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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
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Samsung Heavy Industries Company

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

premises in Piraeus

D.C.S.International Ltd
Filonos 107 – 109, Piraeus Greece, Tel: +30 210 4181833   E mail: dcsi@dcsi.gr   www.dcsi.gr





ALPHA GAS S.A.
+30 211 1093700
crewing@alphagas-sa.com

ALPHA BULKERS 
SHIPMANAGEMENT INC.
+30 210 9484445
crewing@alphabulkers.com

PANTHEON TANKERS 
MANAGEMENT LTD.
+30 216 6004930
crew@pantheontankers.com



Οι αριθμοί της ναυτιλίας

Εν Πλω

Ψίθυροι και απόηχοι στις ναυτιλιακές 
πρωτεύουσες

NAYTΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πιστεύουμε ακράδαντα στη συνέχιση 
της αρμονικής συνεργασίας κράτους, 
πλοιοκτησίας και ναυτεργασίας για τη 
συνέχιση του ελληνικού ναυτιλιακού 
θαύματος
Συνέντευξη του Υφυπουργού  
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
Κώστα Κατσαφάδου

ΕΥΠΟΙΙΑ
Αλίκη Περρωτή
Συνομιλώντας με μια εθνική ευεργέτιδα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Κάθε ναυτιλιακή εταιρεία οφείλει να 
διακατέχεται από μια αυξημένη ευαι-
σθησία για την κοινωνία
Συνέντευξη του Γιάννη Σαραντίτη

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ
Η καλλιτεχνική δημιουργία συντηρεί  
την επαγγελματική μου ζωή
Συνέντευξη της Λάρας Σταφυλοπάτη

ΔΙΕΘΝΗ FORA
Η ναυτιλία απαιτεί μια παγκόσμια δρα-
στηριότητα και ένα πλαίσιο εμπορίου 
χωρίς διακρίσεις
Συνέντευξη του Yuichi Sonoda

Η εικόνα της Ναυτιλίας και του IMO 
πλήττεται (άδικα)
του Πάνου Ζαχαριάδη

Αφιέρωμα

Bulk carriers
Η επόμενη μέρα

Από το δεύτερο τρίμηνο του 2021, η 
αγορά των bulk carriers διανύει μια 
περίοδο «too good to be true»
του Χρήστου Χατζηγεωργίου

Η ευελιξία και η εφευρετικότητα είναι 
απαραίτητα εφόδια για την επιβίωση
στη ναυτιλιακή αγορά
Συνέντευξη του Αδαμάντιου Κατσαμπή

Καμία διαφοροποίηση στις εμπορικές 
σχέσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων 
οικονομιών του πλανήτη
του Γιάννη Συρίγου

Δυναμική επάνοδος της ναυλαγοράς 
ξηρού φορτίου
της Σέβης Κατέμογλου

Σύντομη ανασκόπηση για την αγορά  
των Supramaxes
της Μαρίας Μπερτζελέτου
 
ΒΑΝΟΣ Α.Ε.: Διατηρούμε την ελληνι-
κότητα και τον οικογενειακό χαρακτήρα 
εδώ και σχεδόν έναν αιώνα
Συνέντευξη της Κατερίνας Βανού

Διεθνή  Ύδατα

Ειδήσεις από τις θάλασσες του κόσμου

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
Ιάσων Αιμίλιος Στρέμφορς Φασιλής

Εμπορική Διεύθυνση 
Χρήστος Καπάνταης

Υπεύθυνη Διαφήμισης 
Δήμητρα Τσάκου
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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
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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.

Αύγουστος 2021

Φωτογραφία εξωφύλλου: 
Ναυτικά Χρονικά  
Το Ε/Γ-Ο/Γ «Οινούσσαι ΙΙΙ»≫  
το οποίο διαχειρίζεται ο Σύλλογος 
Φίλων Οινουσσών και εξυπηρετεί 
το δρομολόγιο Χίος-Οινούσσες.

ISSN 1106-7152 
Kωδικός Tαχυδρομείου 1449

14

16

28

36

42

46

52

84

80

56

62

60

64

70

72

74





Αειφορία και Ναυτιλία

Οι νέοι επιστρέφουν στην ακριτική-γενέ-
θλια γη της ελληνικής ναυτοσύνης

Ο Ορίζοντας από τη Γέφυρα

του καπτ. Γ. Γεωργούλη

Η καλή ναυλαγορά και η αυξημένη κερ-
δοφορία στις αγορές τακτικών γραμμών 
οδηγούν σε ρεκόρ νέων παραγγελιών 
containerships
του Θοδωρή Στυλιάδη

Commodities

Εμπορευματικά αγαθά: Από την παραγωγή 
στη διακίνηση και στην κατανάλωση

Τεχνολογία και Ναυπηγική

MARKET NEWS

Ενέργεια και Φυσικοί Πόροι

Εν Πτήσει
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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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 277 
containerships άλλαξαν χέρια το πρώτο 
εξάμηνο του έτους, σύμφωνα με την ΒΙΜCO. 

 33.500 GRT 
θα είναι το gross tonnage του μεγαλύτερου 
yacht του κόσμου που θα ναυπηγήσει  
η Vard. 

 74.505 
είναι ο αριθμός των πλοίων του παγκόσμιου 
στόλου, σύμφωνα με την έκθεση «BIMCO 
ICS Seafarer Workforce Report 2021». 

34% 
είναι, μέχρι στιγμής το 2021, το μερίδιο 
συμμετοχής της Κίνας στο θαλάσσιο εμπόριο 
ξηρών φορτίων. 

 4,2% 
θα είναι η αύξηση του στόλου των 

κρουαζιερόπλοιων έως το 2026. 

 24.020.000 CGTs 
ήταν οι παγκόσμιες νέες παραγγελίες  
του πρώτου εξαμήνου. 

 174 μ. 
είναι το μήκος του μεγαλύτερου πλωτού 
νοσοκομείου «Global Mercy». 

 875 
είναι ο απαιτούμενος μηνιαίος αριθμός 
εγκαταστάσεων BWMS σε πλοία τους 
επόμενους 40 μήνες. 

 1,78% 
ήταν το ποσοστό κράτησης πλοίων υπό 
ελληνική σημαία στις επιθεωρήσεις PSC  
του Tokyo MoU. 

Οι αριθμοί
της ναυτιλίας
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Εν
Πλω

Προσφορά πλοίων: Η ανασκόπηση  
του πρώτου εξαμήνου

Η πορεία της προσφοράς πλοίων το πρώτο εξά-
μηνο παρουσιάστηκε στη μηνιαία έκθεση της 
VesselsValue.
Αναλυτικότερα, από την έκθεση προκύπτει ότι 
τους πρώτους έξι μήνες του έτους οι παραγγελίες 
για bulkers, tankers και containerships διαμορφώ-
θηκαν αντίστοιχα σε 84 (έναντι 139 το 2020 και 
175 το 2019), 129 (έναντι 151 το 2020 και 179 το 
2019) και 289 (έναντι 32 το 2020 και 53 το 2019). 
Η εκτόξευση των παραγγελιών νεότευκτων πλοί-
ων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων εν πολλοίς 
ερμηνεύεται από την πολύ καλή απόδοση της 
ναυλαγοράς μέχρι στιγμής το 2021.
Παράλληλα, οι ασυνήθιστα υψηλοί ναύλοι στα 
bulk carriers έχουν ως αποτέλεσμα οι αγοραπω-
λησίες το πρώτο εξάμηνο να ανέρχονται σε 552 
έναντι 186 το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Αντί-
στοιχα, 291 δεξαμενόπλοια και 208 containerships 
άλλαξαν χέρια το ίδιο διάστημα.
Σε ό,τι αφορά τις διαλύσεις, εδώ το σκηνικό φαί-
νεται να διαφοροποιείται σύμφωνα με το report 
της VesselsValue, καθώς στη συγκεκριμένη αγορά 
τα ηνία ανήκουν στα δεξαμενόπλοια, ίσως λόγω της 

κακής εικόνας της ναυλαγοράς μέχρι στιγμής. Ειδι-
κότερα, το πρώτο εξάμηνο στάλθηκαν προς διάλυ-
ση 127 δεξαμενόπλοια, 53 bulkers και 10 containers.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, για 
όλους τους τύπους και όλες τις ηλικίες bulkers, η 
αξία τους παρουσίασε αυξητική τάση εντός Ιουνί-
ου. Για παράδειγμα, η αξία ενός Capesize 15 ετών 
αυξήθηκε κατά 10,1% και η αξία ενός Handysize  
10 ετών ενισχύθηκε τον Ιούνιο κατά 12,7%.

Κέρδη ρεκόρ έως και $100 δισ.  
για τις εταιρείες τακτικών γραμμών

Σε πρόσφατη έκθεση που εξέδωσε αναφορικά με 
την κατάσταση της αγοράς τακτικών γραμμών, η 
Drewry Shipping Consultants εστιάζει στα επίπεδα 
των ναύλων αλλά και στις προοπτικές κερδοφορί-
ας των παικτών της εν λόγω αγοράς. Αρχικά, και με 
δεδομένο ότι οι ναύλοι για τη μεταφορά εμπορευ-
ματοκιβωτίων έχουν εκτιναχθεί σε νέα υψηλά κατά 
το δεύτερο τρίμηνο του 2021, η Drewry διευκρινί-
ζει ότι καθίσταται δύσκολο να προβλεφθεί πότε οι 
τιμές των ναύλων θα κορυφωθούν, καθώς η επιδεί-
νωση των διαταραχών στις εφοδιαστικές αλυσίδες 
συνεχίζει να πυροδοτεί αυξήσεις στους ναύλους 
σε εβδομαδιαία βάση.

Ψίθυροι και απόηχοι 
στις ναυτιλιακές πρωτεύουσες
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Ενδεικτικό της κατάστασης αποτελεί το ότι η τριψήφια ετήσια αύξηση των 
ναύλων στους περισσότερους εμπορικούς δρόμους έχει παγιωθεί. Το γεγο-
νός ότι αυτή η εξέλιξη δεν προκαλεί πλέον σοκ καταδεικνύει ότι η αγορά 
τη δεδομένη στιγμή είναι εντελώς απρόβλεπτη. Η μέση τιμή των ναύλων 
σε όλους τους εμπορικούς δρόμους, σύμφωνα με τις νέες προβλέψεις της 
Drewry, αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 50% εντός τους 2021, σημα-
τοδοτώντας μια αύξηση κατά 30% υψηλότερη από τις αρχικές προβλέψεις 
του Μαρτίου. Η αναθεώρηση αυτή είναι ενδεικτική της επιτάχυνσης της 
αυξητικής τάσης των τιμών, η οποία παρατηρείται ήδη από το πρώτο εξά-
μηνο του 2021. 
Όπως είναι λογικό, οι σημαντικές αυξήσεις στους ναύλους μεταφοράς 
εμπορευματοκιβωτίων μεταφράζονται και σε αστρονομικά κέρδη για τις 
εταιρείες τακτικών γραμμών. Οι θαλάσσιοι μεταφορείς κατέγραψαν στα 
οικονομικά τους αποτελέσματα ρεκόρ κερδών προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) 
κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021, που ανέρχονται αθροιστικά στα $27,1 
δισ. Αξίζει να σημειωθεί ότι, την αντίστοιχη περσινή περίοδο, το EBIT των 
εταιρειών ήταν μόλις $1,6 δισ., ενώ συνολικά για το οικονομικό έτος 2020 το 
ΕΒΙΤ έφτασε στα $25,4 δισ.
Δεδομένων των εκτιμήσεων για σημαντικά υψηλότερους ναύλους κατά την 
τρέχουσα χρονιά, η Drewry προέβη στην αναθεώρηση των προοπτικών και 
για το ετήσιο EBIT της αγοράς. Σύμφωνα λοιπόν με τις νέες προβλέψεις, το 
συνολικό ΕΒΙΤ της αγοράς για το 2021 αναμένεται να ανέλθει στα $80 δισ., 
$35 δισ. αυξημένο από την προηγούμενη εκτίμηση της Drewry. Ωστόσο, αν 
οι ναύλοι συνεχίσουν να ξεπερνούν τις προσδοκίες κατά το υπόλοιπο του 
έτους, δεν θα αποτελέσει έκπληξη η εκτίναξη των κερδών ακόμα υψηλότε-
ρα, στα $100 δισ. Αντίστοιχα, για το 2022, η Drewry αναμένει ότι το EBΙΤ 

της αγοράς θα μειωθεί τουλάχιστον κατά ένα τρί-
το, λόγω της υποχώρησης των ναύλων αλλά και 
της αύξησης του κόστους των θαλάσσιων μετα-
φορέων, παρ’ όλα αυτά θεωρεί ότι και η επόμενη 
χρονιά, με βάση τα ιστορικά δεδομένα, θα απο-
τελέσει μία ακόμα χρονιά υψηλών αποδόσεων για 
τις εταιρείες τακτικών γραμμών.
Τέλος, η Drewry εκτιμά ότι, ακόμα και αν το 
ράλι των ναύλων και των παραγγελιών για νεό-
τευκτα πλοία ολοκληρωθεί το 2023, οι εταιρείες 
τακτικών γραμμών θα έχουν καταγράψει τέτοια 
κερδοφορία εντός της διετίας 2020-2022, την 
οποία ενδεχομένως ήλπιζαν να συγκεντρώσουν 
σε βάθος μίας δεκαετίας ή και περισσότερο, κάτι 
που θα τους εξασφαλίσει για τα επόμενα χρόνια.

Hugo De Stoop: Αισιόδοξος για την αγορά 
των δεξαμενόπλοιων

Την αισιοδοξία του ότι η αγορά των δεξαμενό-
πλοιων θα ανακάμψει εξέφρασε σε διαδικτυακή 
συζήτηση, στο πλαίσιο του Marine Money Week, 
o κ. Hugo De Stoop, CEO της Euronav.
O κ. De Stoop ανέφερε ότι η ναυλαγορά διέ-
πεται από τις συνθήκες προσφοράς και ζήτη-
σης και συνεπώς και οι δύο πλευρές θα πρέπει 



να συμβάλουν για την ανάταση της αγοράς. Ο 
ίδιος εξέφρασε την άποψη πως το γεγονός ότι 
στο άμεσο μέλλον θα προστεθούν στην αγο-
ρά αρκετά βαρέλια πετρελαίου θα λειτουργήσει 
ευεργετικά, κυρίως ψυχολογικά, για να «βγούμε 
από την τρύπα που βρισκόμαστε τώρα». Παράλ-
ληλα, ο επικεφαλής της Euronav επισήμανε ότι το 
θετικό momentum για την αγορά θα διαρκέσει 
αρκετό διάστημα, δεδομένου του πολύ χαμηλού 
orderbook και του μεγάλου μέσου όρου ηλικίας 
των δεξαμενόπλοιων του παγκόσμιου στόλου.
Ερωτηθείς για τις προκλήσεις που κλήθηκε να 
αντιμετωπίσει η εταιρεία του τους τελευταίους 
δεκαπέντε μήνες ελέω πανδημίας, ανέφερε ότι 
«είμαστε μια βιομηχανία που ζούμε με τις κρί-
σεις και συνεπώς ξέρουμε να λειτουργούμε με 
ευελιξία. Μάθαμε αρκετά πράγματα, τα οποία θα 
εφαρμόσουμε από εδώ και στο εξής. Αλλάξαμε 
τον τρόπο που εργαζόμαστε και υιοθετήσαμε νέα 
νόρμα». Ο κ. De Stoop υπογράμμισε ότι, μέσω 
των σημαντικών αυτών αλλαγών λόγω της παν-
δημίας, δημιουργήθηκαν και ευκαιρίες, τις οποίες 
οι ναυτιλιακές εταιρείες πρέπει να αξιοποιήσουν.
Η πιο σημαντική πρόκληση, ωστόσο, αυτή την 
περίοδο δεν ήταν άλλη από την αδυναμία αλλα-
γών πληρωμάτων, εξέλιξη που επέτεινε το άγχος 
των ναυτικών, οι οποίοι δεν γνώριζαν πότε θα 
επαναπατριστούν, πρόσθεσε. 

