εκπομπών ρύπων διοξειδίου του άνθρακα κατ’ ελάχιστον 40% 
μέχρι το 2030 και έως 70% μέχρι το 2050, ενώ η μείωση των συνολικών ρύπων 
που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου να είναι κατ’ ελάχιστον 50% 
μέχρι το 2050, σε σχέση με τα επίπεδα του 2008.

Tου Λάμπρου Νάκου,
Executive Director, Partner / BoD της Hydrus Engineering Ltd.

Στο πλαίσιο αναζήτησης βιώσιμων και μακρο-
χρόνιων λύσεων για τον περιορισμό των αερίων 
ρύπων, η παγκόσμια ναυτιλία εξετάζει όλο και 
περισσότερο τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας 
ως εναλλακτικού ναυτιλιακού καυσίμου. Η ηλε-
κτροκίνηση, με τη μορφή diesel-electric διατάξε-
ων, έχει μακρόχρονη παρουσία με συγκεκριμένες 
εφαρμογές στη ναυτιλία. Η ανάπτυξη μπαταριών 
νέας τεχνολογίας και η υιοθέτησή τους για ναυ-
τικές εφαρμογές φέρνει την ηλεκτροκίνηση των 
πλοίων όλο και πιο κοντά. Παρ’ όλα αυτά, υπάρ-
χουν βασικοί περιοριστικοί παράγοντες που 
περιμένουν απάντηση μέσω της συνεχώς ανα-
πτυσσόμενης τεχνολογίας, όπως είναι: πρώτον 
η πυκνότητα ισχύος των μπαταριών (kWh/kg ή 
kWh/m3), δεύτερον η διάρκεια ζωής και ο ρυθ-

μός γήρανσης των μπαταριών καθώς και, τρίτον, η 
δυνατότητα επαναφόρτισης με στόχο την αύξη-
ση της αυτονομίας του πλοίου.
Μια όχι και τόσο νέα τεχνολογία, αυτή των κυψελών 
καυσίμου, έρχεται να προτείνει λύσεις σε κάποιους 
από τους βασικούς περιοριστικούς παράγοντες 
της χρήσης των «συμβατικών» μπαταριών, κυρίως 
όσον αφορά τη διάρκεια ζωής, τη γήρανση, την 
επαναφόρτιση και την αυτονομία. Οι κυψέλες καυ-
σίμου ανακαλύφθηκαν το 1839 από τον Sir William 
Grove, ενώ έπαιξαν πρωτεύοντα ρόλο στη διαστη-
μική τεχνολογία τη δεκαετία του 1960. Αποτελούν 
συστήματα παραγωγής ενέργειας (δύο ηλεκτρόδια, 
ένας ηλεκτρολύτης και ο καταλύτης), χρησιμο-
ποιώντας το υδρογόνο ως βασικό καύσιμο, για τη 
σύνθεση νερού με την ταυτόχρονη ροή συνεχούς 
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ηλεκτρικού ρεύματος και την παραγωγή θερμότη-
τας. Η κατηγοριοποίηση των κυψελών καυσίμου 
γίνεται με βάση τον τύπο του ηλεκτρολύτη που 
χρησιμοποιείται για τη χημική αντίδραση της σύν-
θεσης του νερού. Ανάμεσα σε ένα πλήθος διαφο-
ρετικών τύπων κυψελών καυσίμου για διαφορετικές 
εφαρμογές, οι κυψέλες καυσίμου πολυμερισμένης 
μεμβράνης (PEMFC) έχουν ευρύτερη εφαρμογή 
κυρίως λόγω: α) της λειτουργίας τους σε σχετικά 
χαμηλές θερμοκρασίες (μειώνοντας τις απαιτή-
σεις σε συστήματα απαγωγής θερμότητας), β) του 
ικανοποιητικού βαθμού απόδοσης, γ) του μικρού 
χρόνου που απαιτείται για την έναρξη λειτουργίας 
και δ) της ικανοποιητικής πυκνότητας ισχύος. Μει-
ονεκτήματα των PEMFC είναι ο ακριβός καταλύτης 
(κυρίως λευκόχρυσος) και η ευαισθησία του συστή-
ματος σε χρήση υδρογόνου που δεν πληροί υψηλά 
κριτήρια καθαρότητας. Οι κυψέλες καυσίμου έχουν 
τη δυνατότητα της παράλληλης λειτουργίας, επιτρέ-
ποντας τη δημιουργία συστοιχιών (fuel cell stacks), 
ώστε να ικανοποιήσουν υψηλές ενεργειακές απαι-
τήσεις. Η χρήση των κυψελών καυσίμου αντί μπα-
ταριών περιορίζεται από τη χρονική απόκρισή τους 
σε άμεσες αλλαγές του απαιτούμενου φορτίου. Το 
πιο συνηθισμένο καύσιμο σε μια κυψέλη καυσίμου 
είναι το υδρογόνο, αν και μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν και άλλα καύσιμα με μεγάλη περιεκτικότητα 
σε υδρογόνο μέσω της διαδικασίας της αναμόρφω-
σης.
Σε μια προσπάθεια αντιγραφής της μεθόδου 
χρήσης του υδρογόνου από τη διαστημική βιο-
μηχανία (ήδη από τη δεκαετία του 1960), το 
υδρογόνο δοκιμάστηκε να χρησιμοποιηθεί στη 

ναυτιλία για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 
μέσω της χρήσης του ως καυσίμου σε συστοι-
χίες κυψελών καυσίμου (fuel cell stacks). Το 
υδρογόνο είναι ένα από τα απλούστερα στοιχεία, 
αποτελούμενο από ένα πρωτόνιο και ένα ηλε-
κτρόνιο (H2). Το υδρογόνο ως καθαρό στοιχείο 
δεν περιλαμβάνει άνθρακα, είναι άχρωμο, άοσμο, 
άγευστο, 14 φορές ελαφρύτερο από τον αέρα, μη 
τοξικό, μη οξειδωτικό, μη ερεθιστικό και μη ραδι-
ενεργό. Είναι επίσης και ένα από τα στοιχεία με 
τη μεγαλύτερη αφθονία, καταλαμβάνοντας πάνω 
από το 90% του σύμπαντος, παρ’ όλα αυτά σπά-
νια συναντάται σε καθαρή μορφή χωρίς προσμεί-
ξεις με άλλα στοιχεία. Γι’ αυτόν τον λόγο έχουν 
αναπτυχθεί διαφορετικές μέθοδοι παραγωγής 
υδρογόνου ανάλογα με τη βασική ουσία που βρί-
σκεται σε πρόσμειξη με το υδρογόνο. Οι μέθο-
δοι παραγωγής του υδρογόνου διαχωρίζονται σε 
θερμικές και ηλεκτροχημικές.
Οι θερμικές μέθοδοι αφορούν κυρίως την ανα-
μόρφωση υδρογονανθράκων (κυρίως φυσικού 
αερίου) με ατμό (παραγωγή «γκρι υδρογόνου») 
και την οξείδωση ή αεριοποίηση βαρέων υδρο-
γονανθράκων (όπως κάρβουνου, πετρελαίου ή 
βιομάζας) με ατμό και οξυγόνο υπό πίεση (παρα-
γωγή «καφέ υδρογόνου»). Και στις δύο περιπτώ-
σεις η απαιτούμενη ενέργεια για την παραγωγή 
του υδρογόνου προέρχεται από τη θερμική 
ενέργεια του ατμού. Η παραγωγή του υδρογόνου 
συνοδεύεται με εκπομπή ρύπων διοξειδίου του 
άνθρακα (λόγω κατανάλωσης 20-30% του υδρο-
γονάνθρακα), ενώ μπορεί να γίνει κυρίως κεντρι-
κά (μαζικά), σε συνδυασμό με δίκτυο διανομής 
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και σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις τοπικά 
(κατανεμημένα) για απευθείας χρήση. Στις περι-
πτώσεις που επιτυγχάνεται δέσμευση και απο-
θήκευση των παραγόμενων ποσοτήτων ρύπων 
διοξειδίου του άνθρακα, με χρήση κατάλληλων 
τεχνολογιών, το παραγόμενο υδρογόνο χαρακτη-
ρίζεται και ως «μπλε υδρογόνο».
Οι ηλεκτροχημικές μέθοδοι αφορούν την ηλε-
κτρόλυση του νερού με χρήση ηλεκτρικής ενέρ-
γειας που προέρχεται από α) την καύση υδρο-
γονανθράκων (παραγωγή γκρι ή μπλε υδρογόνου 
όπως στην περίπτωση των θερμικών μεθόδων) 
ή β) από τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας (όπως αιολική, ηλιακή, υδροδυναμική). Στη 
δεύτερη περίπτωση, η παραγωγή του υδρογόνου 
συνοδεύεται από μηδενικές εκπομπές ρύπων και 
το παραγόμενο υδρογόνο χαρακτηρίζεται και ως 
«πράσινο υδρογόνο». Οι ηλεκτροχημικές μέθο-
δοι παραγωγής υδρογόνου εφαρμόζονται τόσο 
κεντρικά (μαζικά) σε συνδυασμό με δίκτυο δια-
νομής όσο και τοπικά (κατανεμημένα) για απευ-
θείας χρήση, περιορίζοντας το κόστος μαζικής 
αποθήκευσης και διανομής του υδρογόνου.
Ένα ενεργειακό σύστημα που θα συνδυάζει α) 
(υβριδική ή αμιγώς ) ηλεκτρική πρόωση, β) στοι-
χεία μπαταρίας νέας τεχνολογίας, γ) κυψέλες 
καυσίμου χαμηλής θερμοκρασίας, δ) αποθήκευ-
ση «πράσινου» υδρογόνου και ε) έξυπνο σύστη-
μα διαχείρισης της ενέργειας αποτελεί σήμερα 
μια ρεαλιστική πρόταση για χρήση στον χώρο 
της ναυτιλίας. Ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να 
επιτύχει τον βασικό στόχο του περιορισμού (ή 
και μηδενισμού) των εκπεμπόμενων ρύπων, εξυ-

πηρετώντας την εύκολη διαμόρφωση και επέ-
κταση του ενεργειακού συστήματος λόγω δομο-
στοιχειωτής (modular) ανάπτυξης των στοιχείων 
μπαταρίας και κυψέλης καυσίμου. Ο συνδυασμός 
των τεχνολογιών ξεπερνά τους περιορισμούς 
της κάθε τεχνολογίας όταν εφαρμόζεται ξεχω-
ριστά, διασφαλίζοντας την άμεση απόκριση των 
ενεργειακών συστημάτων του πλοίου στις μετα-
βολές του φορτίου και την αυξημένη ενεργεια-
κή αυτονομία, την εξομάλυνση της ενεργειακής 
κατανάλωσης των φορτίων αιχμής καθώς και τη 
δυνατότητα ανεφοδιασμού τόσο μέσω ηλεκτρι-
κής διασύνδεσης με τη στεριά όσο και με τον 
ανεφοδιασμό υδρογόνου.
Σε πρώτο στάδιο, ένα τέτοιο ενεργειακό σύστη-
μα μπορεί να εφαρμοστεί σε ρεαλιστική κλίμακα 
στην ακτοπλοΐα καθώς και ως βοηθητικό σύστη-
μα παραγωγής ενέργειας (auxiliary power), αλλά 
και σε συνδυασμό (υβριδική διάταξη) με συμβα-
τικά συστήματα ηλεκτροκίνησης (diesel-electric), 
απορροφώντας φορτία αιχμής (peak loads) και 
φορτία αναμονής (non-seagoing) μέσω συστημά-
των βελτιστοποίησης της ενεργειακής διαχείρι-
σης επί των πλοίων. Σε αυτό το πλαίσιο είναι και ο 
σχεδιασμός μιας σειράς νέου τύπου αμφίπλωρων 
επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων που εξυπη-
ρετούν πορθμειακές γραμμές, με τη συμμετοχή 
εξεχουσών εταιρειών στον κλάδο του ναυτιλια-
κού εξοπλισμού και της Hydrus Engineering Ltd. 
Τα πλοία στηρίζονται σε κλιμακωτή παραμετρική 
σχεδίαση με αμιγώς ηλεκτρική πρόωση και με 
βοηθητικό σύστημα παραγωγής ενέργειας μέσω 
κυψελών καυσίμου καθαρού υδρογόνου.
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Πώς μπορεί η αιολική ενέργεια, 
ως βοηθητική πρόωση πλοίου, 
να συμβάλει στη μείωση του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος 
της ναυτιλίας

Όπως γνωρίζουμε, οι στρατηγικοί περιβαλλοντικοί στόχοι του ΙΜΟ ξεκινούν με 
την απαίτηση μιας πρώτης μείωσης των εκπομπών ρύπων CO2 κατά 15-30% από 
τις αρχές του 2023 για πλοία άνω των 10.000 dwt σε σχέση με προκαθορισμένες 
τιμές αναφοράς ανά κατηγορία και τύπο πλοίου, εκ των οποίων πολλά υπάρχοντα 
τις υπερβαίνουν λόγω παλαιάς, μη ενεργειακά αποδοτικής σχεδίασης.

Tου Κωνσταντίνου Φακιολά,
CEO της Finocean Ltd.

Την ίδια στιγμή, τόσο σε πλόες ανοικτής θαλάσ-
σης όσο και σε παράκτιους πλόες, υπάρχει συνε-
χή παρουσία ανέμων μεταβαλλόμενης έντασης 
και κατεύθυνσης.
Βάσει ετήσιων ιστορικών στατιστικών που ελή-
φθησαν από 106 μετεωρολογικούς χάρτες εντός 
των οποίων εκτελούνται οι πιο πυκνοί παγκοσμί-
ως διηπειρωτικοί πλόες εμπορικών πλοίων 10.000 
κόρων και άνω, οι επικρατέστεροι άνεμοι εμφα-
νίζουν σταθερή κατά 56% πιθανότητα εντάσεως 
3-6 μποφόρ με σχεδόν ισοκατανομή κατευθυντι-
κότητας (1,25% ανά 5 μοίρες) και ελαφρώς μεγα-
λύτερη κατά 0,5% πιθανότητα για πρυμναίους 
(tailwinds) και πρωραίους ανέμους (headwinds).

Τούτο αποδεικνύει ότι υπάρχει διαθέσιμη προς 
εκμετάλλευση, ελεύθερη από ρύπους, αιολική 
ενέργεια, για χρήση ως βοηθητική πρόωση, και 
μάλιστα με καλή διαθεσιμότητα εντάσεων, χωρίς 
την παρουσία μεγάλων κυματισμών, δίνοντας 
ευχέρεια πλοήγησης από τον καπετάνιο.
Η αιολική ενέργεια βοηθητικής πρόωσης αποδί-
δεται μέσω καινοτόμων τεχνολογιών μηχανικών 
ιστίων (mechanical sails) και όχι των κλασικών 
ιστιοφόρων πανιών, όπως πολλοί ίσως πιστεύουν.
Τα μηχανικά ιστία διαθέτουν μηχανισμούς μεγάλης 
αεροδυναμικής απόδοσης, ενώ τεχνηέντως πολλα-
πλασιάζουν την αποδιδόμενη προωστική δύναμη 
ανά μονάδα τετραγωνικής επιφάνειας, τουλάχιστον 
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κατά 2 έως και 10 φορές σε σχέση με 
τα ιστιοφόρα πλοία ίδιας συνολικής 
επιφάνειας.
Τούτο σημαίνει ότι μπορούν να 
τοποθετηθούν σε καταστρώματα 
υπαρχόντων πλοίων με πολύ μικρές 
τροποποιήσεις και χωρίς προβλήμα-
τα ορατότητας ή πολυπλοκότητας 
εγκατάστασης. Ως τέτοια μηχανικά 
ιστία συγκαταλέγονται συστήματα 
όπως Περιστρεφόμενοι Ρότορες 
(Flettner Rotors), Ιστία Πτέρυγες 
(Wing Sails), Ιστία Πτέρυγες Αναρ-
ρόφησης (Suction Wings) και Ιπτά-
μενοι Αετοί (Airborne Kites).
Εφόσον τα μηχανικά ιστία αποδί-
δουν έως και δέκα φορές μεγαλύτε-
ρη προωστική δύναμη ανά μονάδα 
τετραγωνικής επιφάνειας, μπορούν 
να επιφέρουν, για παράδειγμα σε 

σχετικά καλές συνθήκες πλευρικού ανέμου εντάσεως 5 μπο-
φόρ, έως και 9 τόνους ωστικής δύναμης ανά ιστίο για 12 κόμ-
βους πλεύσης. Σε ένα πετρελαιοφόρο πλοίο 114.000 τόνων 
dwt τύπου Aframax που φέρει τρία τέτοια ιστία στο κατά-
στρωμα η συνολική αποδιδόμενη ισχύς στις ίδιες συνθήκες 
ανέμου ανέρχεται σε 2.400 kW, ήτοι περίπου 24% της εγκα-
τεστημένης ισχύος πρόωσής του. Τούτο σημαίνει την αντί-
στοιχη μείωση των εκπομπών ρύπων CO2, NOx, SOx, PM, αλλά 
και μείωση του κόστους κατανάλωσης καυσίμου και αργότερα 
του κόστους εκπομπής ρύπων (carbon tax).
Από διάφορες μελέτες δε που έχουμε κάνει σε ποντοπό-
ρα φορτηγά και πετρελαιοφόρα πλοία άνω των 50.000 τόνων 
φορτίου, το όφελος σε μείωση εκπομπών ρύπων grCO2 ανά 
τονομίλι υπολογίζεται εντός εύρους 3-15% σε σχέση με τις τιμές 
βάσεις ΙΜΟ EEDI (EEDI reference line) ανάλογα με την εγκατε-
στημένη ισχύ αιολικής πρόωσης.
Αρκετοί συνάδελφοι ανησυχούν σχετικά με την εφαρμογή 
των μηχανικών ιστίων όσον αφορά την επίδραση στην ασφα-
λή ναυσιπλοΐα, στην ευστάθεια και στην ικανότητα για τήρηση 
της πορείας και τη γενικότερη ευελιξία του.
Πράγματι, η απλή αθροιστική τοποθέτηση μηχανικών ιστί-
ων σε ένα πλοίο συμβατικής σχεδίασης δεν εξασφαλίζει 
αντίστοιχη αθροιστική αποδοτικότητα, ενώ υπάρχουν περι-
οχές λειτουργίας όπου ίσως εμφανιστούν περιορισμοί στην 
ευστάθεια, στην πλευσιμότητα υπό κλίσεις (εγκάρσιες ή ορι-
ζόντιες), ενώ το πηδάλιο και άλλα παρελκόμενα της γάστρας 
ίσως χρειαστούν τροποποιήσεις. Τούτα αποτελούν αντικεί-
μενο ολιστικής μελέτης (Holistic feasibility studies), οι οποίες 
πραγματοποιούνται σε ειδικούς μαθηματικούς προσομοιωτές 
(performance simulators), τους οποίους ο γράφων έχει ανα-
πτύξει συμμετέχοντας σε ερευνητικά προγράμματα με ερευ-
νητικά κέντρα της Βόρειας Ευρώπης, και φανερώνουν την 
πραγματική λειτουργικότητα κάθε επιλεγείσας διάταξης αιο-
λικών συστημάτων στο κατάστρωμα.

Τα τελευταία δύο χρόνια έχει δε ξεκινήσει εμπεριστατωμένη 
έρευνα παγκοσμίως σε σχέση με τις μεθόδους πρόβλεψης 
συμπεριφοράς και αποδοτικότητας ενός αιολικά υποβοηθού-
μενου πλοίου, με σκοπό να αναπτυχθούν και να προταθούν 
μεθοδολογίες δοκιμών ναυπήγησης πλοίων με αιολική πρόω-
ση (sea trial and manoeuvring methods), ενώ θα υποβληθούν 
στον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας τροποποιημένες προτάσεις 
καλύτερης και ακριβέστερης πρόβλεψης της ποσοτικής Ενερ-
γειακής Αποδοτικότητας Σχεδίασης Πλοίου (Energy efficiency 
Design Index) όταν φέρουν μηχανικά ιστία. Οι νηογνώμονες 
επίσης προσφάτως εξέδωσαν τις πρώτες οδηγίες για πλοία 
που φέρουν συστήματα αιολικής πρόωσης, ενώ συνεργάζο-
νται στενά με όλους τους κατασκευαστές προκειμένου να 
πιστοποιήσουν βαθμιαία τα συστήματά τους.
Υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη θάλασσα εν λειτουργία περί τα 
δώδεκα πλοία άνω των 500 κόρων που φέρουν μηχανικά ιστία. 
Τα περισσότερα χρησιμοποιούν περιστρεφόμενους ρότορες, 
ενώ εντός του 2021 και του 2022 αναμένεται να δούμε δοκιμές 
θαλάσσης σε πλοία που θα φέρουν Ιπτάμενους Αετούς 1.000 τ.μ., 
Ιστία Αεροτομές μεγάλης κλίμακας (έως και 2.000 τ.μ.), συνε-
πώς ο στόλος που χρησιμοποιεί αιολική πρόωση αναμένεται να 
διπλασιαστεί μέχρι το 2022 και, εφόσον οι δοκιμές είναι επιτυχη-
μένες, προβλέπεται κλιμάκωση μέχρι τα 200 πλοία έως το 2025.
Σήμερα το κόστος επένδυσης σε μηχανικά ιστία κυμαίνεται από 
900.000 δολάρια έως και 5,5 εκατ. δολάρια ανά σύνθεση αριθ-
μού και τύπο ιστίων, ενώ η απόσβεση επένδυσης –εάν ληφθεί 
υπόψη το κόστος χρήσης, συντήρησης αλλά και τα οφέλη σε 
μείωση ετήσιου κόστους καυσίμων, κόστους χρήσης μερικής 
εγκατεστημένης ισχύος πρόωσης από μηχανή εσωτερικής 
καύσεως, μείωση περιβαλλοντικού κόστος (π.χ. carbon tax) και 
επέκτασης του εμπορικού χρόνου ζωής σχετικά με τους επερ-
χόμενους περιβαλλοντικούς κανονισμούς του ΙΜΟ– ανέρχεται 
περίπου σε 5-7 χρόνια, ανάλογα με τον τύπο του πλοίου.
Προφανώς, το μεγαλύτερο όφελος καρπώνονται πλοία μεγά-
λου εκτοπίσματος, χαμηλής ταχύτητας πλεύσης, υψηλής εκμε-
ταλλευσιμότητας και χρόνου θαλάσσιου ταξιδιού και υψηλής 
κατανάλωσης/εκπομπών ρύπων.
Εν κατακλείδι, η αιολική ενέργεια βοηθητικής πρόωσης είναι 
άμεσα εφαρμόσιμη και αποδεδειγμένη, μπορεί δε να συνεισφέ-
ρει στη μετάβαση της ναυτιλίας στην απανθρακοποίηση και σε 
πλοία μηδενικών εκπομπών ρύπων (zero emission ships), παρέ-
χοντας μικρότερη και φθηνότερη διαστασιολόγηση διαθέσιμης 
ισχύος από τα εναλλακτικά καύσιμα, ενώ οι σύγχρονες τεχνο-
λογίες αυτοματισμού, τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιοποίησης 
μπορούν να μεγιστοποιήσουν την άντληση ενέργειας από τους 
θαλάσσιους ανέμους, προς απρόσκοπτη χρήση στα πλοία.

Ο Κωνσταντίνος Φακιολάς είναι ναυπηγός μηχανολόγος μηχανικός 
ΕΜΠ με πάνω από δέκα χρόνια ειδίκευσης σε εφαρμογές ενερ-
γειακής αποδοτικότητας και περιβαλλοντικές τεχνολογίες πλοίων, 
ενώ τα τελευταία επτά χρόνια έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προ-
γράμματα για την αιολική πρόωση και στις πρώτες εγκαταστάσεις 
πλοίων. Έχει συγγράψει τον πρώτο πλήρη τεχνικό οδηγό για την 
αιολική πρόωση, με τίτλο Wind Propulsion Principles.
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Το διαζύγιο της ναυτιλίας με 
το πετρέλαιο και οι «πράσινοι 
πειρασμοί»

Όποιος παρακολουθούσε τη σχέση του ναυτιλιακού κλάδου με το πετρέλαιο 
θα μπορούσε να πει ότι επρόκειτο για τον μακροβιότερο «εικονικό γάμο» στη 
βιομηχανική ιστορία. Τα σκαμπανεβάσματα στην τιμή του πετρελαίου συχνά 
δοκίμαζαν τη σχέση των πετρελαϊκών εταιρειών με τη ναυτιλία, παρ’ όλα αυτά 
οι δύο εταίροι παρέμεναν πιστοί στην έως τώρα σχέση τους. Πλέον φαίνεται 
ότι υπάρχει ένας νέος πειρασμός για τους πλοιοκτήτες, οι οποίοι έχουν τώρα 
στραμμένη την προσοχή τους στα πράσινα καύσιμα.

Tου Mikal Bøe,
CEO της CORE POWER (UK) Ltd.

Ο νέος πειρασμός της ναυτιλίας είναι το υδρο-
γόνο, του οποίου όμως η παραγωγή κοστίζει 
αρκετά, καθώς απαιτεί τεράστια ποσά ενέργειας. 
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή 
και η αιολική ενέργεια, δεν έχουν την απαιτού-
μενη ενεργειακή πυκνότητα ώστε να παραγάγουν 
αρκετές ποσότητες υδρογόνου προκειμένου να 
καλυφθούν οι ανάγκες της ναυτιλίας. Η χρήση 
υδρογόνου το οποίο παράγεται από πετρέλαιο 
και φυσικό αέριο, από την άλλη, έχει περισσότε-
ρα μειονεκτήματα παρά πλεονεκτήματα.

Οι προκλήσεις του πράσινου 
μετασχηματισμού της ναυτιλίας

Το λεγόμενο «πράσινο κύμα» έχει οδηγήσει σε 
πληθώρα υποσχέσεων σχετικά με ένα νέο μέλ-
λον απαλλαγμένο από τις εκπομπές, με καινοτό-
μες λύσεις που θα μας φέρουν πιο κοντά στην 
επίτευξη των φιλόδοξων στόχων του ΙΜΟ για 
μείωση των εκπομπών CO2 κατά τουλάχιστον 
40%, σε σχέση με τα προ 2008 επίπεδα, έως το 
2030, με επόμενο στόχο τη μείωση κατά 70% έως 
το 2050.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ



Επιπλέον, ο ΙΜΟ έχει επιβάλει μείωση των συνο-
λικών ετήσιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπί-
ου που προέρχονται από την παγκόσμια ναυτιλία 
κατά τουλάχιστον 50% έως το 2050 σε σχέση με 
τα επίπεδα του 2008.
Ο χρόνος δεν είναι στο πλευρό της ναυτιλίας 
στην προσπάθειά της να επιτύχει τους παρα-
πάνω στόχους, η επίτευξη των οποίων θα έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στην επιβράδυνση της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη.
Ενώ όλοι βιαζόμαστε να δώσουμε πράσινες υπο-
σχέσεις, οι οποίες ακούγονται και φαντάζουν ιδα-
νικές, ελπίζουμε παράλληλα πως κάποιος άλλος θα 
βρει τη λύση με την οποία θα μπορέσουμε να υλο-
ποιήσουμε αυτές τις υποσχέσεις. Δεν μπορούμε 
να δημιουργήσουμε έναν κόσμο που θα χρησιμο-
ποιεί μη καθαρό υδρογόνο και θα είναι γεμάτος με 
ηλιακούς συλλέκτες και ανεμογεννήτριες.
Παραφράζοντας τον Bob Dylan, «η απάντηση, 
φίλε μου, δεν βρίσκεται στον άνεμο».

Η μόνη ρεαλιστική επιλογή

Η πραγματικά βιώσιμη λύση βρίσκεται στην αξιο-
ποίηση της προηγμένης ατομικής ενέργειας από 
τον ναυτιλιακό κλάδο για την παραγωγή πράσι-
νου υδρογόνου, πράσινης αμμωνίας και μεθανίου. 
Η τεχνολογία η οποία μπορεί να προσφέρει βιώ-
σιμη ενέργεια, απαλλαγμένη από τις εκπομπές, 
ώστε να παραχθούν νέα συνθετικά καύσιμα, είναι 
οι αντιδραστήρες τηγμένου άλατος (MSR).
Η τεχνολογία MSR δεν είναι κάτι καινούργιο, 
καθώς ήδη από τη δεκαετία του 1960, περίπου 

την ίδια περίοδο που αναπτύχθηκε το ηλεκτρι-
κό όχημα (EV), χημικοί στις Ηνωμένες Πολιτείες 
ανακάλυψαν πως μπορούσε να παραχθεί θερ-
μότητα χρησιμοποιώντας ατομικές αλυσιδωτές 
αντιδράσεις σε υγρά άλατα, αντί για αντιδρα-
στήρες νερού οι οποίοι κατασκευάζονταν έως 
τη δεκαετία του 1950 και συνεχίζουν να κατα-
σκευάζονται ακόμα και σήμερα. Επρόκειτο για 
μια συναρπαστική και άκρως σοκαριστική ανα-
κάλυψη, η οποία πρακτικά σήμαινε τη δυνατό-
τητα παραγωγής μεγάλων ποσών ενέργειας και 
για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς τον κίνδυ-
νο διαρροών ραδιενέργειας. Για τους παραπάνω 
λόγους, ο πετρελαϊκός κλάδος άσκησε μεγάλη 
πίεση ενάντια στην εν λόγω τεχνολογία, όπως 
έγινε και με τα ηλεκτρικά οχήματα.
Τώρα που η κλιματική αλλαγή αποτελεί τη μεγα-
λύτερη απειλή για τον πλανήτη μας, η λύση του 
αντιδραστήρα τηγμένου άλατος επιστρέφει. Αυτό 
που σχεδιάζουμε είναι ένα τεράστιο σύστημα 
παροχής καυσίμων μεγάλης ενεργειακής πυκνό-
τητας, που θα μας επιτρέπει να καλύπτουμε τις 
ενεργειακές μας ανάγκες όσο αυτές συνεχίζουν 
να αυξάνονται. Το σύστημα θα αξιοποιεί όλη 
σχεδόν την ενέργεια που του παρέχεται, αφήνο-
ντας ελάχιστη ποσότητα αποβλήτων, ενώ θα έχει 
και μηδενικές εκπομπές.
Η νέα αυτή εποχή των προηγμένων τεχνολογιών 
αξιοποίησης της πυρηνικής ενέργειας μας επι-
τρέπει να ελπίζουμε σε μεγάλες αλλαγές και στον 
κλάδο της ναυτιλίας. Σκεφτείτε πως η πυρηνική 
ενέργεια θα μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο 
όχι μόνο στην απανθρακοποίηση της ναυτιλίας, 
αλλά μέσω του ναυτιλιακού κλάδου να επιτευχθεί 
και μια γενικότερη απανθρακοποίηση της λεγό-
μενης βαριάς βιομηχανίας, μέσω μιας κάθετης 
περιβαλλοντικής ολοκλήρωσης.