Εξαίρεση της ναυτιλίας από τον παγκόσμιο 
ελάχιστο εταιρικό φόρο

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ειδησεογραφικού 
πρακτορείου Reuters, η πλειοψηφία των χωρών 
που διαπραγματεύονται μια παγκόσμια αναθεώ-
ρηση της διασυνοριακής φορολογίας των πολυε-
θνικών επιχειρήσεων υποστήριξαν την εφαρμογή 
νέων κανόνων, βάσει των οποίων διευθετείται το 
ζήτημα για το πού θα φορολογούνται αυτές οι 
εταιρείες, ενώ επίσης ορίζεται ένας ελάχιστος 
φορολογικός συντελεστής τουλάχιστον 15%. 
Ειδικότερα, 130 χώρες, οι οποίες αντιπροσω-
πεύουν πάνω από το 90% του παγκόσμιου ΑΕΠ, 
υποστήριξαν τη συμφωνία. 
Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), που εδρεύει στο Παρίσι, ο 
οποίος φιλοξένησε τις συνομιλίες, ανακοίνωσε 
ότι ένας παγκόσμιος ελάχιστος εταιρικός φόρος 
εισοδήματος τουλάχιστον 15% θα μπορούσε να 
αποφέρει περίπου $150 δισ. σε πρόσθετα παγκό-
σμια φορολογικά έσοδα ετησίως. Μάλιστα η 
εφαρμογή νέων κανόνων αναφορικά με το πού 
θα φορολογούνται οι μεγαλύτερες πολυεθνικές, 
σύμφωνα με το δημοσίευμα, θα μετατοπίσει τα 
φορολογικά δικαιώματα κερδών που ανέρχονται 
σε πάνω από $100 δισ. στις χώρες στις οποίες τα 
κέρδη αυτά δημιουργούνται.
«Με έναν παγκόσμιο ελάχιστο φόρο, οι πολυε-
θνικές εταιρείες δεν θα είναι πλέον σε θέση να 
κάνουν τις χώρες να αντιμάχονται μεταξύ τους σε 
μια προσπάθεια να μειώσουν τους φορολογικούς 
συντελεστές», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, 
Τζο Μπάιντεν. Επίσης πρόσθεσε πως οι συγκε-
κριμένες εταιρείες δεν θα είναι σε θέση πλέον να 
αποφύγουν την καταβολή ενός δίκαιου μεριδίου, 
κρύβοντας τα κέρδη που παράγονται στις ΗΠΑ 
ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα σε φορολογικούς 
παραδείσους.
Ο ελάχιστος εταιρικός φόρος δεν απαιτεί από 
τις χώρες να καθορίσουν τους συντελεστές τους 
στο συμφωνημένο κατώτατο όριο, αλλά δίνει σε 
άλλες χώρες το δικαίωμα να επιβάλουν συμπλη-
ρωματική εισφορά για το εισόδημα των εται-
ρειών που προέρχονται από μια χώρα που έχει 
χαμηλότερο συντελεστή.
Η ομάδα των επτά πιο προηγμένων οικονομιών 
(G7) συμφώνησε τον Ιούνιο για έναν ελάχιστο 
φορολογικό συντελεστή τουλάχιστον 15%. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εννέα χώρες που δεν 
υπέγραψαν τη συμφωνία είναι οι χώρες-μέλη 
της ΕΕ με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές 
Ιρλανδία, Εσθονία και Ουγγαρία, καθώς και το 
Περού, τα Μπαρμπέιντος, η Σρι Λάνκα, η Νιγη-
ρία, η Κένυα και ο Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες. 
Ωστόσο, οι χώρες που δεν υπέγραψαν κινδυνεύ-
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ουν να απομονωθούν, καθώς όλες οι σημαντι-
κές οικονομίες αλλά και χώρες που αποτελούν 
φορολογικούς παραδείσους, όπως οι Βερμούδες, 
οι Νήσοι Κέιμαν και οι Βρετανικές Παρθένες 
Νήσοι, υπέγραψαν τη συμφωνία.
Ο νέος ελάχιστος φορολογικός συντελεστής θα 
ισχύει για εταιρείες με κύκλο εργασιών άνω του 
ορίου των 750 εκατ. ευρώ. Μόνη εξαίρεση θα 
αποτελέσει, σύμφωνα με το Reuters, η ναυτιλιακή 
βιομηχανία, η οποία θα συνεχίσει να φορολογεί-
ται με το ισχύον καθεστώς.

«Νέες τεχνολογίες για μια πιο πράσινη 
ναυτιλία», το σύνθημα του ΙΜΟ για το 2022

Η φράση «Νέες τεχνολογίες για μια πιο πράσινη 
ναυτιλία» επιλέχθηκε από τον Διεθνή Ναυτιλιακό 
Οργανισμό (IMO) ως κεντρικό σύνθημα για το 
2022. Η επιλογή αυτή αντικατοπτρίζει την ανάγκη 
υποστήριξης της πράσινης μετάβασης του ναυτι-
λιακού κλάδου προς ένα βιώσιμο μέλλον.
Το Συμβούλιο του IMO, που συνεδρίασε για 125η 
φορά, μεταξύ 28 Ιουνίου και 2 Ιουλίου, ενέκρινε 
την παραπάνω θεματική έπειτα από πρόταση του 
γενικού γραμματέα του IMO, κ. Kitack Lim.
Ο κ. Lim σε δηλώσεις του υπογράμμισε ότι: 
«Ο IMO υποστηρίζει ενεργά μια πράσινη μετά-
βαση για τη ναυτιλία προς ένα βιώσιμο μέλλον, 
ενώ παράλληλα προβάλλει την καινοτομία στον 
ναυτιλιακό κλάδο, την έρευνα και την ανάπτυξη 
καθώς και την παρουσίαση και την εφαρμογή 
νέων τεχνολογιών». Ο κ. Lim συμπλήρωσε ότι η 
υιοθέτηση αυτού του συνθήματος θα παράσχει 
την ευκαιρία για επικέντρωση στη σημασία ενός 

βιώσιμου ναυτιλιακού τομέα και στην ανάγκη για 
ανοικοδόμηση με καλύτερες και πιο πράσινες 
προϋποθέσεις, την επόμενη μέρα της πανδημίας.
Έχοντας αυτό το σύνθημα ως κεντρική προσέγγι-
ση, σύμφωνα με τον ΙΜΟ, θα επιτραπεί η έρευνα 
πάνω σε συγκεκριμένα θέματα που σχετίζονται 
με την προώθηση της καινοτομίας χωρίς αποκλει-
σμούς και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών για την 
υποστήριξη των αναγκών της πράσινης μετάβασης 
του ναυτιλιακού τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαί-
τερη έμφαση θα δοθεί σε αναπτυσσόμενα κράτη 
και πιο συγκεκριμένα σε αναπτυσσόμενα μικρά 
νησιωτικά κράτη (Small Island Developing States 
– SIDS) και στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες 
(Least Developed Countries – LDCs).
Η θεματική που επέλεξε ο IMO συνδέεται 
άμεσα με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(Sustainable Development Goals – SDGs) των 
Ηνωμένων Εθνών. Πιο συγκεκριμένα, αφορά 
τους SDG 13 και 14 σχετικά με τη δράση για το 
κλίμα και την αειφόρο εκμετάλλευση των ωκε-
ανών και των θαλάσσιων πόρων, τον SDG 9 για 
τη βιομηχανία, την καινοτομία και τις υποδομές 
καθώς και τον SDG 17, σύμφωνα με τον οποίο 
τονίζεται η σημασία των συνεργασιών και της 
εφαρμογής αποφάσεων για την επίτευξη αυτών 
των στόχων.

O Emanuele Grimaldi νέος πρόεδρος  
του International Chamber of Shipping

O κ. Emanuele Grimaldi, Managing Director του 
Grimaldi Group και επί πολλά χρόνια μέλος του 
Board και άμεσος αντιπρόεδρος του International 
Chamber of Shipping, ορίστηκε πρόεδρος του 
ICS μετά τη σχετική απόφαση των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια συνε-
δρίασης στις 22-23 Ιουνίου.
Η αλλαγή σκυτάλης θα επισημοποιηθεί στις 
εκλογές του ICS τον Ιούνιο του 2022, με τον κ. 
Emanuele Grimaldi να διαδέχεται τον κ. Esben 
Poulsson.
Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Grimaldi έχει διατελέσει 
πρόεδρος της Confitarma και πρόεδρος της 
ECSA και, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη 
σχετική ανακοίνωση, θα εργαστεί τόσο με τον 
τωρινό πρόεδρο όσο και με τον γενικό γραμμα-
τέα του ICS, Guy Platten, για όλα τα φλέγοντα 
θέματα που απασχολούν το ICS, συμπεριλαμβα-
νομένων των αλλαγών πληρωμάτων, των εμβολι-
ασμών των ναυτικών και της μείωσης των εκπο-
μπών αερίων του θερμοκηπίου από τη ναυτιλία.
Ο κ. Grimaldi, αφού ευχαρίστησε τα μέλη του ΔΣ 
του ICS για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του, 
δήλωσε: «Είμαι πολύ ικανοποιημένος που θα συνε-
χίσω να εργάζομαι με όλους σας από τη νέα θέση».
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Αλλαγές πληρωμάτων… ώρα μηδέν

Μόνο καλύτερη δεν θα πρέπει να θεωρείται η 
κατάσταση με τις αλλαγές πληρωμάτων, δεδο-
μένου ότι οι νέες μεταλλάξεις του κορονοϊού 
οδηγούν τις κυβερνήσεις σε περιοριστικά μέτρα 
σε σημαντικά ναυτικά έθνη και κόμβους αντικα-
ταστάσεων ναυτικών, ιδιαίτερα στην Ασία. Την 
ίδια ώρα, η περιορισμένη πρόσβαση των ναυτι-
κών στα εμβόλια φαίνεται να δυσχεραίνει ακόμα 
περισσότερο την κατάσταση.
Στο πλαίσιο αυτό, ο δείκτης Neptune Declaration 
Crew Change Indicator του Ιουλίου συνιστά ότι 
η ανθρωπιστική κρίση των αλλαγών πληρωμάτων 
επιδεινώνεται. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία των 
δέκα διαχειριστριών εταιρειών που συμμετέχουν 
στη διαμόρφωση του δείκτη καταδεικνύουν ότι 
το ποσοστό των ναυτικών που βρίσκονται σε 
πλοία έχοντας ολοκληρώσει τις συμβάσεις τους 
αυξήθηκε από το 7,2% στο 8,8%. Παράλληλα, το 
ποσοστό των ναυτικών που βρίσκονται στα πλοία 
πάνω από έντεκα μήνες αυξήθηκε από το 0,4% 
στο 1%. Μάλιστα, από τον Μάιο, όταν και πρω-
τοδημοσιοποιήθηκε ο δείκτης, το ποσοστό των 
ναυτικών που βρίσκονται σε πλοία έχοντας ολο-
κληρώσει τις συμβάσεις τους κινήθηκε από το 
5,8% στο 8,8%, το οποίο αποτελεί αύξηση 51,7%.
Ο Jeremy Nixon, CEO της ONE, με αφορμή τα 
ανωτέρω σημειώνει τα εξής: «Οι ναυτικοί παίζουν 
έναν ζωτικής σημασίας ρόλο για τη διατήρηση 
των εφοδιαστικών αλυσίδων, παραδίδοντας αγαθά 
υγειονομικής περίθαλψης, τρόφιμα, καταναλωτικά 
προϊόντα. Χωρίς αυτούς, το 80% των καλαθιών στα 
καταστήματα θα ήταν άδεια. Είμαστε υποχρεωμένοι 
να επιλύσουμε την κρίση των αλλαγών πληρωμάτων 
τώρα. Οι δυσκολίες στην πραγματοποίηση αλλα-
γών πληρωμάτων μπορούν εύκολα να ξεπεραστούν 
από τις κυβερνήσεις εάν πραγματικά αναλάβουν 
δράση. Όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει τρόπος».
«Η κρίση των αλλαγών πληρωμάτων συνεχίζεται 
για πάνω από ενάμιση χρόνο, με το μεγαλύτερο 
κόστος να πέφτει στην ευημερία των ναυτικών 
και των οικογενειών τους. Η κατάσταση πηγαί-
νει από το κακό στο χειρότερο. Χρειαζόμαστε 
συγκεκριμένη δράση, που να επιτρέπει την πραγ-
ματοποίηση αλλαγών πληρωμάτων με ασφα-
λή τρόπο», ήταν τα λόγια του Stephen Cotton, 
γενικού γραμματέα της International Transport 
Workers’ Federation.
Τέλος, ο κ. Guy Platten, γενικός γραμματέας του 
ICS, ανάφερε ότι η επίλυση της κρίσης απαιτεί 
όλοι οι ναυτικοί να έχουν προτεραιότητα στους 
εμβολιασμούς. Ο ίδιος επισήμανε ότι υπάρχει μια 
βελτίωση της κατάστασης στις ΗΠΑ και σε ορι-
σμένα μέρη της Ευρώπης, ωστόσο η μεγάλη πλει-
ονότητα των ναυτικών δεν μπορεί να εμβολιαστεί.

Δέσμη μέτρων της ΕΕ «Fit for 55»: Η 
τοποθέτηση των Ελλήνων Εφοπλιστών

Στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων «Fit for 55», η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την Τετάρτη 14 
Ιουλίου δύο προτάσεις για την απεξάρτηση της 
ναυτιλίας από τον ορυκτό άνθρακα: την ένταξη 
της ναυτιλιακής βιομηχανίας στο Σύστημα Εμπο-
ρίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ (EU ETS) και 
την πρόταση FuelEU Maritime.
Οι προτάσεις αποσκοπούν στην επιτάχυνση της 
ενεργειακής μετάβασης του τομέα σε καθαρότε-
ρα καύσιμα, αλλά, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει 
να διασφαλιστούν η αποτελεσματικότητα των 
προβλεπόμενων κανόνων ως προς την επίτευξη 
πραγματικής μείωσης των εκπομπών και η βιωσι-
μότητα του ναυτιλιακού τομέα.
Ως περιφερειακό αγορακεντρικό μέτρο, το EU 
ETS είναι ασύμβατο με τον παγκόσμιο χαρακτή-
ρα των θαλάσσιων μεταφορών, καθώς και με τον 
τρόπο λειτουργίας της ναυτιλίας, ενώ υπονομεύει 
σοβαρά τις συνεχιζόμενες διεθνείς προσπάθειες 
και διαπραγματεύσεις για την απανθρακοποίηση 
του τομέα. Ένα σύστημα εμπορίας εκπομπών 
είναι ανεφάρμοστο για τις χιλιάδες ναυτιλιακές 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που απαρτί-
ζουν το μεγαλύτερο μέρος του κλάδου. Στο πλαί-
σιο αυτό, η Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) 
σημειώνει το γεγονός ότι η εμβληματική πρότα-
ση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναγνωρίζει, σύμ-
φωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», τον 
δομικό ρόλο του ναυλωτή, ο οποίος είναι κατά 
κύριο λόγο υπεύθυνος για την επιλογή των καυσί-
μων του πλοίου, της διαδρομής, του φορτίου, της 
ταχύτητας και του σχετικού κόστους του καυσί-
μου που καταναλώνεται.
«Η αναγνώριση της ευθύνης των ναυλωτών, για 
την κάλυψη του κόστους συμμόρφωσης στο πλαί-
σιο του EU ETS, δείχνει τη σωστή κατεύθυνση 
που θα πρέπει να έχουν οι συζητήσεις κατά την 
επόμενη φάση της νομοθετικής διαδικασίας, με τη 
συμμετοχή και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου», δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΕΕ, 
κ. Θεόδωρος Βενιάμης. «Ωστόσο, συμμεριζόμα-
στε πλήρως τις βαθιές ανησυχίες των εμπορικών 
διεθνών εταίρων της ΕΕ και την αντίθεσή τους 
κατά της επιβολής αυτού του μονομερούς μέτρου 
στο διεθνές εμπόριο, το οποίο εκλαμβάνεται ως 
ένα μέτρο εισροής εσόδων, και όχι ένα μέτρο με 
πραγματικά περιβαλλοντικά οφέλη».
Παράλληλα, η πρόταση FuelEU Maritime, η οποία 
στοχεύει στην προώθηση της χρήσης καθαρό-
τερων ναυτιλιακών καυσίμων, φαίνεται ότι έχει 
αγνοήσει τα εγγενή χαρακτηριστικά της διεθνούς 
ναυτιλίας και την αλληλεπίδραση διαφορετικών 
φορέων της ναυτιλιακής μεταφορικής αλυσίδας. 
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Ο κ. Βενιάμης σχολίασε: «Αντί να επιβάλει την υποχρέωση 
στους προμηθευτές καυσίμων, όπως συμβαίνει σε άλλους κλά-
δους των μεταφορών, καθιστώντας τους υπεύθυνους για την 
ένταση άνθρακα του καυσίμου που παρέχουν στα πλοία, οι 
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στοχοποιούν άδικα και 
αδικαιολόγητα τα πλοία και τους διαχειριστές τους, οι οποίοι 
δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για την ποιότητα ή 
τη διαθεσιμότητα καυσίμων καθορισμένων προδιαγραφών. Η 
ένταση του άνθρακα στα ναυτιλιακά καύσιμα θα πρέπει να 
ρυθμίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο και υπό την προϋπόθεση 
της επαρκούς διαθεσιμότητας μη ορυκτών εναλλακτικών καυ-
σίμων, τα οποία δεν είναι επί του παρόντος διαθέσιμα για την 
ποντοπόρο ναυτιλία και δεν θα είναι ούτε στο άμεσο μέλλον. 
Χωρίς σημαντικές επενδύσεις στην Έρευνα και Ανάπτυξη από 
εμπλεκόμενους φορείς εκτός τομέα, όπως κατασκευαστές 
μηχανών, παραγωγούς καυσίμων και προμηθευτές ενέργειας, 
η ναυτιλιακή βιομηχανία θα παραμείνει εξαρτημένη από τον 
άνθρακα».
Σχολιάζοντας περαιτέρω την πρόταση, ο κ. Βενιάμης δήλω-
σε: «Δυστυχώς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισάγει ένα δεύτερο 
σύστημα MRV και έναν σύνθετο συγκεντρωτικό μηχανισμό 
συμμόρφωσης, όπου, σε συνδυασμό με τις κυρώσεις για τις 
εταιρείες που δεν επιτυγχάνουν τους στόχους του προτεινό-
μενου Κανονισμού, επιβαρύνουν περαιτέρω και αδικαιολόγη-
τα τον κλάδο μας».
H EEE στρέφει πλέον το βλέμμα προς το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο και τα κράτη-μέλη για το επόμενο στάδιο της νομο-
θετικής διαδικασίας σχετικά με αυτές τις αμφιλεγόμενες προ-
τάσεις. «Ελπίζουμε ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί θα υιοθετήσουν 
μια συνετή και ρεαλιστική προσέγγιση. Είμαστε έτοιμοι να 
συνδράμουμε εποικοδομητικά στη διαδικασία για να διασφα-
λίσουμε ότι οι μελλοντικοί κανόνες της ΕΕ δεν θα είναι μόνο 
περιβαλλοντικά φιλόδοξοι στη θεωρία, αλλά και εφαρμόσιμοι 
στην πράξη καθώς και συμβατοί με τα διεθνή χαρακτηριστικά 
της ναυτιλίας, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι χιλιάδες ΜΜΕ που 
απαρτίζουν την bulk/tramp ναυτιλία θα παραμείνουν βιώσιμες 
σε ένα περιβαλλοντικά βιώσιμο μέλλον», τόνισε ο κ. Βενιάμης.

Γ. Πλακιωτάκης: Αξιοποίηση των περιφερειακών 
λιμανιών της χώρας και επένδυση 145 εκατ. ευρώ  
σε λιμάνια νησιωτικών περιοχών

Στους άξονες της πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής για τη σύνδεση των θαλάσσιων μετα-
φορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας, μίλησε ο υπουργός 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, 
στο 4ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών ITC 2021, στο 
Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.
Όπως συγκεκριμένα ανέφερε ο κ. Πλακιωτάκης:
• Στο πλαίσιο της Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής, 

προχωράμε σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ στην 
αξιοποίηση και στην ανάδειξη του πολλαπλού ρόλου 
κρίσιμων εμπορικών λιμένων της χώρας και κυρίως του 
διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών. 

• Επικαιροποιήσαμε τις κατευθύνσεις μας στο πλαίσιο  
της νέας Εθνικής Στρατηγικής Μεταφορών,  



σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών, 
ώστε να αποτυπωθεί με σαφήνεια η 
προτεραιοποίηση των λιμένων και των 
αναγκαίων συνοδών υποδομών για την 
καλύτερη σύνδεση με λοιπά χερσαία οδικά 
και σιδηροδρομικά δίκτυα. 

• Στο πλαίσιο της εποπτείας και της 
παρακολούθησης υλοποίησης των 
masterplan ΟΛΠ και ΟΛΘ, προωθούνται 
τα αναγκαία έργα για την ολοκλήρωση 
αναγκαίων υποδομών και λειτουργιών 
σύνδεσης. 

• Προχωρήσαμε, σε συνεργασία με 
συναρμόδια υπουργεία και τον 
Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης, 
σε απαλλοτριώσεις από την πλευρά του 
υπουργείου μας, με σκοπό τη δημιουργία 
σιδηροδρομικών προσβάσεων, ώστε να 
επιτευχθεί ο διαμετακομιστικός εμπορικός 
κόμβος στην Αλεξανδρούπολη. 

• Νομοθετήσαμε και σύντομα θα έχουμε σε 
ΚΥΑ το πλαίσιο για την Εθνική Πλατφόρμα 
PortCommunitySystem, σε συνεργασία με 
το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
ώστε να προχωρήσουμε συντονισμένα και 
με την επιτελική ευθύνη του κράτους σε 
ψηφιακές διευκολύνσεις στη σύγχρονη 
λειτουργία των λιμένων, επιτυγχάνοντας 
σύγχρονη εξυπηρέτηση, οικονομίες 
κλίμακας και τον στόχο του ψηφιακού 
μετασχηματισμού κρίσιμων λειτουργιών. Εδώ, 
η στενή συνεργασία με τους παραγωγικούς 
φορείς είναι κρίσιμη και αρωγοί σε αυτό 
είναι θεσμικοί κοινωνικοί εταίροι, όπως το 
Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το ΕΒΕΠ, 
οι πράκτορες, η Διεθνής Ναυτική Ένωση, 
η Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών και άλλοι. Η 
χρηματοδότηση του έργου έχει διασφαλιστεί 
μέσω του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Παράλληλα, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής αναφέρθηκε και στη νέα προσέγ-
γιση στο ζήτημα των μεταφορών και των υποδο-
μών. «Για πρώτη φορά», τόνισε, «στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ 2021-2027, καταφέραμε, σε διαπραγμάτευ-
ση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να συνδέσουμε το 
αυτονόητο των θαλάσσιων μεταφορών με τις υπο-
δομές, ακόμα και εκτός διευρωπαϊκού δικτύου, 
προωθώντας αυτό που γνωρίζουμε ως θαλάσσι-
ους διαδρόμους. Επενδύονται πάνω από 145 εκατ. 
ευρώ σε λιμενικές υποδομές νησιωτικών περιοχών 
και ταυτόχρονα, για πρώτη φορά, διασφαλίζεται 
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το εθνικό και δια-
περιφερειακό δίκτυο της δημόσιας θαλάσσιας 
συγκοινωνίας με πάνω από 150 εκατ. ευρώ για τα 
πρώτα δύο χρόνια του ΕΣΠΑ 2021-2027».

Αλλαγή σελίδας στην ΠΝΟ

Νέος γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ναυ-
τικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ) εξελέγη πρόσφατα 
στο Παν-ναυτικό Συνέδριο της ομοσπονδίας ο 
πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων 
Μανώλης Τσικαλάκης. Σύμφωνα με εκπροσώπους 
συνδικαλιστικών σωματείων που συμμετείχαν στη 
διαδικασία, στο συνέδριο παρευρέθηκαν 68 αντι-
πρόσωποι από το σύνολο των 81 που δικαιούνται.
Ακολούθησε εκλογή εφορευτικής επιτροπής 
παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου. Από τους 
68 παρόντες αντιπροσώπους, οι 44 ψήφισαν τον 
Μανώλη Τσικαλάκη νέο γενικό γραμματέα της 
ΠΝΟ.
«Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία θα αναγεν-
νηθεί, όχι μόνο για να πάρουν πίσω και να καταρ-
γηθεί κάθε αντεργατικό μέτρο, αλλά και για να 
συνειδητοποιήσουν όλοι ότι η Ομοσπονδία βρί-
σκεται και πάλι ζωντανή και δυνατή, αγωνιζόμενη 
για τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των ναυ-
τεργατών», τονίζει σε μήνυμά του ο νέος γενικός 
γραμματέας της ΠΝΟ και πρόεδρος της Πανελ-
λήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού 
ΠΕΠΕΝ, κ. Μανώλης Τσικαλάκης.
Ο γενικός γραμματέας της ΠΝΟ σημειώνει ότι «το 
Έκτακτο Παν-ναυτικό Συνέδριο αποτελεί σταθμό 
στην ιστορία της Ομοσπονδίας, και αυτό γιατί έβαλε 
αμετάκλητα τέλος στο χθες και άνοιξε ταυτόχρονα 
μια νέα σελίδα». Έδειξε σε όλους μας τον δρό-
μο στον οποίο πρέπει να βαδίσουμε. Μια πορεία 
δύσκολη για την ανασυγκρότηση της ΠΝΟ».
Σημειώνεται ότι η ίδρυση της Πανελλήνιας Ναυ-
τικής Ομοσπονδίας πραγματοποιήθηκε το 1920, 
όταν συνήλθε από 11 έως 20 Νοεμβρίου το πρώτο 
ιδρυτικό συνέδριο της Ομοσπονδίας. Στο συνέ-
δριο αυτό πήραν μέρος όλες οι υπάρχουσες τότε 
ναυτεργατικές οργανώσεις, η ίδρυση των οποίων 
είχε προηγηθεί εκείνης της ΠΝΟ. Η ΠΝΟ, με 
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το οργανωτικό σχήμα όπως τη γνωρίζουμε σήμε-
ρα, άρχισε τη δράση της από τον Νοέμβριο του 
1920. Πρώτος γενικός της γραμματέας εξελέγη ο 
Θ. Μάλλωσης.

H στήριξη των ελληνικών τραπεζών στη 
χρηματοδότηση της ελληνικής ναυτιλίας

H τραπεζική χρηματοδότηση της ελληνικής ναυ-
τιλίας μειώθηκε στα τέλη του 2020 κατά 6,24% 
και συνολικά το χαρτοφυλάκιο τραπεζικού δανει-
σμού της ελληνικής ναυτιλίας από ξένες και ελλη-
νικές τράπεζες μειώθηκε στα $49,794 δισ. έναντι 
$53,176 δισ. το 2019, σύμφωνα με τα ευρήματα 
έρευνας της Petrofin.
Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα της Petrofin, 
οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να στηρίζουν 
τη χρηματοδότηση της ελληνικής ναυτιλίας, με 
το ανοδικό τέμπο δανεισμού να ξεκινά από το 
2017. Το 2020, το χαρτοφυλάκιο των ελληνικών 
τραπεζών για τη χρηματοδότηση της ελληνικής 
ναυτιλίας αναπτύχθηκε σε ετήσια βάση κατά 
19,76%. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση των 
τελευταίων ετών.
Από την άλλη, παγκόσμιες τράπεζες με παρουσία 
στην Ελλάδα μείωσαν την έκθεσή τους κατά 19%. 
Ενδιαφέρον στοιχείο είναι το ότι οι τράπεζες που 
χρηματοδοτούν την ελληνική ναυτιλία ανήλθαν 
πέρυσι σε 56 από 55 το 2019 και 52 το 2018.
Η Credit Suisse παρέμεινε στην κορυφή των 
δανειστών, παρά τη μείωση της έκθεσής της στην 
ελληνική ναυτιλία κατά 16,88%.
Παράλληλα, οι δέκα κορυφαίες τράπεζες χρημα-
τοδότησης της ελληνικής ναυτιλίας μείωσαν το 
αθροιστικό τους χαρτοφυλάκιο στα $29 δισ. από 
τα $29,9 δισ., ωστόσο αύξησαν το μερίδιο αγο-
ράς από το 56,33% στο 58,25%.
Σύμφωνα με την Petrofin, η μείωση που κατα-

γράφηκε στην τραπεζική χρηματοδότηση της 
ελληνικής ναυτιλίας αντανακλά το δύσκολο λει-
τουργικό και ρυθμιστικό περιβάλλον των τραπε-
ζών, ιδιαίτερα των ευρωπαϊκών. Από την άλλη, 
τράπεζες και εταιρείες leasing στην Άπω Ανα-
τολή λειτουργούν κάτω από πιο υποστηρικτικές 
συνθήκες. Στην έρευνα τονίζεται επίσης ότι οι 
ελληνικές τράπεζες αποτελούν εξαίρεση, καθώς 
ωφελήθηκαν σημαντικά από τις πολύ βελτιωμένες 
αξιολογήσεις της Ελλάδας από τους Moody’s και 
S&P, το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης, τα 
ελκυστικά δάνεια και τις επικουρικές επιχειρημα-
τικές αποδόσεις.

H Σιγκαπούρη, το μεγαλύτερο ναυτιλιακό 
κέντρο παγκοσμίως για όγδοη χρονιά

O δείκτης Xinhua-Baltic International Shipping 
Centre Development (ISCD), ο οποίος δημοσι-
εύεται σε ετήσια βάση από το κινεζικό ειδησεο-
γραφικό πρακτορείο Xinhua και τον παγκόσμιο 
πάροχο ναυτιλιακών δεδομένων Baltic Exchange, 
ανέδειξε για όγδοη συνεχή χρονιά τη Σιγκαπούρη 
ως το κορυφαίο ναυτιλιακό κέντρο παγκοσμίως.
Ο εν λόγω δείκτης αποτελεί μια ανεξάρτητη 
αξιολόγηση της απόδοσης 43 πόλεων που προ-
σφέρουν λιμενικές και ναυτιλιακές υπηρεσίες. Ο 
δείκτης λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως η δια-
κίνηση φορτίων, οι λιμενικές εγκαταστάσεις, οι 
ναυτιλιακές υπηρεσίες και το επιχειρησιακό περι-
βάλλον μεταξύ άλλων. Με βάση αυτά τα δεδο-
μένα, η Σιγκαπούρη κατετάγη πρώτη, λόγω των 
εκτεταμένων λιμενικών υποδομών, του εύρους 
των ναυτιλιακών υπηρεσιών αλλά και των υπο-
στηρικτικών κρατικών πολιτικών.
Παρά τη σημαντική πτώση του παγκόσμιου 
εμπορίου και τις διαταραχές στις επιχειρήσεις 
κατά το 2020 λόγω της πανδημίας, οι θέσεις των 
κορυφαίων παγκόσμιων ναυτιλιακών κέντρων εν 
πολλοίς παρέμειναν αμετάβλητες. Ως εκ τού-
του, όπως και το 2019, το Λονδίνο, η Σαγκάη, 
το Χονγκ Κονγκ και το Ντουμπάι αποτελούν τα 
τέσσερα σημαντικότερα ναυτιλιακά κέντρα μετά 
τη Σιγκαπούρη. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πει-
ραιάς αποτελεί ένα από τα τέσσερα ευρωπαϊκά 
ναυτιλιακά κέντρα που συμπεριλαμβάνονται στην 
κατάταξη, καταλαμβάνοντας για δεύτερη συνεχή 
χρονιά την όγδοη θέση, μετά το Ρότερνταμ (6η) 
και το Αμβούργο (7η). Η κινεζική πόλη-λιμάνι 
της Νινγκμπό αποτελεί τη μόνη νέα προσθήκη 
στην κατάταξη, αντικαθιστώντας το Τόκιο στη 
δέκατη θέση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, βάσει της 
κατάταξης για το 2020, τέσσερα από τα μεγα-
λύτερα ναυτιλιακά κέντρα βρίσκονται στην Ασία, 
τέσσερα στην Ευρώπη, ένα στη Μέση Ανατολή 
και ένα στις ΗΠΑ.
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Συνέντευξη του Υφυπουργoύ Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αρμόδιου 
για θέματα πλοίων, Κώστα Κατσαφάδου, στον Χάρη Παππά
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Πιστεύουμε ακράδαντα 
στη συνέχιση της 
αρμονικής συνεργασίας 
κράτους, πλοιοκτησίας και 
ναυτεργασίας για τη συνέχιση 
του ελληνικού ναυτιλιακού 
θαύματος
Ο Κώστας Κατσαφάδος, Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
αρμόδιος για θέματα πλοίων, και Βουλευτής ΝΔ στην Α΄ Πειραιώς και Νήσων, 
μιλά στα Ναυτικά Χρονικά για τις κορυφαίες προτεραιότητες του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για όσα έχουν γίνει και όσα πρόκειται να 
γίνουν προς την προσέλκυση περισσότερων ελληνόκτητων πλοίων στην ελληνική 
σημαία, για την ανάγκη αλλά και τα βήματα αναβάθμισης των λιμανιών της χώρας, 
για τις προσπάθειες του ΥΝΑΝΠ για την προσέλκυση περισσότερων νέων στο 
ναυτικό επάγγελμα, αλλά και για τη θέση του Πειραιά ως παγκόσμιας ναυτιλιακής 
μητρόπολης.

Ποιες είναι οι κορυφαίες προτεραιότητές σας 
στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής για το νεοσύστατο χαρτοφυλάκιό 
σας; Για ποιους λόγους κρίνετε σημαντική την 
ύπαρξη του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου; 

Άμεση προτεραιότητα και βασικός στόχος του 
χαρτοφυλακίου για θέματα πλοίων είναι η περαι-
τέρω ενίσχυση της ελληνόκτητης ποντοπόρου 
ναυτιλίας. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε 
θέσει τρεις βασικούς στόχους:

1. Την ενίσχυση του ελληνικού νηολογίου
Βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Ναυτιλί-
ας και Νησιωτικής Πολιτικής αποτελεί η αύξηση 
των ελληνόκτητων πλοίων που είναι εγγεγραμμέ-
να στο ελληνικό νηολόγιο. Για να το επιτύχουμε 
αυτό, έχουμε ήδη πραγματοποιήσει ορισμένες 
γενναίες μεταρρυθμίσεις, ενώ προωθούμε ακό-
μη τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του ελληνικού 
νηολογίου, τόσο ως προς τις τεχνολογικές του 

δυνατότητες όσο και ως προς τον εξορθολογισμό 
των διαδικασιών που απαιτούνται και των φορο-
λογικών απαιτήσεων που απορρέουν. Βέβαια, είναι 
εξίσου σημαντική προτεραιότητα η προσέλκυση 
περισσότερων νέων στο ναυτικό επάγγελμα, για 
να στελεχώσουν όλα τα ελληνικά πλοία.

2. Τον εκσυγχρονισμό της επιθεώρησης πλοίων
Αποτελεί πάγιο αίτημα της ναυτιλιακής βιομηχα-
νίας και κορυφαία προτεραιότητα για το υπουρ-
γείο ο εκσυγχρονισμός των επιθεωρήσεων των 
πλοίων, έτσι ώστε να περάσει στη νέα, ψηφιακή 
εποχή.
Στόχος μας είναι η επιθεώρηση πλοίων του 
ΥΝΑΝΠ να συνεπικουρεί τη ναυτιλιακή βιομηχα-
νία, δίχως όμως να κάνει βήμα πίσω σε ό,τι αφο-
ρά την ασφάλεια των πλοίων.
Ύψιστη προτεραιότητά μας, λοιπόν, είναι να 
γίνουμε ανταγωνιστικοί και να εκσυγχρονιστούμε, 
χωρίς όμως να χάσουμε τα ποιοτικά στοιχεία τα 
οποία διασφαλίζουν πως έχουμε ασφαλή πλοία.