Παράγοντας πράσινα καύσιμα 
από θαλασσινό νερό και αέρα

Οι πλωτές μονάδες παραγωγής αποτελούν το 
ιδανικό σκηνικό για την παραγωγή πράσινου 
υδρογόνου, πράσινης αμμωνίας και για την αφα-
λάτωση νερού. Δεν απαιτούν άδεια εγκατάστα-
σης, είναι κινητές, ευέλικτες και περιβάλλονται 
από νερό και αέρα, τα δύο απαραίτητα στοιχεία 
για την παραγωγή καθαρού νερού, πράσινου 
υδρογόνου και πράσινης αμμωνίας.  Δεν απαιτού-
νται ούτε γεωτρήσεις ούτε διυλίσεις ούτε καύ-
σεις, ενώ δεν υπάρχουν ούτε εκπομπές.
Σκεφτείτε μια πλωτή μονάδα παραγωγής πρά-
σινων καυσίμων, η οποία θα παράγει 3-5 εκατ. 
μετρικούς τόνους πράσινης αμμωνίας ετησίως, 
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σε μια τιμή που θα ανταγωνίζεται εκείνη των 
συμβατικών καυσίμων. Η παγκόσμια ζήτηση για 
πράσινη αμμωνία μόνο από τον ναυτιλιακό κλάδο 
θα έφτανε τους 250 εκατ. τόνους έως το 2035, 
ποσότητα που θα μπορούσε να καλυφθεί με 
μόλις 50 πλωτές παραγωγικές μονάδες.
Κάθε πλωτό διυλιστήριο θα αποτελούσε μια κοι-
νοπραξία, που θα περιλάβανε έναν διαχειριστή 
συστημάτων πυρηνικής ενέργειας, έναν διαχει-
ριστή της μονάδας παραγωγής, έναν διαχειριστή 
θαλάσσιων περιουσιακών στοιχείων, έναν διαχει-
ριστή πλοίων και έναν παραλήπτη, που θα μπο-
ρούσε ίσως να είναι και μια πετρελαϊκή εταιρεία.
Πρόκειται ίσως για τη μεγαλύτερη τεχνολογική 
επανάσταση στον ναυτιλιακό κλάδο, που θα μπο-
ρούσε να αποτελέσει μέρος της λύσης για την 
αντιμετώπιση της υπαρξιακής κρίσης που αντιμε-
τωπίζει ο πλανήτης.

Μπαταρίες m-MSR για την 
τροφοδοσία μεγαλύτερων πλοίων

Εκτός από την παροχή ενέργειας για την παρα-
γωγή συνθετικών καυσίμων, η τεχνολογία m-MSR 
μπορεί επίσης να τροφοδοτήσει μεγαλύτερα 
πλοία μέσω μπαταριών πυρηνικής ενέργειας. Η 
νέα αυτή τεχνολογία βρίσκεται ήδη σε διαδικα-
σία ανάπτυξης, με το πρώτο πρωτότυπο να είναι 
προγραμματισμένο για παράδοση το 2024.
Η τεχνολογία m-MSR παρέχει εξοικονόμηση 
κόστους και βελτιστοποίηση των λειτουργιών 
των πλοίων. Χωρίς τσιμινιέρες ή συστήματα καυ-

σαερίων, το μέγεθος του μηχανοστασίου μπορεί 
να μειωθεί και ο επιπλέον χώρος που θα δημι-
ουργηθεί να αξιοποιηθεί για τη μεταφορά περισ-
σότερου φορτίου. Επιπλέον, μπορεί να μειωθεί 
και ο αριθμός των μηχανικών στο πλοίο, δεδο-
μένου ότι θα μειωθεί εξοπλισμός που χρειάζεται 
συχνά συντήρηση.
Δεδομένης της φθηνής ενέργειας που θα διαθέ-
τουν τα πλοία μέσω των μπαταριών m-MSR, προ-
κύπτει επίσης η δυνατότητα τροφοδοσίας των 
μηχανημάτων και του εξοπλισμού των λιμανιών 
με ενέργεια από τα πλοία, όσο εκείνα βρίσκονται 
δεμένα στα λιμάνια. Με αυτόν τον τρόπο θα μει-
ωνόταν το ανθρακικό αποτύπωμα των τερματι-
κών σταθμών, ενώ παράλληλα τα πλοία θα είχαν 
μειωμένα κόστη ελλιμενισμού, δημιουργώντας 
παράλληλα έσοδα στους διαχειριστές τους.
Ενώ η μεταβλητότητα στις τιμές των ναυτιλια-
κών καυσίμων αποτελούσε έναν πονοκέφαλο τα 
τελευταία είκοσι χρόνια τόσο για τους διαχει-
ριστές των πλοίων όσο και για τους ναυλωτές, 
οι μπαταρίες m-MSR προσφέρουν ένα σταθερό 
κόστος, επιτρέποντας έτσι τη σύναψη μακρο-
χρόνιων ναυλώσεων χωρίς συντελεστές προσαρ-
μογής καυσίμων (BAFs) και παρέχοντας τη δυνα-
τότητα καλύτερης χρηματοδότησης των πλοίων 
και παρακολούθησης του κέρδους.
Ένα μοντέλο μίσθωσης για μπαταρίες m-MSR θα 
μπορούσε να είναι παρόμοιο με εκείνα που χρη-
σιμοποιούνται για τους κινητήρες των αεροσκα-
φών και θα περιλάβανε συντήρηση καθ’ όλη τη 
διάρκεια ζωής του εξοπλισμού και υπηρεσίες εξ 
αποστάσεως παρακολούθησης της κατάστασης 
των μπαταριών.
Ενώ η συζήτηση συνεχίζεται σχετικά με το ποια 
καύσιμα ή ποιες πηγές ενέργειας θα διαμορφώ-
σουν το πράσινο μέλλον του ναυτιλιακού κλάδου, 
οι μπαταρίες m-MSR φαίνεται πως πληρούν όλες 
τις απαιτήσεις. Η ανάπτυξη γρήγορων και φιλικών 
προς το περιβάλλον ηλεκτρικών πλοίων πρόκει-
ται να αναδιαμορφώσει τον κλάδο των θαλάσσι-
ων μεταφορών.
Εάν ο στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να προ-
οδεύουμε και να εξελισσόμαστε χωρίς να μολύ-
νουμε το περιβάλλον, πρέπει να αρχίσουμε να 
σκεφτόμαστε διαφορετικά. Μόνο έτσι θα μπο-
ρέσουμε να δούμε τις προκλήσεις που αντιμε-
τωπίζουμε από διαφορετική οπτική γωνία. Ένας 
από τους μεγαλύτερους επιστήμονες είπε κάπο-
τε: «Ο κόσμος που δημιουργήσαμε είναι προϊόν 
της σκέψης μας.  Δεν μπορεί να αλλάξει χωρίς να 
αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε». Είχε 
δίκιο. Στην πραγματικότητα, αυτό που είπε ίσχυε 
και θα συνεχίσει να ισχύει για πάντα.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
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Απανθρακοποίηση: 
η κύρια πρόκληση για τη ναυτιλία
Έρευνα της Watson Farley & Williams

Το 2018, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός 
(IMO) έθεσε υψηλούς στόχους για τον κλάδο 
της ναυτιλίας: μείωση των εκπομπών άνθρακα 
κατά 40% έως το 2030 και μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου κατά 50% έως το 2050, 
σε σύγκριση με τις αντίστοιχες τιμές του 2008. 
Επίσης, πολλές τράπεζες, κατά κύριο λόγο στην 

Ευρώπη και στην Αμερική, έχουν ενταχθεί στα Poseidon Principles, σύμφωνα με τα οποία οφείλουν να 
δημοσιεύουν τα στοιχεία σχετικά με το carbon intensity (την ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα που 
παράγεται ανά μίλι μεταφερόμενου φορτίου) των δανειακών χαρτοφυλακίων τους σε σχέση με τις 
κατευθύνσεις απανθρακοποίησης του ΙΜΟ. Τέλος, και οι ναυλωτές επικεντρώνονται στη βιωσιμότητα, 
όπως αποδεικνύεται από τη δρομολόγηση της πρωτοβουλίας «Sea Cargo Charter», που έλαβε χώρα 
τον Οκτώβριο του 2020.

Η εν λόγω έκθεση της Watson Farley & Williams εξετάζει τις θέσεις του κλάδου σχετικά με τη βιω-
σιμότητα και τη διακυβέρνηση, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα ζητήματα θα επηρεάσουν 
τη χρηματοδότηση, αλλά και την ίδια τη δομή του κλάδου. Τα βασικότερα ευρήματα είναι τα εξής:

Οι συνεχώς αυξανόμενες ανησυχίες για τη βιωσιμότητα 
έχουν μεταβάλει την ατζέντα της ναυτιλίας κατά την 
τελευταία δεκαετία, με θέματα περιβαλλοντικής, κοινωνικής 
και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) να επηρεάζουν ήδη τις 
αποφάσεις που αφορούν τη χρηματοδότηση, την ανανέωση 
του στόλου και την ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

1. Η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα είναι η κύρια και αμεσότερη πρόκληση, με τις εντάσεις στις διεθνείς 
εμπορικές σχέσεις, την πανδημία του Covid-19 και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση να παραμένουν εξίσου σημαντικές.

2. Οι χρηματοδότες αποδίδουν μεγαλύτερη σημασία σε ζητήματα βιωσιμότητας συγκριτικά με τους πλοιοκτήτες.
3. Παρά τη δέσμευση για βιωσιμότητα, οι παραδοσιακές ναυτιλιακές τράπεζες έχουν μειωμένο ενδιαφέρον να χρηματοδο-

τήσουν οι ίδιες νέες, περιβαλλοντικά φιλικότερες και αποδοτικότερες τεχνολογίες ή να διευκολύνουν τη χρηματοδότηση 
από άλλους χρηματοδότες.

4. Ο στόχος για απανθρακοποίηση φαίνεται να εντείνει τη διάθεση συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων.
5. Η ναυτιλιακή βιομηχανία αναμένει από τις κυβερνήσεις να πάρουν πρωτοβουλία για τη χρηματοδότηση καθαρών τεχνολο-

γιών και για την έρευνα εναλλακτικών καυσίμων.
6. Οι πλοιοκτήτες είναι επιφυλακτικοί να δεσμευτούν, επενδύοντας σε πολλές νέες πράσινες τεχνολογίες.



Η έκθεση βασίζεται σε μια έρευνα 545 υψηλόβαθμων στελεχών του κλάδου, τα δύο τρίτα εκ των οποί-
ων βρίσκονται σε διευθυντικό επίπεδο (C-suite level), με τους υπολοίπους να είναι ανώτατα διοικητικά 
στελέχη, καθώς και σε δέκα εμπεριστατωμένες συνεντεύξεις με σημαίνουσες προσωπικότητες της ναυ-
τιλίας. Τράπεζες, χρηματοδοτικοί εκμισθωτές και άλλες πηγές χρηματοδότησης αποτελούν το 44% των 
ερωτηθέντων, ναυλωτές το 12%, ενώ πλοιοκτήτες και εν γένει διαχειριστές το υπόλοιπο 44%. Σχεδόν οι 
μισοί εκ των ερωτηθέντων προέρχονται από την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική (Europe, 
Middle East and Africa, «EMEA»), λίγο περισσότεροι από το ένα τρίτο προέρχονται από την περιοχή 
Ασίας-Ειρηνικού και οι υπόλοιποι από την Αμερική.

Η απανθρακοποίηση θεωρείται η κύρια πρόκληση για τη ναυτιλία, πολύ σημαντικότερη από παράγοντες 
που δεν σχετίζονται με ζητήματα ESG, αν και αυτό διαφοροποιείται από τόπο σε τόπο. Από το σύνολο 
των ζητημάτων ESG, υπάρχει ευρεία συμφωνία μεταξύ χρηματοδοτών και πλοιοκτητών σε παγκόσμιο 
επίπεδο ότι οι εκπομπές ρύπων αποτελούν την κύρια προτεραιότητα. Πέραν αυτού, αν και στην παρούσα 
έρευνα τα κανονιστικά ζητήματα γύρω από την υγεία και την ασφάλεια κατατάσσονται στην ίδια θέση με 
τη διακυβέρνηση, οι ανησυχίες ποικίλλουν.

Δεν υπάρχει ακόμη συναίνεση ως προς τον τρόπο επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων, ενώ οι τεχνο-
λογικές προκλήσεις είναι τεράστιες. Αν και υπάρχουν ήδη καύσιμα μηδενικού άνθρακα, δεν έχουν ανα-
πτυχθεί ακόμη δίκτυα παροχής τους σε ικανή κλίμακα και προσιτό κόστος. Ορισμένα καθαρότερα 
καύσιμα, όπως το LNG, μπορεί να έχουν χαμηλότερες εκπομπές σε διοξείδιο του άνθρακα, αλλά υψηλό-
τερες σε άλλα ανεπιθύμητα αέρια, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, αν και τα ίδια τα καύσιμα είναι καθαρά, δεν 
ισχύει το ίδιο και για την παραγωγή τους, μετατοπίζοντας την επιβάρυνση του άνθρακα σε προηγούμενο 
στάδιο της αλυσίδας.
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Οι λύσεις τεχνολογίας της Telenor 
Maritime προς τον πράσινο 
μετασχηματισμό των επιχειρήσεων 

Καθώς μπαίνουμε στην περίοδο της Τέταρτης 
Βιομηχανικής Επανάστασης των έξυπνων αυτο-
ματισμών και του διαδικτύου των πραγμάτων 
(IoT), μπορούμε να πούμε ότι τα πράγματα έχουν 
πια αλλάξει. Πλέον η εξέλιξη των επιχειρήσεων 
εξαρτάται από τις επικοινωνίες και τη συνδεσι-
μότητα, δύο τομείς οι οποίοι έως σήμερα παρου-
σίαζαν αρκετές δυσκολίες στην εφαρμογή τους 
στη θάλασσα. 
Μεγάλη πρόοδο στο κομμάτι αυτό έχει καταφέ-
ρει να πετύχει το παγκόσμιο δίκτυο επικοινωνιών 
που παρέχει η Telenor Maritime, το οποίο τροφο-
δοτείται από ένα ραδιοσύστημα υψηλών συχνο-
τήτων και έχει εμβέλεια έως 10.000 χλμ. Παρέχο-
ντας ανεξαρτησία από τον εξοπλισμό του τελικού 
χρήστη (device agnostic), το δίκτυο WaveAccess 

System αποτελεί έναν σύνδεσμο μεταξύ του εξο-
πλισμού του πλοίου και των συστημάτων ελέγχου 
στη στεριά, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε κομ-
μάτι εξοπλισμού που παρέχει ένα ψηφιακό σήμα 
οπουδήποτε στο πλοίο,να μπορεί να μετατραπεί 
σε μια συσκευή IoT,  κοινοποιώντας έτσι δεδομέ-
να από απόσταση.
Η ραδιοκάλυψη και οι δυνατότητες του δικτύου 
επιτρέπουν και απλοποιούν τις διαδικασίες, οδη-
γώντας σε γρήγορες βελτιώσεις και επιταχύνο-
ντας τη διαδικασία του πράσινου μετασχηματι-
σμού των επιχειρήσεων. Αν και αυτό είναι που 
πραγματικά χρειάζεται ο πλανήτης, δεδομένου 
ότι βρισκόμαστε σε φάση ανάκαμψης από μια 
οικονομική στασιμότητα, η εξασφάλιση προόδου 
στο κομμάτι της προστασίας του περιβάλλοντος 

Δεν υπάρχει στις μέρες μας επιχείρηση, είτε εντός είτε εκτός του ναυτιλιακού 
κλάδου, η οποία να μην έχει νιώσει πίεση προκειμένου να «γίνει πράσινη». Αν  
και κάτι τέτοιο είναι επιθυμητό, ακόμα και επείγον για ορισμένες επιχειρήσεις,  
και με πολλά πλεονεκτήματα, παρ’ όλα αυτά υπάρχει συνήθως ένα μειονέκτημα: 
για να πετύχει μια επιχείρηση τους στόχους βιωσιμότητας που έχει θέσει ή για  
να ικανοποιήσει τους νέους περιβαλλοντικούς κανονισμούς, απαιτούνται συνήθως 
μεγάλες κεφαλαιουχικές επενδύσεις.
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H Telenor Maritime προσφέρει ζωντανές επιδείξεις των λύσεων συνδεσι-
μότητας που παρέχει. Για να παρακολουθήσετε μια τέτοια επίδειξη, μπο-
ρείτε να απευθυνθείτε στο email henrik.lindqvist@telenormaritime.com ή 
στην ιστοσελίδα της Telenor Maritime: www.telenormaritime.com/greece

μέσω ενός κλιμακωτού και προσιτού προγράμματος, απαλλαγμένου 
από κεφαλαιουχικές δαπάνες, είναι σίγουρα η βέλτιστη λύση.
Ο επικεφαλής του τμήματος πωλήσεων συστημάτων της Telenor 
Maritime, Juho Jaakola, εξηγεί τη διαδικασία: «Μπορούμε να χτί-
σουμε την υπηρεσία με βάση τις ανάγκες του κάθε πελάτη, χρη-
σιμοποιώντας ένα αρθρωτό προϊόν. Θέλουμε να κατανοούμε τα 
προβλήματά τους, αλλά πρέπει επίσης να εντοπίσουμε και τυχόν 
πρωτοβουλίες που έχουν ξεκινήσει κατά τη διαδικασία ψηφιοποίη-
σης της επιχείρησης τους».
Η διαδικασία αυτή μπορεί να χωριστεί γενικά σε τέσσερα βήματα:

• Συλλογή: Απόκτηση IoT δεδομένων εν πλω απευθείας 
από τον εξοπλισμό και τα συστήματα μέσω της μονάδας 
συλλογής WaveAccess.

• Επεξεργασία και κοινοποίηση: Επεξεργάζεται και 
βελτιστοποιεί τα δεδομένα ενώ τα προετοιμάζει για να 
αποσταλούν στο σύστημα ελέγχου στη στεριά.

• Μετάδοση: Τα δεδομένα αποστέλλονται στη στεριά, από 
οποιαδήποτε τοποθεσία και όποτε αυτά χρειαστούν.

• Αποθήκευση και χρήση: Τα δεδομένα ενός πλοίου ή 
ολόκληρου του στόλου επεξεργάζονται και χρησιμοποιούνται 
προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα, να εξοικονομηθούν 
καύσιμα και να μειωθούν οι εκπομπές. Η αυξημένη 
αποδοτικότητα οδηγεί αναπόφευκτα και σε μειωμένα κόστη 
για τους διαχειριστές των πλοίων, ενισχύοντας παράλληλα και 
το όνομα της Telenor στην αγορά.

Οι μοναδικές και καινοτόμες λύσεις τεχνολογίας της Telenor 
Maritime την καθιστούν ηγέτιδα στην προσπάθεια επίτευξης του 
πράσινου μετασχηματισμού των επιχειρήσεων.

www.naftikachronika.gr/subscription
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Φάκελος: 
Η «ασφυξία» στα λιμάνια 
εμπορευματοκιβωτίων  
και η εκτόξευση των ναύλων



Τους τελευταίους έξι μήνες παρατηρείται σημαντι-
κή αύξηση στους ναύλους των πλοίων μεταφοράς 
containers, απόρροια της ανισορροπίας μεταξύ της 
ζήτησης για καταναλωτικά προϊόντα και της προ-
σφοράς containerships, η οποία προσπαθεί να προ-
σαρμοστεί στην πολύ υψηλή ζήτηση. Η ασφυκτική 
συμφόρηση στα λιμάνια είναι αποτέλεσμα αυτής 
της ανισορροπίας, η οποία οδηγείται προφανώς από 
τον αντίκτυπο της πανδημίας, ενώ το πρόσφατο 
«έμφραγμα» στη Διώρυγα του Σουέζ εκτιμάται ότι 
θα δυσχεράνει την κατάσταση. Με αφορμή τη νέα 
αυτή τάξη πραγμάτων στη ναυτιλία τακτικών γραμ-
μών, τα Ναυτικά Χρονικά παρουσιάζουν στις επόμενες 
σελίδες τις απόψεις ειδικών του κλάδου.
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Σαγκάη-Πειραιάς, 6.500 ευρώ ανά container. Το κόστος μεταφοράς ενός εμπο-
ρευματοκιβωτίου από την Κίνα στον Πειραιά έχει σχεδόν πενταπλασιαστεί, 
από περίπου $1.000 πριν από την πανδημία σε πάνω από $6.500 την τρέχουσα 
περίοδο.
Αυτή η μεταβολή δεν μπορεί παρά, όπως συνήθως, να ερμηνευθεί με τα κλα-
σικά εργαλεία της οικονομικής επιστήμης, αυτά δηλαδή που αφορούν στην 
ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης χωρητικότητας για θαλάσσια μεταφορά. 
Αναφερόμαστε στον όρο «θαλάσσια μεταφορά» container, διότι, αν και οι 
μεταφορές εξελίχθηκαν σε door to door, σε αντιδιαστολή με τις port to port 
του παρελθόντος, παρατηρούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι η ιδιαιτερότητα 
αυτής της βίαιης μεταβολής στις τιμές αφορά μόνο στο σκέλος της θαλάσσιας 
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και όχι σε αυτές των υπόλοιπων μεταφορι-
κών μέσων (ποτάμιες, οδικές, σιδηροδρομικές, εναέριες…).
Όλο και περισσότερο γίνεται αντιληπτή η αρνητική επίπτωση επί της ζήτησης 
για τις υπόλοιπες, εκτός εμπορευματοκιβωτίων, ναυλαγορές, λόγω της υστέρη-
σης στην οικονομία και ιδιαίτερα σε αυτήν των ελεύθερων φορτηγών πλοίων, 
που αφορά περισσότερο στην ελληνική ναυτιλία.
Χαρακτηριστικές είναι οι επιπτώσεις στο σύνολο της παγκόσμιας οικονομί-
ας και για τους παραγωγούς (πρώτες ύλες) αλλά και για τους καταναλωτές. 

Οι ναύλοι για 
εμπορευματοκιβώτια και η ώρα 
των «παγκόσμιων ρυθμιστών»
Οι παγκόσμιες τιμές αποστολής container αυξήθηκαν σε επίπεδα-ρεκόρ μέσα σε έναν χρόνο.  
Το Freightos Baltic Global Container Index (FBX), ο σταθμισμένος μέσος όρος των δώδεκα  
μεγάλων παγκόσμιων δρομολογίων εμπορευματοκιβωτίων, αυξήθηκε στα $2.359 ανά container 
ισοδύναμου σαράντα ποδιών (FEU) την εβδομάδα έως τις 19 Μαρτίου, καταγράφοντας αύξηση-ρεκόρ 
30% από την 1η Ιουλίου του 2020.

Του καθ. Κώστα Χλωμούδη,
Κοσμήτορα της Σχολής Ναυτιλίας 
και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς 

NAYΛΑΓΟΡΑ



Στην ουσία, είναι μια υπονόμευση στις προσπά-
θειες των κρατών που επιχειρούν να στηρίξουν 
την ιδιωτική οικονομία με ειδικά προγράμματα, 
ενώ το κόστος της θαλάσσιας μεταφοράς εμπο-
ρευματοκιβωτίων φέρνει μεν υψηλά κέρδη στις 
συγκεκριμένες επιχειρήσεις θαλάσσιας μεταφο-
ράς, αλλά αποτελεί θηλιά για τους υπόλοιπους 
τομείς της οικονομίας και επιχειρήσεις, μιας και 
ανεβάζουν το κόστος των πρώτων υλών, ιδίως σε 
κατηγορίες προϊόντων όπως τα χημικά, ενώ δια-
πιστώνονται και ελλείψεις, άλλοτε πραγματικές 
και άλλοτε τεχνητές. Η αύξηση αφορά τόσο στις 
πρώτες ύλες per se όσο και με παράδοση στην 
πόρτα του εργοστασίου, με τις δεύτερες να επι-
βαρύνονται επιπλέον με τα αυξημένα κόμιστρα 
από τη θαλάσσια μεταφορά.
Γεγονός που δημιουργεί το εύλογο ερώτημα 
αν και πόσο αιτιολογείται αυτή η εξέλιξη στο 
κόστος μεταφοράς, αποκλειστικά και μόνο στο 
σκέλος της θαλάσσιας μεταφοράς ενός εμπο-
ρευματοκιβωτίου.
Το 2020, κυρίως λόγω της παγκόσμιας πανδημίας 
της Covid-19, υπήρξε αναμφίβολα μια ιδιαίτερη 
χρονιά για τον κλάδο μεταφοράς εμπορευμα-
τοκιβωτίων. Σημειώθηκε μια δραστική πτώση 
της ζήτησης κατά το α΄ εξάμηνο του έτους, με 
σχετική και ενδιαφέρουσα όμως ανάκαμψη των 
μεταφερόμενων φορτίων στο δεύτερο μισό του 
έτους.
Προκλήθηκε λοιπόν μια απότομη αύξηση της 
ζήτησης έκτοτε και μέχρι σήμερα στις μεταφο-
ρές εμπορευματοκιβωτίων, η οποία φαίνεται να 
μην καλύπτεται από τη διαθέσιμη χωρητικότητα.
Είναι όμως έτσι;
Επειδή τα στοιχεία που αφορούν στην υπάρχου-
σα παγκοσμίως χωρητικότητα σε πλοία εμπορευ-
ματοκιβωτίων ΔΕΝ δικαιολογούν έλλειμμα χωρη-
τικότητας (μάλλον για υπερχωρητικότητα πρόκει-
ται), αναζητούμε δευτερογενείς ή άλλες αιτίες που 
προκαλούν την άνοδο στην τιμή μεταφοράς του 
εμπορευματοκιβωτίου. Είναι δε χαρακτηριστικό 
ότι, αν κάπου παρουσιάστηκε έλλειμμα χωρητικό-
τητας, αυτό εντοπίζεται στις εναέριες εμπορευ-
ματικές μεταφορές και για λόγους που αφορούν 
στο γεγονός ότι μεγάλο μέρος του παγκόσμιου 
αεροπορικού στόλου παραμένει προσγειωμένο. 
Και, αντί να ανεβαίνει το κόστος μεταφοράς σε 
αντίστοιχα επίπεδα (προφανώς και έχουμε και 
εκεί κάποια αύξηση ναύλων) στις αερομεταφορές, 
αυτές οι μεταβολές είναι κατά πολύ συγκρατημέ-
νες σε σχέση με αυτές των θαλάσσιων μεταφορών.
Υπάρχει, και απ’ ό,τι φαίνεται είναι γεγονός, η 
καταγραφή σημαντικών ελλείψεων σε εξοπλισμό 
(διαθέσιμα containers), λόγω δυσκολιών διαχείρι-
σης και διασποράς των άδειων containers.

Αν όντως αυτός είναι ο λόγος, γιατί αυτό αφορά 
μόνον στην επίδραση του κόστους της θαλάσσι-
ας μεταφοράς και όχι στις υπόλοιπες μεταφορές 
(χερσαίες, αεροπορικές, ποτάμιες);
Τι είναι αυτό που επιτρέπει στις εταιρείες τακτι-
κών θαλάσσιων γραμμών να αυξήσουν τους 
ναύλους σε όλους τους κύριους εμπορικούς 
δρόμους σε επίπεδα-ρεκόρ, γεγονός το οποίο 
με τη σειρά του οδηγεί στη σημαντική αύξηση 
της κερδοφορίας συντριπτικής πλειονότητας 
των εταιρειών του συγκεκριμένου κλάδου, όταν 
το σύνολο των υπόλοιπων κλάδων της ναυτιλίας 
αλλά και των άλλων μέσων μεταφοράς αντίστοι-
χης εξειδίκευσης (μεταφοράς εμπορευματοκι-
βωτίων) αντιμετωπίζει μία από τις πλέον σημαντι-
κές οικονομικές κρίσεις, όπως και το σύνολο της 
παγκόσμιας οικονομίας;
Οι ημερήσιοι ναύλοι για τα παραδοσιακά πλοία 
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων panamax 
έχουν φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα των τελευ-
ταίων δεκαέξι ετών. Η τιμή των $35.000 ημερησί-
ως είναι υψηλότερη από τον Ιανουάριο του 2005. 
Το παράδοξο αυτό, της υψηλής κερδοφορίας 
των liners, επιχειρείται να διασκεδαστεί με ερμη-
νείες όπως ότι τα συγκεκριμένα επίπεδα κερδο-
φορίας, τόσο για τους μεταφορείς όσο και για τις 
διαχειρίστριες εταιρείες, αποτελούν απότοκο της 
ιδιόμορφης χρονιάς που προκάλεσε η πανδη-
μία και όχι τόσο το αποτέλεσμα μιας ιδιαίτερης 
δυναμικής του κλάδου. 
Μια προβαλλόμενη ερμηνεία είναι ότι υπάρχει 
μεν διαθέσιμη χωρητικότητα στη ναυτιλία, αλλά 
αυτή είναι εγκλωβισμένη έξω και γύρω από τα 
λιμάνια εμπορευματοκιβωτίων ανά τον κόσμο, 
όπου εντοπίζεται σχετική συμφόρηση.
Μια πρώτη προσπάθεια καταγραφής των calls και 
των υπαρκτών, αλλά όχι υπερβολικών, καθυστερή-
σεων πάλι δεν δικαιολογεί αυτή την αύξηση τιμών.
Έχει μεγάλη σημασία και δεν μπορεί να μένει 
εκτός συζήτησης το γεγονός της συγκέντρω-
σης και της συγκεντροποίησης της μεταφο-
ρικής δραστηριότητας εμπορευματοκιβωτίων 
διά θαλάσσης σε τρεις παγκόσμιες συμμαχίες 
(Conferences). Αυτήν της 2Μ (Maersk και MSC), 
της Ocean Alliance (CMA CGM – COSCO – 
Evergreen) και της The Alliance (ONE – Yang 
Ming – Hapag-Lloyd). 
Οι παγκόσμιες αυτές συμμαχίες επεκτείνονται 
στο σύνολο της μεταφορικής αλυσίδας, με παρα-
γωγικές δραστηριότητες και στη λιμενική βιομη-
χανία αλλά και στη λοιπή χερσαία μεταφορά.
Έχουμε δηλαδή το χαρακτηριστικότερο παρά-
δειγμα που στη θεωρία προσδιορίζουμε ως 
κάθετη ολοκλήρωση και αφορά στη μεταφορά 
door to door.
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Στη βιβλιογραφία τούς αναφέρουμε ως Mega 
Carriers (Χλωμούδης, 2011)*. Είναι οι Ναυτιλιακές 
Εταιρείες Τακτικών Γραμμών μεγάλης κλίμακας, 
που λειτουργούν ως πάροχοι ολοκληρωμένων 
μεταφορικών υπηρεσιών και η δραστηριότητά 
τους επεκτείνεται κάθετα (πλην της θαλάσσιας 
μεταφοράς) στους τομείς της Παροχής Λιμενι-
κών Υπηρεσιών παγκοσμίως, μέσω της ανάπτυξης 
συγκεκριμένων θυγατρικών παροχής Λιμενικών 
Υπηρεσιών – επενδύσεων στον τομέα των Λιμενι-
κών Τερματικών Σταθμών, στους τομείς της Παρο-
χής Υπηρεσιών Εφοδιαστικής είτε αυτοτελώς είτε 
μέσω της εξαγοράς αντίστοιχων εξειδικευμένων 
Εταιρειών Εφοδιαστικής, στους τομείς της Παρο-
χής Υπηρεσιών Χερσαίων Μεταφορών (οδικών/
σιδηροδρομικών) ή και υπηρεσιών ποτάμιων μετα-
φορών, όπως και τέλος καλύπτονται και υπηρεσίες 
πρακτόρευσης μεταφοράς φορτίου (3PL).
Η θεωρητική αυτή προσέγγιση (Χλωμούδης, 2011) 
επιβεβαιώθηκε αυτά τα τελευταία χρόνια πολλα-
πλώς. Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες πρόσφατες 
εξελίξεις:

• Η CMA CGM εξαγόρασε αρχικά ποσοστό και 
στη συνέχεια το σύνολο της μεγάλης Εταιρείας 
Παροχής Υπηρεσιών Εφοδιαστικής, της CEVA 
(2018-2019), ενώ έχει σημαντική δραστηριότητα 
στις λιμενικές λειτουργίες μέσω της CMA 
Terminal & της Terminal Link (TL). 

• Η Maersk εξαγόρασε τη σουηδική εταιρεία 
Παροχής Υπηρεσιών Εφοδιαστικής KGH 
(Ιούλιος 2020), ενώ παρέχει και αυτοτελώς 
ανάλογες υπηρεσίες, και πρόσφατα 
αναπτύσσει στρατηγική για υπηρεσίες 
ανάλογες του Uber και του booking.com 
(Οκτώβριος 2020) (https://shippingwatch.
com/logistics/article12511911.ece). 

• Παράλληλα, οι μεγάλες Ναυτιλιακές Εταιρείες 
Τακτικών Γραμμών έχουν συστήσει την DCSA 
(Digital Container Shipping Association). Η 

DCSA εντελώς πρόσφατα (Δεκέμβριος 2020) 
ανακοίνωσε Πρότυπο για την Ηλεκτρονική 
Φορτωτική (e-Bill of Lading). Η υιοθέτησή 
της, σε μεγάλη κλίμακα, οδηγεί πρακτικά 
στην επικράτηση των ΝΕΤΓ στην παροχή 
υπηρεσιών πρακτόρευσης θαλάσσιας (και όχι 
μόνο) μεταφοράς. Στην DCSA μετέχουν οι 
Maersk, MSC, CMA CGM, Hapag-Lloyd, ONE, 
Evergreen, HMM,  Yang Ming, ZIM, ενώ έχει 
προσκληθεί και η COSCO.

• Πρόσφατα, Παγκόσμιοι Λιμενικοί Διαχειριστές 
(π.χ. Dubai Port World – DPW) επεκτείνονται 
ως «πάροχοι ολοκληρωμένων υπηρεσιών 
Εφοδιαστικής» (Logistics Integrators). Η DPW 
εξαγόρασε τη δανική εταιρεία Υπηρεσιών 
Εφοδιαστικής Unifeeder (Αύγουστος 2018), 
ενώ πρόσφατα (Ιούλιος 2020) απέκτησε 
ποσοστό στην αντίστοιχη εταιρεία Unico 
Logistics Co., Ltd. (Νότια Κορέα).

Είναι λοιπόν ενδιαφέρον να δούμε με ποιο τρό-
πο και πόσο οι μόλις προαναφερθείσες εξελίξεις 
επιδρούν στην τρέχουσα διαμόρφωση των τιμών 
θαλάσσιας μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και 
αν η διαδικασία «αυτορρύθμισης» της συγκεκριμέ-
νης αγοράς δεν επιτυγχάνεται, με σημαντικές επι-
δράσεις και στρεβλώσεις τελικά στην παγκόσμια 
οικονομία και στο επίπεδο του δημόσιου τομέα της 
οικονομίας αλλά και σε αυτό της ιδιωτικής οικονο-
μίας και εις βάρος του επιχειρείν.
Αν ο συλλογισμός και η προσέγγισή μας έχουν βάση, 
τότε αντιλαμβανόμαστε την αξία και τη σημασία ρυθ-
μιστικών παρεμβάσεων. Οι παρεμβάσεις αυτές δεν 
μπορεί να υπάρξουν παρά μόνο από «παγκόσμιους 
ρυθμιστές», με ικανή τεχνογνωσία και νομιμοποιητι-
κή δυναμική επιπέδου παγκόσμιας διακυβέρνησης, 
προς όφελος της κοινωνίας των εθνών και όχι αυτής 
συγκεκριμένων ομάδων συμφερόντων.
Η πρόκρισή μας γι’ αυτού του είδους την «παγκό-
σμια θεσμική ρυθμιστική παρέμβαση» έχει πολλα-
πλά επιχειρήματα. Γιατί απαιτείται μεγάλη εξειδίκευ-
ση για να έχουμε τα μεγαλύτερα δυνατά αποτελέ-
σματα, γιατί χρειάζεται μεγάλη αυτονομία και υψηλό 
επίπεδο θεσμικών εγγυήσεων ανεξαρτησίας έναντι 
ειδικών συμφερόντων και γεωστρατηγικού χαρα-
κτήρα επιρροών, γιατί επιβάλλεται ανεξαρτησία για 
μια αγορά που τελικά χρειάζεται ρύθμιση για τον 
επιβλαβή ρόλο της στο σύνολο της υπόλοιπης ναυ-
τιλίας και της παγκόσμιας οικονομίας.

* Κ. Χλωμούδης, Τάσεις και Εξελίξεις στη Λιμενική 
Βιομηχανία:  Λιμενικές Επιχειρήσεις & Συστήματα στην 
Εποχή της Οργάνωσης & Λειτουργίας Ανταγωνιστικών 
Λιμανιών, Εκδόσεις Παπαζήση 2011.

NAYΛΑΓΟΡΑ
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Την ίδια ώρα, ο ρυθμός εκφόρτωσης των εμπορευματοκιβωτίων στα λιμάνια 
των ΗΠΑ και της Ευρώπης επιβραδύνθηκε σημαντικά, καθώς τόσο πολλοί 
λιμενεργάτες όσο και οδηγοί φορτηγών είτε προσβλήθηκαν από τον κορονοïό 
είτε αναγκάστηκαν να παραμείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους για να μην 
προσβληθούν ή για να προσέχουν τα παιδιά τους. Αναπόφευκτα, οι καθυστε-
ρήσεις στις εκφορτώσεις επέφεραν καθυστερήσεις και στις φορτώσεις των 
εμπορευματοκιβωτίων στα πλοία με προορισμό την Ανατολική Ασία, και αυτή 
η κατάσταση συνεχίστηκε για τουλάχιστον τέσσερις μήνες.
Βέβαια, η κατάσταση σήμερα έχει αλλάξει μετά το συμβάν του «Ever Given», 
παρά το αίσιο τέλος της, και πρόκειται να πλήξει περαιτέρω την παγκόσμια 
ναυτιλία. Κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου, τα τρία τέταρτα των εμπορι-
κών πλοίων που μετέφεραν containers από την Ασία στην Ευρώπη έφτασαν 
στους προορισμούς τους καθυστερημένα.  Λόγω της εξαήμερης διακοπής της 
κυκλοφορίας στη Διώρυγα του Σουέζ, θεωρείται σχεδόν σίγουρο πως σημα-
ντικές καθυστερήσεις θα σημειωθούν και κατά τη διάρκεια του τρέχοντος 
μήνα. Το ότι τα πλοία που είχαν ακινητοποιηθεί στη Μεσόγειο και στην Ερυ-
θρά Θάλασσα πιθανώς θα φτάσουν όλα μαζί σε κατάμεστα λιμάνια, όπου θα 
εκφορτωθούν και θα φορτωθούν με καθυστέρηση, αυξάνει τις ανησυχίες για 
επιδείνωση αυτής της αναπάντεχης κρίσης.

Οι λόγοι αύξησης  
του κόστους μεταφοράς 
εμπορευματοκιβωτίων
Λόγω των εκτεταμένων lockdowns, εκατομμύρια Αμερικανοί και Ευρωπαίοι 
παρήγγειλαν τεράστιες ποσότητες εργοστασιακών αγαθών από την Ασία – 
είδη πρώτης ανάγκης, όργανα γυμναστικής, εκτυπωτές και ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, ούτως ώστε να μετατρέψουν κρεβατοκάμαρες και καθιστικά σε 
γραφεία και σαλόνια σε γυμναστήρια. Όμως, λόγω της εκτίναξης της ζήτησης, 
σημειώθηκε έλλειψη εμπορευματοκιβωτίων στην Κίνα, ενώ το κόστος μεταφοράς 
ενός container από την Ασία στη Βόρεια Αμερική υπερδιπλασιάστηκε από τον 
περασμένο Νοέμβριο. 

Του Κώστα Αχλαδίτη,
Β΄ Αντιπροέδρου ΕΒΕΠ 



C.V. E X P R E S S

Σημαία:
Mήκος:
Πλάτος:

Eλληνική  
79μέτρα
11,7μέτρα

Iπποδύναμη:   1.500 ίπποι
Tαχύτητα: 12κόμβοι
• 1.500 Τόνοι

Σημαία:
Mήκος:
Πλάτος:

Eλληνική  
157μέτρα
25μέτρα

Iπποδύναμη:   12.000 ίπποι
Tαχύτητα: 18κόμβοι
• 956 Eμπορευματοκιβώτια

Ένα από τα 6 αδελφά πλοία

Σημαία:
Mήκος:
Πλάτος:

Eλληνική  
304 μέτρα
40μέτρα

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

Ένα από τα 8 αδελφά πλοία

Σημαία:
Mήκος:
Πλάτος:

Eλληνική  
351μέτρα
43μέτρα

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

Ένα από τα 5 αδελφά πλοία

Στο  ξεκίνημα 1975 1985

2000 2006

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

M.V. K R I T O N

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

στη θάλασσα και στη στεριά.

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

Πάντα χρειαζόμαστε ικανούς νέους συνεργάτες  
για να συνεχίσουμε

μαζί το έργο των παλαιοτέρων.

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

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

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

2013

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

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

Ένα από τα 7 αδελφά πλοία

Μάλτας
300 μέτρα
48μέτρα

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

Ένα από τα 5 αδελφά πλοία

Μάλτας
369 μέτρα
51μέτρα

Σήμερα

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

COSTAMARE SHIPPING COMPANY S.A.



122

Συνεχόμενη έξαρση της 
πανδημίας Covid-19 συντελεί 
σε ευοίωνο περιβάλλον για τους 
ναυτιλιακούς μεταφορείς πλοίων 
containers
H νέα χρονιά δείχνει έντονα θετικά σημάδια ανάκαμψης της ναυλαγοράς 
πλοίων containers, καθώς η ανισορροπία που προκαλείται στην αγορά υπέρ της 
ζήτησης χωρητικότητας σε συνδυασμό με τη συμφόρηση στα λιμάνια συντελούν 
σε ανοδική τροχιά. Ωστόσο, τα τωρινά επίπεδα της ναυλαγοράς αρχίζουν να 
δυσαρεστούν πολύ έντονα τους φορτωτές, οι οποίοι έρχονται πλέον αντιμέτωποι 
με μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Οι φορτωτές, εκτός από το γεγονός ότι 
πρέπει να καταβάλουν πολύ υψηλότερο βασικό ναύλο για την υλοποίηση της 
μεταφοράς, που σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί σε σημαντικές προσαυξήσεις 
στην τιμή του τελικού προϊόντος, καλούνται να διαχειριστούν σημαντικές 
καθυστερήσεις στις αποστολές, που ζημιώνουν την ομαλή ροή της εφοδιαστικής 
τους αλυσίδας.

Της Μαρίας Μπερτζελέτου,
Αναλύτριας 

Οι τρέχουσες διαταραχές στη ναυτιλία εμπορευματοκιβωτίων μπορούν 
να αποδοθούν σε διάφορους παράγοντες, κυρίως στη φύση stop-start της 
παγκόσμιας ζήτησης αποστολής εμπορευματοκιβωτίων το 2020, αλλά και 
στους βραδύτερους χρόνους ανακύκλωσης στους λιμένες, καθώς τα μέτρα 
κοινωνικής αποστασιοποίησης περιορίζουν τα μεγέθη στις βάρδιες μεταξύ του 
προσωπικού των λιμένων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης της BIMCO, 
μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου υπήρχαν είκοσι πλοία μεταφοράς εμπορευματο-
κιβωτίων σε αγκυροβόλιο με προορισμό το λιμάνι του Λος Άντζελες, αριθμός 
που υπό κανονικές συνθήκες είναι μηδενικός. Επιπλέον, οι χρόνοι αναμονής 
αγκυροβόλησης αυξάνονται, περίπου οκτώ ημέρες στα μέσα Φεβρουαρίου με 
περισσότερα πλοία: περίπου το 85% των πλοίων που κατευθύνονται προς το 
Λος Άντζελες δεν μπορούν να πάνε κατευθείαν για ελλιμενισμό.
Το πιο προφανές παράδειγμα της διαταραχής που προκάλεσε η πανδημία 
Covid-19 είναι οι εισαγωγές εμπορευματοκιβωτίων των ΗΠΑ από την Άπω 
Ανατολή. Το α΄ εξάμηνο του έτους, οι όγκοι μειώθηκαν κατά 8,0% συγκριτικά 
με το 2019, με κάθε μήνα να σημειώνει χαμηλότερες εισαγωγές από τον αντί-
στοιχο μήνα του 2019. Το β΄ εξάμηνο του έτους ήταν μια εντελώς διαφορετική 



ιστορία. Οι εισαγωγές την περίοδο 
αυτή αυξήθηκαν κατά 21,4% σε 
σχέση με το 2019 και πάνω από 1,98 
εκατ., πλησιάζοντας το ρεκόρ εισα-
γωγών των 2,1 εκατ. που είχε κορυ-
φωθεί τον Σεπτέμβριο του 2020, 
μετά την έξαρση της πανδημίας.
Τα προϊόντα σε εμπορευματοκιβώ-
τια που έχουν σημειώσει τις μεγα-
λύτερες αυξήσεις στις εισαγωγές 
των ΗΠΑ από την Ασία είναι τα 
ηλεκτρονικά είδη και τα έπιπλα, 
τα οποία αυξήθηκαν κατά 1,1 εκατ. 
τόνους το 2020 σε σύγκριση με το 
2019. Αυτές οι κατηγορίες αγαθών 
αποτελούν το 12,8% των συνολικών 
εισαγωγών εμπορευματοκιβωτίων 
των ΗΠΑ. Η ισχυρή αύξηση κατά 
το β΄ εξάμηνο του έτους σημαίνει 
ότι ο συνολικός όγκος του εμπο-
ρίου Άπω Ανατολής-Βόρειας Αμε-
ρικής αυξήθηκε κατά 7,3% φέτος 
(1,4 εκατ. ΣΕΕ) – και στα 20,1 εκατ. 
Το 2020, οι όγκοι του συγκεκρι-
μένου εμπορίου αντιπροσώπευαν 
το 12,0% της παγκόσμιας ζήτησης 

εμπορευματοκιβωτίων.
Συμπερασματικά, η αύξηση των φορτίων προς τις 
ΗΠΑ και η φύση stop-start της ναυτιλίας εμπο-
ρευματοκιβωτίων οδήγησαν φέτος σε παγκόσμια 
ζητήματα σχετικά με τη διαθεσιμότητα πλοίων 
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, απότομες 
αυξήσεις στα ποσοστά άμεσης παράδοσης, από-
τομη πτώση του στόλου εμπορευματοκιβωτίων 
σε αδράνεια και, για ορισμένα πλοία, επιστροφή 
στα ποσοστά ναύλωσης, που δεν είχαν παρατη-
ρηθεί πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική 
κρίση. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι τιμές ναύ-
λωσης για ένα πλοίο 2.500 TEUs έχουν αυξηθεί 
σε $20.000/ημέρα, ενώ εκείνες για ένα πλοίο 
8.500 TEUs ανέρχονται τώρα σε 42.000 δολάρια. 
Οι υψηλές τιμές ναύλωσης αντικατοπτρίζουν την 
ισχυρή ζήτηση των μεταφορέων για επιπλέον 
χωρητικότητα και τον αγώνα τους να βρουν επι-
πλέον πλοία για να βοηθήσουν στην άμβλυνση 
της τρέχουσας κατάστασης και στην ομαλή δια-
χείριση της εφοδιαστικής τους αλυσίδας.
Όσον αφορά την ανάπτυξη του στόλου, εκτιμά-
ται μείωση για το 2021, γεγονός που συντελεί σε 
θετικές βραχυπρόθεσμες προοπτικές της ναυλα-
γοράς. Η BIMCO αναμένει ότι περίπου 790.000 
TEUs θα παραδοθούν φέτος, μείωση 7,7% από 
τα 857.620 TEUs που παραδόθηκαν το 2020, 
που ήταν το χαμηλότερο επίπεδο παραδόσεων 
πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων από το 
2004.

Από την πλευρά της ζήτησης, η τρέχουσα συσ-
σώρευση φορτίων –και η αναντιστοιχία μεταξύ 
τού πού βρίσκονται τα εμπορευματοκιβώτια 
και του πού πρέπει να βρίσκονται– δεν αναμέ-
νεται να επιλυθεί για τους επόμενους μήνες του 
έτους. Επιπλέον, με την πανδημία να επιμένει και 
τις κυβερνήσεις να εξακολουθούν να παρέχουν 
στήριξη στο προσωπικό εισόδημα, οι δαπάνες 
για αγαθά θα συνεχίσουν να είναι υψηλές, προ-
ωθώντας τη ζήτηση για μεταφορά εμπορευματο-
κιβωτίων.
Ωστόσο, μόλις ανοίξει εκ νέου ένα ευρύ φάσμα 
υπηρεσιών –συμπεριλαμβανομένων εστιατορίων, 
κέντρων ψυχαγωγίας και γυμναστηρίων– και οι 
καταναλωτές επιστρέψουν στη δαπάνη μεγαλύ-
τερου μεριδίου των χρημάτων τους για εμπειρίες, 
το μερίδιο των δαπανών για αγαθά θα μειωθεί. 
Αυτή η αλλαγή θα γίνει πιο έντονη από το γεγο-
νός ότι πολλά από τα αγαθά που αγοράστηκαν 
το 2020 είναι εφάπαξ αγορές για οικιακά γρα-
φεία, γυμναστήρια ή βελτιώσεις κουζίνας, μειώ-
νοντας την πιθανότητα οι εισαγωγές εμπορευμα-
τοκιβωτίων να συνεχίσουν να αυξάνονται με την 
τρέχουσα δυναμική.
Η πρόσφατη αποκόλληση του γιγαντιαίου 
containership «Ever Given», που είχε προσα-
ράξει στο νότιο τμήμα της Διώρυγας του Σουέζ, 
έπειτα από έξι ημέρες, δεν σημαίνει αυτόματα 
και την «αποσυμφόρηση» της μεταφορικής αλυ-
σίδας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Lloyd’s List 
Intelligence, 80 containerships βρίσκονται αυτή τη 
στιγμή στο Σουέζ και περιμένουν να περάσουν, 
ενώ άλλα mega containerships που ξεκινούν τώρα 
από Ασία φαίνεται να αλλάζουν ρότα.
Οι μεγάλες εταιρείες liners έχουν, πάντως, προει-
δοποιήσει ότι τα προβλήματα στην αλυσίδα εφο-
διασμού ενδέχεται να διαρκέσουν μήνες, γεγονός 
που θα ευνοήσει την περαιτέρω αύξηση των ναύ-
λων, αφού και η προσφερόμενη χωρητικότητα θα 
μειωθεί, αλλά και η συμφόρηση στα λιμάνια θα 
συνεχίζεται σε συνδυασμό και με τις διαταραχές 
στην εφοδιαστική αλυσίδα από την έξαρση της 
πανδημίας. Η Sea-Intelligence προειδοποίησε ότι, 
παρόλο που η βασική θαλάσσια οδός στην Αίγυ-
πτο άνοιξε ξανά, οι επιπτώσεις «θα είναι αισθη-
τές για αρκετούς μήνες, καθώς η διαταραχή στη 
μεταφορική αλυσίδα θα εξαπλώνεται σταδιακά».
Συνοψίζοντας, το πρώτο εξάμηνο του νέου έτους 
διαφαίνεται ότι θα συνεχίσει να εξελίσσεται υπέρ 
της συνεχόμενης ανοδικής τάσης των ναύλων με 
κρίσιμα προβλήματα εξομάλυνσης στην αποσυμ-
φόρηση των λιμένων και στη διαχείριση της εφο-
διαστικής αλυσίδας των καταναλωτικών αγαθών 
από την Ασία προς τις ΗΠΑ, με την ετήσια αύξηση 
του στόλου των πλοίων containers να ευνοεί την 
ανισορροπία υπέρ της ζήτησης χωρητικότητας.
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Ο Ορίζοντας
από τη Γέφυρα
Με το βλέμμα του ναυτικού 

Του καπτ. Γ. Γεωργούλη 

Το περιστατικό του M/V «Ever Given»  
και τι σημαίνει για το αύριο των mega ships

Η ναυτιλιακή βιομηχανία πάντα στηριζόταν στις 
οικονομίες κλίμακας για να μειώσει το κόστος 
μεταφοράς των προϊόντων ανά μονάδα φορτίου, 
είτε αυτό αφορούσε βάρος (δολάρια ανά τόνο) 
είτε όγκο μοναδοποιημένου φορτίου (εμπορευ-
ματοκιβώτια). Βασιζόμενοι σε αυτή την αρχή, με 
την αύξηση της ζήτησης φορτίων για μεταφορά, 
οι χρήστες των θαλάσσιων μεταφορών από τη 
μια πλευρά, αναζητώντας την ανταγωνιστικότερη 
λύση, και οι πάροχοι των θαλάσσιων μεταφορών 
από την άλλη, στην προσπάθεια προσφοράς 
ανταγωνιστικών πλοίων, δημιούργησαν μια διαρ-
κώς αυξανόμενη ανάγκη ναυπήγησης μεγαλύτε-
ρων πλοίων, με τα οποία θα μπορούσαν να εκμε-
ταλλευτούν την αρχή των οικονομιών κλίμακας. 
Στην περίπτωση των δεξαμενόπλοιων και με βάση 
τα ανωτέρω, ναυπηγήθηκαν πλοία χωρητικότητας 
άνω των 500.000 τόνων νεκρού βάρους (Ultra 
Large Crude Carriers – ULCC), τα οποία τελικά 
αποσύρθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 2000, 
αφενός λόγω του τεράστιου κόστους καυσίμων 
που απαιτούνταν για την πρόωσή τους (220 τόνοι 



καυσίμου ημερησίως) σε σύγκριση με τα νεότευ-
κτα πλοία χωρητικότητας 320.000 τόνων (Very 
Large Crude Carriers – VLCC) νεκρού βάρους 
με μηχανές εσωτερικής καύσεως (κατανάλωση 70 
τόνους την ημέρα) και αφετέρου λόγω του μεγά-
λου κινδύνου ρύπανσης (πλοία μονού τοιχώματος) 
σε σχέση με τα νεότευκτα πλοία VLCC διπλού 
τοιχώματος. Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 
που άρχισαν να ναυπηγούνται τα VLCC διπλού 
τοιχώματος μέχρι και σήμερα η χωρητικότητα 
και το μέγεθός τους έχουν κρατηθεί σταθερά 
(320.000 τόνοι το πολύ νεκρού βάρους).
Στην περίπτωση όμως των πλοίων μεταφοράς 
εμπορευματοκιβωτίων, η αυξανόμενη τάση για τη 
μείωση του μεταφορικού κόστους ανά μονάδα 
μεταφοράς (δολάρια ανά TEU) για μια συγκεκρι-
μένη απόσταση δημιούργησε μια ξέφρενη κούρ-
σα αύξησης της χωρητικότητας και συνεπώς του 
μεγέθους των πλοίων υπό ναυπήγηση, χωρίς να 
υπάρχει πλέον κανένας περιορισμός. Στην ίδια 
κούρσα έτρεξαν και οι υποδομές ξηράς, για να 
μπορούν να εξυπηρετήσουν τα νέα τεράστια 
πλοία είτε σε τεχνικές υποδομές (εκβάθυνση, 
νέες γερανογέφυρες, νέες προβλήτες) είτε σε 
υποδομές εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics). 

Τα νέα πλοία ναυπηγούνται χρησιμοποιώντας 
νέες τεχνολογίες σε ό,τι αφορά τη μείωση του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την απο-
τελεσματικότερη διαχείριση του κόστους του 
ταξιδιού. Από την ασταμάτητη αύξηση του μεγέ-
θους των παραπάνω πλοίων σήμερα ναυπηγού-
νται γίγαντες μήκους 400 μ., πλάτους 60 μ. και 
ύψους 33 μ., ενώ μπορούν να αναπτύξουν υπη-
ρεσιακή ταχύτητα 22,5 κόμβους και να μεταφέ-
ρουν 24.000 εμπορευματοκιβώτια είκοσι ποδών 
(TEUs). Πού όμως προβλέπεται να σταματήσει 
αυτή η ξέφρενη πορεία ναυπήγησης ολοένα και 
μεγαλύτερων γιγάντων; Και τα συστήματα πρόω-
σης και ελιγμών που διαθέτουν μπορούν να εγγυ-
ηθούν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας κάτω από 
οποιεσδήποτε συνθήκες;
Στα ερωτήματα αυτά είναι πιθανό να δίνονται 
απαντήσεις από το περιστατικό της προσάραξης 
του mega container ship «Ever Given» στην είσο-
δο της Διώρυγας του Σουέζ. 

Το χρονικό 

Το πρωί της 23ης Μαρτίου 2021 (περίπου 07.40 
τοπική ώρα), το υπό σημαία Παναμά πλοίο μετα-
φοράς εμπορευματοκιβωτίων «Ever Given», 
πλοιοκτησίας ιαπωνικών συμφερόντων, χρονο-
ναυλωμένο από την EverGreen Taiwan, μήκους 
400 μ., πλάτους 59 μ. και μεταφορικής ικανότη-
τας 20.000 εμπορευματοκιβωτίων, ενώ διέπλεε 
τη Διώρυγα του Σουέζ κατευθυνόμενο από την 
Ερυθρά στη Μεσόγειο, με τελικό προορισμό το 
Ρότερνταμ, προσάραξε με τη δεξιά του μάσκα 
(bow) στη δεξιά όχθη της διώρυγας, ενώ με την 
πρύμνη του άγγιξε την αριστερή όχθη της διώρυ-
γας (εικόνα 1). Με δεδομένο ότι η διώρυγα στο 
συγκεκριμένο σημείο είναι μονής κατευθύνσεως, 
το πλοίο μπλόκαρε και τις δύο κατευθύνσεις της 
διώρυγας, με αποτέλεσμα μέσα στα επόμενα 
εικοσιτετράωρα να δημιουργηθεί απίστευτο μπο-
τιλιάρισμα και στις δύο πλευρές της διώρυγας 
(Μεσόγειος-Ερυθρά). Το πλοίο, σύμφωνα με τις 
αιγυπτιακές Αρχές, προσάραξε λόγω των ισχυ-
ρών πλάγιων ανέμων και αμμοθύελλας, η οποία 
προκάλεσε μεγάλη μείωση της ορατότητας, με 
αποτέλεσμα το πλοίο να παρασυρθεί λόγω της 
μεγάλης επιφάνειας εκτεθειμένης στον άνεμο και 
να προσαράξει στη διώρυγα. 
Μετά από πολλές προσπάθειες και την εμπλο-
κή μεγάλων εταιρειών διάσωσης με πολλά μέσα, 
όπως βυθοκόρους και ρυμουλκά διάσωσης, το 
πλοίο τελικά επέπλευσε τη Δευτέρα 29/03/2021. 
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Επιπτώσεις

Η διακοπή της λειτουργίας της διώρυγας για σχε-
δόν μία εβδομάδα προκάλεσε συμφόρηση από 
πλοία που καταφθάνουν συνεχώς στις εισόδους 
της και από τις δύο κατευθύνσεις. Τα αγκυροβό-
λια είχαν γεμίσει και ο αριθμός των πλοίων μέχρι 
την ημέρα της αποκόλλησης υπολογιζόταν περί-
που σε 370.
Ο χρόνος που τελικά η διώρυγα έμεινε κλειστή 
διατάραξε, φυσικά, όλες τις ροές φορτίων –στε-
ρεών, υγρών και αερίων– και φυσικά τις ροές 
των εμπορευματοκιβωτίων σε σημαντικό βαθμό, 
σύμφωνα με εκτιμήσεις μεσιτών φορτίου. Κάθε 
μέρα μη λειτουργίας της διώρυγας δημιουργούσε 
καθυστέρηση στην παράδοση 55.000 εμπορευ-
ματοκιβωτίων στη γραμμή Ασίας-Ευρώπης, ενώ 
μία εβδομάδα μετά την επανέναρξη της λειτουρ-
γίας της διώρυγας θα δημιουργηθεί συνωστισμός 
των πλοίων στα ευρωπαϊκά λιμάνια λόγω της 
σύγχρονης άφιξης των καθυστερημένων πλοίων 
μαζί με τα πλοία της κανονικής δρομολόγησης. 
Επιπροσθέτως, καθυστερεί ταυτόχρονα η κίνηση 
55.000 TEUs κενών εμπορευματοκιβωτίων πίσω 
στην Ασία, προσθέτοντας περαιτέρω καθυστε-
ρήσεις στη διάθεση κενών εμπορευματοκιβωτίων.
Πριν από την επιτυχή αποκόλληση, πολλοί δια-
χειριστές των φορτίων ήταν έτοιμοι να ανα-
δρομολογήσουν τα πλοία για τη συνέχιση του 
ταξιδιού διαμέσου του Ακρωτηρίου της Καλής 
Ελπίδας. Μια τέτοια σκέψη βέβαια θα μπορού-
σε να εξεταστεί εφόσον η αποκόλληση και η 
απομάκρυνση του τεράστιου πλοίου διαρκούσαν 
πολλές ημέρες ακόμα.