3. Την ανάδειξη και την κεφαλαιοποίηση των 
ελληνικών λιμανιών
Κύριος στόχος μας είναι η ανάδειξη και η κεφα-
λαιοποίηση των ελληνικών λιμανιών, τα οποία θα 
αποτελέσουν αδιαμφισβήτητο πυλώνα για την 
ελληνική οικονομία και διπλωματία τα επόμενα 
χρόνια. Επισημαίνω εδώ πως το 85% του παγκό-
σμιου εμπορίου μετακινείται διά θαλάσσης, ενώ 
η χώρα μας διαθέτει καίρια γεωστρατηγική θέση· 
γεγονότα που επιβεβαιώνουν την άμεση ανάγκη 
για πρωτοβουλίες προς αυτόν τον τομέα.
Επιπλέον, ας μην ξεχνάμε πως το 18% της γεω-
γραφικής επικράτειας της χώρας μας είναι νησιά 
και το 15% του πληθυσμού της χώρας είναι νησιώ-
τες. Τα ελληνικά νησιά στηρίζονται λοιπόν στα 
λιμάνια τους, όχι μόνο για τον τουρισμό –ο οποί-
ος είναι απαραίτητος– αλλά και για τη μετακίνη-
ση των κατοίκων τους και τη μεταφορά αγαθών. 
Η ενίσχυση, επομένως, των ελληνικών λιμανιών 
με έργα υποδομής, προκειμένου να καταστούν 
περισσότερο προσβάσιμα αλλά και να αναδει-
χθούν ως ατμομηχανές της ελληνικής οικονο-
μίας, αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Και προς αυτόν τον σκοπό υπάρχουν ήδη σημα-
ντικές εξελίξεις που αφορούν την προσέλκυση 
στρατηγικών επενδυτών. Ενδεικτικά, για το λιμάνι 

της Ηγουμενίτσας, το οποίο βρίσκεται στη δεύ-
τερη φάση του διαγωνισμού του ΤΑΙΠΕΔ, έχουν 
ήδη κατατεθεί επτά δεσμευτικές προτάσεις από 
μεγάλα επιχειρηματικά σχήματα, γεγονός που 
επιβεβαιώνει τον κομβικό ρόλο τον οποίο κατέ-
χουν για το διεθνές εμπόριο τα λιμάνια στη χώρα 
μας. Την επόμενη μέρα, τα ελληνικά λιμάνια θα 
πρέπει να είναι πράσινα και έξυπνα.
Υπάρχουν βεβαίως πολλές ακόμη πρωτοβουλίες 
και στόχοι που αφορούν τη νησιωτικότητα και 
τον εκσυγχρονισμό της ακτοπλοΐας, αλλά θα μου 
επιτρέψετε να επικεντρωθώ, σε αυτή τη συνέ-
ντευξη, στην ποντοπόρο ναυτιλία.

Αποτελεί προτεραιότητα του υπουργείου η 
διατήρηση –αν όχι αύξηση– των Ελλήνων 
ναυτικών; Υπάρχει σύμπνοια ανάμεσα στο 
ΥΝΑΝΠ και στους κοινωνικούς εταίρους  
της ναυτιλίας προς αυτόν τον σκοπό; 

Ευημερούσα ναυτιλία χωρίς ποιοτικούς ναυτικούς 
δεν μπορεί να υπάρξει. Και, δυστυχώς, δεν είναι 
λίγες οι εκθέσεις που κρούουν τον κώδωνα του 
κινδύνου για την ανάγκη προσέλκυσης ναυτικών, 
καθότι σε άλλη περίπτωση η βιομηχανία θα βρε-
θεί αντιμέτωπη με δυσάρεστες εκπλήξεις. Προς 
την αύξηση του αριθμού των Ελλήνων ναυτικών, 
είμαστε ήδη σε συνεργασία με την Ένωση Ελλή-
νων Εφοπλιστών και το Ίδρυμα Ευγενίδου, προ-
κειμένου να υιοθετηθεί σειρά μέτρων και πρωτο-
βουλιών, ενώ προχωρήσαμε ακόμη σε ένα πολύ 
μεγάλο βήμα: αυξήσαμε κατά πολύ τις θέσεις των 
σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτι-
κού. Στόχος βέβαια δεν είναι μόνο η ποσοτική 
αλλά και η ποιοτική επάρκεια.
Οι Έλληνες ναυτικοί πρέπει να είναι απολύτως 
ενημερωμένοι και να διαθέτουν την απαραίτητη 
σύγχρονη τεχνογνωσία, προκειμένου να παρα-
μένουν ανταγωνιστικοί και πρωτοπόροι. Είμαστε 
απολύτως αισιόδοξοι, καθότι η ναυτοσύνη είναι 
στο DNA των Ελλήνων.
Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να λησμονού-
με το πολύ μεγάλο ελληνικό επίτευγμα: πως μια 
τόσο μικρή χώρα διατηρεί, για πάνω από 100 
χρόνια, τα σκήπτρα της παγκόσμιας ναυτιλίας. 
Πρόκειται για ένα επίτευγμα το οποίο έχει γίνει 
με όρους συνεργασίας ανάμεσα στο κράτος, 
στους πλοιοκτήτες και στη ναυτεργασία.
Είμαι πεπεισμένος πως η ελληνική ναυτιλία δεν 
θα μπορούσε να πετύχει όλα αυτά που πέτυχε 
δίχως τους Έλληνες ναυτικούς –αλλά και τους 
εργαζομένους στα ναυτιλιακά γραφεία– και οι 
Έλληνες ναυτικοί δεν θα μπορούσαν να αποδεί-
ξουν την αξία τους δίχως τα ελληνόκτητα πλοία.
Πιστεύουμε ακράδαντα στη συνέχιση της αρμο-
νικής συνεργασίας κράτους, πλοιοκτησίας και 
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ναυτεργασίας για τη συνέχιση του ελληνικού ναυ-
τιλιακού θαύματος. Η ελληνική ναυτιλία κατέκτη-
σε την κορυφή χάρη στην αρμονική τους συνερ-
γασία.

Το ΥΝΑΝΠ έχει αναλάβει ορισμένες σημαντικές 
πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του ελληνικού 
νηολογίου. Βλέπετε αυτές τις προσπάθειες να 
αποδίδουν; Είστε ικανοποιημένος από τη μέχρι 
στιγμής προσέλευση ελληνόκτητων πλοίων στο 
ελληνικό νηολόγιο; 

Είμαστε ικανοποιημένοι. Γι’ αυτόν ακριβώς τον 
λόγο βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία με την 
Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, το Ναυτικό Επιμε-
λητήριο Ελλάδος και άλλους εταίρους της ναυτι-
λίας και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο προχωρήσα-
με σε ορισμένες γενναίες μεταρρυθμίσεις.
Βέβαια, εχθρός του καλού, το καλύτερο. Να σας 
υπενθυμίσω όμως ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου 
Μητσοτάκη είναι εκείνη που δεκατέσσερα ολό-
κληρα χρόνια μετά την προηγούμενη νομοθετική 

ρύθμιση, με τεράστιες και συνεχείς αλλαγές στις  
διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, προχώρησε στον 
απαραίτητο εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαι-
σίου λειτουργίας της ελληνικής ναυτιλίας. Σκοπός 
μας ήταν αφενός η ενδυνάμωση του οικονομικού 
οφέλους και του κοινωνικού μερίσματος για τη 
χώρα και την ελληνική κοινωνία, αφετέρου η ενί-
σχυση της απασχόλησης των Ελλήνων ναυτικών. 
Τα νέα μέτρα, στον πυρήνα των οποίων βρίσκο-
νται η άρση αντικινήτρων και ο εξορθολογισμός 
διαδικασιών που σχετίζονται με την επιλογή της 
ελληνικής σημαίας, ενσωματώθηκαν στο υφιστά-
μενο σταθερό και συνταγματικά κατοχυρωμένο 
θεσμικό πλαίσιο νηολόγησης ποντοπόρων πλοίων. 
Τα μέτρα παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στους 
όρους απασχόλησης πληρωμάτων, αντανακλούν 
βέλτιστες διεθνείς πρακτικές στο καθεστώς φορο-
λογίας αλλοδαπών πληρωμάτων και προάγουν τη 
ναυτική εκπαίδευση. 
Επιδίωξή μας είναι να δώσουμε νέα πνοή στο 
ελληνικό νηολόγιο, με την εγγραφή νέων ελληνό-
κτητων ποντοπόρων πλοίων, ώστε να ανακόψουμε 
μια πτωτική πορεία άνω των τριάντα ετών. Και με 
την ευκαιρία που μου δίνετε, θέλω να διαβεβαι-
ώσω για άλλη μία φορά τους Έλληνες πλοιοκτή-
τες ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι κοντά τους, 
ακούει τις ανάγκες τους και ότι η γαλανόλευκη, με 
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και την ευελιξία που 
παρέχει μέσα από τα νέα μέτρα, αποτελεί την πιο 
αξιόπιστη επιλογή. Προσδοκούμε στην ακόμα πιο 
θετική ανταπόκριση της ελληνικής ναυτιλιακής 
κοινότητας, πλοιοκτησίας και ναυτεργασίας, ώστε 
σε μια εποχή προκλήσεων να επιτευχθεί και αυτός 
ο εθνικός στόχος. Θέλω να πιστεύω ότι θα τα 
καταφέρουμε.

Πώς αξιολογείτε τις ψηφιακές υποδομές του 
ΥΝΑΝΠ και ιδιαίτερα όσες σχετίζονται με το 
ελληνικό νηολόγιο; Καθότι ο εκσυγχρονισμός 
του ελληνικού νηολογίου αποτελεί πάγιο αίτημα 
των μεγάλων υποστηρικτών της ελληνικής 
σημαίας, ποιες επιπλέον πρωτοβουλίες έχετε 
ήδη λάβει ή πρόκειται να δρομολογηθούν για 
τον εκσυγχρονισμό του; 

Παραλάβαμε ένα υπουργείο με κυριολεκτικά 
ανύπαρκτες ψηφιακές υποδομές. Η αλήθεια είναι 
πως πιστεύουμε και έχουμε θέσει ως κορυφαία 
προτεραιότητα την ψηφιακή μετεξέλιξη του 
υπουργείου. Ήδη σήμερα υπάρχουν υπηρεσίες 
του ΥΝΑΝΠ που λειτουργούν ψηφιακά, ικανο-
ποιώντας διαχρονικά αιτήματα των κοινωνικών 
εταίρων της ναυτιλίας. Για παράδειγμα, οι άδειες 
για τις επισκευές των πλοίων μπορούν πλέον να 
εκδοθούν απευθείας από τον ιστότοπο της Διεύ-
θυνσης Λιμενικής Αστυνομίας, μέσα σε μόλις μία 
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ημέρα, απλοποιώντας σημαντικά τη γραφειοκρα-
τία για τις επισκευές και τις μετατροπές των πλοί-
ων. Αξίζει επίσης να αναφερθεί η δημιουργία του 
PCS (Port Community System), το οποίο αποτε-
λεί στην πραγματικότητα μια ψηφιακή πλατφόρ-
μα λιμενικών υπηρεσιών.
Όλες αυτές οι ψηφιακές μεταρρυθμίσεις μειώ-
νουν τη γραφειοκρατία και τη διαφθορά, ενώ ενι-
σχύουν και αναβαθμίζουν την εικόνα ενός απο-
τελεσματικού κρατικού μηχανισμού, όπως σας 
ανέφερα και παραπάνω. 

Ο Πειραιάς, εκτός από το μεγαλύτερο λιμάνι 
της Ανατολικής Μεσογείου και έδρα πολλών 
ναυτιλιακών –και των συν αυτοίς– επιχειρήσεων, 
αποτελεί και εκλογική σας έδρα. Καθώς 
πολλές επιχειρήσεις φαίνεται να επιλέγουν 
τη μετεγκατάστασή τους σε άλλους δήμους, 

βλέπετε τη θέση του Πειραιά ως παγκόσμιας 
ναυτιλιακής μητρόπολης να απειλείται; 

Δεν βλέπω τη θέση του Πειραιά ως παγκόσμιας 
ναυτιλιακής μητρόπολης να απειλείται. Ίσα ίσα, δια-
κρίνω, με την έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας από 
την ΕΕ, μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για προσέλκυ-
ση ναυτιλιακών και παραναυτιλιακών επιχειρήσεων.
Η ανάπτυξη του λιμανιού του Πειραιά είναι αλμα-
τώδης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα εμπορευμα-
τοκιβώτια. Επιπλέον, ο Πειραιάς μετατρέπεται σε 
μια πύλη εισόδου για την κρουαζιέρα, ενώ απο-
τελεί ήδη ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια σε 
όρους επιβατικής κίνησης στην Ευρώπη.
Το λιμάνι αποτελεί από μόνο του ένα πολύ ισχυ-
ρό κίνητρο για την προσέλκυση περισσότερων 
ναυτιλιακών επιχειρήσεων στην πόλη. Επιπλέον, 
ο πολύ μεγάλος αριθμός διαχειριστριών εται-
ρειών με έδρα τον Πειραιά δημιουργεί ένα πολύ 
ελκυστικό πλαίσιο και έναν σημαντικό παράγοντα 
προσέλκυσης εταιρειών που πουλούν τα προϊό-
ντα και τις υπηρεσίες τους στις ελληνικές ναυτιλι-
ακές επιχειρήσεις.
Βέβαια, θα πρέπει να υπάρξει κινητοποίηση και 
από την πόλη, προκειμένου να εκμεταλλευτεί στο 
έπακρο αυτή την ευκαιρία. Θα πρέπει να υπάρ-
ξουν σημαντικά έργα υποδομών στον Πειραιά. 
Σε κάθε περίπτωση, πιστεύω πως, μέσα στα επό-
μενα τρία χρόνια, βασικά προβλήματα της πόλης 
του Πειραιά, όπως το κυκλοφοριακό, θα έχουν 
λυθεί. Θα μιλάμε πλέον για μια νέα πόλη.

“
Είμαι πεπεισμένος πως η ελληνική 
ναυτιλία δεν θα μπορούσε να πετύχει 
όλα αυτά που πέτυχε δίχως τους  
Έλληνες ναυτικούς και οι Έλληνες 
ναυτικοί δεν θα μπορούσαν να 
αποδείξουν την αξία τους δίχως  
τα ελληνόκτητα πλοία.

”
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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



Αλίκη 
Περρωτή 
Συνομιλώντας 
με μια εθνική ευεργέτιδα

36

Συνέντευξη της Αλίκης Περρωτή 
στον Παναγιώτη Κόρακα
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Α-Δ: Ο δήμαρχος Κηφισιάς κ. Γιώργος Θωμάκος, ο διοικητής του Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου κ. Χαράλαμπος Πρίφτης,  
η κ. Αλίκη Περρωτή με τους δισέγγονούς της και η δήμαρχος Νέας Ιωνίας κ. Δέσποινα Θωμαΐδου.



Στις 20 Ιουλίου 2021, η κ. Αλίκη Περρωτή 
τιμήθηκε για το σπουδαίο κοινωνικό και 
φιλανθρωπικό της έργο για την περιοχή 
της Νέας Ιωνίας. Για τους κατοίκους 
της περιοχής, το όνομα Αλίκη Περρωτή 
είναι συνώνυμο με το Κωνσταντοπούλειο 
Γενικό Νοσοκομείο. Με δική της δωρεά, 
τη δεκαετία του 1980, δημιούργησε ένα 
υπερσύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο, 
πολυώροφο νοσοκομείο, το οποίο 
αποτελεί ορόσημο για τη Νέα Ιωνία  
αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. 

Η ανιδιοτελής προσφορά της κ. Περρωτή συνε-
χίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του νοσοκο-
μείου, καθώς έχει υπάρξει –και συνεχίζει να είναι– 
σταθερή αρωγός του, καλύπτοντας κάθε ανάγκη 
που έχει προκύψει. Χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα των τελευταίων ετών αποτελεί η σημαντική 
δωρεά για τον εξοπλισμό του νοσοκομείου με 
έναν υπερσύγχρονο ψηφιακό αγγειογράφο. 
Ως ελάχιστο φόρο τιμής, ο Δήμος Νέας Ιωνί-
ας αποφάσισε τη μετονομασία δύο οδών πέριξ 
του Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου Νέας 
Ιωνίας σε οδό Θεόδωρου Κωνσταντόπουλου 
και οδό Αλίκης Περρωτή-Κωνσταντοπούλου, 
τιμώντας τόσο την κ. Περρωτή όσο και τη μνήμη 

του ευπατρίδη πατέρα της. Στη λιτή και συνά-
μα συγκινητική τελετή τιμήθηκε μια ευεργέτιδα, 
η οποία αποτελεί φύλακα-άγγελο για χιλιάδες 
συμπολίτες μας. 
Με αφορμή αυτή την εκδήλωση, αλλά και την πρό-
σφατη βράβευσή της στην κατηγορία της Κοινω-
νικής Προσφοράς των Βραβείων Ευκράντη, επι-
σκεφθήκαμε την κ. Αλίκη Περρωτή στο σπίτι της. 
Είχαμε την τύχη να συνομιλήσουμε με μια Ελληνίδα 
που έχει προσφέρει τα μέγιστα στην πατρίδα της.  
Η ίδια, ως έμπειρη και εγκάρδια οικοδέσποινα, 
αφιέρωσε αρκετές ώρες από το απόγευμά της 
για να μας μιλήσει για τη ζωή της, τη σχέση της 
με τη ναυτιλία και τη συνεχή προσφορά της στην 
ελληνική κοινωνία.
Το τελευταίο διάστημα διαμένει, λόγω της παν-
δημίας, στην πατρική της οικία στην Κηφισιά. Το 
πατρικό της έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 
από τον πατέρα της, Θεόδωρο Κωνσταντόπου-
λο, και, όπως λέει η ίδια, αποτελεί «το πιο όμορ-
φο σπίτι στην Κηφισιά, με τον ωραιότερο κήπο». 
Παρότι οι συνθήκες επέβαλαν την τήρηση απο-
στάσεων, η κ. Περρωτή, με την εγκάρδια και προ-
σηνή προσωπικότητά της, κατάφερε να θερμάνει 
την ατμόσφαιρα της συζήτησης και να σαγηνεύ-
σει τους συνομιλητές της. Με χαρακτηριστικό 
χιούμορ και οξυδέρκεια, μας «ξενάγησε» σε 
μερικά επεισόδια της αξιοθαύμαστης ζωής της.
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Α-Δ: Ο διοικητής του Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου κ. Χαράλαμπος Πρίφτης και η κ. Αλίκη Περρωτή με την εγγονή της, κ. Θεοδώρα Βαλεντή.