Μάθημα που πήραμε από το 
περιστατικό του «Ever Given»

Το περιστατικό με το τεράστιο πλοίο που προ-
σάραξε και η καθυστέρηση που δημιούργησε στη 
λειτουργία της διώρυγας έθεσαν νέους προβλημα-
τισμούς όσον αφορά την περαιτέρω αύξηση του 
μεγέθους των πλοίων αλλά συγχρόνως μπορεί να 
δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τα πλοία μικρό-
τερης μεταφορικής ικανότητας, που μέχρι τώρα 
μειονεκτούσαν σε όρους κόστους ταξιδιού (15% 
αυξημένο από τα mega ships των 24.000 TEUs).

Τα θέματα που προκύπτουν είναι τα κάτωθι:
• Πόσο πιθανό είναι να συμβεί ξανά ένα 

τέτοιο περιστατικό; Αν αποδειχθεί ότι 
στο ατύχημα έχουν ευθύνη ο άνεμος 
και η περιορισμενη ορατότητα, τότε η 
πιθανότητα επανάληψης παραμένει ισχυρή, 
διότι δεν μπορεί να περιοριστεί η επιφάνεια 
του πλοίου που είναι εκτεθειμένη στον 
άνεμο. 

• Αν τα πλοία εισέρχονται με λιγότερα 
εμπορευματοκιβώτια, τότε το 
ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα 
εξανεμίζεται.

• Είναι πιθανό ένα τέτοιο περιστατικό να 
συμβεί σε άλλους στενούς διαύλους; Σαφώς 
ναι, και με πολύ χειρότερα αποτελέσματα, 
όταν μάλιστα επιδρούν παλιρροϊκά ρεύματα 
μαζί με όλα τα άλλα, όπως στη θάλασσα της 
Μάγχης και στα στενά της Σιγκαπούρης. 

• Είναι πιθανό πλοία χωρητικότητας 15.000-
17.000 TEUs, μετά το περιστατικό του 
«Ever Given», να αναλάβουν δράση στο 
συγκεκριμένο δρομολόγιο; Είναι δύσκολο 
να απαντηθεί, μάλλον θα εξαρτηθεί από το 
πόρισμα της έρευνας για το περιστατικό 
και τα αίτια που το προκάλεσαν.

• Είναι επίσης σημαντικό να καταγραφεί και 
η αντίδραση των ασφαλιστών του πλοίου 
(Underwriters και P&I clubs) σε ό,τι αφορά 
την αντιμετώπιση των πλοίων αυτού του 
μεγέθους και τη διέλευσή τους από τους 
στενούς διαύλους (choke points). 

Τέλος, το περιστατικό πρέπει να μας διδάξει ότι 
η εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακας δεν 
παραπέμπει σε όφελος πάντα, αλλά μόνο αν συν-
δυαστούν με τη σωστή αξιολόγηση κινδύνου και 
τη λήψη μέτρων που μειώνουν το ρίσκο σε απο-
δεκτά επίπεδα. 

Εικόνα 1: Η προσάραξη του πλοίου
Πηγή: Maxar Technologies

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ
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Τα περιστατικά πειρατείας στον Κόλπο  
της Γουινέας σε νέο αρνητικό ρεκόρ το 2020

Σύμφωνα με την πρόσφατη ετήσια έκθεση 
του Κέντρου Αναφορών Πειρατείας (Piracy 
Reporting Centre – PRC) του Διεθνούς Ναυτι-
λιακού Γραφείου (International Maritime Bureau 
– ΙΜΒ), στον Κόλπο της Γουινέας σημειώθηκε 
το 2020 νέο αρνητικό ρεκόρ, με 130 απαγωγές 
πληρωμάτων, από τις συνολικά 135 απαγωγές που 
κατεγράφησαν σε παγκόσμια κλίμακα (ποσοστό 
95%). Οι παραπάνω 130 απαγωγές αφορούν σε 22 
ξεχωριστά περιστατικά και, δυστυχώς, οι πρώτοι 
μήνες του 2021 δεν δείχνουν σημάδια βελτίωσης. 
Ήδη τον Ιανουάριο έχουν αναφερθεί αρκετές 
επιθέσεις, με πολύ βίαιες απαγωγές.
Η έκθεση του IMB σημειώνει ότι τα περιστατι-
κά στον Κόλπο της Γουινέας είναι ιδιαίτερα επι-
κίνδυνα, καθώς η πλειονότητα των απαγωγέων 
(80%) είναι οπλισμένοι. Μέχρι πριν από μερικά 
χρόνια, η ομηρία του πλοίου και του φορτίου του 
φαινόταν να είναι ο κύριος στόχος της πειρατεί-
ας, αλλά σήμερα υπάρχει μια στροφή προς τη 
βίαιη απαγωγή μελών του πληρώματος, με σκοπό 
την απαίτηση καταβολής λύτρων. Τα απαχθέντα 
μέλη του πληρώματος μεταφέρονται βαθιά στη 
ζούγκλα, όπου κρατούνται όμηροι για μήνες έως 
ότου καταβληθούν λύτρα. Οι συνθήκες κράτησης 
στα στρατόπεδα της ζούγκλας είναι, στις περισ-
σότερες περιπτώσεις, απάνθρωπες, με αποτέ-
λεσμα οι ναυτικοί να έρχονται αντιμέτωποι με 
ασθένειες και μερικές φορές ακόμα και με τον 
θάνατο.
Η πειρατεία στον Κόλπο της Γουινέας διαφέρει 
ριζικά από περιστατικά πειρατείας σε άλλες περι-
οχές, όπως για παράδειγμα στη Σομαλία, όπου οι 
περισσότερες επιθέσεις πραγματοποιούνται σε 
διεθνή ύδατα και τα πλοία μπορούν να προστα-
τευτούν από τις δυνάμεις της διεθνούς κοινότητας 
(Atalanta naval force). Στον αντίποδα, στον Κόλ-
πο της Γουινέας, οι επιθέσεις πραγματοποιούνται 
κοντά στην ακτή και η ευθύνη για την αντιμετώπι-
σή τους στα χωρικά ύδατα βαρύνει το παράκτιο 
κράτος. Τα τελευταία χρόνια έχουν δείξει ότι οι 
πειρατές, διαθέτοντας περισσότερους πόρους 
(πλοία-βάσεις στα ανοιχτά του Κόλπου), μπορούν 
πλέον να επεκτείνουν την εγκληματική τους δρά-
ση πέρα από τα 200 μίλια των χωρικών υδάτων, 
εφόσον πλέον τα διερχόμενα πλοία δεν εισέρ-
χονται στα χωρικά ύδατα. Αποτέλεσμα αυτής 
της επέκτασης ήταν η δημιουργία από τη διε-
θνή κοινότητα δυνάμεων με στόχο την προστα-
σία των πλοίων έξω από τα χωρικά ύδατα, όπως 
η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
Συντονισμένη Θαλάσσια Παρουσία (Coordinated 
Maritime Presences – CMP). Σήμερα, εκτός από 

την υπάρχουσα περιοχή υψηλού κινδύνου στα 
χωρικά ύδατα της Νιγηρίας και του Μπενίν, έχει 
οριστεί μια νέα ζώνη εκτεταμένου κινδύνου, που 
καλύπτει μια σημαντικά μεγαλύτερη περιοχή στον 
κόλπο μεταξύ της Λιβερίας και της Αγκόλας.
Οι διαχειριστές των πλοίων, οι πλοίαρχοι και οι 
ναυτικοί οφείλουν να είναι προσεκτικοί και να 
τηρούν τα προτεινόμενα μέτρα (βέλτιστες πρα-
κτικές διαχείρισης για τη Δυτική Αφρική, Best 
Management Practice West Africa – BMP WA) όσο 
τα πλοία ναυσιπλοούν στον Κόλπο της Γουινέας.

Στα μέτρα συμπεριλαμβάνονται:
• Σχέδιο πλου και αξιολόγηση κινδύνου.  
• Η παραμονή των πλοίων τουλάχιστον 250 

ναυτικά μίλια ανοικτά από τις ακτές των 
χωρών της περιοχής υψηλού κινδύνου στη 
Δυτική Αφρική και να παραμένουν εκεί 
μέχρι να μπορούν να προσεγγίσουν σε 
ασφαλές αγκυροβόλιο ή προβλήτα για τη 
φόρτωση και την εκφόρτωση φορτίου.

• Τα χαρακτηριστικά (ύψος εξάλων, στοιχεία 
ελιγμών) του πλοίου και δυνατότητες 
αντοχής στις ανάλογες απειλές.

• Οι διαδικασίες της εταιρείας και του 
πλοίου, όπως τα γυμνάσια ετοιμότητας, 
η τήρηση φυλακών και περιπολιών, και η 
διαδικασία λήψης απόφασης.

• Η διαθεσιμότητα Ασφαλών Αγκυροβολίων 
(Security Anchorage Areas), τα Πλοία 
Συνοδείας Ασφάλειας (Security Escort 
Vessels) και η συνεργασία με τις 
στρατιωτικές αρχές της χώρας.

Τα μέλη του πληρώματος πρέπει να ενημερώ-
νονται για τις απειλές και τους κινδύνους του 
ταξιδιού σε οποιαδήποτε περιοχή κινδύνου. 
Πριν από την αναχώρηση, το πλήρωμα πρέπει να 
ενημερωθεί για τον τρόπο εφαρμογής και χρή-
σης των μέτρων προστασίας του πλοίου, με την 
εκτέλεση συχνών γυμνασίων με τήρηση/βελτίω-
ση χρόνου ανταπόκρισης.
Προκειμένου οι πληροφορίες σχετικά με το 
στίγμα, τους χρόνους κατάπλου, το φορτίο και το 
πλήρωμά του να προστατεύονται και να μην είναι 
διαθέσιμες στους επίδοξους πειρατές, η επικοι-
νωνία με τρίτα μέρη εκτός πλοίου, όπως πράκτο-
ρες, εφοδιαστές και επιθεωρητές στα λιμάνια των 
χωρών υψηλού κινδύνου, πρέπει να περιοριστεί 
στο ελάχιστο. Στο πλήρωμα πρέπει να επισημαί-
νεται ο κίνδυνος διαρροής πληροφοριών από τη 
χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Στις βέλτιστες πρακτικές (BMP WA) περιέχονται 
πολύ λεπτομερείς οδηγίες για τα μέτρα προστα-
σίας των πλοίων από επιθέσεις. Ορισμένα από 
αυτά τα μέτρα είναι:
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Mylaki Shipping Agency Ltd
Ship Agency • Ship-to-Ship Transfers • Protecting Agency • Canal and Straits Transits
Electronic Customs Clearances • Ship Supply • Husbandry Services • Ship Lay-Up
Change of Management / Ownership • Technical Support • Ship Repairs 

Greece

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cyprus

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

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

Besides the ports/locations that we cover via our offices appearing on the relevant list, Mylaki Shipping Agency
covers all Greek and Cypriot ports through our local correspondence.
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• Η σωστή επιτήρηση (proper look out) 
μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τυχόν 
απειλών πολύ νωρίς, επιτρέποντας στο 
πλήρωμα να οργανώσει την άμυνα του 
πλοίου.

• Η τοποθέτηση εμποδίων, όπως 
συρματόπλεγμα, που εμποδίζει την 
επιβίβαση, καθώς και άλλων εμποδίων, 
που δεν επιτρέπουν την πρόσβαση στους 
χώρους ενδιαίτησης και στη γέφυρα.

• Δημιουργία ομίχλης με νερό ή αφρό υπό 
πίεση από το σύστημα πυρόσβεσης του 
πλοίου, με στόχο την καθυστέρηση της 
επιβίβασης των πειρατών.

• Προστασία της γέφυρας, με την 
τοποθέτηση χαλύβδινων ελασμάτων στις 
πόρτες και ανθεκτική σε έκρηξη μεμβράνη 
στα παράθυρα.

• Δωμάτιο πανικού (Citadel) και ασφαλή 
σημεία συγκέντρωσης (muster points)  
για το πλήρωμα.

• Ιδιωτικοί ένοπλοι φρουροί.

Η επιβίβαση ιδιωτικών φρουρών στα πλοία στην 
περίπτωση της Σομαλίας υπήρξε αποτελεσματικό-
τατο μέτρο καταπολέμησης της πειρατείας, ώστε 
για το 2019 και το 2020 να μην έχει καταγραφεί 
περιστατικό πειρατείας στην περιοχή. Σε αντίθε-
ση, οι επιθέσεις στον Κόλπο της Γουινέας πραγ-
ματοποιούνται συχνά σε πλοία που εισέρχονται ή 
εξέρχονται από λιμάνια ή στα αγκυροβόλια μέσα 
στα χωρικά ύδατα. Οι εθνικοί νόμοι αυτών των 

παράκτιων κρατών δεν επιτρέπουν την επιβίβα-
ση ενόπλων φρουρών στα εμπορικά πλοία και οι 
πλοιοκτήτες βασίζονται πλέον στις δυνάμεις του 
πολεμικού ναυτικού των αρμόδιων χωρών.
Εάν ο πλοιοκτήτης επιθυμεί να έχει ιδιωτικούς 
οπλισμένους φρουρούς στα πλοία του, τότε όλοι 
οι ιδιωτικοί ένοπλοι φρουροί πρέπει να αποβιβα-
στούν από τα πλοία και να αντικατασταθούν με 
τοπικό προσωπικό ασφαλείας όταν αυτά εισέρ-
χονται στα χωρικά ύδατα. Για να μπορεί ένας 
πλοιοκτήτης να έχει ντόπιους ένοπλους, πρέπει 
να το ζητήσει είτε από έναν τοπικό πράκτορα 
είτε με άμεση επικοινωνία με τον στρατό ή την 
αστυνομία της χώρας που το πλοίο της πρόκειται 
να προσεγγίσει.
Επίσης, θα πρέπει οι διαχειριστές πλοίων να λαμ-
βάνουν μέριμνα, εφόσον τα πλοία τους, σύμφωνα 
με το ναυλοσύμφωνο, πρόκειται να προσεγγί-
σουν λιμάνια που βρίσκονται σε περιοχές υψη-
λού κινδύνου ή πρόκειται να διαπλεύσουν περι-
οχές υψηλού κινδύνου, να εισαγάγουν σε αυτό 
ρήτρες για την πειρατεία (piracy clause). 
Η BIMCO έχει δημιουργήσει συγκεκριμένες 
ρήτρες πειρατείας για χρονοναυλοσύμφωνα 
(time charters), διαδοχικά ταξίδια (consecutive 
voyage charters/COAs) και ναυλοσύμφωνα κατά 
ταξίδι (voyage charters). Αυτές οι ρήτρες επιτρέ-
πουν στους πλοιοκτήτες να παρεκκλίνουν από το 
σχεδιασμένο ταξίδι ή και να μην προσεγγίσουν 
το λιμάνι προορισμού αν αυτό είναι επικίνδυνο.
Τέλος, και παρά τα ανωτέρω μέτρα, όσο οι χώρες 
δεν επιτρέπουν την επιβίβαση ιδιωτικών ενόπλων 
στα χωρικά ύδατά τους, η περιοχή του Κόλπου 
της Γουινέας θα παραμείνει περιοχή πολύ υψη-
λού ρίσκου, χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί 
χρονικά η εξουδετέρωση των πειρατών και κατά 
συνέπεια των επιθέσεων. Η προστασία από τις 
τοπικές αρχές, όπως οι ναυτικές δυνάμεις, παρα-
μένει περιορισμένη και δεν είναι πάντα διαθέσι-
μη. Ως εκ τούτου, είναι υψίστης σημασίας οι δια-
χειριστές των πλοίων να εφαρμόζουν με ακρίβεια 
τα προβλεπόμενα μέτρα και να εκπαιδεύουν τα 
πληρώματά τους ώστε να αντιμετωπίζονται οι 
απειλές με ύψιστο επαγγελματισμό και ακρίβεια.

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην 
υπηρεσία της EMSA ως «sniffers»

Στην εποχή της εισόδου των νέων τεχνολογιών, 
των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών, των ηλεκτρο-
νικών αξιογράφων (φορτωτική) και της ηλεκτρο-
νικής υπογραφής και στις επιθεωρήσεις κλάσης, 
τα κράτη σημαίας –σε ό,τι αφορά την επιτήρηση 
του θαλάσσιου τομέα ευθύνης τους, όπως επι-
τήρηση θαλάσσιου περιβάλλοντος, συνόρων και 
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παραβατικότητας στη θάλασσα– δεν θα έμεναν 
στην παραδοσιακή μέθοδο της περιπολίας χρη-
σιμοποιώντας αέρια και θαλάσσια μέσα επιτήρη-
σης υπό τον φόβο της φθοράς αεροσκαφών ή 
πλοίων και σπαταλώντας ανθρώπινους πόρους, 
που είναι πολύ πιο σημαντικοί στην αντιμετώπι-
ση περιστατικών ρύπανσης ή παραβατικότητας, 
αλλά και οικονομικούς πόρους, όπως καύσιμα. 
Στο πλαίσιο λοιπόν της προσπάθειας εκσυγχρο-
νισμού της θαλάσσιας επιτήρησης, αρκετά κράτη 
σημαίας (Σουηδία, Ισπανία) αλλά και περιφερεια-
κοί φορείς (EMSA, AMSA) έχουν ήδη εισαγάγει 
στον τομέα της θαλάσσιας επιτήρησης τη χρήση 
τηλεχειριζόμενων αεροσκαφών (drones). 
Τα αεροσκάφη θαλάσσιας επιτήρησης με το 
σύστημα χειρισμού αεροσκαφών από απόσταση 
(Remotely Piloted Aircraft System – RPAS) υπο-
στηρίζουν τις επιχειρήσεις της ακτοφυλακής της 
Φινλανδίας, της Εσθονίας και της Σουηδίας από 
τον Ιούλιο του 2020, ενώ η ισπανική υπηρεσία 
ασφάλειας στη θάλασσα SASEMAR έχει χρησιμο-
ποιήσει το σύστημα RPAS στο παρελθόν για τον 
εντοπισμό και την παρακολούθηση των πετρελαι-
οκηλίδων, καθώς και για πρόσθετη βοήθεια κατά 
τη διάρκεια αποστολών έρευνας και διάσωσης.
Τα RPAS έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί από 
την European Maritime Safety Agency (EMSA) 
ως αισθητήρες καυσαερίου («sniffers»), για να 
κάνουν μετρήσεις της ποσότητας SOx που εκπέ-
μπεται από τις καμινάδες των πλοίων, επιβεβαιώ-
νοντας τη συμμόρφωσή τους ή μη με τις διατά-
ξεις της MARPOL.
Με βάση τις υφιστάμενες συμφωνίες συνεργασί-
ας μεταξύ των κρατών σημαίας (MoU), οι πληρο-
φορίες που συλλέγονται από το ενσωματωμένο 
σύστημα στα τηλεχειριζόμενα αεροσκάφη θα 
κοινοποιούνται παράλληλα σε πολλά κράτη-μέ-
λη, δημιουργώντας κοινή εικόνα καταγραφής των 
περιστατικών, με στόχο τον αποτελεσματικότερο 
έλεγχο των πλοίων με τον κατάπλου στα ευρω-
παϊκά λιμάνια. 
Η Βαλτική Θάλασσα αντιπροσωπεύει έναν νευ-
ραλγικό θαλάσσιο τομέα για το εμπόριο, αλλά 
ταυτόχρονα είναι μια μεγάλη πρόκληση όσον 
αφορά την ασφάλεια στη θάλασσα. Η ενισχυμέ-
νη επιτήρηση με τη χρήση τεχνολογιών όπως το 
RPAS έχει στόχο την εντατικοποιημένη συνερ-
γασία μεταξύ των κρατών-μελών και των οργανι-
σμών της ΕΕ και θα διευκολύνει την εκτέλεση των 
επιχειρήσεων ακτοφυλακής.
Από την έναρξη αυτού του τύπου υπηρεσίας το 
2017, πολλές αποστολές της EMSA σε κράτη-μέ-
λη της ΕΕ έχουν αποδείξει ότι οι υπηρεσίες RPAS 
είναι αποτελεσματικές και αποτελούν τα πλέον 
αξιόπιστα βοηθητικά μέσα για τη θαλάσσια επι-
τήρηση. Όπως συμφωνήθηκε πρόσφατα, η EMSA 

θα εργαστεί για την προσφορά των υπηρεσιών 
RPAS σε περιφερειακή εμβέλεια, βοηθώντας ταυ-
τόχρονα περισσότερα κράτη-μέλη της ΕΕ. 
Το επιλεγμένο RPAS γι’ αυτή την επιχείρηση είναι 
ένα CAMCOPTER® S-100 από τη Schiebel, βάσει 
συμβολαίου με την EMSA. 
Αυτό το RPAS είναι ικανό να απογειώνεται και να 
προσγειώνεται κάθετα από μια επιφάνεια με ελά-
χιστες διαστάσεις 8 x 8 μ., διάρκεια πτήσης πάνω 
από έξι ώρες και ακτίνα δράσης άνω των 200 χλμ. 
Το αεροσκάφος φέρει σύστημα οπτικών και υπέ-
ρυθρων καμερών, καθώς και δέκτη AIS και αυτο-
ματοποιημένο αισθητήρα επιφάνειας θαλάσσης, 
που εντοπίζει στόχους στη θάλασσα κατά τη 
διάρκεια της ημέρας. Οι παραπάνω δυνατότητες 
του τηλεχειριζόμενου αεροσκάφους θεωρούνται 
οι πλέον κατάλληλες για την κάλυψη των αναγκών 
των συνολικών επιχειρήσεων ακτοφυλακής.
Τα παραπάνω συστήματα, με βάση τις ανάγκες 
επιτήρησης του ελληνικού θαλάσσιου τομέα μας, 
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε όλο το 
φάσμα των επιχειρήσεων, όπως:

• Επιτήρηση θαλάσσιου περιβάλλοντος 
(κηλίδες, εκπομπές καυσαερίων).

• Επιτήρηση θαλάσσιων συνόρων και 
μεταναστευτικών ροών.

• Λαθρεμπόριο.
• Έρευνα και διάσωση (επιμήκυνση χρόνου 

έρευνας αγνοουμένων).

Θα μπορούσαν να προσφέρουν ανεκτίμητη βοή-
θεια στην Ελληνική Ακτοφυλακή και, αν δεν έχει 
ήδη αποκτήσει παρόμοια συστήματα, ίσως είναι 
καιρός να στραφεί και προς αυτή την κατεύθυνση. 

Εικόνα 2: Το τηλεχειριζόμενο CAMECOPTER S-100 της Schiebel
Πηγή: Schiebel
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To scrubber or not to scrubber: 
Εξελίξεις στο πρώτο τρίμηνο του 2021

Στο τελευταίο τρίμηνο του 2019, η λύση της χρήσης αποθειωμένων ναυτι-
λιακών καυσίμων (Very Low Sulphur Fuel Oil) ή η λύση της εγκατάστασης 
πλυντρίδων (scrubbers) στην εξαγωγή των καυσαερίων για το φιλτράρισμα 
των οξειδίων του θείου δεν ήταν σε καμία περίπτωση εύκολη απόφαση.
Τα υπέρ και τα κατά και στις δύο επιλογές ήταν μοιρασμένα τουλάχιστον 
βραχυπρόθεσμα. Αυτά συνίστανται στα εξής:

1. Αποθειωμένα καύσιμα

• Άμεση ετοιμότητα του πλοίου χωρίς πρόσθετη εγκατάσταση 
συστημάτων για τη χρήση των νέων καυσίμων.

• Υψηλό κόστος.
• Πιθανές βλάβες στην κύρια μηχανή του πλοίου.
• Προβλήματα επάρκειας αποθειωμένων καυσίμων στους σταθμούς 

ανεφοδιασμού ανά την υφήλιο.

2. Εγκατάσταση πλυντρίδων

• Χρήση συμβατικών καυσίμων, όπως και πριν από την εφαρμογή των 
διατάξεων της MARPOL.

• Κλείσιμο (booking) ναυπηγείου για την εγκατάσταση (δεξαμενισμός) 
και τη διαθεσιμότητα του συστήματος από τον κατασκευαστή.

• Υψηλό κόστος αγοράς και εγκατάστασης του συστήματος.
• Εκτίμηση χρόνου απόσβεσης της επένδυσης.
• Απαγόρευση από τις αρχές λιμένων για την απόρριψη νερού που 

προέρχεται από τις πλυντρίδες.
• Κατάλληλο για πλοία που ταξιδεύουν περισσότερο έξω από τις 

Περιοχές Ελέγχου Εκπομπών (Emissions Control Areas – ECAs). 
Μέσα στο α΄ εξάμηνο του 2020 και κατά την εξάπλωση της πανδημίας 
του Covid-19, η εικόνα άλλαξε ριζικά, με τις τιμές των συμβατικών και των 
αποθειωμένων καυσίμων να καταγράφουν πολύ μικρή διαφορά, ευνοώντας 
τους πλοιοκτήτες που επέλεξαν τη χρήση των νέων αποθειωμένων καυσί-
μων. Στη συνέχεια, κατά το β΄ εξάμηνο του 2020 και στις αρχές του 2021, η 
ψαλίδα στις τιμές των καυσίμων άνοιξε, ανεβάζοντας τη διαφορά στα τέλη 
Μαρτίου στα $105 ανά τόνο. Αυτή η εξέλιξη σαφώς ευνοεί τους πλοιοκτή-
τες που διαθέτουν πλοία με εγκατεστημένες πλυντρίδες, ειδικότερα αυτά 
του μεγέθους των VLCC και  VLOC.
Σύμφωνα με στοιχεία της BIMCO, ο αριθμός των πλοίων με εγκατεστημέ-
νες πλυντρίδες έχει υπερδιπλασιαστεί, από 2.011 πλοία την 1η Ιανουαρίου 
2020 σε 3.935 πλοία μέχρι την 1η Μαρτίου 2021. Σήμερα, με τις τιμές των 
καυσίμων ως έχουν, οι πλυντρίδες είναι μια πολύ ελκυστική λύση για την 
τήρηση του IMO Sulphur Cap 2020 για τη μείωση της περιεκτικότητας σε 
θείο στα καύσιμα πλοίων, ειδικά για τα μεγαλύτερα πλοία. Οι χρόνοι από-
σβεσης από την επένδυση της εγκατάστασης υπολογίζονται μεταξύ 12 και 
18 μηνών.
Από τους κυριότερους τύπους πλοίων, το 15,9% όλων των εμπορευματοκι-
βωτίων (28,7% σε TEU), το 11,4% όλων των ξηρών φορτηγών (22,7% σε dwt), 
το 24,5% όλων των δεξαμενόπλοιων αργού πετρελαίου (29,9% σε dwt) και 
το 4,2% των πλοίων παραγώγων πετρελαίου (13,4% σε dwt) είναι πλέον 
εξοπλισμένα με πλυντρίδες, σύμφωνα πάντα με την BIMCO. Η τελευταία 
ανοδική τάση των τιμών του πετρελαίου έχει δημιουργήσει ευκαιρία για 
όσους έχουν επενδύσει σε αυτή την τεχνολογία, με τη διαφορά τιμών μετα-

ξύ HSFO και VLSFO να επεκτείνεται σε $105 ανά 
τόνο, ενώ η διαφορά στα έσοδα των πλοίων με 
πλυντρίδες σε σχέση με αυτά που χρησιμοποι-
ούν αποθειωμένα καύσιμα ξεπερνά τα $5.000/
ημέρα για τα VLCCs (Gibson Shipbrokers).
Σύμφωνα με στοιχεία της Gibson Shipbrokers, οι 
πλυντρίδες έχουν ήδη εγκατασταθεί στο 31% του 
υπάρχοντος στόλου VLCCs, ενώ ποσοστό 7% 
των VLCCs είναι σε αναμονή για τη μετατροπή 
και την εγκατάσταση των συστημάτων. Επιπλέον, 
το 32% των νέων παραγγελιών VLCCs αναμέ-
νεται να είναι εξοπλισμένο με την τεχνολογία. 
Αυτό σημαίνει ότι περίπου το 40% του στόλου  
VLCCs θα είναι εξοπλισμένο με scrubbers μέχρι 
το τέλος του έτους.
Ορισμένα λιμάνια έχουν απαγορεύσει τη χρήση 
πλυντρίδων, ενώ κάποιες κυβερνήσεις ζητούν τη 
σταδιακή κατάργηση της τεχνολογίας (ΕΕ) ή, σε 
ακόμα πιο ακραίες περιπτώσεις, όπως ο Καναδάς, 
την πλήρη απαγόρευση της χρήσης πλυντρίδων. 
Μια σχετική μελέτη που εκπονήθηκε με μέριμνα 
της καναδικής κυβέρνησης συνιστά στα κράτη 
σημαίας, συμπεριλαμβανομένου του Καναδά, να 
αναλάβουν μονομερή δράση για τον περιορισμό ή 
την απαγόρευση των απορρίψεων του νερού των 
πλυντρίδων τόσο από συστήματα ανοιχτού βρό-
χου όσο και από συστήματα κλειστού βρόχου, 
αφήνοντας να εννοηθεί ότι τα μεγάλα πλοία και 
ειδικά τα κρουαζιερόπλοια δεν συμμορφώνονται 
στον κανονισμό του ΙΜΟ, επικαλούμενα τη «χρή-
ση» πλυντρίδων. Φαίνεται λοιπόν, όπως αρχικά, 
πριν από το 2020, ότι σε μακροπρόθεσμο σχέδιο 
η επιλογή των πλυντρίδων ιδιαίτερα στα μεγάλα 
πλοία είναι η επικερδέστερη λύση όπως είναι δια-
μορφωμένο το πλαίσιο σήμερα.
Τέλος, κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει ότι το 
θεσμικό πλαίσιο θα παραμείνει σταθερό σε ό,τι 
αφορά τη χρήση των πλυντρίδων (πολλά κράτη 
μονομερώς απαγορεύουν τη χρήση τους) ούτε 
ότι η διαφορά στην τιμή των συμβατικών καυσί-
μων σε σχέση με τα αποθειωμένα θα κρατηθεί 
ψηλά ώστε να είναι αποδοτική η χρήση των πλυ-
ντρίδων.