Ο Θεόδωρος Κωνσταντόπουλος υπήρξε μια 
σημαντική προσωπικότητα για τη μεταπολεμική 
Ελλάδα και πρωτοπόρος τόσο στον χώρο του 
κατασκευαστικού κλάδου όσο και της ναυτιλίας. 
Ποιες είναι οι αναμνήσεις σας από αυτόν τον 
άνθρωπο, που άλλαξε τη ρότα της ελληνικής επι-
χειρηματικότητας σε μια εποχή ανασυγκρότησης 
για την ελληνική οικονομία; 

Ο πατέρας μου ήταν μια διάνοια. Ήταν ο καλύ-
τερος πολιτικός μηχανικός σε όλη την Ευρώπη. 
Το πάθος του ήταν οι κατασκευές. Συνέχισε να 
εργάζεται ακόμη και σε μεγάλη ηλικία, γιατί είχε 
μεγάλη αγάπη για το αντικείμενό του. Κάποια 
στιγμή με πήρε και πήγαμε στην Ιαπωνία, μόνο 
οι δυο μας ήμασταν. Τον ρώτησα «τι πάμε να 
κάνουμε στην Ιαπωνία, δεν γνωρίζουμε τη γλώσ-
σα, τι θα κάνουμε εκεί;». Μείναμε σε ένα πολύ 
όμορφο ξενοδοχείο. Είχαμε ταξιδέψει μέχρι εκεί 
γιατί ο πατέρας μου είχε παραγγείλει πλοία, αλλά 
δεν ήθελε να υπερηφανεύομαι γι’ αυτό. Αν και 
είχε συμφωνήσει σε παραγγελίες για βαπόρια, 
δεν το θεωρούσε κάποιο σπουδαίο κατόρθωμα, 
παρότι έφτασε μετέπειτα να έχει στόλο δεκαέξι 
πλοίων. 
Ήταν σεμνός άνθρωπος και χαμηλών τόνων: 
πάντα μου έλεγε, όταν με ρωτάνε για εκείνον, να 
λέω μόνο πως τον αγαπώ πολύ.
Πάντα με συμβούλευε να βρω έναν άνθρωπο που 
να δουλεύει στα βαπόρια, να τα αγαπά. Είχα έναν 
πατέρα μοναδικό, δεν υπήρχε άλλος σαν εκείνον. 

Από όσο καταλαβαίνουμε, ταξιδεύατε αρκετά με 
τον πατέρα σας. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία για 
εσάς εκείνη την εποχή; 

Όπως σας προείπα, ο πατέρας μου ταξίδευε πολύ 
στο εξωτερικό στο πλαίσιο των νεοναυπηγήσεων 
της Konkar. Θυμάμαι όμως ότι δεν ήταν παντού 
εύκολα τα επιχειρηματικά ταξίδια για μια γυναίκα 
εκείνη την εποχή. Με αφορμή ένα επιχειρηματι-
κό ταξίδι στην Ιαπωνία, μας έκαναν θυμάμαι ένα 
μεγάλο τραπέζι. Στο δείπνο θα παρευρισκόταν 
ο πατέρας μου και όλοι οι συνεργάτες του, ενώ 
εγώ ήμουν η μόνη γυναίκα. Πήγα να μπω στην 
αίθουσα όπου βρισκόταν η τραπεζαρία και τρεις 
άνθρωποι ξεκίνησαν να μου τονίζουν ότι δεν 
μπορούσα να βρίσκομαι εκεί γιατί είμαι γυναίκα. 
Τους είπα ότι: «Εγώ θέλω να πάω όπου πηγαίνει 
και ο πατέρας μου, και ο πατέρας μου μπήκε σε 
αυτή την αίθουσα. Σας ευχαριστώ για την τιμή 
που μου κάνετε να είμαι η τελευταία που θα με 
υποδεχτείτε έτσι». Δεν μπορούσα να φανταστώ 
ότι θα μου απαγορευόταν η είσοδος κάπου επει-
δή ήμουν γυναίκα.

Σε επαφή με τα Ναυτικά Χρονικά ήρθατε  
λόγω της ενασχόλησης του πατέρα σας  
με τη ναυτιλία; 

Όταν ζούσε ακόμη ο πατέρας μου, κάθε δύο 
εβδομάδες παραλαμβάναμε το περιοδικό, το 
οποίο και διάβαζε ανελλιπώς. Πριν από πολλά 
χρόνια, όταν είχαμε γυρίσει από ένα επαγγελμα-
τικό ταξίδι στην Άπω Ανατολή, το πήρα πρώτη 
φορά στα χέρια μου. Είχα γνωρίσει πλέον και εγώ 
προσωπικά σημαντικές προσωπικότητες στον 
χώρο της ναυτιλίας και ήθελα να ενημερώνομαι 
για τον συγκεκριμένο κλάδο. Μέχρι τότε διάβαζα 
μόνο βιβλία, έπειτα ξεκίνησα να διαβάζω και το 
περιοδικό Ναυτικά Χρονικά.
Θέλω να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη 
και τις από καρδιάς ευχαριστίες μου για την πολύ 

“
Πάντα προσπαθούσα να βοηθήσω όσους 
είχαν ανάγκη οικονομική αλλά και τους 
νέους ανθρώπους. Γι’ αυτό δημιουργήθηκε 
και το Κωνσταντοπούλειο στην περιοχή  
της Νέας Ιωνίας.

”

Στιγμιότυπο από την Τελετή Θεμελίωσης της Σπουδαστικής Εστίας «Αλίκη Περρωτή»  
στο Perrotis College.



όμορφη και ευγενική σκέψη του περιοδικού σας 
να με βραβεύσει για την κοινωνική μου προσφο-
ρά και ωφελιμότητα. Η τιμητική αυτή διάκριση 
αποκτά ιδιαίτερη σημασία για μένα, αφού προέρ-
χεται από ένα έντυπο που ασχολείται με θέματα 
της ναυτιλίας μας. Για την αγάπη και την εκτίμηση 
των συνανθρώπων μου είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων. 
Θερμότατες ευχαριστίες.

Θεωρείστε μία από τις μεγαλύτερες ευεργέτιδες 
της χώρας μας.  Λίγοι άνθρωποι μπορούν να 
πουν ότι έχουν προσφέρει όσα εσείς. 

Χάρη στον καταπληκτικό πατέρα μου, είχα την 

ευλογία να μπορώ να μοιραστώ αυτά που είχα. 
Πάντα προσπαθούσα να βοηθήσω όσους είχαν 
ανάγκη οικονομική αλλά και τους νέους ανθρώ-
πους. Γι’ αυτό δημιουργήθηκε και το Κωνσταντο-
πούλειο στην περιοχή της Νέας Ιωνίας. Ήταν 
μια περιοχή που είχε ανάγκη ένα νοσοκομείο, γι’ 
αυτό και αποφάσισα να κάνω αυτή τη δωρεά τη 
δεκαετία του 1980. Έτσι, οικοδομήθηκε ένα  πολυ-
ώροφο κτίριο, που εξοπλίστηκε με τα καλύτερα 
μηχανήματα, τα πιο σύγχρονα εκείνη την εποχή. 
Προσπαθώ, όσο μπορώ, να βοηθάω όποτε μου 
το ζητάνε και έχει κάποια ανάγκη το νοσοκομείο.
Άλλωστε, κι εγώ σε νεαρή ηλικία πρόσφερα εθε-
λοντικά τις υπηρεσίες μου σε νοσοκομείο εδώ 
στην Αθήνα. 
Καμιά φορά το αποκαλώ και «δεύτερο σπίτι» μου, 
έχουμε φοβερή σχέση με τους ανθρώπους που 
εργάζονται στο νοσοκομείο. Έχω βοηθήσει και την 
Αμερικανική Γεωργική Σχολή στη Θεσσαλονίκη, 
ιδρύοντας το Perrotis College στη μνήμη του συζύ-
γου μου, Δημήτρη Περρωτή. Με την πάροδο των 
ετών έχουμε καταφέρει να εξοπλίσουμε το ίδρυμα 
αυτό με εκπαιδευτικό κέντρο, μια υπερσύγχρονη 
βιβλιοθήκη και σπουδαστική εστία για τους φοιτη-
τές. Είμαι πολύ περήφανη για το επίπεδο σπουδών 
που προσφέρουν και τη μόρφωση και την κατάρτι-
ση που αποκτούν όσα νέα παιδιά σπουδάζουν εκεί. 

Φύγαμε από το σπίτι της κ. Περρωτή έχοντας 
γνωρίσει και συζητήσει με μία από τις σπουδαιό-
τερες προσωπικότητες που έχουν γεννηθεί στην 
Ελλάδα και έχουν κάνει τα πάντα για να την ευερ-
γετήσουν. 
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Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια της ανακαινισμένης πτέρυγας του χειρουργικού τομέα του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών.

Το bulk carrier «Aliki Perrotis», διαχείρισης της Konkar.



Η ψηφιοποίηση του αρχείου των τευχών από το 1931 έως το 1983
είναι μια ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Ευγενίδου

marechron.eu

Αποκτήστε ελεύθερη πρόσβαση
στo ψηφιακό αρχείο των Ναυτικών Χρονικών
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O κ. Γιάννης Σαραντίτης μιλά εφ’ όλης της ύλης στα Ναυτικά Χρονικά για τις 
προοπτικές της ναυλαγοράς των bulkers, τις σύγχρονες απαιτήσεις ενασχόλησης 
με τη ναυτιλία και τα σημεία σύγκλισης και απόκλισης των ναυτιλιακών κοινοτήτων 
του ευρωπαϊκού Βορρά και Νότου. Ο κ. Σαραντίτης σχολιάζει ακόμη τις 
πρωτοβουλίες και τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας που κάθε 
ναυτιλιακή εταιρεία οφείλει να αναλαμβάνει, αλλά και την κατάσταση στην αγορά 
ακινήτων σήμερα.

Κάθε ναυτιλιακή εταιρεία 
οφείλει να διακατέχεται  
από μια αυξημένη ευαισθησία 
για την κοινωνία

Οι συνθήκες της προσφοράς και της ζήτησης 
ευνοούν τη ναυλαγορά των πλοίων μεταφοράς 
ξηρού φορτίου το 2021. Για ποιους λόγους 
θεωρείτε ότι καταγράφεται αυτή η αξιοσημείωτη 
άνοδος και πώς βλέπετε να διαμορφώνονται οι 
ναύλοι έως το τέλος του έτους; 

Η ζήτηση για τις μεταφορές πρώτων υλών είναι 
άμεσα συνδεδεμένη με την ανάκαμψη του διε-
θνούς εμπορίου. Πρόσφατα ο ΟΟΣΑ αναθε-
ώρησε προς τα επάνω τις προβλέψεις του για 
την ανάπτυξή του, στο 5,8% για φέτος και στο 
4,4% για το 2022, απόρροια της επανεκκίνησης 
της οικονομίας και των 2,8 δισ. εμβολιασμένων. 
Το γεγονός ότι η επιστήμη προχωρεί με ταχείς 
ρυθμούς στην αντιμετώπιση της πανδημίας και 
στη σταδιακή απομόνωσή της έχει ευεργετικά 
αποτελέσματα στους ναύλους των φορτηγών 
πλοίων, αφού εντείνεται η ζήτηση πρώτων υλών. 
Με γνώμονα τα ανωτέρω και με την παραδοχή 
των περιορισμένων ναυπηγήσεων, εκτιμώ ότι τα 
επίπεδα των ναύλων θα διατηρηθούν σε πολύ 
ικανοποιητικά επίπεδα έως το τέλος της χρονιάς.

Θεωρείτε ότι οι τύποι bulkers μεσαίας 
χωρητικότητας μπορούν να εξασφαλίσουν ένα 
σταθερό ισοζύγιο ναύλων για μια ναυτιλιακή 
επιχείρηση μεσαίου μεγέθους που συχνά 
βάλλεται από τις διακυμάνσεις της αγοράς; 

Τα φορτηγά πλοία μεσαίου μεγέθους έχουν μεγα-
λύτερη ευελιξία στις θαλάσσιες μεταφορές, λόγω 
των διαστάσεών τους, που τα καθιστά ικανά να 
προσεγγίζουν περισσότερους λιμένες, αλλά και 
της μεγαλύτερης γκάμας φορτίων που μεταφέ-
ρουν. Τα πλοία με αυτά τα χαρακτηριστικά απο-
τελούν πιο συντηρητική επενδυτική προσέγγιση. 

Το 2021 καταγράφεται σημαντική αύξηση στις 
αγοραπωλησίες second-hand bulk carriers. H 
second-hand αγορά αποτελεί μια ελκυστικότερη 
επιλογή έναντι των παραγγελιών νεότευκτων εν 
μέσω σημαντικών προκλήσεων για τον κλάδο; 

Ενόψει των διλημμάτων που τίθενται για καθαρά 
τεχνικούς λόγους (όπως είναι η οριοθέτηση των 
εκπομπών αερίων ή η επιλογή του καυσίμου που 



πρόκειται να επιλεγεί για την πρόωση των μηχα-
νών των πλοίων), όπως και των περιορισμών στην 
εξασφάλιση ανταγωνιστικής χρηματοδότησης, η 
διάθεση για την παραγγελία νεότευκτων φορτη-
γών πλοίων παραμένει ισχνή. Η επιλογή αγοράς 
second-hand πλοίων τους τελευταίους μήνες του 
2020 και τους πρώτους μήνες της τρέχουσας χρο-
νιάς αποτέλεσε εξαιρετική επενδυτική ευκαιρία. 
Πλέον είμαι επιφυλακτικός, καθότι οι αξίες τους 
έχουν αυξηθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα. 

Σημαντικός αριθμός αναλυτών και ναυτιλιακών 
οικονομολόγων υποστηρίζουν ότι στο κοντινό 
μέλλον οι εταιρείες διαχείρισης μικρού αριθμού 
πλοίων δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν στις 
νέες απαιτήσεις της αγοράς. Σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις σας, ποιος θεωρείτε ότι είναι ο 
ενδεδειγμένος αριθμός πλοίων προκειμένου 
μια εταιρεία διαχείρισης bulkers να εξασφαλίζει 
μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακας και 
συνεπακόλουθα μεγαλύτερα ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα; 

Είναι γεγονός ότι οι απαιτήσεις στη διαχείριση 
των πλοίων έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευ-
ταία χρόνια. Θεωρώ ότι μια εταιρεία που διαχει-

ρίζεται λιγότερα από οκτώ πλοία είναι δύσκολο 
να αντεπεξέλθει ανταγωνιστικά στις αυξημένες 
αυτές απαιτήσεις, λόγω του υπερβάλλοντος 
κόστους και της δυσκολίας επίτευξης οικονομιών 
κλίμακας σε πολλούς τομείς.

Ανήκετε στη νεότερη γενιά σύγχρονων 
επιχειρηματιών στον χώρο της ναυτιλίας. 
Θεωρείτε ότι η θάλασσα αποτελεί ακόμα και 
σήμερα μια ελκυστική επενδυτική επιλογή; Για 
ποιο λόγο θεωρείτε ότι αρκετοί επενδυτές 
που εισήλθαν στον ναυτιλιακό στίβο, χωρίς 
τις απαραίτητες γνώσεις ή εμπειρίες, δεν 
κατάφεραν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις 
της αγοράς; 

Η ναυτιλιακή δραστηριότητα χρειάζεται σωστό 
προγραμματισμό και σταδιακή επένδυση των 
διαθέσιμων κεφαλαίων σε διαφορετικές συνθή-
κες αγοράς, που επιτρέπουν την αποτελεσμα-
τικότερη διασπορά επιχειρηματικού κινδύνου. 
Χρειάζεται συνεχή εγρήγορση και προσαρμογή 
στις νέες συνθήκες, και αυτό συνεπάγεται έμπει-
ρο και ικανό προσωπικό. Η επένδυση πρέπει 
να είναι μακροχρόνια και απαιτεί πολλές φορές 
οικονομική υποστήριξη από εμάς τους πλοιο-
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κτήτες, κάτι το οποίο πολλές φορές έρχεται σε 
αντίθεση με κάποιους που προβαίνουν σε βεβια-
σμένες κινήσεις, ιδίως όταν κινούνται με γνώμονα 
και μόνο την επίτευξη γρήγορων αποδόσεων.

Η πρόσφατη κοινή ανακοίνωση της ΕΕΕ και 
της Ένωσης Σουηδών Εφοπλιστών δημιουργεί 
πλέον την αίσθηση ότι οι ναυτιλιακοί οίκοι 
έχουν περισσότερα σημεία σύγκλισης παρά 
διαφοροποίησης. Από την εμπειρία σας, σε ποια 
ζητήματα μπορούν οι ναυτιλιακές κοινότητες του 
ευρωπαϊκού Βορρά και Νότου να συνεργαστούν; 

Η συνεργασία των ναυτιλιακών κοινοτήτων επι-
βάλλεται για την προστασία κοινών στόχων, 
πάντοτε σε σύμπλευση με τις κατευθύνσεις διε-
θνών οργανισμών, όπως ο ΙΜΟ. Αντιμετωπίζου-
με κοινούς κινδύνους και προκλήσεις, όπως το 
καίριο πρόβλημα της επάνδρωσης των πλοίων 
και της δυσκολίας εύρεσης κατάλληλων ναυτικών, 
αλλά και προβλήματα αποσυντονισμού, όπως η 
διαφορετική προσέγγιση για τη λήψη μέτρων 
προστασίας του περιβάλλοντος μεταξύ ΕΕ, του 
ΙΜΟ και άλλων οργανισμών και καμιά φορά επι-
φέρουν το εντελώς αντίθετο αποτέλεσμα από 
το προσδοκώμενο. Η ναυτιλία χρειάζεται κοινή 
πολιτική για καίρια θέματα και επιβάλλεται να 
γίνει προσπάθεια σύγκλισης, μιας και οι θαλάσ-
σιες μεταφορές έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία.

Η W Marine αναλαμβάνει πρωτοβουλίες 
Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας. Με ποια 
κριτήρια επιλέγετε να υποστηρίξετε δράσεις με 
θετικό κοινωνικό αντίκτυπο; 

Η W Marine, όπως και κάθε ναυτιλιακή εταιρεία, 
οφείλει να διακατέχεται από μια αυξημένη ευαι-
σθησία για την κοινωνία κατά τη διάρκεια του 
μεταφορικού έργου που εκτελεί. Από τις κύριες 
πολιτικές της εταιρείας είναι αυτή της προστασί-
ας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, όπου λαμβά-
νονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την αποφυ-
γή ρύπανσης. Το ίδιο ισχύει και για τις συνθήκες 
διαβίωσης και τον χώρο εργασίας των ναυτικών, 
όπου φροντίζουμε να υπερέχει η ασφάλεια και να 
προσφέρονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και 
εγκαταστάσεις. Σε επίπεδο κοινωνικής προσφο-
ράς, υποστηρίζουμε συλλογικές δραστηριότητες 
που αποσκοπούν στην ανακούφιση συμπολιτών 
μας, όπως οι δράσεις της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ που επι-
μελείται η ΕΕΕ, αλλά και μέσω οικονομικής ενί-
σχυσης ιδρυμάτων και κοινωνικών φορέων αλλη-
λεγγύης. Πιστεύουμε επίσης στην ευγενή άμιλλα 
του αθλητισμού και υποστηρίζουμε δύο Έλληνες 
αθλητές που πρόκειται να διαγωνιστούν στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Βλέπετε να διαφοροποιείται το επιτυχημένο 
μοντέλο διοίκησης των ελληνικών ναυτιλιακών 
εταιρειών που εφάρμοσαν οι προηγούμενες 
γενιές εν μέσω των νέων ραγδαίων τεχνολογικών 
εξελίξεων; 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας συμβάλλει στην αρτιό-
τερη και πιο άμεση ενημέρωση των δρώμενων 
πάνω σε ένα πλοίο, αλλά δεν μπορεί να αντικατα-
στήσει τον ανθρώπινο παράγοντα. Η μεταφορά 
αρμοδιοτήτων και εξουσιών από το πλοίο στο 
προσωπικό ξηράς ενέχει αρκετούς κινδύνους 
και δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται αβία-
στα και χωρίς σχέδιο. Το μοντέλο διαχείρισης 
των ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών βασίζεται 
σε πυλώνες ναυτοσύνης, εγρήγορσης, ευελιξίας 
και προσαρμοστικότητας, και έχει αποδείξει την 
αποτελεσματικότητά του σε βάθος χρόνου. 

Ο όμιλός σας έχει εισέλθει δυναμικά και στην 
αξιοποίηση ακινήτων. Ποια είναι η κατάσταση 
της αγοράς σήμερα και σε ποιες περιοχές 
βλέπετε ότι αναπτύσσεται μεγάλη επενδυτική 
ζήτηση; 

Η εταιρεία μου W Real Estate δραστηριοποιείται 
στον χώρο των ακινήτων από το 2005. Το χαρτο-
φυλάκιο των ακινήτων της αποτελείται από εμπο-
ρικά ακίνητα, με αξιόπιστους μισθωτές, καθώς 
και από σειρά τουριστικών ακινήτων σε ελληνικά 
νησιά και άλλες παραθαλάσσιες περιοχές. Θεω-
ρώ πως οι πολυτελείς παραθεριστικές κατοικίες 
σε επιλεγμένες περιοχές παρουσιάζουν και τώρα, 
αλλά και για τα επόμενα χρόνια, μεγάλη ζήτηση 
και θα αποδώσουν σημαντικές υπεραξίες.

“
Η ναυτιλιακή δραστηριότητα 
χρειάζεται σωστό 
προγραμματισμό και 
σταδιακή επένδυση των 
διαθέσιμων κεφαλαίων 
σε διαφορετικές συνθήκες 
αγοράς, που επιτρέπουν την 
αποτελεσματικότερη διασπορά 
επιχειρηματικού κινδύνου.

”



Η έκθεση «Crossing Rivers» της Λάρας 
Σταφυλοπάτη, σε επιμέλεια της θεωρητικού τέχνης 
Μαρίας Γιαγιάννου, απαρτίζεται από περίπου είκοσι 
πίνακες που αφηγούνται την ιστορία του νερού και 
της συναρπαστικής του συνάντησης με το φως. 
«Στους τοίχους της έκθεσης θα παρακολουθήσουμε 
καρέ καρέ το βλέμμα του φωτός να διαθλάται στην 
επιφάνεια του καμβά μέχρι εν τέλει να ενσωματωθεί 
κι εκείνο στο έργο τέχνης. Τα υδάτινα τοπία της 
Λάρας Σταφυλοπάτη –ροζ, μπλε, κίτρινα, πράσινα, 
σε ροή, σε στάση ή σε στρόβιλο– αιχμαλωτίζουν 
το βλέμμα του θεατή, όπως η μυθολογική λίμνη 
καθηλώνει το είδωλο του Ναρκίσσου. Εκεί που 
διασταυρώνονται τα ποτάμια του χρώματος, 
ο διαβάτης πρέπει να επιλέξει τον δρόμο του. 
Διασχίζοντας την επιφάνεια, αφήνει πίσω το είδωλό 
του και προχωρά σε μια νέα γνωριμία με το φως  
και το χρώμα που ο ίδιος περιέχει», σημειώνει  
η επιμελήτρια. Περισσότερα για την έκθεση και 
για τη σχέση της τέχνης με τη θάλασσα στη 
συνέντευξη που μας παραχώρησε παρακάτω  
η Λάρα Σταφυλοπάτη.

Η έκθεση θα εγκαινιαστεί την Πέμπτη 19 Αυγούστου στο Art 
Space/Studio 265 στην Πάρο (επαρχ. οδός Παροικιάς-Νάου-
σας, 300 μ. μετά τον κόμβο Νάουσας-Λευκών). Ο χώρος λει-
τουργεί υπό τη διεύθυνση της Άννας Κοντολέων και συστεγά-
ζεται με το αρχιτεκτονικό γραφείο των Βαζαίου Πετρόπουλου, 
Δημήτρη Καρέλη, Νίκου Χατζηδήμου και Χρήστου Σμύρνη. 
Σκοπός αυτής της συνύπαρξης είναι ο δημιουργικός διάλογος 
ανάμεσα στις εικαστικές τέχνες και την αρχιτεκτονική, πάντα 
σε συνδυασμό με την ανάδειξη της υψηλής αισθητικής και της 
αρμονικής συμπόρευσης τουρισμού και πολιτισμού. Η έκθεση 
θα διαρκέσει έως τις 30 Αυγούστου.Θ
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Η καλλιτεχνική 
δημιουργία συντηρεί 
την επαγγελματική 
μου ζωή
Συνέντευξη της Λάρας Σταφυλοπάτη,  
Executive Director της Byzantine Maritime Corporation και Εικαστικού,  
στον Ηλία Μπίσια
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Πολλοί νέοι έχουν σπουδάσει Καλές Τέχνες και 
στη συνέχεια διάγουν μια επιτυχή πορεία στο 
επιχειρείν. Σε ποια σημεία της επαγγελματικής 
σας πορείας νιώθετε ότι σας έχουν βοηθήσει  
οι καλλιτεχνικές σας σπουδές; 

Η τέχνη με έχει βοηθήσει να κρατήσω μια ισορ-
ροπία και στην επιχειρηματική μου πορεία. Η μία 
πλευρά εξισορροπεί την άλλη. Με άλλα λόγια, 
επιχειρώ επειδή δημιουργώ και δημιουργώ επει-
δή επιχειρώ. Πρώτα απ’ όλα, η Ιστορία της Τέχνης 
με βοήθησε να βάζω τα πράγματα σε context 
και να βλέπω τη μεγάλη εικόνα. Έπειτα, συγκε-

κριμένες δεξιότητές μου, που έχουν καλλιεργη-
θεί μέσω της καλλιτεχνικής δημιουργίας, είναι 
η επίλυση τεχνικών προβλημάτων και η εύρεση 
πρακτικών λύσεων. Επίσης, την έννοια της ποι-
κιλομορφίας, του diversity, τη βρίσκει κανείς σε 
μεγάλο βαθμό στην τέχνη. Αυτό με ενδιαφέρει 
πολύ, ακριβώς επειδή η επιχειρηματική ζωή μου 
χαρακτηρίζεται από έντονη ποικιλομορφία, όπου 
εναλλάσσονται η ναυτιλία, τα χρηματοοικονομικά 
και το real estate. Η τέχνη λειτουργεί σαν στα-
θερός σύμβουλος και βοηθός μου στη ναυτιλία 
και τούμπαλιν. 

Ελάχιστοι έχουν υπάρξει οι επιχειρηματίες της 
ναυτιλίας που έχουν καταφέρει να ασχοληθούν 
συστηματικά με ένα αντικείμενο που απαιτεί 
τόσο βαθιά προσήλωση. Πώς έχετε καταφέρει 
να εξισορροπήσετε την επαγγελματική σας ζωή 
με το προσωπικό σας πάθος για καλλιτεχνική 
δημιουργία; 

Η καλλιτεχνική δημιουργία συντηρεί την επαγ-
γελματική μου ζωή. «Δώστε μου μια εξίσωση να 
λύσω!» θυμάμαι να λέω κάποια στιγμή την εποχή 
που σπούδαζα τέχνη. Είχα νιώσει ότι μου χρειαζό-
ταν μια εξισορρόπηση. Το ένα τροφοδοτεί το άλλο 
λοιπόν.  Δεν θέλει κόπο αυτή η εξισορρόπηση, είναι 
αυτόματη για μένα. Σίγουρα όμως απαιτεί χρόνο.

Το έργο σας φαίνεται να επηρεάζεται από  
τις σπουδές σας, από τους δασκάλους σας,  
αλλά και από τα ερεθίσματα που είχατε.  
Η οικογενειακή σας παράδοση και οι 
αναμνήσεις σας από το θαλασσινό στοιχείο 
αποτυπώνονται στο έργο σας; 

Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς, αφού όλη μου η 
ζωή είναι στη θάλασσα. Το μάτι ανοίγει στη θάλασ-
σα, το μυαλό ανοίγει στη θάλασσα. Η θάλασσα 
σου δίνει τον ορίζοντα. Έτσι και στην τελευταία 
μου δουλειά, που παρουσιάζεται φέτος το καλο-
καίρι στην Πάρο, η πρώτη μου επιρροή ήταν το 
νερό. Ήταν κατά τη διάρκεια της καραντίνας στις 
Σπέτσες που αποφάσισα, κοιτώντας τη θάλασσα, 
να περάσω την επιφάνεια των έργων μου με ρητί-
νη, που η γυαλάδα της παραπέμπει στη διαφάνεια 
του νερού. 

Τα έντονα και φωτεινά χρώματα είναι έκδηλα 
στη ζωγραφική σας. Τι σημαίνουν για εσάς το 
ελληνικό φως και η ελληνική θάλασσα ως πηγή 
έμπνευσης για την τέχνη σας; 

Το φως και η θάλασσα της Ελλάδας είναι ό,τι 
ωραιότερο υπάρχει. Δεν μπορεί να το αποτυπώ-
σει καμία φωτογραφία, κανένας πίνακας. Για μένα 
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δεν είναι συνειδητή πηγή έμπνευσης, με καθο-
δηγεί χωρίς να το ελέγχω, έρχεται από μέσα. 
Εξάλλου, δεν κάνω θαλασσογραφίες, η θάλασσα 
εμφανίζεται με δικούς της τρόπους στους πίνα-
κές μου – and it works in mysterious ways! 

Η «έκθεση» (ή η έντονη προβολή) ενός 
καλλιτέχνη εμπεριέχει την έννοια του ρίσκου και 
της κριτικής. Πώς αντιλαμβάνεστε εσείς τον όρο 
«έκθεση» σε έναν χώρο τελείως διαφορετικό 
από το ναυτιλιακό επιχειρείν; 

Ακριβώς επειδή ισχύει το πρώτο σκέλος της 
ερώτησης, δηλαδή το ρίσκο και η κριτική εμπε-

ριέχονται στη διαδικασία της έκθεσης τόσο του 
έργου όσο και του ίδιου του καλλιτέχνη, γι’ αυτό 
και καθυστέρησα τόσο να κάνω έκθεση (επίσημα 
και δημόσια) στην Ελλάδα. Να πούμε όμως ότι η 
έκθεση, εκτός από ρίσκο, είναι και μια πρόκλη-
ση για εξέλιξη, να βγει κανείς από την comfort 
zone του – τόσο ο δημιουργός όσο και ο θεατής 
φυσικά.

Πολλοί στη βιομηχανία συζητούν το ζήτημα 
της ίσης προώθησης των δύο φύλων σε θέσεις 
ευθύνης. Υπάρχουν φωνές που υποστηρίζουν 
ότι πιθανώς η πολιτική ορθότητα να υπερισχύει 
της αξιοκρατίας. Πιστεύετε ότι η ποσόστωση 
των δύο φύλων στο εργασιακό περιβάλλον είναι 
ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση; 

Το φύλο για μένα είναι ζήτημα δευτερεύον, σε σχέ-
ση με τις ικανότητες ενός ανθρώπου στον χώρο 
της εργασίας του. Ίσως παλιότερα οι γυναίκες να 
είχαν μια πιο έντονη ορμή, λόγω του συστηματι-
κού τους παραγκωνισμού στην Ιστορία, να απο-
δείξουν την αξία τους. Τώρα αυτό έχει μάλλον 
εξομαλυνθεί. Στο γραφείο μας, πάντως, έχουμε 
περισσότερες γυναίκες από άνδρες, καθαρά λόγω 
ικανοτήτων των συγκεκριμένων ατόμων.

Έχοντας συζητήσει για την ισορροπία μεταξύ 
ναυτιλίας και τέχνης, ποια είναι η αγαπημένη σας 
εικαστική επιρροή και ποια η φυσιογνωμία της 
ναυτιλίας που σας έχει εμπνεύσει περισσότερο; 

Ως προς τα εικαστικά, έχω ιδιαίτερη αγάπη στην 
Αμερικανίδα ζωγράφο Georgia O’Keeffe. Στα 
ναυτιλιακά, οι φυσιογνωμίες που με έχουν καθο-
ρίσει είναι ο πατέρας μου, Μάριος Σταφυλοπά-
της, και ο θείος μου, Φραγκίσκος Σταφυλοπάτης. 
Ο πατέρας μου είναι εκείνος που μου έμαθε, με 
πολλή αγάπη, να βάζω μακροπρόθεσμους στό-
χους, να τολμώ, να ρισκάρω και πρωτίστως να 
βρίσκω λύσεις – ο ίδιος είναι ιδιαίτερα εύστρο-
φος και επινοητικός και νιώθω απέναντί του απέ-
ραντη ευγνωμοσύνη. Όσο για το κομμάτι της 
αισθητικής, και αυτό από εκείνον το κληρονόμη-
σα. Όπως μου αποκάλυψε πρόσφατα, παλιότερα 
ζωγράφιζε και ο ίδιος, διακρίθηκε μάλιστα για 
το ταλέντο του στο σχολείο, αφού ήταν ο πρώ-
τος της τάξης του στη ζωγραφική. Παράλληλα, 
ο θείος μου, με τον οποίο συνεργάζομαι στενά 
εδώ και δύο δεκαετίες, παραμένει, με το πάντα 
σύγχρονο και ανήσυχο πνεύμα του, καθημερινή 
πηγή έμπνευσης για μένα. Είναι ένας εξαιρετικά 
ανοιχτόμυαλος άνθρωπος, ο οποίος μου έχει 
διδάξει όσα ξέρει με μεγάλη αφοσίωση. Όπως 
καταλαβαίνετε, η σχέση μεταξύ ναυτιλίας και 
τέχνης είναι για μένα όντως στενή.
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Ε Π Α Ρ Χ Ι Α Κ Η  ΟΔΟ Σ  
Π Α ΡΟ Ι Κ Ι Α Σ -ΝΑΟ Υ Σ Α Σ
Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ  2 0 2 1

Χορηγός επικοινωνίας

2  -  1 5  Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Υ
Σ Υ Ν Ε Ι ΡΜΟ Ι
Ε Κ Θ Ε Σ Η  Γ Λ Υ Π Τ Ι Κ Η Σ  
Θ ΕΟΔ Ω Ρ Ο Υ  ΠΟ Κ ΑΜ Ι Σ Α  

1 7  -  3 0  Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Υ
C R O S S I N G  T H E  R I V E R
E Κ Θ Ε Σ Η  ΖΩ Γ Ρ ΑΦ Ι Κ Η Σ  
Λ Α Ρ Α Σ  Σ Τ ΑΦ Υ Λ ΟΠ Α Τ Η



Η ναυτιλία απαιτεί 
μια παγκόσμια 
δραστηριότητα και 
ένα πλαίσιο εμπορίου 
χωρίς διακρίσεις 

Ο κ. Yuichi Sonoda μιλά στα Ναυτικά 
Χρονικά για τα κριτήρια επιλογής 
διοικητικής έδρας των Ασιατών 
εφοπλιστών, τη συμβολή των άμεσων 
και έμμεσων κρατικών επιδοτήσεων 
για την ανταγωνιστικότητα των 
ασιατικών ναυτιλιακών εταιρειών και τις 
πρωτοβουλίες των ασιατικών λιμενικών 
αρχών για την επίλυση της κρίσης των 
αλλαγών πληρωμάτων. Ακόμη, εκφράζει 
την ανησυχία του για τις νομοθετικές 
πρωτοβουλίες της ΕΕ σε θέματα 
ναυτιλιακής πολιτικής και συζητά για 
τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή της Ασίας 
και τη μεγάλη εξάρτηση του θαλάσσιου 
εμπορίου και της ναυτιλίας από τις 
οικονομικές συνθήκες της Κίνας.