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ
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Ως ένας οργανισμός που παρέμεινε στην πρώτη γραμμή του επαναπατρισμού 
και της μετακίνησης πληρωμάτων, μεταφέροντας κατά το τελευταίο έτος 
περισσότερους από 53.000 ναυτικούς κάτω από ιδιαίτερα απαιτητικές συνθή-
κες, η Marine Tours μοιράζεται όσα η κρίση τής δίδαξε για την αποτελεσματική 
διαχείριση του crew travel.
 
Tι διδαχτήκαμε

Για τον κλάδο

• Οι προκλήσεις της πανδημίας ανέδειξαν το πόσο ανθεκτικός είναι ο 
κλάδος, ενώ ενδυνάμωσαν ακόμα περισσότερο τους δεσμούς μεταξύ 
των επιμέρους «κρίκων» της «αλυσίδας» του.

Για τα ταξίδια πληρωμάτων

• Αναδύεται μια νέα, πλέον, πραγματικότητα στα ταξίδια παγκοσμίως, 
η οποία αναγκάζει τόσο τις ναυτιλιακές εταιρείες όσο και τους 
ταξιδιωτικούς οργανισμούς να σχεδιάσουν από την αρχή τον «χάρτη» 
των διαδικασιών αλλαγής πληρωμάτων.

Ταξίδια και αλλαγές πληρωμάτων: 
Όσα μας δίδαξε η πανδημία
Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από την απαρχή της μεγαλύτερης ανθρωπιστικής 
κρίσης των τελευταίων δεκαετιών. Η «επέτειος» αυτή δεν μπορεί παρά να 
αποτελέσει αφορμή ώστε να αναλογιστούμε όλα όσα μας δίδαξε η πανδημία 
αναφορικά με τις αλλαγές και τα ταξίδια πληρωμάτων.

Του Κωνσταντίνου Οικονόμου,
CEO της Marine Tours 

ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ



• Η ασφάλεια ανέκαθεν αποτελούσε σημαντική μεταβλητή σε ένα ταξίδι. 
Ωστόσο, σήμερα αυτή η μεταβλητή έχει αποκτήσει τον πλέον καταλυτικό ρόλο, 
αναδεικνύοντας τις αξιόπιστες duty of care υπηρεσίες ως αδιαπραγμάτευτο 
«όρο» κάθε ταξιδιού.

• Τα crew departments είναι αναγκαίο σήμερα να έχουν όχι μόνο διαρκή 
ενημέρωση για το πού βρίσκονται οι ναυτικοί τους, αλλά και 24/7 φροντίδα και 
υποστήριξη, στο πλαίσιο των διαρκώς μεταβαλλόμενων κανονισμών, οδηγιών 
και μέτρων που ισχύουν ανά την υφήλιο.

• Η πρόσβαση σε άμεσες και αξιόπιστες πληροφορίες έχει σημαντικό 
αντίκτυπο στην αποτελεσματική διαχείριση του ταξιδιού. Η στενή 
παρακολούθηση των ενημερώσεων τελευταίας στιγμής σε κάθε προορισμό 
και η συστηματική επικοινωνία με τις επίσημες Αρχές, τις αεροπορικές 
εταιρείες και τους λοιπούς προμηθευτές αποτελούν το «κλειδί» για την 
παροχή ποιοτικών, αξιόπιστων και αποτελεσματικών ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

• Δεδομένων των απρόβλεπτων και διαρκώς μεταβαλλόμενων παραγόντων που 
εμπλέκονται σε αυτά, τα ταξίδια πληρωμάτων έχουν καταστεί πιο χρονοβόρα, 
αλλά και πιο κοστοβόρα από ποτέ, ανάγοντας την αποτελεσματική διαχείρισή 
τους σε ζήτημα μείζονος σημασίας, που επηρεάζει πλέον τον προϋπολογισμό 
ενός ναυτιλιακού οργανισμού κατά τρόπο πρωτοφανή σε σχέση με τα μέχρι 
σήμερα δεδομένα.

• Η ενσωμάτωση και η περαιτέρω αξιοποίηση της τεχνολογίας στα ταξίδια 
πληρωμάτων μπορεί να φανούν εξαιρετικά χρήσιμες στην αντιμετώπιση των 
σημερινών προκλήσεων.

Για τον ρόλο των ταξιδιωτικών οργανισμών

• Σε μια τέτοια περίοδο πρωτόγνωρης αβεβαιότητας, αποτελεί απόφαση στρατηγικής 
σημασίας για μια ναυτιλιακή εταιρεία η συνεργασία με έναν έμπιστο ταξιδιωτικό 
οργανισμό, στον οποίο θα μπορεί να στηριχτεί και να εμπιστευτεί τους ανθρώπους 
της.

• Η επιλογή αποκλειστικά διαπιστευμένων, έμπειρων και αξιόπιστων 
ταξιδιωτικών συμβούλων είναι μονόδρομος σε περιόδους κρίσεως.

• Η πανδημία υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας μιας ναυτιλιακής 
εταιρείας με έναν εξειδικευμένο ταξιδιωτικό οργανισμό, ο οποίος δεν θα 
λειτουργεί ως ένα απλό κανάλι αγοράς εισιτηρίων, αλλά ως ένας στρατηγικός 
σύμβουλος που θα αφουγκράζεται τις ανάγκες της εταιρείας, θα σχεδιάζει 
μαζί της, θα την ενημερώνει αξιόπιστα, θα προστατεύει τους ανθρώπους της 
και εν τέλει θα της προσδίδει προστιθέμενη αξία.

Είναι αλήθεια πως, μετά από αρκετούς μήνες μέσα σε αυτό το «σκοτεινό τούνελ», 
ήδη βλέπουμε να προβάλλουν οι πρώτες «ακτίνες φωτός». Είναι δεδομένο ότι η 
κατάσταση στον κλάδο μας θα συνεχίσει να βελτιώνεται τόσο χάρη στα εκτεταμένα 
προγράμματα εμβολιασμών όσο και χάρη στις σημαντικές ενέργειες και αποφάσεις 
όλων των εμπλεκομένων στον κλάδο, των αρμόδιων αρχών και φορέων, των εκπρο-
σώπων της ναυτιλίας και της ταξιδιωτικής βιομηχανίας, και ιδιαίτερα των εταιρειών 
διαχείρισης ταξιδιών.
Η δημιουργία ενός κοινού ταξιδιωτικού πλαισίου κανονισμών, η καθολική εφαρμογή 
του παγκόσμιου εμβολιασμού, η εισαγωγή των πιστοποιητικών υγείας ως προϋπόθεση 
ταξιδιού, η εξάπλωση των τεστ ανίχνευσης πριν από το ταξίδι και η ομαλοποίηση της 
διαθεσιμότητας πτήσεων και κατά συνέπεια η βελτιστοποίηση του κόστους των ναύλων 
είναι κάποιες μόνο από τις σύγχρονες εξελίξεις που επηρεάζουν με τρόπο καθοριστικό 
το μέλλον του crew travel.
Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα που έχει ήδη ξεκινήσει να ανατέλλει, ο ρόλος των εται-
ρειών διαχείρισης ταξιδιών στη διαχείριση των αλλαγών πληρωμάτων καθίσταται πιο 
σημαντικός από ποτέ, καθώς συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση του αισθήματος ασφά-
λειας των ναυτικών και την καθοδήγηση και την ενδυνάμωση των crew departments, 
ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν με επάρκεια και αποτελεσματικότητα στις επι-
ταγές της νέας εποχής.
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ΝΕΟΤΕΥΚΤΑ

Η δυναμική επέκταση του Ομίλου Αλαφούζου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ανάπτυξη του στόλου της Kyklades Maritime 
Corporation, με την εταιρεία να ανακοινώνει στις 24 Φεβρουαρίου 2021 την 
επιτυχή παραλαβή δύο ακόμα νεότευκτων δεξαμενόπλοιων τύπου Suezmax 
από τα ναυπηγεία Ηyundai Samho Heavy Industries.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η Kyklades Maritime Corporation, η οποία έχει το 
Ship Management των πλοίων που ανήκουν στον Όμιλο συμφερόντων Οικο-
γένειας Αλαφούζου (όπως είναι η εισηγμένη Okeanis Eco Tankers), έχει παρα-
λάβει σε διάστημα περίπου έξι μηνών πέντε νεότευκτα αδελφά Suezmaxes 
(χωρητικότητας 157.974 dwt έκαστο), ενώ τον ερχόμενο Μάιο αναμένει την 
παραλαβή ενός ακόμα Suezmax, του «Nissos Antimilos». Όλα τα νεότευκτα 
πλοία της εταιρείας έχουν μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, διαθέτο-
ντας τεχνολογικά προηγμένα συστήματα ενεργειακής απόδοσης.

«Nissos Sikinos», 
«Nissos Sifnos», 
«Nissos Ios», 
«Nissos Koufonissi», 
«Nissos Tinos»

Kyklades 
Maritime 
Corporation: 



Με τις νέες προσθήκες και με την άμεσα αναμενόμενη παραλαβή του «Nissos 
Antimilos», τα υπό διαχείριση πλοία της Kyklades Maritime Corporation θα 
ανέρχονται σε 25. Ακολουθώντας την εταιρική παράδοση, όλα τα πλοία δια-
χείρισης της Kyklades Maritime Corporation φέρουν ονομασίες από νησιά 
των Κυκλάδων.
Οι πρόσφατες παραλαβές της εταιρείας (όλα 157.974 dwt) έχουν ως εξής:

Σεπτέμβριος 2020
Suezmax «Nissos Sikinos», Suezmax «Nissos Sifnos»

Φεβρουάριος 2021
Suezmax «Nissos Ιοs», Suezmax «Nissos Koufonissi»

Mάρτιος 2021
Suezmax «Nissos Tinos»
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Η αγορά των δεξαμενόπλοιων αντιμετώπισε σοβαρές προκλήσεις, δεδομένου 
ότι η ζήτηση πετρελαίου μειώθηκε σημαντικά και οι μεγαλύτεροι παραγωγοί 
πετρελαίου έπρεπε να επέμβουν προκειμένου να περισώσουν τις τιμές. Η ανι-
σορροπία προσφοράς-ζήτησης πετρελαίου, με την έναρξη της εξάπλωσης της 
πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων μεταφοράς πέρυσι την άνοιξη, είχε 
ως αποτέλεσμα να μην υπάρχουν διαθέσιμοι αποθηκευτικοί χώροι στην ξηρά. 
Συνεπώς, η αγορά οδηγήθηκε σε αυξημένη χρήση των πλωτών πλοίων αποθή-
κευσης αργού πετρελαίου, με εκτόξευση στα επίπεδα των ναύλων. Μπορεί τον 
Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2020 η ναυλαγορά των δεξαμενόπλοιων να μη βίωσε 
τις ημέρες δόξας του Οκτωβρίου του 2019 ($307.888/ημέρα στις 11 Οκτωβρίου), 
ωστόσο η άνοδος αυτή διήρκεσε περισσότερες ημέρες και ένας μεγαλύτερος 
αριθμός πλοίων πέτυχε εξαιρετικούς ναύλους, σύμφωνα με την BIMCO.
Ωστόσο, αργότερα στη διάρκεια του έτους σημειώθηκε διορθωτική τάση της 
ναυλαγοράς, με σημαντική μείωση στην πορεία των τονομιλίων (γράφημα 1). 
Άξια αναφοράς είναι η σημαντική πτώση της ζήτησης για πετρέλαιο το περα-
σμένο έτος λόγω των περιορισμών της πανδημίας. Η US Energy Information 
Administration (EIA) εκτιμά ότι η παγκόσμια ζήτηση για πετρέλαιο υποχώρη-
σε κατά 8,9%, από τα 101,2 εκατ. βαρέλια/ημέρα το 2019 στα 92,2 εκατ. βαρέλια/
ημέρα το 2020. 

Σύντομη ανασκόπηση της 
ναυλαγοράς crude tankers 
Θετικά σημάδια για τα Αframaxes

Το 2020 υπήρξε μια πρωτόγνωρη χρονιά για τη θαλάσσια εφοδιαστική αλυσίδα στο σύνολό της, καθώς 
η παγκόσμια έξαρση της πανδημίας Covid-19 άλλαξε άρδην το σκηνικό στις μεταφορές. Εντούτοις, 
στο αβέβαιο και γεμάτο προκλήσεις αυτό περιβάλλον, η ναυτιλία απέδειξε για ακόμα μία φορά γιατί 
θεωρείται ο βασικότερος και πιο αποτελεσματικός άξονας μεταφοράς προϊόντων, καθώς συντέλεσε 
στο μέγιστο στην αδιάκοπη ροή αγαθών ανά τον κόσμο.

Του Γιάννη Θεοδωρόπουλου



Η ανάλυσή μας παρακάτω επικεντρώνεται στα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου μεγέ-
θους Αframax, καθώς η ναυλαγορά του συγκεκριμένου μεγέθους διαφαίνεται να παρουσιάζει καλύ-
τερες προοπτικές όσον αφορά την εξισορρόπηση προσφοράς και ζήτησης χωρητικότητας. Όπως 
τονίστηκε και στο πρόσφατο webinar που διοργάνωσαν η Isalos.net με τη συνεργασία του Greek 
Shipping Cooperation Committee (GSCC) και υπό την αιγίδα της INTERCARGO και του Hellenic 
Engineers Society of Great Britain (HESGB), η ανάπτυξη του στόλου των Aframaxes αυτή τη στιγμή 
κινείται στο 1% έναντι 3% του περασμένου έτους. Η μείωση αυτή φαίνεται να οδηγεί σε σημαντική 
θετική μεταβλητότητα της ναυλαγοράς Αframax, εν αντιθέσει με τις επιμέρους αγορές των μεγαλύτε-
ρων δεξαμενόπλοιων (VLCCs, Suezmaxes), όπου δεν εμφανίζονται έντονες μεταβολές αλλά περισσό-
τερο μια σταθερή εικόνα απόδοσης.

Η BIMCO σε ανάλυσή της σημειώνει ότι, παρά το γεγονός πως η μείωση της ζήτησης για θαλάσ-
σια μεταφορά πετρελαίου δεν άγγιξε τα επίπεδα απωλειών της συνολικής ζήτησης για πετρέλαιο, 
εντούτοις δεν μπορεί να παραλειφθεί το γεγονός ότι η πτώση της ζήτησης για πετρελαιοφόρα ήταν 
της τάξης του 8,3% και η αντίστοιχη για τα oil product tankers ήταν στο 5,2%. Σε όρους τονομιλίων, 
μάλιστα, η πτώση της ζήτησης και για τους δύο τύπους πλοίων ήταν σημαντική: -9,2% για τα πλοία 
μεταφοράς αργού και -6,3% για τα πλοία μεταφοράς πετρελαϊκών προϊόντων.
Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται η πορεία των τονομιλίων από αρχές Απριλίου 2020 έως και τα 
τέλη Μαρτίου 2021 για τα VLCCs, τα Suezmaxes και τα Aframaxes:

Γράφημα 1 
H πορεία των τονομιλίων  
για τα  VLCCs, τα Suezmaxes 
και τα Aframaxes από αρχές 
Απριλίου 2020 έως τέλη  
Μαρτίου 2021.



Η πορεία των Aframaxes το α΄ τρίμηνο

Πώς ξεκίνησε όμως το 2021 για τα Aframaxes; Με τη βοήθεια της Signal Ocean Platform, θα προσπα-
θήσουμε να σκιαγραφήσουμε την πορεία της αγοράς το α΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους. 

Όπως προκύπτει και από το παραπάνω γράφημα, το α΄ τρίμηνο του 2021 οι ναύλοι σε τιμές αγο-
ράς TCE για τα Aframaxes παρουσίασαν σημαντική μεταβλητότητα. Το TCE για ένα τυπικό Aframax 
μεταφορικής ικανότητας 105.000 dwt στο ταξίδι από το Ceyhan της Τουρκίας στην Augusta της 
Ιταλίας άγγιξε τα $1.700/ημέρα την 1η Ιανουαρίου 2021 και τα $39.000/ημέρα στις 29 Μαρτίου.  
H ανοδική πορεία παρατηρείται από τα μέσα Φεβρουαρίου (από Worldscale 87 στις 15 Φεβρουαρίου, 
Worldscale 120 στις 16 Φεβρουαρίου σε Worldscale 170 μεταξύ 26 και 29 Μαρτίου). Σε όρους Time 
Charter Equivalent earnings, TCE, τoν μήνα Ιανουάριο, κυμάνθηκαν κατά μέσο όρο στα $1.300/ημέρα 
(μέσο όρο Worldscale 73), τον Φεβρουάριο ήταν στα $14.700/ημέρα (μέσο όρο Worldscale 107) και 
τον Μάρτιο στα $24.000 (μέσο όρο Worldscale 133).
Ρίχνοντας μια ματιά στην προσφορά, ο μέσος αριθμός Aframaxes στη Μεσόγειο για τον Ιανουάριο 
κυμάνθηκε στα 42 πλοία, τον Φεβρουάριο μειώθηκε στα 27, ενώ τον Μάρτιο αυξήθηκε ξανά στα 38 
(γράφημα 2). Από την πλευρά της ζήτησης, τα φορτία για Aframaxes ήταν στα 106 τον Ιανουάριο, στα 
112 τον Φεβρουάριο και στα 102 για τον μήνα Μάρτιο (γράφημα 3).
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Γράφημα 2: Προσφορά 
Aframaxes. Ceyhan, Augusta, 
Ιανουάριος-Mάρτιος 2021. 
Στη γραμμή με πορτοκαλί 
χρώμα φαίνονται οι μεταβο-
λές στις υπό εκτίμηση τιμές 
των ναύλων σε τιμές αγοράς 
Time Charter Equivalent 
(TCE), χρησιμοποιώντας 
ως ταξίδι αναφοράς τη 
διαδρομή Ceyhan-Αugusta, 
με δύο ημέρες αδράνειας 
(Idle time) στο Ceyhan. Το 
γράφημα της προσφοράς 
βασίζεται σε 9 ημέρες 
Laycan forward, προσμετρώ-
ντας διαθέσιμα και Spot/
Relet πλοία.

Γράφημα 3: Ο αριθμός των 
διαθέσιμων φορτίων για τα 
Aframaxes στην ευρύτερη 
περιοχή της Μεσογείου  
(Ιανουάριος-Μάρτιος 2021). 

ΑΝΑΛΥΣΗ



Αντιστοίχως, για ταξίδι ενός Aframax 105.000 dwt από το Dos Bocas του Μεξικού στο Houston των 
ΗΠΑ, το ημερήσιο TCE, που ήταν στα -1.700 δολάρια την 1η Ιανουαρίου αυξήθηκε σημαντικά στα 
$12.000 στις 24 Φεβρουαρίου και στα $26.000 στις 10 Μαρτίου, πριν τελικά υποχωρήσει στα $4.400 
στις 29 Μαρτίου.
Όσον αφορά την προσφορά των πλοίων, ήταν κατά μέσο όρο 38 Aframaxes τον Ιανουάριο, 25 τον 
Φεβρουάριο και 37 τον Μάρτιο.

Να σημειωθεί ότι η εν λόγω ανάλυση περιλαμβάνει δεδομένα μέχρι τα τέλη Μαρτίου, περίοδο κατά 
την οποία διαφαίνεται η ανοδική τάση για τα Aframaxes. Στις αρχές Απριλίου και τη στιγμή που γρά-
φεται το κείμενο, η αγορά έχει έως έναν βαθμό διορθώσει, δεδομένου βέβαια και του περιστατικού 
στο Σουέζ, το οποίο ήρθε να ενισχύσει την ανισορροπία στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Τι επιφυλάσσει η επόμενη μέρα  
για τα δεξαμενόπλοια

Σημαντικοί εκπρόσωποι της συγκεκριμένης αγοράς και αναλυτές παρα-
μένουν αισιόδοξοι για την πορεία των δεξαμενόπλοιων, δεδομένου ότι οι 
μαζικοί εμβολιασμοί θα επιτρέψουν τη σταδιακή επανεκκίνηση των οικονο-
μιών και την ανάκαμψη της ζήτησης πετρελαϊκών προϊόντων. O οργανισμός 
OPEC, στο πιο πρόσφατο report του, εκτιμά ότι η ζήτηση για πετρέλαιο 
θα αυξηθεί κατά 5,89 εκατ. βαρέλια/ημέρα, στα 96,3 εκατ. βαρέλια/ημέρα, 
με την κατανάλωση κατά το β΄ εξάμηνο να παρουσιάζεται ενισχυμένη σε 
σχέση με το α΄ εξάμηνο του έτους. 
Σύμφωνα ωστόσο με τον παγκόσμιο οργανισμό ενέργειας ΕΙΑ, σε τριμηνι-
αία βάση, η ζήτηση πετρελαίου δεν θα φτάσει στα επίπεδα του τελευταίου 
τριμήνου του 2019 πριν από το γ΄ τρίμηνο του 2022. Την ίδια ώρα τονίζεται 
ότι, στα τωρινά επίπεδα των τιμών του πετρελαίου και με δεδομένα τα 
υψηλότερα κόστη παραγωγής στις ΗΠΑ, δύσκολα θα δούμε αύξηση της 
παραγωγής και των εξαγωγών από τη Βόρεια Αμερική.
Μακροπρόθεσμα, οι προκλήσεις θα είναι σημαντικές, με την ενεργειακή 
πολιτική της νέας κρατικής διοίκησης των ΗΠΑ να παραμένει ασαφής, 
ενώ και οι πιέσεις για στροφή σε άλλες μορφές ενέργειας (ΑΠΕ κ.λπ.) 
πέραν του πετρελαίου θα ενταθούν, επηρεάζοντας σημαντικά την αγορά 
των δεξαμενόπλοιων. Ωστόσο, η εμπορική ναυτιλία έχει μάθει να ζει με 
τη μεταβλητότητα και μεσομακροπρόθεσμα θα καταφέρει να ξεπεράσει 
τον σφοδρό αντίκτυπο της πανδημίας, όπως άλλωστε έχει αποδειχθεί σε 
περιόδους κρίσης.

Γράφημα 4: Προσφορά 
Aframaxes. Dos Bocas, 
Houston, Ιανουάριος-Mάρ-
τιος 2021. Στη γραμμή με 
πορτοκαλί χρώμα φαίνονται 
οι μεταβολές στις υπό 
εκτίμηση τιμές των ναύλων 
σε τιμές αγοράς Time 
Charter Equivalent (TCE), 
χρησιμοποιώντας ως ταξίδι 
αναφοράς τη διαδρομή 
Dos Bocas-Houston. Το 
γράφημα της προσφοράς 
βασίζεται σε εννέα ημέρες 
Laycan forward, προσμετρώ-
ντας διαθέσιμα και Spot/
Relet πλοία.
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ΞΗΡΑ ΦΟΡΤΙΑ 

Άνθρακας
–––
Ινδία: Σημαντικές επενδύσεις στην εγχώρια 
παραγωγή

Η Coal India ενέκρινε πρόσφατα επενδύσεις αξί-
ας $6,4 δισ. σε μεταλλευτικά projects, καθώς η 
εταιρεία επιχειρεί να αυξήσει την παραγωγή και 
να μειώσει τις εισαγωγές.
Οι επενδύσεις προορίζονται για την ανάπτυξη 
οκτώ νέων projects καθώς και για την αναβάθμι-
ση 24 υπαρχουσών μονάδων εξόρυξης άνθρακα, 
σύμφωνα με την εταιρεία. Αθροιστικά, η παραγω-
γή από τις 32 αυτές μονάδες θα αγγίξει τους 193 
εκατ. τόνους ετησίως.
Πρόσφατα, ο πρόεδρος της Coal India, Pramod 
Agrawal, τόνισε ότι η εγχώρια βιομηχανική κατα-
νάλωση σε συνδυασμό με τον ερχομό του καλο-
καιριού, που θα αυξήσει τη ζήτηση για ηλεκτρική 

ενέργεια, θα ωθήσουν προς τα κάτω 
τα αποθέματα άνθρακα της Ινδίας.
Πέρυσι οι εισαγωγές άνθρακα της 
Ινδίας άγγιξαν τα επίπεδα-ρεκόρ των 

248,5 εκατ. τόνων. Πέραν των μονάδων παραγωγής, 
η Coal Ιndia θα επενδύσει και σε σιδηροδρομικά 
δίκτυα και άλλες υποδομές μεταφοράς, για να δια-
σφαλίσει την ομαλή ροή φορτίων άνθρακα.

Ο δρόμος της Κίνας προς την ανθρακική 
ουδετερότητα

Νέα έρευνα καταδεικνύει ότι το 18% των μονά-
δων ηλεκτροπαραγωγής άνθρακα της Κίνας θα 
πρέπει να διακόψουν άμεσα τη λειτουργία τους, 
προκειμένου η χώρα να επιτύχει τον στόχο της 
ανθρακικής ουδετερότητας έως το 2060.
Σύμφωνα με το paper που δημοσιεύτηκε στο 
Nature Communications, η τεχνική, περιβαλλοντι-
κή και οικονομική απόδοση 186 μονάδων από τις 
1.037 στην Κίνα είναι «φτωχή» και θα πρέπει να 
επανεξεταστεί η συνέχιση της λειτουργίας τους.
Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι η διακοπή λει-
τουργίας ορισμένων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής 
άνθρακα θα επιτρέψει σε άλλες να αγγίξουν έναν 
ελάχιστο μέσο όρο ζωής 20-30 ετών, με σταδιακά 
μειωμένη λειτουργική δυναμικότητα. Να σημειω-
θεί ότι οι ερευνητές πήραν σαν δεδομένο για την 
εξαγωγή των συμπερασμάτων τους ότι η Κίνα δεν 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ: 
Από την παραγωγή στη διακίνηση  
και στην κατανάλωση

Commodities



θα προσθέσει εφεξής καμία νέα μονάδα ηλεκτρο-
παραγωγής άνθρακα στο δίκτυό της. 

Ζάχαρη
–––
Οι κινήσεις της Ρωσίας για τον εγχώριο 
πληθωρισμό

H Ρωσία θα άρει τον φόρο για τις εισαγωγές 
350.000 τόνων άσπρης ζάχαρης μεταξύ της 15ης 
Μαΐου και της 31ης Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε 
πρόσφατα η κυβέρνηση.
Η Ρωσία, ένας από τους κορυφαίους εισαγωγείς 
σιταριού του κόσμου, επέβαλε σειρά φόρων σε 
εξαγωγές σιτηρών και άλλα μέτρα από τον περα-
σμένο Δεκέμβριο στην προσπάθειά της να δια-
τηρήσει σταθερό τον πληθωρισμό στις εγχώριες 
τιμές τροφίμων, σημειώνει το Reuters.
Στο πλαίσιο αυτό, οι Ρώσοι παραγωγοί ζάχαρης 
και ηλιελαίου προέβησαν στη μείωση των λιανι-
κών τιμών των προϊόντων τους έως τα τέλη Μαρ-
τίου. Η ρωσική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμε-
νο παράτασης αυτών των συμφωνιών.

Σιδηρομετάλλευμα  
– Χάλυβας
–––
Αυξημένη η παγκόσμια παραγωγή χάλυβα

H παραγωγή χάλυβα των 64 κυριότερων παραγωγών χωρών παγκοσμίως 
αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 4,1% τον περασμένο Φεβρουάριο, στους 
150,2 εκατ. τόνους, σύμφωνα με στοιχεία της  Διεθνούς Ένωσης Χάλυβα.
Η Κίνα εκτιμάται ότι παρήγαγε 83 εκατ. τόνους χάλυβα τον περασμένο 
Φεβρουάριο, σημειώνοντας αύξηση σε ετήσια βάση 10,9%. Αντιθέτως, η 
παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα της Ιαπωνίας παρουσίασε μείωση 5,6% 
και έφτασε στους 7,5 εκατ. τόνους, ενώ και η ινδική παραγωγή μειώθηκε 
3,1%, στους 9,1 εκατ. τόνους.
Στη Γερμανία, η παραγωγή χάλυβα μειώθηκε κατά 10,4% σε σχέση με τον 
Φεβρουάριο του 2020, στους 3,1 εκατ. τόνους, και στους 5,7 εκατ. τόνους 
διαμορφώθηκε η ρωσική παραγωγή (-1,3%).
Η παραγωγή χάλυβα της Τουρκίας τον περασμένο Φεβρουάριο διαμορ-
φώθηκε στους 3 εκατ. τόνους, καταγράφοντας αύξηση 5,9% ετησίως. Σε 
ό,τι αφορά την αμερικανική παραγωγή χάλυβα, αυτή εμφανίστηκε μειωμένη 
κατά 10,9%, στους 6,3 εκατ. τόνους.

Αυστραλία, Βραζιλία και Ινδία οδηγοί της παγκόσμιας παραγωγής 
σιδηρομεταλλεύματος;

H παγκόσμια παραγωγή προϊόντων σιδηρομεταλλεύματος άγγιξε το 2020 
τους 2,2 δισ. τόνους, ενώ φέτος εκτιμάται ότι θα ανέλθει στους 2,35 δισ. 
τόνους, σύμφωνα με το Fastmarkets.
Παρά την πανδημία, η αυξημένη κινεζική ζήτηση και οι περιορισμοί στην 
προσφορά της Βραζιλίας ώθησαν την τιμή του iron ore πάνω από τα $175/
τόνο το α΄ τρίμηνο του έτους.
Καθώς η Κίνα κλείνει πολλές μικρές και χαμηλής ποιότητας μονάδες εξό-
ρυξης και την ίδια ώρα επιχειρεί να αναβαθμίσει την ποιότητα του παρα-
γόμενου σιδηρομεταλλεύματος, Ινδία, Αυστραλία και Βραζιλία θα αποτελέ-
σουν τον κινητήριο μοχλό της αύξησης της παγκόσμιας παραγωγής κατά 
το Fastmarkets.
Η  Vale στοχεύει να αυξήσει την παραγωγή της ξανά στους 400 εκατ. 
τόνους και να εκθρονίσει από την κορυφή τη Rio Tinto, η οποία, λόγω του 
δυστυχήματος στο Brumadinho, κατέλαβε πέρυσι την πρώτη θέση στην 
παγκόσμια παραγωγή και πήρε τα σκήπτρα από τον βραζιλιάνικο κολοσσό.
Τον Φεβρουάριο, οι βραζιλιάνικες εξαγωγές μειώθηκαν κατά 8%, μετά τις 
ισχυρές βροχοπτώσεις στα βόρεια της χώρας. Το Alcântara Port Terminal 
(TPA) project στο Maranhão αναμένει το πράσινο φως από την κυβέρ-
νηση της Βραζιλίας προκειμένου να ξεκινήσει μια μελέτη σκοπιμότητας.  
Η κατασκευή του αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2022, ενώ η 
έναρξη λειτουργίας προγραμματίζεται για το 2025. Ο προϋπολογισμός 
του έργου εκτιμάται στα $772 εκατ. και θα περιλαμβάνει την κατασκευή 
μιας νέας σιδηροδρομικής γραμμής, που θα συνδέει το Vale Carajás με τον 
Ponta da Madeira.

Η Κίνα ρυθμιστής της ζήτησης

Τους πρώτους δύο μήνες του 2021, οι βραζιλιάνικες εξαγωγές σιδηρομεταλ-
λεύματος αυξήθηκαν κατά 9,1%, στους 53 εκατ. τόνους, οδηγούμενες κυρίως 
από την Κίνα. Μέχρι στιγμής, 35,2 εκατ. τόνοι iron ore έχουν εξαχθεί προς 
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την Κίνα, παρουσιάζοντας αύξηση 15,2% σε σχέ-
ση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
Όπως σημειώνει η BIMCO, οι συνολικές εξαγω-
γές iron ore δεν έχουν ακόμη ανακάμψει στα 
επίπεδα του 2019 μετά την κατά 21,8% πτώση 
των εν λόγω ροών το 2020, παρά το καλό ξεκί-
νημα το 2021. Ο συνολικός όγκος των εξαγωγών 
iron ore τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο ήταν 
μειωμένος κατά 9,1 εκατ. τόνους σε σχέση με τα 
επίπεδα του 2019.
Το 2020, έτος σημαντικών στρεβλώσεων για το 
θαλάσσιο εμπόριο, το μερίδιο των βραζιλιάνικων 
εξαγωγών στην Κίνα αυξήθηκε στο 72,6%, κατα-
γράφοντας αύξηση 10% σε σχέση με το 2019.
«Η αγορά του iron ore ξεκίνησε δυναμικά το 
2021, καθώς εξαγωγείς έσπευσαν να πουλήσουν 
τα φορτία τους, δεδομένης της τρέχουσας τιμής, 
η οποία είναι στα υψηλότερα επίπεδα από το 
2010», σημειώνει ο κ. Peter Sand, επικεφαλής ναυ-
τιλιακός αναλυτής της BIMCO.
Από την άλλη, αύξηση παρουσιάζουν και οι αντί-
στοιχες εξαγωγές από την Αυστραλία, καθώς τους 
πρώτους δύο μήνες του έτους ήταν αυξημένες 
κατά 3,4%, αγγίζοντας τους 111,6 εκατ. τόνους. 
Συνεπάγεται λοιπόν ότι η επιδείνωση των εμπο-
ρικών σχέσεων Κίνας-Αυστραλίας περιορίζεται 

μόνο στο εμπόριο άνθρακα και δεν έχει επηρε-
αστεί το εμπόριο iron ore. H ΒΙΜCO αναφέρει 
ότι οι συγκεκριμένες εξαγωγές από Αυστραλία 
και Βραζιλία προς την Κίνα παρέχουν σημαντική 
στήριξη στα bulkers, και δη στα Capesizes. Στην 
πραγματικότητα, οι βραζιλιάνικες αποστολές (2.711 
δισ.) παρήγαγαν περισσότερα τονομίλια απ’ ό,τι οι 
αντίστοιχες της Αυστραλίας (2.627 δισ.)
Ο κ. Sand τονίζει ότι ο μεγάλος αυτός αριθμός 
τονομιλίων καταδεικνύει τη σημασία των κινεζι-
κών εισαγωγών iron ore για τα Capesizes και γενι-
κότερα για τα dry. H ανάκαμψη της βιομηχανικής 
παραγωγής και ιδιαίτερα της ζήτησης για χάλυβα 
ήταν από τους κύριους παράγοντες ανάκαμψης 
της αγοράς ξηρού φορτίου κατά το β΄ μισό του 
2020, προσθέτει ο κ. Sand.
Παρά την αυξημένη ζήτηση της Κίνας για iron 
ore, η BIMCO καταλήγει μακροπρόθεσμα ότι η 
ναυτιλιακή βιομηχανία δεν μπορεί να βασιστεί σε 
μια συνέχιση του ρυθμού ανάπτυξης των κινεζι-
κών εισαγωγών, καθώς ο ασιατικός γίγαντας έχει 
δεσμευτεί για ανθρακική ουδετερότητα έως το 
2060. Βέβαια, ενδιαφέρον θα παρουσιάσει η στα-
διακή μετατόπιση του κινεζικού ενδιαφέροντος 
σε μονάδες εξόρυξης της Αφρικής και ποιος θα 
είναι ο αντίκτυπος στο trade pattern των bulkers.

Σιτηρά
–––

Πώς το Πεκίνο αλλάζει τα δεδομένα  
στο εμπόριο

Το Υπουργείο Γεωργίας της Κίνας ξεκίνησε 
πρόσφατα μια νέα καμπάνια για τη μείωση της 
περιεκτικότητας καλαμποκιού και σόγιας στις 
ζωοτροφές, εξέλιξη που πιθανώς να επηρεάσει 
το εμπόριο σιτηρών.
Έγγραφο που απεστάλη από το υπουργείο σε 
παραγωγούς ζωοτροφών παρουσιάζει ένα πλάνο 
με κατευθυντήριες γραμμές για το πώς θα μπο-
ρούσαν να αντικατασταθούν το καλαμπόκι και 

η σόγια στις ζωοτροφές με εναλλακτικά σιτηρά. 
Το πλάνο του Πεκίνου έρχεται εν μέσω σημαντι-
κού ελλείμματος καλαμποκιού που παρατηρείται 
στην εγχώρια αγορά, το οποίο έχει οδηγήσει τις 
τιμές σε επίπεδα-ρεκόρ και έχει αυξήσει σημα-
ντικά τις εισαγωγές.
Σύμφωνα με τελωνειακά στοιχεία, οι εισαγωγές 
καλαμποκιού τους πρώτους δύο μήνες του έτους 
αυξήθηκαν κατά 400%, στους 4,8 εκατ. τόνους.

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

Μεξικό: Τι μέλλει γενέσθαι με την παραγωγή

H παραγωγή καλαμποκιού του Μεξικού μετά βίας 
θα αγγίξει φέτος τους 24 εκατ. τόνους, σημαντι-
κά μικρότερη από τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης, 
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τόνισε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Juan Pablo 
Rojas, πρόεδρος της ομοσπονδίας CNPAMM.
Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Rojas τόνισε στο Reuters 
ότι οι εκτιμήσεις της στατιστικής αρχής του 
Υπουργείου Γεωργίας του Μεξικού για παραγωγή 
καλαμποκιού στους 27 εκατ. τόνους δεν αντα-
ποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθώς, όπως 
ανέφερε, η εν λόγω στατιστική αρχή δεν διαθέτει 
ούτε την τεχνογνωσία ούτε το προσωπικό για να 
επαληθεύσει έναν τέτοιο αριθμό.
Παράλληλα, ο πρόεδρος της CNPAMM, η οποία 
εκπροσωπεί πάνω από 200.000 γεωργούς στο 
Μεξικό, άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση 
για το πρόγραμμα άμεσων πληρωμών σε πάνω 
από 2 εκατ. μικροκαλλιεργητές, καθώς, όπως 
υποστηρίζει, το μέτρο αυτό δεν θα βοηθήσει 
στην αύξηση της εγχώριας παραγωγής.
Πέρυσι η εγχώρια παραγωγή καλαμποκιού της 
χώρας ανήλθε στους 27,5 εκατ. τόνους, παρου-
σιάζοντας αύξηση 1% σε σχέση με το 2019. 
Είναι άλλωστε δέσμευση του Μεξικανού προέ-
δρου Lopez Obrador η χώρα του να καταστεί 
αυτάρκης και να μειώσει σταδιακά τις εισαγωγές, 
οι οποίες ανέρχονται περίπου στους 16 εκατ. 
τόνους ετησίως. 

ΣΙΤΑΡΙ

Αίγυπτος: Εκτιμήσεις για οριακή αύξηση  
της παραγωγής και των εισαγωγών

To Foreign Agricultural Service (FAS) του αμερι-
κανικού Υπουργείου Γεωργίας στο Κάιρο εκτιμά 
ότι η εγχώρια παραγωγή σιταριού το εμπορικό 
έτος 2021/2022 (Ιούλιος-Ιούνιος) θα αγγίξει τους 
9 εκατ. τόνους, αυξημένη κατά 1,2% συγκριτικά με 
τους 8,9 εκατ. τόνους το 2020/2021.

Από την άλλη, οι εισαγωγές σιταριού εκτιμώνται 
για το ίδιο χρονικό διάστημα στους 13,2 εκατ. 
τόνους, σημειώνοντας αύξηση 1,53% σε ετήσια 
βάση, ενώ αυτές του καλαμποκιού εκτιμώνται 
στους 10,3 εκατ. τόνους.
Το εμπορικό έτος 2020/2021 κορυφαίοι προμη-
θευτές σιταριού για την Αίγυπτο ήταν η Ρωσία 
(7,56 εκατ. τόνοι) και η Ουκρανία (1,9 εκατ. τόνοι), 
ενώ ακολούθησαν οι 28 χώρες (συμπεριλαμβανο-
μένου του Ηνωμένου Βασιλείου) της ΕΕ (387.920 
τόνοι) και η Αυστραλία (250.319 τόνοι).

ΕΕ: Σε τι επίπεδα θα κινηθεί η παραγωγή

H Coceral, ένωση εμπορίου σιτηρών με έδρα το 
Βέλγιο, πρόσφατα αναθεώρησε προς τα κάτω τις 
εκτιμήσεις της για την παραγωγή μαλακού σιτα-
ριού στην ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο στους 
141,5 εκατ. τόνους από τις εκτιμήσεις του περα-
σμένου Δεκεμβρίου, που έκαναν λόγο για 143 
εκατ. τόνους παραγόμενου σιταριού.
Η εν λόγω εκτίμηση αποτελεί απόρροια των 
χαμηλότερων από το αναμενόμενο συγκομιδών 
σε Γερμανία, Ιταλία και Ουγγαρία.
Την ίδια ώρα, η Coceral διατήρησε σταθερή την 
εκτίμησή της για τη συγκομιδή κριθαριού σε ΕΕ 
και Ηνωμένο Βασίλειο, στους 61,5 εκατ. τόνους, 
καθώς η εκτιμώμενη αυξημένη παραγωγή στο 
Ηνωμένο Βασίλειο θα αντισταθμίσει απώλειες 
στην παραγωγή των χωρών της ΕΕ.

ΣΟΓΙΑ

Ανοδικές τάσεις για την παγκόσμια 
παραγωγή

Στην τελευταία του έκθεση, το International 
Grains Council (IGC) εκτιμά ότι η παγκόσμια 
παραγωγή σόγιας θα κινηθεί στους 361 εκατ. 
τόνους το 2020/2021, καταγράφοντας αύξηση 
σε ετήσια βάση 7%. Η αυξημένη παραγωγή από 
ΗΠΑ και Βραζιλία θα αντισταθμίσει τις μειώσεις 
στην Αργεντινή και θα αποτελέσει, κατά το IGC, 
τον κινητήριο μοχλό για την αύξηση αυτή.
Την ίδια ώρα εκτιμάται ότι η κατανάλωση θα 
αυξηθεί και τα αποθέματα θα μειωθούν για δεύ-
τερη διαδοχική χρονιά. Το εμπόριο θα παραμεί-
νει σε σταθερά επίπεδα στους 170 εκατ. τόνους, 
με τις εξαγωγές από τις ΗΠΑ, τη Βραζιλία και την 
Αργεντινή να εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στους 
155,7 εκατ. τόνους
Για το 2021/2022, το IGC εκτιμά ότι η παγκό-
σμια παραγωγή σόγιας θα αγγίξει τους 383 εκατ. 
τόνους.
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ΥΓΡΑ ΦΟΡΤΙΑ 

Αργό πετρέλαιο
–––

OPEC: Αισιοδοξία για τη ζήτηση  
το β΄ εξάμηνο

Η παγκόσμια ζήτηση για πετρέλαιο θα επωφελη-
θεί από την ανάκαμψη της οικονομικής δραστη-
ριότητας και τους εμβολιασμούς κατά το β΄ μισό 
του έτους, σημειώνει στην πρόσφατη μηνιαία 
έκθεσή του ο OPEC.
Από την άλλη, ο OPEC αναθεώρησε προς τα 
κάτω τις εκτιμήσεις του για τη ζήτηση κατά το 
α΄ εξάμηνο λόγω των παρατεταμένων lockdowns 
στις κυριότερες οικονομίες της Ευρώπης και 
των υψηλών ποσοστών ανεργίας στις ΗΠΑ. Πιο 
συγκεκριμένα, ο OPEC μείωσε κατά 180.000 
βαρέλια/ημέρα την εκτίμησή του για τη ζήτηση 
το Q1 και κατά 310.000 βαρέλια/ημέρα για το Q2.
Για το γ΄ τρίμηνο, ο OPEC βλέπει ζήτηση στα 
97,43 εκατ. βαρέλια/ημέρα, αυξημένη κατά 
400.000 βαρέλια/ημέρα σε σύγκριση με την αμέ-
σως προηγούμενη εκτίμηση, ενώ για το δ΄ τρί-
μηνο η ζήτηση εκτιμάται στα 98,91 εκατ. βαρέ-
λια/ημέρα. Συνολικά το 2021 η ζήτηση για μαύρο 
χρυσό θα παρουσιαστεί αυξημένη κατά 5,9 εκατ. 
βαρέλια/ημέρα σε σχέση με το 2020.

Οι νέες εκτιμήσεις για τις τιμές

Μετά τις αποφάσεις του OPEC+ για την προ-
σφορά πετρελαίου, την ανάκαμψη της οικονομι-
κής δραστηριότητας και την πορεία των εμβολια-
σμών, το Brent και το WTI θα αγγίξουν αντίστοι-
χα τα $63/βαρέλι και $60/βαρέλι, σύμφωνα με 
όσα αναφέρει η Bank of America σε έκθεσή της.
Αναθεωρημένες προς τα επάνω είναι και οι εκτι-
μήσεις του τραπεζικού κολοσσού για τις τιμές το 
2022. Πιο συγκεκριμένα, το Brent θα φτάσει στα 
$60/βαρέλι και το WTI στα $57/βαρέλι το επόμενο 
έτος, ενώ οι αμέσως προηγούμενες εκτιμήσεις της 
BofA έκαναν λόγο για 55 και $52/βαρέλι αντίστοιχα.
Στην έκθεση σημειώνεται επίσης ότι ένα ράλι των 
τιμών πέριξ των $100/βαρέλι ίσως επέλθει με την 
πλήρη ανάκαμψη της ζήτησης τα επόμενα χρόνια.
Με βάση τις εκτιμήσεις της BofA για τιμή Brent 
στα $57/βαρέλι το 2022, η αύξηση της αμερι-
κανικής προσφοράς το ίδιο έτος θα αγγίξει τα 
750.000 βαρέλια/ημέρα. Τέλος, στην έκθεση υπο-
γραμμίζεται ο αντίκτυπος ενδεχόμενης επιστρο-
φής στην παραγωγή 2 εκατ. βαρελιών ιρανικού 
πετρελαίου/ημέρα στις τιμές.

Κίνα και Ινδία απειλούν την εγχώρια 
βιομηχανία των ΗΠΑ

Η πετρελαιοβιομηχανία αποτέλεσε ίσως έναν 
από τους περισσότερο πληγέντες κλάδους 
πέρυσι, μια χρονιά η οποία σημαδεύτηκε από την 
πανδημική κρίση. Το 2020, η Κίνα διαδέχτηκε 
τις ΗΠΑ ως η κορυφαία χώρα διύλισης πετρε-
λαίου, δεδομένου ότι η ασιατική χώρα κατάφερε 
να ανακάμψει ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη 
μεγάλη οικονομία πέρυσι.
Σύμφωνα με έκθεση της US Energy Information 
Administration (EIA), τα κινεζικά διυλιστήρια 
πέρυσι επεξεργάστηκαν περισσότερο πετρέλαιο 
από τα αντίστοιχα αμερικανικά. Καθώς οι ΗΠΑ 
επλήγησαν σοβαρά από την πτώση της ζήτησης 
το 2020, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν σοβα-
ρά όλες οι δραστηριότητες που σχετίζονται με 
τον μαύρο χρυσό, η Κίνα επωφελήθηκε από αυτή 
την εξέλιξη. Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στις 
ΗΠΑ, στην Κίνα, όταν οι τιμές πετρελαίου μειώ-
νονται, η κυβέρνηση παρέχει οικονομικά κίνητρα 
στα διυλιστήρια για την αύξηση της παραγωγής.
Τα αμερικανικά διυλιστήρια έχασαν σημαντικό 
έδαφος την περασμένη χρονιά, ως απόρροια της 
πανδημίας. Στα τέλη του περασμένου έτους, η 
παραγωγή από το διυλιστήριο Convent της Royal 
Dutch Shell Plc στη Λουιζιάνα μειώθηκε στο 
μισό. Το 1967, όταν ξεκίνησε η παραγωγή της, η 
εν λόγω μονάδα είχε παραγωγική δυναμικότητα 
35 φορές μεγαλύτερη από τη συνολική της Κίνας.
Η διυλιστική ικανότητα στις ΗΠΑ έχει πληγεί 
σοβαρά και φέτος από τη σφοδρή κακοκαιρία 
που χτύπησε το Τέξας τον περασμένο Φεβρου-
άριο. Οι παγετώνες στους αγωγούς πετρελαίου 
ανάγκασαν τους Αμερικανούς παραγωγούς να 
μειώσουν τις δραστηριότητές τους κατά 50%.
Δεν είναι, όμως, μόνο η Κίνα που απειλεί την πετρε-
λαιοβιομηχανία των ΗΠΑ. Πρόσφατα, η Ινδία ανα-
κοίνωσε την επένδυση $4,5 δισ. για την επέκταση 
του διυλιστηρίου Panipat και την αύξηση της παρα-
γωγής κατά 2/3 έως τον Σεπτέμβριο του 2024.
Με δεδομένη την υψηλή εγχώρια ζήτηση της 
Ινδίας, η χώρα ενισχύει τις πρωτοβουλίες της για 
την αύξηση της δυναμικότητας των διυλιστηρίων 
της κατά 60% τα επόμενα έτη.



Υγροποιημένο φυσικό αέριο 
(LNG)
–––
Τα ρωσικά σχέδια για την αγορά της Ασίας

H Ρωσία παρουσίασε πρόσφατα το νέο της αναπτυξιακό σχέδιο για την 
αγορά του LNG, σύμφωνα με το οποίο μελλοντικά projects στη χώρα μπο-
ρούν να καταστούν ανταγωνιστικά με δεδομένη μια τιμή στα $3,7-7/εκατ. 
British thermal units (BTU).
Στόχος της Μόσχας είναι να ανταγωνιστεί το Κατάρ, την Αυστραλία και 
τις ΗΠΑ στις αγορές της Ασίας έως το 2030. Ως εκ τούτου σκοπεύει να 
αυξήσει την ετήσια παραγωγή LNG στoυς 140 εκατ. τόνους έως το 2035, 
από τους 31 εκατ. τόνους πέρυσι, και να αποκτήσει μερίδιο στην παγκόσμια 
αγορά περί το 20%.
Το σχέδιο επίσης περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέων projects στην Αρκτική και 
στη Ρωσική Άπω Ανατολή, προκειμένου να διαφοροποιήσει τις πηγές τροφο-
δοσίας από τη χερσόνησο Yamal και τη νήσο Sakhalin στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Φιλιππίνες: Προχωρά το φιλόδοξο project εισαγωγών

Η AG&P με έδρα τις Φιλιππίνες έλαβε το πράσινο φως για την υλοποίηση 
του project εισαγωγών LNG στον Κόλπο Batangas, νότια της Μανίλα.
Όπως ενημέρωσε η εταιρεία τη Δευτέρα 8 Μαρτίου, το Υπουργείο Ενέργει-
ας των Φιλιππίνων εξέδωσε Notice to Proceed για τον τερματικό PLNG, 
μια πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης φυσικού αερίου, 

που, σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα έχει ετήσια 
δυναμικότητα 3 εκατ. τόνων.
Το PLNG θα ανοίξει τον δρόμο για μια εποχή 
καθαρής ενέργειας στην ασιατική χώρα, συμβάλ-
λοντας στην ενεργειακή ασφάλεια των Φιλιππί-
νων, δεδομένου ότι τα αποθέματα από το πεδίο 
Malampaya της Shell αρχίζουν να εξαντλούνται.
Το project, το οποίο θα περιλαμβάνει επιπρό-
σθετες υποδομές αποθήκευσης και επαναεριο-
ποίησης φυσικού αερίου, αναμένεται να ξεκινήσει 
τη λειτουργία του το καλοκαίρι του 2022.
Η μονάδα θα παραλαμβάνει LNG και θα το δια-
νέμει σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, σε εμπορι-
κούς και βιομηχανικούς πελάτες.

Stay updated on the recent developments
of the Dry Cargo market

Sign up to receive the weekly Naftika Chronika Dry Bulk Insight Report

Subscribe at www.naftikachronika.gr/drybulkinsight
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Τα ιστία ξανά στο προσκήνιο της ναυτιλίας

Η εταιρεία Deltamarin, θέλοντας να πρωταγω-
νιστήσει στην ενεργειακή μετάβαση της ναυτι-
λιακής βιομηχανίας, πρόσφατα παρουσίασε το 
WindWings, ένα καινοτόμο σύστημα πρόωσης, 
το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τις 
Cargill και BAR Technologies και το οποίο χρη-
σιμοποιεί την αιολική ενέργεια για την παραγωγή 
βοηθητικής πρόωσης, μειώνοντας τις εκπομπές 
CO2 έως και κατά 30%.
Το εν λόγω σύστημα αποτελείται από αναδι-
πλούμενα ιστία, τα οποία εγκαθίστανται στο 
κατάστρωμα του πλοίου και αξιοποιούν την 
αιολική ενέργεια προκειμένου να μειώσουν την 
κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές. Επιπλέ-

ον, τα ιστία τοποθετούνται σε τέτοια θέση στο 
κατάστρωμα, ώστε κατά τη χρήση τους να επι-
τυγχάνεται η μέγιστη δυνατή απόδοση.
Ο νέος αυτός ενεργειακά αποδοτικός σχεδια-
σμός αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο στην προσπάθεια για την επίτευξη μηδενι-
κών εκπομπών άνθρακα στον ναυτιλιακό κλάδο. 
Η απανθρακοποίηση της ναυτιλίας αποτελεί ένα 
κρίσιμο ζήτημα, το οποίο τεχνικά αποτελείται 
από τρεις τομείς: τη βελτιστοποίηση των λει-
τουργιών, την αναβάθμιση του σχεδιασμού και 
του εξοπλισμού και τη χρήση εναλλακτικών καυ-
σίμων. Οι οικονομικά εφικτότερες λύσεις σήμερα 
βασίζονται στον συνδυασμό των τριών αυτών 
τομέων και η χρήση των ιστίων αποτελεί παρά-
δειγμα μιας τέτοιας περίπτωσης.
Η προώθηση των περιβαλλοντικών ζητημάτων 
αποτελεί βασικό στοιχείο των σχεδιασμών της 
Deltamarin, η οποία συνεχώς διερευνά νέους 
τρόπους για τη μείωση της κατανάλωσης καυσί-
μου και των εκπομπών CO2 των πλοίων, προκει-
μένου να παράσχει ξεχωριστές λύσεις, που καλύ-
πτουν τις απαιτήσεις των πελατών της.

Το πρώτο παγκοσμίως ταχύπλοο επιβατηγό 
πλοίο με κινητήρες διπλού καυσίμου

Στο πλαίσιο της επέκτασης του στόλου της, η 
ισπανική Baleària ανακοίνωσε πως βρίσκεται 
κοντά στην απόκτηση ενός πρωτοποριακού 
ταχύπλοου επιβατηγού πλοίου, η ναυπήγηση του 
οποίου ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια.
Το «Eleanor Roosevelt», όπως ονομάζεται το 
πλοίο, αποτελεί το πρώτο παγκοσμίως ταχύπλοο 
επιβατηγό πλοίο το οποίο διαθέτει κινητήρες 
διπλού καυσίμου που καταναλώνουν φυσικό 
αέριο. Επιπλέον, το πλοίο φέρει «έξυπνες» τεχνο-
λογίες και χρησιμοποιεί τα Big Data για την παρα-
κολούθηση της απόδοσης και των εκπομπών του 
σε πραγματικό χρόνο.
Το μήκους 123 μ. και χωρητικότητας 1.200 επι-
βατών πλοίο ενσωματώνει και άλλες καινοτομίες, 
όπως σχεδιαστικές βελτιώσεις που επικεντρώνο-
νται στον διαχωρισμό των θέσεων των επιβατών 
και στη δημιουργία μεγάλων χώρων, καθώς και 
ένα πρωτοποριακό σύστημα σταθεροποίησης 
του πλοίου, που εξασφαλίζει μεγαλύτερη άνε-
ση για τους επιβάτες. Τέλος, ο σχεδιασμός της 
υπερκατασκευής του πλοίου και η εγκατάσταση 
υψηλής ποιότητας μόνωσης εξασφαλίζουν σημα-
ντική μείωση των δονήσεων και του θορύβου.
Οι κινητήρες, το σύστημα πρόωσης και οι εγκα-
ταστάσεις αποθήκευσης και χρήσης του φυσι-
κού αερίου κατασκευάστηκαν από τη φινλανδική 
Wärtsilä, ενώ το πλοίο είναι ταξινομημένο στον 
νηογνώμονα Bureau Veritas.

Τεχνολογία
& Ναυπηγική

Επιμέλεια: 
Νίκος Βεργούνης
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Νέος σχεδιασμός υγραεριοφόρου πλοίου 
που καταναλώνει αμμωνία ως καύσιμο

H βελγική Exmar έλαβε Έγκριση επί της Αρχής 
(AIP) από τον νηογνώμονα Lloyd’s Register (LR) 
για ένα νέο υγραεριοφόρο πλοίο μεσαίου μεγέ-
θους (MGC) και χωρητικότητας 40.000 κ.μ., το 
οποίο θα καταναλώνει ως καύσιμο αμμωνία.
Το κινεζικό ναυπηγείο Jiangnan Shipyard ήταν 
υπεύθυνο για τον σχεδιασμό του πλοίου, ενώ η 
Wärtsilä Gas Solutions ανέλαβε τον εξοπλισμό 
του συστήματος παροχής της αμμωνίας. Η δια-
δικασία της έγκρισης περιλάμβανε μια συνολική 
εξέταση του σχεδιασμού του πλοίου, προκει-
μένου να εξακριβωθεί η συμμόρφωση με τους 
κανονισμούς του LR, καθώς και μια αξιολόγηση 
κινδύνου, η οποία βασίστηκε στην εκτεταμένη 
γνώση και εμπειρία της Exmar πάνω στη λειτουρ-
γία πλοίων μεταφοράς αμμωνίας. Στόχος της αξι-
ολόγησης ήταν να διασφαλιστεί ότι οι κίνδυνοι 
που προκύπτουν από τη χρήση της αμμωνίας ως 
καυσίμου και επηρεάζουν το πλήρωμα, τη δομική 
αντοχή και την ακεραιότητα του πλοίου αντιμε-
τωπίζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες ShipRight 
του LR για Risk-Based Designs (RBD).
Η ανάπτυξη του εν λόγω πλοίου δεν αποτελεί 
μόνο έναν νέο σχεδιασμό πλοίου χαμηλών εκπο-
μπών CO2, αλλά και ένα σημαντικό ορόσημο για 
την ευρύτερη υιοθέτηση των εναλλακτικών ναυ-
τιλιακών καυσίμων, τα οποία φέρνουν τη ναυτιλία 
ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη των στόχων 
του ΙΜΟ για το έτος 2050.