Συνέντευξη του Yuichi Sonoda, 
Γενικού Γραμματέα της Ένωσης Ασιατών Εφοπλιστών 
(Asian Shipowners’ Association – ASA), 
στον Γιάννη Θεοδωρόπουλο
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Πώς έχουν επηρεάσει οι γεωπολιτικές 
εντάσεις αλλά και οι κρατικές πολιτικές για 
την προσέλκυση ναυτιλιακών επενδύσεων τη 
διαμόρφωση των ναυτιλιακών κέντρων της 
Ασίας; Με ποια κριτήρια επιλέγουν τη διοικητική 
τους έδρα οι Ασιάτες εφοπλιστές; 

Η Ένωση Ασιατών Εφοπλιστών (ASA) δεν συζη-
τά εμπορικής φύσεως ζητήματα. Οι παραπάνω 
ερωτήσεις θα πρέπει να εξεταστούν και να αξι-
ολογηθούν σύμφωνα με τα εμπορικά κριτήρια 
κάθε μεμονωμένης ναυτιλιακής εταιρείας. Γενικά 
μιλώντας, κάποια παραδείγματα κριτηρίων επι-
λογής αποτελούν τα παρακάτω: σταθερότητα 
και προβλεψιμότητα του πολιτικού και νομικού 
συστήματος, φορολογικό σύστημα, επίσημη 
γλώσσα, γενικότερη οικονομική και εμπορική 
πολιτική κ.ά. 

Πόσο σημαντικές είναι οι άμεσες και έμμεσες 
κρατικές επιδοτήσεις για την ανταγωνιστικότητα 
των ασιατικών ναυτιλιακών εταιρειών και στόλων; 

Η ναυτιλία απαιτεί μια παγκόσμια δραστηριότη-
τα και ένα πλαίσιο εμπορίου χωρίς διακρίσεις. Η 
ΑSA υποστηρίζει την αρχή ενός περιβάλλοντος 
ανταγωνισμού χωρίς εμπόδια. Στο πλαίσιο αυτό 
θα διοργανώσουμε το Round Table με το ICS 

τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και ένα από τα κύρια 
θέματα συζήτησης, στα οποία θα εστιαστούμε, 
είναι πώς θα μετριάσουμε τον αντίκτυπο των 
πολιτικών προστατευτισμού μέσω της μείωσης 
των δασμολογικών και μη δασμολογικών περιο-
ρισμών.
Κύριοι ομιλητές, μεταξύ άλλων, θα είναι:
• Ένας υψηλόβαθμος policy maker σε θέματα 

εμπορίου από ασιατική χώρα.
• Ένας πρεσβευτής του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) ή μόνιμος 
αντιπρόσωπος στον ΠΟΕ από την Ασία.

• Ένας αντιπρόσωπος της Ένωσης Χωρών 
της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN). 

• Ένας αντιπρόσωπος της APEC/RCEP. 
• Ένας αντιπρόσωπος ασιατικής ναυτιλιακής 

εταιρείας. 

Παρά το γεγονός ότι η πανδημία απασχολεί την 
καθημερινότητα της παγκόσμιας ναυτιλιακής 
κοινότητας πάνω από έναν χρόνο, δεν 
έχει επιλυθεί ακόμη η κρίση των αλλαγών 
πληρωμάτων, ιδιαίτερα σε χώρες της Ασίας. 
Ποιες πρωτοβουλίες θα πρέπει να αναλάβουν  
οι τοπικές λιμενικές αρχές για τον περιορισμό 
της κρίσης; 

Η ASA χαιρετίζει την απόφαση της Γενικής Συνέ-



λευσης των Ηνωμένων Εθνών A/75/L37 που υιο-
θετήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο για την ανα-
γνώριση των ναυτικών ως key workers και καλεί 
όλες τις κυβερνήσεις να εφαρμόσουν την απόφα-
ση και να παράσχουν εμβόλια στους ναυτικούς. 
Οι ναυτικοί αυτή τη στιγμή είναι αναγκασμένοι 
να εργάζονται στη θάλασσα πέραν των συμβάσε-
ών τους και ενάντια στα όσα ορίζει η MLC 2006, 
υποστηρίζοντας την ίδια ώρα την παγκόσμια 
εφοδιαστική αλυσίδα.

Θεωρείτε ότι με τις υπάρχουσες διαθέσιμες 
τεχνολογίες οι στόχοι του ΙΜΟ με χρονικό 
ορίζοντα το 2050 είναι επιτεύξιμοι; Σας 
ανησυχούν νομοθετικές πρωτοβουλίες με 
περιφερειακό/τοπικό χαρακτήρα; 

Η ASA υποστηρίζει τις ενέργειες του ΙΜΟ προς 
το 2050 και ελπίζει ότι νέες τεχνολογίες και νέες 
ιδέες θα εμφανιστούν εν ευθέτω χρόνω. Ανησυ-
χούμε ιδιαίτερα για τις περιφερειακές/τοπικές 
κανονιστικές πρωτοβουλίες, καθώς τα πλοία ταξι-
δεύουν σε όλα τα λιμάνια του κόσμου και ως εκ 
τούτου θα πρέπει να ισχύουν παγκόσμια εφαρ-
μόσιμοι και ομοιογενείς κανονισμοί, οι οποίοι 
συμφωνούνται από τον ΙΜΟ.

Ποια θεωρείτε ότι είναι τα σημεία σύγκλισης 
και απόκλισης των Ασιατών εφοπλιστών με 
τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους σε θέματα 
περιβαλλοντικής πολιτικής; 

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ερώτηση, 
η ΑSA υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες του ΙΜΟ για 
τα ζητήματα μείωσης των εκπομπών CO2 και τη 
σύσταση αγορακεντρικών μέτρων (Market Based 
Measures) για τον περιορισμό των εκπομπών 
GHG. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ένα 
προσχέδιο Κανονισμού για την επέκταση του EU 
ETS στη ναυτιλία κατά τη διάρκεια του Ιουλίου, 

συμπεριλαμβανομένων και πλοίων νηολογημένων 
εκτός ΕΕ. H ΑSA θα αντιτεθεί σε περιφερειακούς 
κανονισμούς και κάνει έκκληση στην ΕΕ να ακο-
λουθήσει τις υιοθετημένες τροποποιήσεις της 
MARPOL Annex VI, που θα απαιτήσουν από όλα 
τα πλοία, συμπεριλαμβανομένων των υπαρχό-
ντων, να υπολογίζουν τον EEXI και να αξιολογούν 
τον CII για τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου. Οι νέοι κανονισμοί του ΙΜΟ θα 
ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου του 2023.

Παρά την ανάπτυξη της Νοτιοανατολικής 
Ασίας σε ναυτιλιακό κόμβο, τα φαινόμενα 
της πειρατείας και των ληστρικών επιθέσεων 
εξακολουθούν να αποτελούν έναν 
απρόβλεπτο παράγοντα για την ασφάλεια της 
ναυσιπλοΐας στην περιοχή. Ποιες κινήσεις 
έχετε δρομολογήσει για την πάταξη των 
συγκεκριμένων εγκλημάτων και γιατί τελικά 
καμία προσπάθεια δεν είχε έως τώρα τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα; 

H ASA συνεργάζεται στενά με το ReCAAP και το 
IFC, καθώς και με τις εθνικές αρχές ασφάλειας 
στην περιοχή. Γνωρίζουμε ότι η κατάσταση γύρω 
από τέτοιου είδους περιστατικά έχει βελτιωθεί τα 
τελευταία χρόνια και θα συνεχίσουμε να διατη-
ρούμε σε εγρήγορση τα μέλη μας. 

Θεωρείτε ότι σταδιακά θα μειωθεί η 
υπερεξάρτηση της ζήτησης για θαλάσσιες 
μεταφορές από την Κίνα και θα αναδυθούν  
νέοι ναυτιλιακοί κόμβοι, όπως για παράδειγμα  
η Ινδία; Πόσο θα επηρεάσει επίσης η ανάπτυξη 
σιδηροδρομικών δικτύων από την Ασία προς 
την Ευρώπη τη ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα 
στην ευρύτερη περιοχή; 

Διατυπώνεται η άποψη ότι η ναυτιλία δεν μπορεί 
να δημιουργήσει ζήτηση, αλλά αποτελεί επιταχυ-
ντή του εμπορίου. Προς το παρόν βλέπουμε ότι 
συνεχίζει να υπάρχει μια έντονη και δραστήρια 
ζήτηση για θαλάσσια μεταφορική υπηρεσία από 
και προς την Κίνα, ωστόσο θα πρέπει να παρα-
κολουθούμε τις παγκόσμιες εξελίξεις. Υπό το 
πρίσμα της σταθερότητας του παγκόσμιου εμπο-
ρίου, θα ήταν επιθυμητή μια διαφοροποίηση των 
πηγών εμπορίου.
Η ναυτιλία αποτελεί τον πλέον ενεργειακά αποδοτι-
κό και με το μικρότερο κόστος τρόπο μεταφοράς, 
ιδιαίτερα για μεγάλες ποσότητες/όγκους φορτίων 
σε μακρινές αποστάσεις. Τα πλοία είναι ιδιαίτερα 
ευέλικτα να τροποποιούν τα δρομολόγιά τους από 
το σημείο Α στο σημείο Β όταν κρίνεται απαραί-
τητο. Το εμπορικό πλεονέκτημα της ναυτιλίας θα 
συνεχίσει να υπάρχει και στο άμεσο μέλλον.

“
Ανησυχούμε ιδιαίτερα για τις περιφερειακές/
τοπικές κανονιστικές πρωτοβουλίες για τη 
ναυτιλία, καθώς τα πλοία ταξιδεύουν σε όλα  
τα λιμάνια του κόσμου και ως εκ τούτου θα 
πρέπει να ισχύουν παγκόσμια εφαρμόσιμοι  
και ομοιογενείς κανονισμοί.

”
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Read more about Hull Skating Solutions on jointherevhullution.com

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

JOIN THE

REVHULLUTION

The HullSkater is a revolutionary onboard solution specially developed for  
proactive cleaning. Together with the premium antifouling SeaQuantum Skate, Jotun Hull 

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

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

approach is now in the final verification stage, in collaboration with leading industry partners.



Η εικόνα  
της Ναυτιλίας  
και του IMO  
πλήττεται  
(άδικα)

Πρόσφατα κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο ένα «ντοκιμαντέρ» 
που παρουσιάζει τη διαστρεβλωμένη εικόνα ότι οι 
πλοιοκτήτες, προκειμένου να μεγιστοποιούν τα κέρδη 
τους, δεν ενδιαφέρονται για το περιβάλλον, δεν πληρώνουν 
φόρους και έχουν στο τσεπάκι τους τον ΙΜΟ (τον ελέγχουν 
πλήρως δηλαδή), ώστε να μην αντιμετωπίζουν σοβαρή 
περιβαλλοντική νομοθεσία. Η εικόνα αυτή προέρχεται από 
ακραίες περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι οποίες, πρέπει 
να παραδεχτούμε, στον τομέα των δημοσίων σχέσεων 
υπερτερούν κατά πολύ της ναυτιλίας. Επίσης, πρέπει να 
παραδεχτούμε ότι είναι δύσκολο να απαντάς στον ακραίο 
καταγγελτικό λόγο έτσι ώστε να είσαι κατανοητός και 
πειστικός στο ευρύ διεθνές κοινό, που δεν γνωρίζει τίποτα 
από ναυτιλία. 

Οι δημιουργοί του «ντοκιμαντέρ», με το πρόσχημα ότι θέλουν να μάθουν 
την αλήθεια και να παρουσιάσουν μια αντικειμενική εικόνα, εξαπάτησαν 
εφοπλιστές και στελέχη της ναυτιλίας ώστε να τους παραχωρήσουν συνε-
ντεύξεις, από τις οποίες έκοψαν ό,τι δεν ταίριαζε στο, εκ των προτέρων 
γραμμένο, μονόπλευρο σενάριό τους – αυτό της κακής ναυτιλίας. (Προσω-
πικά απαντούσα σε ερωτήσεις τους επί μία ώρα και 30 λεπτά, καταρρίπτο-
ντας τα επιχειρήματά τους ένα ένα, αλλά μόνο ένα λεπτό παίχτηκε τελικά.) 
Φυσικά, το τι ισχυρίζεται ένα περιθωριακό ντοκιμαντέρ στο διαδίκτυο ίσως 
έχει μικρή βαρύτητα. Όταν όμως δημοσιογράφοι. βραβευμένοι με το βρα-
βείο Pulitzer, γράφουν άρθρα στους Times της Νέας Υόρκης, παρουσιάζο-
ντας μια παρόμοια διαστρεβλωμένη εικόνα, με τον IMO ως υποχείριο των 
ναυτιλιακών εταιρειών, τότε τα πράγματα σοβαρεύουν.
Αναφέρομαι στο άρθρο των New York Times της 3ης Ιουνίου 2021, με τον 
τίτλο «Tasked to Fight Climate Change, a Secretive UN Agency Does the 
Opposite», του δημοσιογράφου Matt Apuzzo, δύο φορές νικητή του βρα-
βείου Pulitzer στη δημοσιογραφία. Θα σταθώ σε μερικά σημεία του άρθρου.
Αναφέρει ότι στις συναντήσεις των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα, οι χώρες αντι-

Του Πάνου Ζαχαριάδη,  
Τεχνικού Διευθυντή της Atlantic Bulk  
Carriers Management Ltd.
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προσωπεύονται από υψηλόβαθμους 
πολιτικούς, ενώ αυτό δεν συμβαίνει 
στον ΙΜΟ, ο οποίος επιτρέπει στη βιο-
μηχανία και στους τεχνικούς συμβού-
λους να παίρνουν τον λόγο και να επη-
ρεάζουν καταστάσεις, και μάλιστα όλα 
αυτά κεκλεισμένων των θυρών.
Η αλήθεια: Φυσικά, στις συναντήσεις 
του ΟΗΕ COP για το κλίμα, όπου 
τίθενται οι στόχοι, τον λόγο έχουν 
υψηλόβαθμοι πολιτικοί. Όμως, ο 
ΙΜΟ είναι ο εξειδικευμένος τεχνικός 
οργανισμός για τη ναυτιλία. Φυσικά 
και θα εμπλακεί η βιομηχανία (ναυ-
πηγεία, διαχειριστές πλοίων, κατα-
σκευαστές μηχανών, κ.λπ.) μαζί με 
δεκάδες ΜΚΟ, περιβαλλοντικές και 
μη. Και φυσικά θα εμπλακούν οι ειδι-
κοί (experts), ώστε ο τελικός κανο-
νισμός να είναι ακριβής και εφικτός. 
Κλειστές πόρτες δεν υπάρχουν. Ο 
επιτετραμμένος Τύπος είναι πάντα 
εκεί (π.χ. Lloyd’s List) και αναφέρει τα 
πάντα, με μόνο περιορισμό την ανα-
φορά του ονόματος του ομιλούντος 
χωρίς την άδειά του (αλλά τα λεγόμε-

νά του και ο οργανισμός που εκπροσωπεί μπο-
ρούν να αναφερθούν και χωρίς την άδειά του). 
Αλλά ας δούμε μερικούς «αδελφούς» οργανι-
σμούς του ΙΜΟ, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ:
ICAO (International Civil Aviation Organization)
IMF (Ναι, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο)
WHO (World Health Organization – ΠΟΥ)
IAEA (International Atomic Energy Agency)
UNESCO, και πολλοί άλλοι
Το να ισχυρίζεται, λοιπόν, κάποιος ότι στον ΙΜΟ 
δεν πρέπει να λαμβάνουν μέρος ειδικοί και τεχνι-
κοί είναι σαν να λέμε ότι στον ΠΟΥ δεν πρέπει 
να συμμετέχουν γιατροί και λοιμωξιολόγοι ερευ-
νητές αν δεν είναι πολιτικοί, ούτε στο ΔΝΤ ειδι-
κοί οικονομολόγοι, παρά μόνο κυβερνητικοί.
Το άρθρο κατηγορεί τον ΙΜΟ ότι δεν «βιάζεται» να 
επιβάλει νομοθεσίες για τη μείωση των εκπομπών 
και, όταν το κάνει, οι κανονισμοί είναι πολύ ήπιοι.
Η αλήθεια: το τσουνάμι των ναυτιλιακών περι-
βαλλοντικών κανονισμών από τον ΙΜΟ το γνωρί-
ζουμε καλά εμείς οι άνθρωποι της ναυτιλίας. Για 
το θέμα της ταχύτητας στη συμφωνία ενός νέου 
κανονισμού υπάρχει μια ιδιαιτερότητα λόγω της 
φύσης της ναυτιλίας και μια δεύτερη ιδιαιτερότη-
τα λόγω του κανονισμού των Ηνωμένων Εθνών. 
Οι κανονισμοί του ΙΜΟ εγκρίνονται βασικά με 
κοινή αποδοχή (consensus), όπου 174 χώρες πρέ-
πει να συμφωνήσουν. Ο λόγος είναι ότι εύκολα τα 
πλοία θα μπορούσαν να υψώσουν τη σημαία των 