Τα αυτόνομα σκάφη στην υπηρεσία  
της θαλάσσιας έρευνας

Η εταιρεία Kongsberg Maritime ανακοίνωσε 
το κλείσιμο μιας συμφωνίας με το Ινστιτούτο 
Θαλάσσιων Ερευνών της Νορβηγίας (IMR), στο 
πλαίσιο της οποίας θα εξοπλίσει το Ινστιτούτο με 
τέσσερα νέα αυτόνομα σκάφη. Συγκεκριμένα, η 
Kongsberg θα κατασκευάσει δύο KONGSBERG 
Maritime Sounder USVs (μη επανδρωμένα σκάφη 
επιφανείας) και δύο KONGSBERG AUVs (αυτό-
νομα υποβρύχια σκάφη), τα οποία πρόκειται να 
εξυπηρετήσουν τη μακροπρόθεσμη στρατηγική 
του νορβηγικού Ινστιτούτου για την ανάπτυξη 
συστημάτων παρακολούθησης του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος και διαχείρισης των θαλάσσιων 
πόρων.
Τα τέσσερα αυτόνομα σκάφη θα είναι εξοπλι-
σμένα με το Blue Insight της Kongsberg, ένα 
νέο οικοσύστημα που βασίζεται στο cloud και 
το οποίο έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την 
εξ αποστάσεως λειτουργία του εξοπλισμού, την 
οπτικοποίηση των δεδομένων και την έξυπνη 
διαχείριση των ωκεανογραφικών και μετεωρολο-
γικών δεδομένων.
Τα δύο μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας είναι 
προγραμματισμένα για παράδοση μέσα στο 
2021, με τα δύο αυτόνομα υποβρύχια σκάφη να 
ακολουθούν στα μέσα του 2022. Πρόκειται για 
την πρώτη ολοκληρωμένη αυτόνομη λύση πραγ-
ματοποίησης ερευνών που συνδυάζει τη χρήση 
USVs και AUVs, ενώ η συγκεκριμένη επένδυση 
αντικατοπτρίζει τόσο τις φιλοδοξίες του IMR για 
μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον όσο και την 
εμπιστοσύνη που έχει το Ινστιτούτο στην ικανό-
τητα της Kongsberg να κατασκευάζει προηγμένα 
αυτόνομα σκάφη.

Μία ακόμα ισχυρή συμμαχία για την 
υιοθέτηση εναλλακτικών ναυτιλιακών 
καυσίμων

Οι εταιρείες Eastern Pacific Shipping (EPS), OCI 
N.V. (OCI) και MAN Energy Solutions (MAN) 
υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας (MoU), προ-
κειμένου να συνεργαστούν για την υιοθέτηση 
της μεθανόλης και της αμμωνίας ως ναυτιλιακών 
καυσίμων και να ενισχύσουν με αυτόν τον τρόπο 
τις προσπάθειες απανθρακοποίησης του ναυτιλι-
ακού κλάδου.
Στο πλαίσιο της σύμπραξης πρόκειται να πραγ-
ματοποιηθούν μετασκευές στους κινητήρες 
ΜΑΝ ορισμένων δεξαμενόπλοιων της EPS, προ-
κειμένου να καταναλώνουν αμμωνία και μεθανό-
λη ως καύσιμα. Τα πλοία θα προμηθεύονται τα εν 
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λόγω εναλλακτικά καύσιμα από την OCI, η οποία 
μάλιστα σκοπεύει να προχωρήσει και σε ναύλω-
ση του πρώτου μετασκευασμένου πλοίου της 
EPS. Επιπλέον, η EPS αναμένεται να παραγγείλει 
νεότευκτα πλοία, τα οποία θα είναι εξοπλισμέ-
να με κινητήρες της MAN που θα καταναλώνουν 
αμμωνία και μεθανόλη.
Η συγκεκριμένη συνεργασία αποτελεί ένα παρά-
δειγμα του πώς διαφορετικοί φορείς του κλάδου 
μπορούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους προ-
κειμένου να επιτύχουν μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου και να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο στη μετάβαση προς μια ναυτιλία 
μηδενικών εκπομπών άνθρακα.

Η παρακολούθηση της απόδοσης  
των πλοίων μέσω μιας νέας, καινοτόμου 
πλατφόρμας

Η εταιρεία τεχνολογίας Miros και ο όμιλος BW 
έχουν αναπτύξει μια καινοτόμο πλατφόρμα για 
την παρακολούθηση της απόδοσης των πλοίων, 
η οποία ενσωματώνει σε πραγματικό χρόνο πλη-
ροφορίες σχετικές με τον καιρό, τα κύματα και 
την πραγματική ταχύτητα του πλοίου.
Η πλατφόρμα με την ονομασία Miros Mocean 
έχει ως στόχο την εξάλειψη της αβεβαιότητας 

και των ανακριβειών στις προσπάθειες βελτίωσης 
της απόδοσης των πλοίων, λαμβάνοντας υπόψη 
την πραγματική επίδραση των καιρικών συνθηκών 
στους υπολογισμούς των επιδόσεων. Ο όμιλος BW 
αναμένει ότι η μεγαλύτερη ακρίβεια στα δεδομένα 
απόδοσης θα του επιτρέπει να αξιολογεί καλύτερα 
την επίδραση των τεχνολογιών βελτίωσης της από-
δοσης των πλοίων και να επιβάλλει αυστηρότερους 
όρους στις συμβάσεις που συνάπτει.
Συνδυάζοντας στοιχεία όπως η κατανάλωση 
καυσίμου, η ισχύς του κινητήρα καθώς και άλλα 
περιβαλλοντικά δεδομένα, η πλατφόρμα Miros 
Mocean στοχεύει στο να βοηθήσει τους πλοιο-
κτήτες και τους διαχειριστές πλοίων στη λήψη 
επιχειρησιακών αποφάσεων που αφορούν την 
εξοικονόμηση καυσίμων και τη μείωση των εκπο-
μπών αερίων του θερμοκηπίου.

Stena Bulk:  Ένας πρωτοποριακός 
σχεδιασμός πλοίου συνδυασμένων 
μεταφορών

Η εταιρεία διαχείρισης δεξαμενόπλοιων Stena 
Bulk παρουσίασε στις 8 Μαρτίου το InfinityMAX, 
έναν πρωτοποριακό σχεδιασμό πλοίου μεταφο-
ράς χύδην ξηρού αλλά και υγρού φορτίου, με 
στόχο την προώθηση φιλικών προς το περιβάλ-
λον πλοίων συνδυασμένων μεταφορών.
Ο σχεδιασμός InfinityMAX αναφέρεται σε ένα 
πλοίο μηδενικών εκπομπών, το οποίο διαθέτει 
ανεξάρτητες αρθρωτές μονάδες αποθήκευσης, 
στις οποίες μπορούν να αποθηκευτούν είτε ξηρά 
είτε υγρά φορτία. Κάθε χώρος αποθήκευσης 
είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να είναι απόλυτα 
αυτόνομος σε ό,τι αφορά τις ενεργειακές του 
ανάγκες, με ανεμογεννήτριες και ηλιακά πάνελ να 
παράγουν όλη την ηλεκτρική ενέργεια που χρει-
άζονται τα εσωτερικά του συστήματα. Επιπλέον, 
οι εν λόγω αρθρωτές μονάδες αποθήκευσης θα 
μπορούν να μεταφέρονται μέσω ρυμουλκών, μει-
ώνοντας έτσι τη συμφόρηση και τους απαιτούμε-
νους χρόνους παραμονής στα λιμάνια.
Το πλοίο InfinityMAX θα χρησιμοποιεί υδρογόνο 
ως καύσιμο, ενώ θα διαθέτει και ανεμογεννήτριες 
για την παραγωγή επιπλέον ηλεκτρικής ενέργειας.  
Ο σχεδιασμός του θα περιλαμβάνει ακόμα πτυσ-
σόμενα ιστία καθώς και έναν πρωτοποριακό σχε-
διασμό κύτους για περαιτέρω αύξηση της ενεργει-
ακής του απόδοσης, ενώ θα διαθέτει και όλα τα 
απαραίτητα συστήματα για ημιαυτόνομη πλοήγηση.
Η Stena Bulk θεωρεί πως θα πρέπει να υπάρξει 
ισχυρό πνεύμα συνεργασίας τα επόμενα χρόνια 
ανάμεσα στον ναυτιλιακό κλάδο και τους ηγέτες 
του κλάδου της τεχνολογίας, προκειμένου το 
πλοίο InfinityMAX να κατασκευαστεί και να εξε-
λίξει τη θαλάσσια εφοδιαστική αλυσίδα.

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

including vessels of prestigious Greek owners like Delta Tankers, Pleiades 

Shipping Agents, Stamco Shipmanagement and Minerva Marine. 

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

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

respect, Remontowa has already a significant record of successful ballast 

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

Ο άνθρακας έχασε τα σκήπτρα στις ΗΠΑ

Για πρώτη φορά στις ΗΠΑ, η παραγωγή ηλε-
κτρικής ενέργειας από άνθρακα κινήθηκε σε 
μικρότερα επίπεδα από την αντίστοιχη χρήσης 
πυρηνικής ενέργειας και φυσικού αερίου, σύμ-
φωνα με στοιχεία της US Energy Information 
Administration (ΕΙΑ).
Η ηλεκτρική ενέργεια που παρήχθη από την 
καύση άνθρακα άγγιξε το 2020 τα 774 εκατ. 
megawatthours (MWh), όταν οι αντίστοιχοι αριθ-
μοί για πυρηνική ενέργεια και φυσικό αέριο ήταν 
790 εκατ. MWh και 1,6 δισ. MWh. Ως εκ τούτου, 
το 2020 σηματοδότησε το πρώτο έτος από το 
μακρινό 1949 κατά το οποίο ο άνθρακας δεν 
αποτέλεσε τη μεγαλύτερη ή τη δεύτερη μεγαλύ-
τερη πηγή ηλεκτροπαραγωγής στις ΗΠΑ.
Ωστόσο, για το 2021 και το 2022, η ΕΙΑ εκτιμά ότι 
το μερίδιο του άνθρακα στην ηλεκτροπαραγωγή 
θα αυξηθεί, ενώ αντιθέτως αυτό της πυρηνικής 
ενέργειας θα μειωθεί. 

Αγωγός TAP:  Ένα δισ. κυβικά μέτρα 
φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Ένα δισεκατομμύριο κυβικά μέτρα φυσικού αερί-
ου από το Αζερμπαϊτζάν έχουν εισέλθει στην 
Ευρώπη από τον Δεκέμβριο που ξεκίνησε η λει-
τουργία του αγωγού ΤΑΡ, μέσω του ελληνικού 
σημείου διασύνδεσης στους Κήπους Έβρου, 
όπου ο ΤΑΡ συνδέεται με τον αγωγό Trans 
Anatolian Pipeline (TANAP).
Αυτό γνωστοποίησε πρόσφατα ο ΤΑΡ, υπενθυμί-
ζοντας ότι η μεταφορική δυναμικότητα του αγωγού 
είναι 10 δισ. κ.μ. φυσικού αερίου τον χρόνο, ενώ 
υπάρχει πρόβλεψη για διπλασιασμό της σε 20 δισ.
Ο Luca Schieppati, διευθύνων σύμβουλος του TAP, 
δήλωσε σχετικά: «Έχοντας ήδη μεταφέρει με 
ασφάλεια 1 bcm φυσικού αερίου, η υποδομή μας 
συνδράμει στον στόχο της διαφοροποίησης των 
πηγών ενέργειας για πληθώρα αγορών. Οι ποσότη-
τες αερίου που μεταφέρει ο ΤΑΡ παίζουν σημα-
ντικό ρόλο στην τροφοδοσία της Ευρωπαϊκής 

Ενέργεια  
& Φυσικοί 
Πόροι



Ένωσης με μια νέα, αξιόπιστη και προσιτή πηγή ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα 
διευκολύνουν την ενεργειακή μετάβασή της».
Η Marija Savova, επικεφαλής Εμπορικής Λειτουργίας του TAP, πρόσθεσε: «Η 
παράδοση του πρώτου bcm φυσικού αερίου ενισχύει τον ανταγωνισμό και 
υπογραμμίζει τον ρόλο του ΤΑΡ ως αξιόπιστου διαχειριστή συστήματος 
μεταφοράς. Ιδιαίτερη είναι η σημασία του αγωγού ΤΑΡ για την περιοχή της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς αρκετές αγορές αποκτούν απευθείας 
πρόσβαση σε επιπλέον ποσότητες φυσικού αερίου. Επίσης, έχουν εκδοθεί 
προσκλήσεις για συμμετοχή στη δεύτερη, και δεσμευτική, φάση του Market 
Test για πιθανή επέκταση της δυναμικότητας του ΤΑΡ, η οποία θα πραγμα-
τοποιηθεί τον Ιούλιο του 2021».

Συνεργασία ΑDNOC-Petronas σε πετρέλαιο  
και φυσικό αέριο

Η ΑDNOC ανακοίνωσε την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την 
Petronas, με στόχο την εξερεύνηση πιθανών νέων συνεργασιών στην αλυ-
σίδα αξίας πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η πρώτη συμφωνία μεταξύ των 
δύο μερών «χτίζει» πάνω στις ισχυρές διμερείς σχέσεις του Άμπου Ντάμπι 
με τη Μαλαισία και αντανακλά την προσέγγιση της ADNΟC για στρατηγι-
κές συνεργασίες για τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου της.
Η συμφωνία επεκτείνεται στην εφαρμογή καινοτομιών και προγραμμάτων 
έρευνας και ανάπτυξης για την ανακάλυψη νέων υδρογονανθράκων, τη δέσμευ-
ση εκπομπών άνθρακα και τη βιωσιμότητα του κλάδου φυσικού αερίου.
Μεταξύ άλλων, μεγάλες είναι οι προοπτικές της συνεργασίας σε ό,τι αφορά την 
προμήθεια πλοίων με καύσιμα LNG σε λιμάνια των Ηνωμένων Αραβικών Εμι-
ράτων αλλά και της ευρύτερης περιοχής, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση.
Η Petronas έχει ήδη ανακοινώσει το τελευταίο διάστημα συμφωνίες επέκτα-
σης της παρουσίας της στην αγορά της τροφοδοσίας πλοίων με LNG. Πιο 
συγκεκριμένα, ήδη συνεργάζεται με τη Sumitomo για την προμήθεια πλοί-
ων με LNG σε Τόκιο, Τζοχόρ και Μαλάκκα, ενώ πρόσφατα ανακοίνωσε τη 
συνεργασία με την Jera Co. για την εγκατάσταση ενός παγκόσμιου δικτύου 
τροφοδοσίας LNG ναυτιλιακού καυσίμου.

Νέα μονάδα εισαγωγής και διανομής LNG  
στην Αυλώνα της Αλβανίας

Η Excelerate Energy LP (Excelerate), η ExxonMobil 
LNG Market Development Inc. (ExxonMobil) και 
η κυβέρνηση της Αλβανίας υπέγραψαν μνημόνιο 
συνεργασίας για τη διεξαγωγή μελέτης σκοπιμό-
τητας για την πιθανή ανάπτυξη ενός έργου υγρο-
ποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στο λιμάνι της 
Αυλώνας.
Σύμφωνα με το σχετικό μνημόνιο, η Excelerate 
θα διερευνήσει τις δυνατότητες μιας ολοκληρω-
μένης λύσης LNG, που θα περιλαμβάνει την ανά-
πτυξη τερματικού εισαγωγής LNG, τη μετατροπή 
ή/και την επέκταση του υπάρχοντος θερμοηλε-
κτρικού σταθμού στην Αυλώνα και τη δημιουργία 
μικρής κλίμακας διανομής LNG τόσο στο εσωτε-
ρικό όσο και πιθανώς και εκτός Αλβανίας.
«Καθώς η Αλβανία προσπαθεί να βελτιώσει την 
ενεργειακή ασφάλειά της, είμαστε πεπεισμένοι 
ότι μια λύση που θα προέρχεται από το φυσι-

κό αέριο θα παρέχει αξιοπιστία στο δίκτυο ηλε-
κτρικής ενέργειας της χώρας», δήλωσε ο Steven 
Kobos, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της 
Excelerate.
Έχοντας οκτώ μεγάλα ποτάμια συστήματα, η 
Αλβανία βασίζεται σε υδροηλεκτρικά εργοστά-
σια, τα οποία μπορούν να καταστούν αναξιό-
πιστα σε περιόδους ξηρασίας, για την παροχή 
ενέργειας στους 2,8 εκατ. κατοίκους της χώρας.
Η υπουργός Υποδομών και Ενέργειας της Αλβα-
νίας, Belinda Balluku, ανέφερε ότι «η διαφοροποί-
ηση του εφοδιασμού και η ενίσχυση της ενεργει-
ακής ασφάλειας είναι ζωτικής σημασίας για την 
Αλβανία και για τους γείτονές μας στα Βαλκάνια. 
Είμαστε βέβαιοι ότι το LNG μπορεί να είναι το 
κλειδί για την επίτευξη αυτών των στρατηγικών 
στόχων και την παροχή λύσης στο σύνθετο έργο 
TPP Vlora».
Η ExxonMobil, ένας από τους μεγαλύτερους 
παραγωγούς φυσικού αερίου στις ΗΠΑ και σημα-
ντικός παραγωγός LNG σε όλο τον κόσμο, θα 
αναλάβει την ευθύνη για τον εντοπισμό προσφο-
ράς LNG στην Αλβανία και του Έργου Εισαγωγής 
ΥΦΑ, ως έργου Εθνικής Στρατηγικής Σημασίας.
«Το LNG επιτρέπει τη μεταφορά φυσικού αερί-
ου από τα κέντρα εφοδιασμού σε πελάτες με 
ασφάλεια και οικονομικά αποδοτικά», δήλωσε ο 
Ed Austin εκ μέρους της ExxonMobil. «Ενώ βρι-
σκόμαστε σε αρχικά διερευνητικά στάδια, οι 
παγκόσμιοι πόροι της ExxonMobil και η αξιόπιστη 
αλυσίδα εφοδιασμού μπορούν να βοηθήσουν την 
Αλβανία να ανταποκριθεί στην ταχέως αναπτυσ-
σόμενη ζήτηση για φυσικό αέριο και να εξασφαλί-
σει μακροπρόθεσμη ασφάλεια στην προσφορά».
Η έκθεση σκοπιμότητας αναμένεται να παραδο-
θεί το γ΄ τρίμηνο του 2021, ενώ η έναρξη λειτουρ-
γίας αναμένεται για το 2023.
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Εξελιγμένη 
αυτοματοποίηση 
της πρόωσης για 
όλες τις ανάγκες: 
EEXI, CII και άλλα

Ως εκ τούτου, οι πλοιοκτήτες, οι διαχειρίστριες εταιρείες και 
οι ναυλωτές λαμβάνουν ήδη σημαντική δράση. Ενδεικτικά, 
μεγάλες εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, όπως 
οι APM-Maersk και CMA CGM, έθεσαν πιο φιλόδοξους στό-
χους από τον ΙΜΟ, ενώ 18 εταιρείες υπέγραψαν το Sea Cargo 
Charter, δηλώνοντας την πρόθεσή τους να υιοθετήσουν δια-
δικασίες περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον.
Ενώ αυτά είναι ελπιδοφόρα βήματα, απαιτείται περαιτέ-
ρω δράση. Υπάρχοντα πλοία θα συνεχίσουν να αποτελούν 
μέρος του παγκόσμιου στόλου μέχρι το 2050, οπότε η μεί-
ωση των εκπομπών από αυτά παραμένει ένα φλέγον ζήτημα.
Έχοντας εξειδίκευση στις μηχανές, θα ήθελα να προσφέρω 
τη γνώση μου και να αναλύσω εν συντομία πώς ο κλάδος 
μπορεί να συμμορφωθεί με τους κανονισμούς του ΙΜΟ μέσω 
της συνεχούς βελτίωσης της αποδοτικότητας των πλοίων.

FuelOpt™: Ένας έξυπνος τρόπος μείωσης 
της ισχύος του κινητήρα και κάλυψης 
των απαιτήσεων του EEXI

Τον Νοέμβριο του 2020, ο ΙΜΟ εισήγαγε τον Δείκτη Ενερ-
γειακής Απόδοσης Υφιστάμενων Πλοίων (EEXI), τον ετήσιο 
Δείκτη Έντασης Άνθρακα (CII), καθώς και την αξιολόγηση 

Το αυξημένο ενδιαφέρον γύρω από την κλιματική 
αλλαγή και η ανάγκη για πρακτικές φιλικές 
προς το περιβάλλον έχουν δημιουργήσει πίεση 
στους ρυθμιστικούς φορείς και στις εταιρείες 
παγκοσμίως. Αυτό επηρεάζει και τον ναυτιλιακό 
κλάδο, με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό 
(ΙΜΟ) να έχει θέσει ως στόχο τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG)  
κατά 50% έως το 2050.

Της Sarah Zitouni,
Regional Sales Manager της Lean Marine
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CII για πλοία ολικής χωρητικότητας 5.000 τόνων 
και άνω, τα οποία θα τεθούν σε ισχύ το 2023. 
Πλοιοκτήτες και φορείς εκμετάλλευσης αξιολο-
γούν ήδη τον υπάρχοντα στόλο τους και αναζη-
τούν αποτελεσματικές λύσεις.
Ο EEXI είναι παρόμοιος με τον Δείκτη Σχεδία-
σης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (EEDI), αλλά 
προσαρμοσμένος για τα υπάρχοντα πλοία, και 
προτείνει μέτρα όπως: περιορισμός ισχύος κινη-
τήρα (EPL), περιορισμός ισχύος άξονα (ShaPoLi), 
βελτιστοποίηση πρόωσης και χρήση συσκευών 
εξοικονόμησης ενέργειας.
Δεδομένου ότι η μείωση της ισχύος του κινητήρα 
φαίνεται να είναι το αποτελεσματικότερο μέτρο 
μείωσης των GHG, οι υπάρχουσες τεχνολογίες 
εξοικονόμησης καυσίμου, και ιδιαίτερα εκείνες 
που σχετίζονται με τον ShaPoLi, βρίσκονται στην 
πρώτη γραμμή, όντας λιγότερο επεμβατικές.
Εδώ υπεισέρχεται το FuelOpt™, ένα σύστημα 
ελέγχου πρόωσης που ενεργοποιεί την εφαρ-
μογή ShaPoLi, θέτοντας ένα ανώτατο όριο στην 
ισχύ του άξονα, χωρίς τροποποίηση στον υπάρ-
χοντα εξοπλισμό. Όταν είναι ενεργοποιημένο, 
εφαρμόζεται αυτό το ανώτατο όριο, όπως ορί-
ζεται από τον EEXI. Η πλήρης ισχύς παραμένει 
διαθέσιμη σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Το FuelOpt™ παρέχει άμεση διασύνδεση μετα-
ξύ γέφυρας και μηχανοστασίου, επιτρέποντας 
τον έλεγχο της ταχύτητας, της κατανάλωσης, της 
ισχύος ή έναν συνδυασμό αυτών. Το σύστημα 
ελέγχει την πρόωση με βάση αυτή την εντολή 
και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.
Επιπλέον, το FuelOpt™ συγκεντρώνει δεδομένα 

σε πραγματικό χρόνο (GPS, ταχύτητα, κατανάλω-
ση, σήματα συναγερμού, κ.λπ.). Τα δεδομένα από 
το FuelOpt™, καθώς και πληροφορίες από άλλες 
πηγές, ενσωματώνονται στο Fleet Analytics™, το 
λογισμικό διαχείρισης και παρακολούθησης της 
απόδοσης του πλοίου. Ο συνδυασμός αυτών με 
τα υπάρχοντα δεδομένα ημερολογίου και και-
ρού παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για 
τη σύνταξη της αντίστοιχης έκθεσης σχετικά με 
την υπερβολική χρήση ενέργειας, όπως ορίζεται 
από τον EEXI.

Επιτυγχάνοντας  
το μέγιστο δυνατό

Η λειτουργία και η αποδοτικότητα του πλοίου 
δεν πρέπει να επηρεάζονται αρνητικά από τα 
μέτρα περιορισμού ισχύος που απαιτούνται για 
συμμόρφωση με τον EEXI. Αντ’ αυτού, η Lean 
Marine σάς παρέχει έναν συνδυασμό ανάλυσης 
δεδομένων και ενεργούς βελτιστοποίησης της 
πρόωσης, για να εκμεταλλεύεστε στο έπακρο τις 
δυνατότητες του στόλου σας.
Στόχος μας είναι η πλήρης αξιοποίηση κάθε 
γραμμαρίου καυσίμου. Από το 2013, το FuelOpt™ 
αποδεικνύει τη χρησιμότητά του στην εξοικονό-
μηση καυσίμου και στη μείωση των εκπομπών σε 
πραγματικό χρόνο.
Έως σήμερα, το FuelOpt™ αποτελεί την επιλογή 
για έναν στόλο 200 πλοίων. Αυτή η εμπιστοσύνη 
αποτελεί απόδειξη ότι οι λύσεις μας δεν αφο-
ρούν μόνο τις οδηγίες του ΙΜΟ, αλλά ωφελούν 
όλους τους φορείς εκμετάλλευσης των πλοίων.
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Τα πρώτα συμπεράσματα από τις 
εγκαταστάσεις scrubbers σε πλοία

Οι προσδοκίες της Foreship σχετικά 
με μια μελλοντική αύξηση της ζήτησης 
για συστήματα καθαρισμού καυσαερίων 
(scrubbers) είναι σε υψηλό επίπεδο. Το 
ερώτημα, όμως, που χρήζει απάντησης είναι 
τι συμπεράσματα έχουν προκύψει από τις 
πρώτες εγκαταστάσεις scrubbers σε πλοία 
και ποιος τύπος αναμένεται να κυριαρχήσει. 

MARKET NEWS - FORESHIP

Η εγκατάσταση συστη-
μάτων επεξεργασίας καυ-
σαερίων σε πλοία μεγαλύ-
τερης ηλικίας συνιστά μια 
πρόκληση, καθώς αρκετές 
φορές η εύρεση λεπτομε-
ρών σχεδίων και εγγράφων 
αποτελεί δύσκολη διαδικα-
σία. Επιπλέον, όσον αφορά 
τα έγγραφα της κλάσης, 

διαφορετικοί νηογνώμονες μπορεί να 
έχουν ελαφρώς διαφορετικές απαιτήσεις 
και οι ερμηνείες να διαφέρουν ανάλογα 
με τον εκάστοτε επιθεωρητή.
Σε μια εποχή όπου οι πλοιοκτήτες που 
προτίμησαν τα scrubbers έναντι των 
καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε 
θείο προκειμένου να ανταποκριθούν 
στις απαιτήσεις του κανονισμού IMO 
2020 για τις εκπομπές αναφέρουν γρη-
γορότερη από την αναμενόμενη από-
σβεση της επένδυσής τους, τα όποια 
συμπεράσματα έχουν αντληθεί χρήζουν 
εξέτασης. Οποιαδήποτε μελλοντική 
ανάκαμψη της τιμής του πετρελαίου 
πιθανότατα θα ενισχύσει την προτίμη-
ση σε καύσιμα υψηλής περιεκτικότητας 
σε θείο απέναντι στα καύσιμα χαμηλής 
περιεκτικότητας.
Έχοντας εξασφαλίσει αναφορές από 
περίπου 60 εγκαταστάσεις scrubbers, η 
εταιρεία τεχνολογίας Foreship πιστεύει 
πως τα μελλοντικά έργα εγκατάστασης 
scrubbers θα επωφεληθούν από τα 
διδάγματα των προηγούμενων αντίστοι-
χων έργων σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό 
και τη διαδικασία της εγκατάστασης.
Στην περίπτωση που οι οικονομικές 
συνθήκες οδηγήσουν έναν πλοιοκτήτη 
στην επιλογή των scrubbers, αυτό που 
θα πρέπει να λάβει πρωτίστως υπόψη 
είναι η διαθεσιμότητα του χώρου επί 
του πλοίου καθώς και τυχόν διαρθρω-
τικές αλλαγές και ενισχύσεις που ίσως 
χρειαστεί να γίνουν. Εκτός του επιπλέον 
χώρου και των μεγάλου βάρους εξαρ-

τημάτων, η τοποθέτηση ενός scrubber 
μπορεί να περιλαμβάνει ακόμα και την 
ανακατασκευή τμημάτων της δομής του 
πλοίου, μια διαδικασία αρκετά περίπλο-
κη.
Οι απαιτούμενες τροποποιήσεις ενδέ-
χεται να επηρεάσουν την ευστάθεια 
του πλοίου σε περίπτωση βλάβης, αν 
για παράδειγμα οι δεξαμενές τοποθε-
τηθούν μη συμμετρικά. Τα επιβατηγά 
πλοία παρουσιάζουν ιδιαίτερες προκλή-
σεις, καθώς η προσθήκη ενός συστήμα-
τος scrubber μπορεί να οδηγήσει στην 
ανάγκη επανυπολογισμού της ευστάθει-
ας του πλοίου. Επιπλέον, τα scrubbers 
χρησιμοποιούν αρκετή ισχύ, ειδικά ως 
ποσοστό της διαθέσιμης ισχύος στα 
εμπορικά πλοία, ενώ τα συστήματα κλει-
στού βρόχου ή τα υβριδικά συστήματα 
δημιουργούν ζητήματα σχετικά με τη 
χωρητικότητα των δεξαμενών, τα οποία 
ορισμένες φορές αποσιωπώνται. 
Όσο ο αριθμός των εν λειτουργία 
scrubbers συνεχίζει να αυξάνεται, αυξά-
νονται και τα συμπεράσματα που πρέπει 
να λάβουν υπόψη τους οι πλοιοκτήτες. 
Ο DNV, για παράδειγμα, έχει εκφράσει 
τις σκέψεις του σχετικά με ορισμένα 
προβλήματα διάβρωσης στις σωληνώ-
σεις του νερού απόρριψης που διέρχο-
νται μέσα από το κύτος του πλοίου. Ο εν 
λόγω προβληματισμός αφορά ένα καλά 
τεκμηριωμένο περιστατικό, όπου η διά-
βρωση στις σωληνώσεις του scrubber 
μεταξύ της βαλβίδας απόρριψης νερού 
στη θάλασσα και του κύτους του πλοίου 
οδήγησε στην εισροή μεγάλης ποσότη-
τας θαλασσινού νερού στο μηχανοστά-
σιο του πλοίου. Κατά τη διάρκεια της 
έρευνας που διεξήχθη, ευρέθησαν δύο 
έντονα διαβρωμένα εξαρτήματα στο 
κομμάτι που έχει να κάνει με την αραί-
ωση του απορριπτόμενου όξινου νερού, 
με πιο πιθανή αιτία την αστοχία στην 
εφαρμογή της προστατευτικής εποξει-
δικής βαφής. 

Του Olli Somerkallio,
Chief Operating Officer, Foreship



Επιπλέον, άλλα συμπεράσματα που έχουν προκύ-
ψει επισημαίνουν ως πρόβλημα για τους χώρους 
όπου υπάρχουν άλλα μηχανήματα την παραγωγή 
θερμικών φορτίων από τα scrubbers, ενώ, από 
την άλλη, η αξιοπιστία ορισμένων συστημάτων 
καθαρισμού καυσαερίων μπορεί να αμφισβητη-
θεί σε συνθήκες πάγου.
Είναι κατανοητό επίσης ότι ορισμένες τοπικές 
αρχές έχουν αρνητική άποψη σχετικά με την οξύ-
τητα του νερού πλύσης και την παρουσία βαρέων 
μετάλλων, ανεξάρτητα από το πόσο χαμηλά είναι 
οι εν λόγω συγκεντρώσεις, ειδικά όταν οι ρυθ-
μοί ανανέωσης του νερού δεν είναι μεγάλοι. Τα 
υβριδικά scrubbers, που μπορούν να μεταβούν 
σε λειτουργία κλειστού βρόχου, αποτελούν μια 
λύση, όμως στην περίπτωση των συστημάτων 
ανοιχτού βρόχου θα πρέπει να γίνει χρήση καυ-
σίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο όταν το 
πλοίο βρίσκεται σε λιμάνι.
Ο συνδυασμός της Covid-19 και της εξέλιξης της 
τιμής του πετρελαίου έχουν μειώσει τη διαφορά 
ανάμεσα στις τιμές των καυσίμων χαμηλής και 

υψηλής περιεκτικότητας σε θείο, βάζοντας φρέ-
νο στη ζήτηση για scrubbers, ενώ οι παρούσες 
συνθήκες έχουν ακόμη επηρεάσει και τη μελλο-
ντική ζήτηση για τεχνολογίες scrubber.
Το συνολικό κόστος ενός συστήματος scrubber 
ανοιχτού βρόχου, συμπεριλαμβανομένου του 
σχετικού εξοπλισμού και του κόστους εγκατά-
στασης, είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση 
με εκείνο ενός υβριδικού συστήματος, και οι 
πλοιοκτήτες που έχουν επενδύσει στη συγκεκρι-
μένη τεχνολογία αναφέρουν πως αποσβένουν τα 
κόστη των επενδύσεών τους αρκετά γρηγορότε-
ρα από το αναμενόμενο. Όταν η τιμή του πετρε-
λαίου ανακάμψει, αναμένεται πως τα συστήμα-
τα ανοιχτού βρόχου θα προσελκύσουν έντονο 
επενδυτικό ενδιαφέρον.
Ό,τι και αν πιστεύουν πάντως οι επικριτές, εάν 
υπήρχε πλήρης απαγόρευση των συστημάτων 
ανοιχτού βρόχου, πιστεύω πως θα είχαμε έναν 
πολύ μικρό αριθμό συνολικών εγκαταστάσεων 
scrubbers κάθε χρόνο, και αυτό δεν θα ήταν ένα 
περιβαλλοντικά επιθυμητό αποτέλεσμα.
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H Navarino παρουσιάζει 
την πρώτη παγκοσμίως 
ολοκληρωμένη 
υπηρεσία διαχείρισης 
πληροφοριακών 
συστημάτων για τον 
ναυτιλιακό κλάδο

Χρησιμοποιώντας την έννοια «IT-as-a-service», η υπηρεσία 
Quazar καταργεί τις κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) για 
την απόκτηση εξοπλισμού ή λογισμικού για τα πληροφορι-
ακά συστήματα των πλοίων, αντικαθιστώντας τες με χρημα-
τοδοτική μίσθωση (leasing) εξοπλισμού, αδειοδότηση λογι-
σμικού και τέλη υποστήριξης, τα οποία παρέχονται συνο-
λικά με μια μηνιαία χρέωση. H υπηρεσία Quazar επιτρέπει 
ακόμα την εφαρμογή προηγμένων πολιτικών ασφαλείας που 
προστατεύουν όλες τις ψηφιακές υποδομές και συσκευές, 
ενισχύοντας την ανθεκτικότητα των συστημάτων απέναντι 
σε κυβερνοεπιθέσεις και εξασφαλίζοντας παράλληλα συμ-
μόρφωση με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Επιπλέον, ένας 
εξειδικευμένος IT Manager θα βρίσκεται στη διάθεση κάθε 
στόλου, γνωρίζοντας τις υποδομές IT κάθε πλοίου και παρέ-
χοντας στους διαχειριστές των πλοίων τις απαιτούμενες 
υπηρεσίες υποστήριξης.
Προκειμένου να παρέχει τη νέα της υπηρεσία, η Navarino 
συνεργάστηκε με τους μεγαλύτερους παρόχους τεχνολογί-
ας στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των Microsoft, Dell, 
ConnectWise, Canon και άλλων. Χάρη στη χρήση των οικο-
νομιών κλίμακας, η εταιρεία είναι σε θέση να προσφέρει 
στους διαχειριστές πλοίων τις λύσεις των συγκεκριμένων 
παρόχων τεχνολογίας, με πολύ χαμηλότερο κόστος απ’ ό,τι 
αν εκείνοι τα προμηθεύονταν μόνοι τους.

Η Navarino ανακοίνωσε το λανσάρισμα της 
υπηρεσίας Quazar, ενός νέου εργαλείου για 
την παροχή, τη συντήρηση και την υποστήριξη 
υποδομών Τεχνολογίας Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ICT) για πλοία.

MARKET NEWS - NAVARINO
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Travel. Inspire. Empower

Εν
Πτήσει
Επικαιρότητα από τον χώρο  
των αερομεταφορών

Δυσοίωνο το 2021 για 
τον αεροπορικό κλάδο

Απογοητευτική είναι η 
νέα έκθεση της Διεθνούς 
Ένωσης Αερομεταφορών 
(IATA) όσον αφορά τις 
οικονομικές προοπτικές 
του αεροπορικού κλάδου 
για το 2021.
Η Διεθνής Ένωση Αερο-

μεταφορών προέβλεπε το 2020 ότι, κατά τα πρώτα 
τρία τρίμηνα του 2021, ο αεροπορικός κλάδος θα 
συνεχίσει να στηρίζεται με το να «καίει» τα απο-
θεματικά του, αλλά το τέταρτο τρίμηνο του τρέχο-
ντος έτους θα μπορούσαν να επιτύχουν αρκετά 
κέρδη για να σταματήσει η μείωση της ρευστότη-
τάς τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τη νέα έκθεση της 
IATA, κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί το 2021. 
Τα αυστηρά μέτρα περιορισμού των ταξιδιών που 
έχουν λάβει οι κυβερνήσεις εξαιτίας της πανδη-
μίας έχουν ως αποτέλεσμα τη δραστική μείωση 
των κρατήσεων και γενικότερα της ζήτησης των 
αεροπορικών ταξιδιών. 
Οι κρατήσεις για το καλοκαίρι του 2021 είναι κατά 
75% μειωμένες σε σύγκριση με το 2019 (το 2020 
δεν μπορεί να είναι συγκρίσιμο λόγω της παν-
δημίας). Σύμφωνα με την IATA, οι οικονομικές 
απαιτήσεις του αεροπορικού κλάδου για το 2020 
ανέρχονταν στα $48 δισ., ενώ πλέον στην αναθε-
ωρημένη έκθεση θα κυμανθούν από $75 δισ. (στο 
αισιόδοξο σενάριο) έως τα $95 δισ. (στο απαισι-
όδοξο σενάριο).
Περιγράφοντας την οικονομική κατάσταση του 
κλάδου, ο CEO της Ένωσης, Alexandre de Juniac, 
δήλωσε πως, εάν οι κυβερνήσεις δεν είναι σε 

θέση να ανοίξουν ακόμη τα σύνορα, τότε θα 
χρειαστεί να ανοίξουν το πορτοφόλι τους, προ-
κειμένου να προσφέρουν οικονομική ενίσχυση 
στην αεροπορική βιομηχανία.

Νέο κρατικό πακέτο βοήθειας για την 
ανακεφαλαιοποίηση της Air France-KLM

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόσφατα την 
ανακεφαλαιοποίηση ύψους 4 δισ. ευρώ της Air 
France-KLM, με την οποία το μερίδιο του γαλ-
λικού κράτους στον αερομεταφορέα θα διπλα-
σιαστεί.
Μέχρι στιγμής, το 14,3% της Air France-KLM, η 
οποία έχει πληγεί ανεπανόρθωτα από την πανδη-
μία, ανήκει στο δημόσιο. Το γαλλικό δημόσιο θα 
μετατρέψει δάνεια ύψους 3 δισ. ευρώ που παρεί-
χε πέρυσι στην εταιρεία σε υβριδική απαίτηση, 
ενώ θα συμμετάσχει στην άντληση κεφαλαίων 
της Air France-KLM έως του ποσού του 1 δισ. 
ευρώ.
Ως εκ τούτου, το ποσοστό συμμετοχής του γαλ-
λικού κράτους στον αερομεταφορέα θα ανέλθει 
στο 30%, καθιστώντας τον τον μεγαλύτερο μέτο-
χο. Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η Κομισιόν, η 
κρατική αυτή βοήθεια θα ωφελήσει αποκλειστικά 
τον γαλλικό βραχίονα της εταιρείας. Την ίδια ώρα, 
το ολλανδικό κράτος, το οποίο κατέχει το 14% 
της Air France-KLM, βρίσκεται σε συνομιλίες με 
τις Βρυξέλλες για ένα δικό της σχέδιο αναχρημα-
τοδότησης της KLM.
Ο CEO της Air France-KLM, Benjamin Smith, 
τόνισε ότι τα μέτρα ανακεφαλαιοποίησης θα 
παράσχουν μεγαλύτερη σταθερότητα στην εται-
ρεία να προχωρήσει μπροστά μόλις αρχίσει η 
ανάκαμψη από την πανδημία.



Γεγονός η πρώτη προγραμματισμένη πτήση της Etihad 
από το Άμπου Ντάμπι στο Ισραήλ

H Etihad Airways, o εθνικός αερομεταφορέας των ΗΑΕ, 
ανακοίνωσε την Τρίτη 6 Απριλίου την έναρξη της τακτικής 
αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ Άμπου Ντάμπι και Τελ Αβίβ. 
Παράλληλα, τη Δευτέρα 5 Απριλίου, το Ισραήλ προστέθηκε 
στην «πράσινη λίστα» του Άμπου Ντάμπι, και έτσι επιβάτες 
από το Ισραήλ θα μπορούν να ταξιδεύουν στο Άμπου Ντάμπι 
χωρίς να απαιτείται να τίθενται σε καραντίνα.
Η έναρξη των προγραμματισμένων πτήσεων αποτελεί το επό-
μενο ιστορικό βήμα για την ανάπτυξη των διπλωματικών και 
τουριστικών σχέσεων μεταξύ ΗΑΕ και Ισραήλ, όπως αναφέρε-
ται στην ανακοίνωση της Etihad.
Η πρώτη προγραμματισμένη πτήση της Etihad Airways EY598 
από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Άμπου Ντάμπι στο Διεθνές 
Αεροδρόμιο Ben Gurion του Ισραήλ αναχώρησε την Τρί-
τη 6 Απριλίου στις 10.05 (ώρα ΗΑΕ) και προσγειώθηκε στις 
12.30 (ώρα Ισραήλ). Στην πτήση επέβαιναν η Α.Ε. ο Mohamed 
Al-Khaja, o πρώτος πρέσβης των ΗΑΕ στο Ισραήλ, ο Eitan 
Nae’eh, Head of Mission του Ισραήλ στα ΗΑΕ, και ο Tony 
Douglas, CEO του ομίλου Etihad.
O κ. Douglas ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σήμερα είναι 
μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την ιστορία της 
Etihad, καθώς πραγματοποιούμε την πρώτη μας προ-
γραμματισμένη εμπορική πτήση στο Τελ Αβίβ. Πέρυ-
σι είδαμε τα ΗΑΕ και το Ισραήλ να γράφουν ιστορία 
με την υπογραφή των Abraham Accords και είμαστε 
ενθουσιασμένοι για τις ευκαιρίες που ανοίγονται για 
την Etihad και το σπίτι μας, το Άμπου Ντάμπι».
Να σημειωθεί, τέλος, ότι η εν λόγω πτήση θα πραγμα-
τοποιείται με το αεροσκάφος Boeing 787-9 Dreamline 
της Etihad.

Πράσινο φως των CDC για αεροπορικά ταξίδια 
στους πλήρως εμβολιασμένους Αμερικανούς

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των 
ΗΠΑ (CDC) ανακοίνωσαν πρόσφατα πως τα άτομα 
που έχουν εμβολιαστεί πλήρως κατά της Covid-19 μπο-
ρούν να ταξιδεύουν με ασφάλεια και με «χαμηλή επι-
κινδυνότητα», αφού ο Οργανισμός είχε καθυστερήσει 
για εβδομάδες να αναθεωρήσει την οδηγία που απο-
θάρρυνε όλα τα μη απαραίτητα ταξίδια.
Η ανακοίνωση για την άρση της οδηγίας των CDC 
ότι όλοι οι Αμερικανοί θα πρέπει να αποφεύγουν τα 
μη απαραίτητα ταξίδια αναμένεται να αποτελέσει μια 
τονωτική ένεση για την αμερικανική ταξιδιωτική βιομη-
χανία, που εξακολουθεί να πλήττεται και να αγωνίζεται 
από τις αρχές του 2020, όταν ξέσπασε η υγειονομική 
κρίση. Ιδιαίτερα, η νέα οδηγία δίνει το πράσινο φως σε 
εμβολιασμένους παππούδες και γιαγιάδες να ταξιδέ-
ψουν αεροπορικώς για να δουν τα εγγόνια τους.
Μια ένωση που εκπροσωπεί τις μεγάλες αμερικανικές 
αεροπορικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των 
American Airlines, Delta Air, United Airlines, Southwest 

Airlines και άλλων εμπορικών ομίλων, στις 22 Μαρτίου είχε 
παροτρύνει τα CDC να επικαιροποιήσουν αμέσως την οδηγία 
τους, συνιστώντας ότι «τα εμβολιασμένα άτομα μπορούν να 
ταξιδέψουν με ασφάλεια».
Η νέα οδηγία αναφέρει επίσης ότι τα πλήρως εμβολιασμένα 
άτομα δεν χρειάζεται να υποβληθούν σε τεστ Covid-19 πριν ή 
μετά το ταξίδι τους και δεν χρειάζεται να τεθούν σε καραντίνα 
μετά το ταξίδι.
Ωστόσο, η κυβέρνηση δεν καταργεί τους περιορισμούς που 
απαγορεύουν την είσοδο στις ΗΠΑ κυρίως σε μη Αμερι-
κανούς υπηκόους που πρόσφατα βρέθηκαν στην Κίνα, στη 
Βραζιλία, στη Νότια Αφρική και στο μεγαλύτερο μέρος της 
Ευρώπης. Διατηρεί επίσης την απαίτηση σχεδόν όλοι οι διε-
θνείς επισκέπτες που φτάνουν αεροπορικώς στις ΗΠΑ να 
διαθέτουν αρνητικό τεστ Covid-19 πριν ταξιδέψουν στη χώρα.
Επιπρόσθετα, η νέα οδηγία σημειώνει ότι τα πλήρως εμβολια-
σμένα άτομα δεν χρειάζεται να υποβληθούν σε τεστ Covid-19 
πριν από το διεθνές ταξίδι τους, εκτός εάν αυτό απαιτείται 
από την ξένη χώρα-προορισμό τους και τα εμβολιασμένα 
άτομα που επιστρέφουν από διεθνή ταξίδια δεν χρειάζεται 
να μπουν σε καραντίνα μετά την επιστροφή τους στις ΗΠΑ, 
εκτός εάν απαιτείται από πολιτειακές ή τοπικές αρχές.
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Η Κρίση του Σουέζ το 1956 μέσα  
από τις σελίδες των Ναυτικών Χρονικών
Με αφορμή την πρόσφατη προσάραξη του «Ever Given» στη Διώρυγα του Σουέζ, που προκάλεσε μια 
αναπάντεχη ανωμαλία στη ροή των θαλάσσιων μεταφορών σε παγκόσμιο επίπεδο, ανατρέχουμε στο 
αρχείο μας, για να αναδείξουμε μία από τις σημαντικότερες κρίσεις της παγκόσμιας ναυσιπλοΐας. 

Του Παναγιώτη Κόρακα

Πληροφορίες για τη συγγραφή 
του άρθρου αντλήθηκαν από 
το ψηφιοποιημένο αρχείο των 
Ναυτικών Χρονικών. Μπορείτε να 

βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την Κρίση του 
Σουέζ το 1956 μέσω του συνδέσμου: https://archive.
naftikachronika.gr/

«Η ψηφιοποίηση του αρχείου των τευχών από το 1931 
έως το 1983 είναι μια ευγενική χορηγία του Ιδρύματος 
Ευγενίδου, στη μνήμη της Μαριάνθης Σίμου».

90 ΧΡΟΝΙΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

Η Κρίση του Σουέζ αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες πολιτικές αντι-
παραθέσεις των μέσων του 20ού αιώνα, με σημαίνουσες διπλωματικές προ-
εκτάσεις αλλά και αντιπαραθέσεις σε στρατιωτικό επίπεδο. 
Η άρνηση των ΗΠΑ και της Μεγάλης Βρετανίας να υποστηρίξουν την 
κατασκευή του φράγματος του Ασουάν, εξαιτίας των συνομιλιών του Gamal 
Abdel Nasser με τη Σοβιετική Ένωση, οδήγησαν τον Αιγύπτιο πρόεδρο 
να εθνικοποιήσει τη Διώρυγα του Σουέζ στις 26 Ιουλίου 1956. Τα Ναυτικά 
Χρονικά με έκδηλο τρόπο αποτύπωσαν την «αγωνιώδη προσοχήν» όλου 
του ναυτιλιακού κόσμου για την πορεία των γεγονότων και τη διαφύλαξη 
της απρόσκοπτης λειτουργίας της διώρυγας, τονίζοντας τη σημασία της για 
το παγκόσμιο εμπόριο1. 
Ωστόσο, την εθνικοποίηση της διώρυγας ακολούθησε ναυτικός αποκλεισμός 
στον κόλπο της Άκαμπα από το αιγυπτιακό ναυτικό και απαγόρευση διά-
πλου ισραηλινών πλοίων από αυτόν. Οι παραπάνω ενέργειες και ένας κλιμα-
κούμενος ανταγωνισμός σε διπλωματικό επίπεδο μεταξύ των εμπλεκόμενων 
χωρών, σε συνδυασμό με την ανησυχία των δυτικών δυνάμεων για τη διαφύ-
λαξη των συμφερόντων τους στην περιοχή, οδήγησαν στην τριπλή εισβολή 
της Αιγύπτου από πλευράς Ισραήλ, Μεγάλης Βρετανίας και Γαλλίας. 

1. 15 Αυγούστου 1956, σελ. 15.



Οι αρχικές εκτιμήσεις της Αγγλίας και της Γαλλίας προέβλεπαν ταχεία 
κατάρρευση του αιγυπτιακού μετώπου και επιστροφή στον ομαλό ρυθμό 
θαλάσσιας κίνησης. Οι εκτιμήσεις αυτές ήταν ατυχείς, καθώς η σταθερή 
αιγυπτιακή άμυνα προκάλεσε την επιμήκυνση των συγκρούσεων2. Στο πλαί-
σιο της σθεναρής αιγυπτιακής αντίστασης, διακόπηκε η κυκλοφορία της 
διώρυγας με τη βύθιση πλοίων στις εισόδους της3. 
Το κλείσιμο της Διώρυγας του Σουέζ προκάλεσε μια χαώδη κατάσταση στη 
ναυτιλιακή κίνηση και στη μεταφορά εμπορευμάτων4. Ταυτόχρονα, ανησυ-
χίες για αχρήστευση της διώρυγας για μεγάλο χρονικό διάστημα επέτειναν 
τους φόβους για έλλειψη πετρελαίου στη Δυτική Ευρώπη. Τα αποτελέσμα-
τα στη ναυλαγορά ήταν άμεσα: η ανησυχία για τη διαθεσιμότητα πετρε-
λαίου και την κάλυψη των βιομηχανικών αναγκών της Ευρώπης προκάλεσε 
αύξηση των ναύλων, ιδιαίτερα στα πετρελαιοφόρα5. Συνεπακόλουθα, η αξία 
των πλοίων έφτασε στα ύψη και η τιμή των δεξαμενόπλοιων εκτοξεύτηκε. 
Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά τα Ναυτικά Χρονικά: «Ευτυχείς οι κάτοχοι 
του οιουδήποτε δεξαμενόπλοιου, όχι ολιγότερον μακάριοι οι πλοιοκτήται 
του φορτηγού»6. Ενδεικτικό του κλίματος είναι το γεγονός ότι, τρεις εβδο-
μάδες μετά το κλείσιμο της διώρυγας, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση 
στις παραγγελίες δεξαμενόπλοιων στη διεθνή αγορά ναυπηγήσεων7.  
Τα Ναυτικά Χρονικά, αναδημοσιεύοντας άρθρο του γνωστού αμερικανικού 
περιοδικού Business Week8, πραγματεύονται το φλέγον ζήτημα της Διώρυ-
γας του Σουέζ σε σχέση με τον παγκόσμιο στόλο tankers και τη διεθνή 
μεταφορά πετρελαίου. Σημαντικό ρόλο φυσικά διαδραμάτισαν οι Έλληνες 
εφοπλιστές, οι οποίοι στον συγκεκριμένο τομέα κατείχαν δεσπόζουσα θέση. 
Το μείζον ζήτημα της διώρυγας ανέκυψε σε μια περίοδο η οποία θα χαρα-
κτηριζόταν από τη ναυπήγηση ολοένα και μεγαλύτερων δεξαμενόπλοιων. 
Είχε διαπιστωθεί ότι η κατασκευή γιγαντιαίων tankers μείωνε το κόστος 
κατασκευής ανά τόνο d.w. και ότι το κόστος για τη διαχείριση ενός τόσο 
μεγάλου πλοίου με ένα μεγαλύτερο αριθμητικά πλήρωμα δεν αυξανόταν 
αναλογικά με τη χωρητικότητα του πλοίου σε φορτίο. Η Διώρυγα του Σου-
έζ, μάλιστα, εκείνη την περίοδο δεν είχε τις υποδομές για να υποστηρίξει 
τη διέλευση πλοίων τόσο μεγάλης χωρητικότητας. Επομένως, οποιαδήποτε 
αβεβαιότητα για την ελεύθερη δίοδο από τη διώρυγα λειτουργούσε υπέρ 
των μεγάλων δεξαμενόπλοιων, τα οποία εκείνη την περίοδο αναγκαστικά 
εκτελούσαν το ταξίδι προς τη Δύση διαμέσου του Ακρωτηρίου της Καλής 
Ελπίδας.  
Η συγκυρία αυτή αποδείχθηκε ιδιαίτερα ευτυχής για όσους Έλληνες εφο-
πλιστές μπορούσαν να προσφέρουν άμεσα την απαιτούμενη χωρητικότητα 
που θα κάλυπτε την αυξανόμενη ζήτηση για τη μεταφορά πετρελαίου από 
τον Περσικό Κόλπο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι Σταύρος 

2. 15 Νοεμβρίου 1956, σελ. 8.

3. 1 Δεκεμβρίου 1956, σελ. 30. Αναφέρεται ο αποκλεισμός δώδεκα πλοίων, 
τα οποία διέρχονταν τη διώρυγα κατά τη στιγμή του αποκλεισμού. Μετα-
ξύ των παγιδευμένων πλοίων, μαρτυρείται η ύπαρξη τεσσάρων ελληνόκτη-
των. Το μεγαλύτερο μέρος των πληρωμάτων επαναπατρίστηκε και σε κάθε 
σκάφος παρέμειναν λίγοι ναυτικοί.

4. 15 Νοεμβρίου 1956, σελ. 8.

5. 15 Ιανουαρίου 1957, σελ. 191.

6. 15 Ιανουαρίου 1957, σελ. 192.

7. 15 Δεκεμβρίου 1956, σελ. 28.

8. 1 Οκτωβρίου 1956, σελ. 5.
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Νιάρχος, Αριστοτέλης Ωνάσης και Σταύρος Λιβανός9. Ιδιαίτερα 
ο Αριστοτέλης Ωνάσης εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τη μεγάλη 
διαθεσιμότητα tankers που είχε, ως αποτέλεσμα της ακύρωσης 
της σύμβασής του με τη Σαουδική Αραβία για εξαγωγή πετρελαί-
ου, και έτσι η Κρίση της Διώρυγας του Σουέζ αποτέλεσε μία από 
τις μεγαλύτερες αλλά και πιο αναπάντεχες επιτυχίες του10. 
Σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθεί η κρίση και να επιτευχθεί 
μια εκεχειρία, ξεκίνησε ένας έντονος διπλωματικός διάλογος με 
πρωτεργάτη τον Καναδό υπουργό Εξωτερικών –και μετέπειτα 
πρωθυπουργό– Lester B. Pearson, ο οποίος έθεσε τις βάσεις 
για τη δραστηριοποίηση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την 
απομάκρυνση των ξένων στρατευμάτων από την Αίγυπτο και τη 

διασφάλιση της ειρήνης στην περιοχή. 
Στις αρχές του επόμενου έτους, τα Ναυτικά Χρονικά κάνουν λόγο για αποχώρη-
ση των γαλλο-βρετανικών στρατευμάτων από την περιοχή και την επικείμενη 
έναρξη εργασιών για την αποκατάσταση της λειτουργίας της διώρυγας. Για την 
επίτευξη αυτού του στόχου απαιτήθηκε η απομάκρυνση ναυαγίων που είχαν 
χρησιμοποιηθεί για την έμφραξη της διώρυγας και από τα δύο σημεία πρόσβα-
σης11. Η τελική διάνοιξη επετεύχθη τον Απρίλιο του 1957. 
Όπως γίνεται αντιληπτό, η Κρίση του Σουέζ και το κλείσιμο της διώρυγας για 
σχεδόν έξι μήνες μεταξύ 1956 και 1957 οδήγησε την παγκόσμια ναυτιλιακή κοι-
νότητα σε έντονο προβληματισμό. Τα ζητήματα που τέθηκαν και συζητήθηκαν 
στον ναυτιλιακό Τύπο αφορούσαν τους αυξημένους ναύλους των πλοίων, την 
κρίσιμη για την ενέργεια της Δύσης μεταφορά πετρελαίου αλλά και τη στρατη-
γική των ναυπηγικών προγραμμάτων. 
Μελετώντας κρίσεις όπως αυτή του 1956, αναδεικνύεται η σημασία της Διώρυγας 
του Σουέζ ως σημαντικού κόμβου της παγκόσμιας ναυτιλίας αλλά και η απρό-
σμενη φύση του παγκόσμιου εμπορίου, οι κρίσεις του οποίου μπορούν να δημι-
ουργήσουν προβλήματα αλλά ταυτόχρονα και σπουδαίες ευκαιρίες. Ατυχήματα 
όπως του «Ever Given» και επεισόδια όπως η Κρίση του Σουέζ έρχονται να 
θυμίσουν στον σύγχρονο άνθρωπο το πώς πολλά από τα αυτονόητα πράγματα 
της καθημερινότητας κάποιες φορές εξαρτώνται από την εύρυθμη λειτουργία 
των μηχανισμών του παγκόσμιου εμπορίου. 

9. 1 Οκτωβρίου 1956, σελ. 6.

10. 15 Ιανουαρίου 1957, σελ. 102.

11. 1 Ιανουαρίου 1957, σελ. 11.
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Καπνός από φλεγόμενες δεξαμενές πετρελαίου γεμίζει τον ουρανό κατά 
τη διάρκεια της διπλής επίθεσης Βρετανίας και Γαλλίας στο Πορτ Σάιντ,  
5 Νοεμβρίου 1956.
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 5.437.000 ΤΕUs 
διακινήθηκαν από το λιμάνι του Πειραιά  
το 2020 (στοιχεία Port Economics). 

 40,7% 
ήταν η πτώση των βρετανικών εξαγωγών 
στην ΕΕ τον Ιανουάριο. 

 5,9 εκατ. 
βαρέλια/ημέρα θα είναι η αύξηση της 
ζήτησης πετρελαίου το 2021 συγκριτικά  
με το 2020, όπως εκτιμά ο OPEC. 

 27.000.000 dwt 
θα προστεθούν στον στόλο των bulk carriers 

φέτος κατά την BIMCO. 

 16 
κράτη-μέλη του ΙΜΟ έχουν επικυρώσει τη 
Σύμβαση του Χονγκ Κονγκ για ασφαλείς 
ανακυκλώσεις πλοίων. 

 12 δισ. τόνoι 
θα είναι ο όγκος του θαλάσσιου εμπορίου το 
2021, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Clarksons.  

 27,32 
έτη είναι ο μέσος όρος ηλικίας των πλοίων 
της ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας. 

 7,1% 
είναι το μερίδιο του ελληνόκτητου στόλου 
στον παγκόσμιο σε όρους αριθμού πλοίων. 

Οι αριθμοί
της ναυτιλίας
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Over 40 years of experience 

in the maritime industry

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

Safe Operation with

4-point focus: Environment, 

Human Resources, 

Cargo and Vessel

In excess of 30 million tons

of cargo transported annually 