κρατών που καταψήφισαν τον κανονισμό και έτσι 
να αποφύγουν την εφαρμογή του, κάτι το οποίο 
φυσικά δεν είναι εφικτό για μια διεθνή βιομηχα-
νία όπως η ναυτιλία. Η δεύτερη ιδιαιτερότητα 
είναι η αρχή CBDR (Common But Differentiated 
Responsibility) των Ηνωμένων Εθνών, όπου οι 
«αναπτυσσόμενες» χώρες έχουν το δικαίωμα να 
εφαρμόζουν ηπιότερα μέτρα από τις «ανεπτυγ-
μένες» χώρες.
O αρθρογράφος των New York Times κατηγορεί 
την Κίνα, τη Βραζιλία και την Ινδία ότι έφερναν 
προσκόμματα στις συζητήσεις των πρόσφατων 
περιβαλλοντικών κανονισμών. Φυσικά, θα απα-
ντούσα εγώ, αφού ο ίδιος ο κανονισμός των 
Ηνωμένων Εθνών τούς δίνει αυτό το δικαίωμα, 
δηλαδή να εφαρμόσουν τον όποιο κανονισμό 
διαμορφωμένο και με ηπιότερα μέτρα. Επειδή 
όμως ούτε αυτό είναι εφικτό στη ναυτιλία, λόγω 
της αλλαγής σημαίας του πλοίου προς αυτές τις 
χώρες, ο ΙΜΟ είναι αναγκασμένος να «πείσει» τις 
χώρες αυτές να προσχωρήσουν στον κανονισμό. 
Αυτό πολλές φορές απαιτεί αλλαγή τμημάτων 
του κανονισμού, προκειμένου να επιτευχθεί συμ-
βιβασμός με τις εν λόγω χώρες, με τους περι-
βαλλοντολόγους (ή την Ευρωπαική Ένωση) να 
κατηγορούν τότε τον ΙΜΟ για ήπιους ή μη φιλό-
δοξους κανονισμούς.
Το άρθρο κατηγορεί τις κυβερνήσεις κρατών, 
που επιτρέπουν σε συμβούλους από τη βιομη-
χανία (όπως η βραζιλιάνικη εταιρεία Vale, η Total 
της Γαλλίας, κ.λπ.) να είναι μέλη των αποστολών 
τους, και αναφέρει ειδικά τη Vale ως μία από τις 
πιο ρυπαίνουσες εταιρείες.
Η αλήθεια: Όσο μεγαλύτερο το πλοίο, τόσο πιο 
ενεργειακά αποδοτικό είναι, αντικαθιστώντας 
πολλά πλοία μικρότερου μεγέθους. Η Vale χτίζει 
τα μεγαλύτερα Ore Carriers, μεγέθους 400.000 
τόνων deadweight. Αν δεν είχε φωνή η Vale στον 
ΙΜΟ, αυτά τα πλοία δεν θα επιτρεπόταν να χτίζο-
νται λόγω του κανονισμού EEDI. Με τη μελέτη της  
Vale έγινε διόρθωση στον κανονισμό του EEDI.
Θα μπορούσα να σχολιάσω πολλά ακόμα σημεία 
του άρθρου, αλλά νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε 
την εικόνα που επικρατεί για τη ναυτιλία ακόμα 
και σε έγκριτους βραβευμένους δημοσιογρά-
φους. Η εικόνα (image) της ναυτιλίας στο ευρύ 
διεθνές κοινό πάσχει. Αυτό το γνωρίζουμε χρό-
νια τώρα και χρόνια συζητάμε πώς γίνεται να το 
αλλάξουμε. Μήπως να ενωθούν όλοι οι οργανι-
σμοί της βιομηχανίας (διαχειριστές πλοίων, ναυ-
πηγεία, νηογνώμονες, κ.λπ.) και να συνεισφέρουν 
χρήματα για να προσλάβουν τις καλύτερες εται-
ρείες δημοσίων σχέσεων του πλανήτη (Image 
Makers), ώστε ο απλός καταναλωτής να καταλά-
βει επιτέλους τα οφέλη της ναυτιλίας;







Επιμέλεια αφιερώματος: 
Γιάννης Θεοδωρόπουλος

Bulk carriers:  
Η επόμενη μέρα
Άνεμος αισιοδοξίας για τον κλάδο μετά  
τις πρωτόγνωρες συνθήκες της πανδημίας;
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Ο τελευταίος ενάμισης χρόνος θα 
μνημονεύεται (και) από τις ναυτιλιακές 
αγορές ως μια περίοδος συθέμελων 
αλλαγών στον τρόπο λειτουργίας 
και στην καθημερινότητα των 
διαχειριστριών εταιρειών. Αλλαγές 
πληρωμάτων, τροφοδοσίες και 
επισκευές πλοίων ήταν μόνο μερικά 
από τα ζητήματα που προέκυψαν και 
ακόμη συνεχίζουν να απασχολούν την 
κάθε εταιρεία μεμονωμένα αλλά και τη 
βιομηχανία συλλογικά.

Στο μέτωπο της ναυλαγοράς, τα πρόσημα είναι 
ανάμεικτα για τις επιμέρους αγορές, με τα πλοία 
μεταφοράς ξηρού φορτίου να καταγράφουν ασυ-
νήθιστα υψηλούς ναύλους το πρώτο εξάμηνο του 
2021. Ποιοι είναι οι λόγοι ανάτασης της συγκε-
κριμένης αγοράς εν μέσω τόσο σημαντικών προ-
κλήσεων και ποιες οι προοπτικές ενόψει; Πώς 
κατάφεραν οι εταιρείες διαχείρισης bulkers να 
ανταποκριθούν στις πρωτόγνωρες αυτές αλλαγές 
που επέφερε η πανδημία; Θα πρέπει οι εταιρείες 
του κλάδου να είναι ανά πάσα στιγμή προετοιμα-
σμένες για τέτοιου είδους εξωτερικά «σοκ»; Τα 
Ναυτικά Χρονικά παρουσιάζουν στις σελίδες που 
ακολουθούν τις απαντήσεις επιφανών εκπροσώ-
πων της ναυτιλιακής βιομηχανίας και αναλυτών 
στα παραπάνω ερωτήματα.



Από το δεύτερο 
τρίμηνο του 2021,  
η αγορά των bulk 
carriers διανύει  
μια περίοδο «too 
good to be true»
Αναφορικά με τις αιτίες της ανάκαμψης, όλοι 
διαβάζουμε διάφορες αναλύσεις, οι οποίες εξηγούν 
και αναλύουν τα περί προσφοράς και ζήτησης, που 
αναμφίβολα αποτελούν και τον οδηγό αυτής της 
κατάστασης. Έχουμε λοιπόν από τη μια μεριά μια 
πολύ συγκρατημένη κατασκευή νέων πλοίων, λόγω 
αμφιβολιών για τις νέες τεχνολογίες καυσίμων και 
λόγω κανονιστικού πλαισίου που θα επικρατήσει, και 
από την άλλη αυξημένη ζήτηση μετά την τεράστια 
συρρίκνωση λόγω του Covid-19. Ο ιός λέγεται 
Covid-19 και αισίως είμαστε στο 2021. Επιπλέον, 
τα containers ζουν μια περίοδο άνθησης που 
δεν θυμάμαι να έχω ξαναδεί και με τη σειρά τους 
τροφοδοτούν την αγορά των bulk carriers.

Tου Χρήστου Χατζηγεωργίου, 
Managing Director της Almi Marine Management SA
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Τα νούμερα που βλέπουμε είναι ψηλά. Τα έχου-
με ξαναδεί πολύ υψηλότερα στο παρελθόν, τη 
χρυσή εποχή του 2006-2008, και δεν χρειάζεται 
κάποιος να είναι ιδιαίτερα θρασύς για να τα ξανα-
ζητήσει.
Με τα ανωτέρω δεδομένα, κάποιος θα μπορούσε 
να ισχυριστεί: τέρμα οι στενοχώριες, όλα έχουν 
καλώς. Ωστόσο, πρέπει να διαχειριστούμε την 
παράμετρο που λέγεται ρίσκο και να το κάνου-
με έξυπνα. Αυτό είναι δύσκολο και διαφέρει από 
εταιρεία σε εταιρεία, καθώς εξαρτάται από τα 
εταιρικά δεδομένα, τις εκτιμήσεις για το εγγύς 
και μεσοπρόθεσμο μέλλον, καθώς και τη διάθεση 
ανάληψης ρίσκου.
Θυμάμαι, στην προηγούμενη χρυσή περίοδο του 
2006-2008, εταιρείες να πωλούν τα παλαιότερα 
πλοία τους σε αστρονομικές τιμές και ταυτόχρονα 
να παραγγέλνουν νέα πλοία, πληρώνοντάς τα ακρι-
βά μεν, αλλά φθηνότερα από τα παλαιότερα που 
είχαν πουλήσει. Με αυτόν τον τρόπο έγινε εκμο-
ντερνισμός και ίσως αύξηση του στόλου, χρησι-
μοποιώντας μέρος των κερδών που απέφερε η 
πώληση των παλαιοτέρων. Άλλες εταιρείες δού-
λεψαν τα πλοία στην αγορά spot, αποκομίζοντας 
σημαντικά κέρδη, μην πουλώντας όμως όταν οι 
αξίες ήταν αστρονομικές, απεμπολώντας έτσι την 
άμεση πραγματοποίηση σημαντικότατων κερδών. 
Κάποιες εταιρείες κλείδωσαν σε long term time 
charters με υψηλούς ναύλους, εκ των οποίων 
λίγες τελικά πληρώθηκαν μετά τον Σεπτέμβριο 
του 2008, όταν επήλθε το γκρέμισμα της αγοράς. 
Τέλος, αρκετές επένδυσαν τα κέρδη ή ακόμα και 
σημαντικά ίδια κεφάλαια σε αγορές μεταχειρι-
σμένων πλοίων και έχασαν το μεγαλύτερο μέρος 
της επένδυσής τους.
Οι μνήμες αυτές είναι ζωντανές και σήμερα. Μπο-
ρεί να είμαστε στο ξεκίνημα ενός super cycle ή 
να ξεκινήσει η πτώση πριν καν τυπωθεί αυτό το 
άρθρο. Ο Nicholas Snowdon της Goldman Sachs 
υποστηρίζει το πρώτο. Η τιμή του scrap, που 
πλησιάζει τα $600/ldt, μάλλον συνηγορεί σε αυτή 
την εκτίμηση, που υποστηρίζεται και από τον 
κανονισμό που θα μειώσει τη διαθέσιμη ισχύ και 
την ταχύτητά των περισσότερων bulk carriers, 
μειώνοντας έτσι το διαθέσιμο τονάζ.
Οι αβεβαιότητες και το ρίσκο που καλούμαστε 
να διαχειριστούμε είναι ίσως μεγαλύτερα από 
αυτά της προηγούμενης φοράς, διότι, επιπλέον 
των ανωτέρω παραμέτρων, οι λέξεις ECO και 
GREEN έχουν αποκτήσει άλλη βαρύτητα στην 
καθημερινότητα και στην πολιτική. Υπάρχει πλέ-
ον πίεση να αλλάξουν τα πράγματα, χωρίς αυτό 
να σημαίνει ότι θα αλλάξουν προς το καλύτερο 
τελικά για το περιβάλλον. Τα scrubbers π.χ. δεν 
νομίζω ότι έκαναν, κάνουν ή θα κάνουν καλό 
στο περιβάλλον. Ο IMO χαρακτηρίζεται από το 

«too little too late», συνεπώς η μόνη πρόβλεψη 
που μπορεί να αποτολμήσει κανείς είναι ότι πάλι 
θα κατασκευαστούν πλοία τα οποία αφενός θα 
έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής λόγω κανονι-
σμών, αφετέρου στη διάρκεια της ζωής τους θα 
πρέπει να υποστούν δαπανηρότατες μετασκευές, 
αμφιβόλου ποιότητας και αποτελεσματικότητας.
Η λύση της υποχρεωτικής σχεδίασης και κατα-
σκευής ηλεκτρικών πλοίων στα οποία η ηλεκτρική 
ενέργεια θα παρέχεται από power modules που 
θα μπορούν να αντικατασταθούν στη διάρκεια της 
ζωής του πλοίου μαζί τα modules καυσίμου, δημι-
ουργώντας έτσι τη δυνατότητα future proofing της 
επένδυσης, δεν έχει εισακουστεί στα διάφορα 
events όπου το έχω θέσει ως πρόταση.
Κλείνοντας, δεν μπορεί να πει κανείς: τέρμα οι 
στενοχώριες, όλα έχουν καλώς. Ωστόσο, το 
να ζούμε μια καλή αγορά είναι ένα πολύ ωραίο 
δώρο, το οποίο πρέπει να απολαύσουμε χωρίς 
γκρίνιες, για όσο διαρκέσει.
Ταυτόχρονα, η κάθε εταιρεία, ανάλογα με το 
ρίσκο που είναι διατεθειμένη να πάρει και τις 
βλέψεις για το μέλλον, πρέπει να λάβει υπόψη το 
ιστορικό προηγούμενο και να χαράξει τη μελλο-
ντική της πορεία.



Η ευελιξία και η εφευρετικότητα είναι 
απαραίτητα εφόδια για την επιβίωση 
στη ναυτιλιακή αγορά
Ο κ. Αδαμάντιος Κατσαμπής συζητά για τις εμπειρίες και 
τις προκλήσεις που επέφερε η πανδημία στις διαχειρίστριες 
εταιρείες πλοίων, τις στρατηγικές που ακολουθούν σε 
περιόδους καλής ναυλαγοράς, τον αντίκτυπο της εκλογής 
Μπάιντεν στο θαλάσσιο εμπόριο ξηρών φορτίων και τις 
προοπτικές της Ινδίας και της Αφρικής στην αγορά του dry. 

Συνέντευξη του Αδαμάντιου Κατσαμπή, 
Commercial Manager της Eurobulk LTD, 
στον Γιάννη Θεοδωρόπουλο

Ποιες είναι οι εμπειρίες και τα lessons 
learned της πανδημίας στη λειτουργία  
μιας ναυτιλιακής εταιρείας; 

Οι εμπειρίες είναι πολλές και για αρκετούς από 
εμάς πρωτόγνωρες, συνεπώς τέτοιες καταστά-
σεις σίγουρα έχουν και μια διάσταση επιμορφω-
τική. Πολλές από αυτές δεν περιορίζονται στη 
ναυτιλία, αλλά είναι κοινές στις περισσότερες 
επιχειρήσεις.
Κατ’ αρχάς εφαρμόστηκε σε μεγάλη έκταση το 
μέτρο της τηλεργασίας. Μάθαμε να μιλάμε με 
τους συναδέλφους μας μέσω zoom, meets κ.λπ., 
ακόμα και αν είμαστε στο ίδιο γραφείο, και να 
δουλεύουμε με λιγότερο χαρτί και περισσότερα 
ηλεκτρονικά αρχεία. Οργανώσαμε τον χρόνο και 
τη μέθοδο εργασίας, ώστε να είμαστε περισσότε-
ρο αποδοτικοί, χωρίς να έχουμε φυσική παρου-
σία στον χώρο εργασίας μας.
Η σημασία της υγείας και της ασφάλειας των 
πληρωμάτων και των υπαλλήλων του γραφείου 
γίνεται ακόμα πιο προφανής. Παράλληλα μάθαμε 
να εφαρμόζουμε πιο αυστηρούς κανόνες υγιει-
νής, κάποιους από τους οποίους καλό θα ήταν να 
κρατήσουμε και μετά την πάροδο της πανδημίας.
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Λόγω της δυσκολίας μετακινήσεων ατόμων και μεταφοράς υλικών, δημιουρ-
γήθηκαν πολλαπλά εμπόδια σε καθημερινές διαδικασίες. Μάθαμε λοιπόν 
ακόμα καλύτερα (όσοι από εμάς δεν είχαν εμπεδώσει) να προγραμματίζου-
με τις κινήσεις μας νωρίτερα και να γίνουμε πιο εφευρετικοί στην εξεύρεση 
λύσεων. Κάποια από τα καθημερινά operations που έγιναν πιο περίπλοκα 
είναι:

• Αλλαγές πληρωμάτων. Με διαφορετικούς κανονισμούς όχι μόνο 
από λιμάνι σε λιμάνι αλλά και από τη μία εβδομάδα στην επόμενη 
για τη μετακίνηση ανθρώπων, το θέμα της αντικατάστασης των 
πληρωμάτων έγινε ένα πολύπλοκο παζλ. Προέκυψε η ανάγκη για 
παρεκτροπές από την προγραμματισμένη πορεία των πλοίων και 
καθυστερήσεις, κάτι που οι ναυλωτές δεν αντιμετωπίζουν με καθόλου 
θετικό πνεύμα, καθότι έχει άμεσο οικονομικό αντίκτυπο στο κόστος 
εκμετάλλευσης του πλοίου που πληρώνουν για να έχουν στη 
διάθεσή τους. Προκύπτουν καθημερινά διαφωνίες, καθότι κάποια 
λιμάνια, π.χ. της Αυστραλίας, πιθανόν να επιβάλουν detention σε 
πλοία που έχουν πληρώματα που έχει λήξει η σύμβασή τους και δεν 
έχουν αντικατασταθεί, συγχρόνως όμως οι ναυλωτές δεν δέχονται 
την παρεκτροπή από το προγραμματισμένο δρομολόγιο για να 
μπορέσουν να γίνουν αλλαγές.

• Εμπορική εκμετάλλευση. Με κανονισμούς καραντίνας σε 
κάποια λιμάνια σε πλοία που προέρχονται από λιμάνια με υψηλή 
μολυσματικότητα, το πρόγραμμα των πλοίων τροποποιείται για την 
αποφυγή καθυστερήσεων. Δημιουργούνται περιοχές υψηλού ρίσκου, 
όπου πολλοί εφοπλιστές αρνούνται να περιλάβουν στο δρομολόγιο, 
με αποτέλεσμα τα ναύλα να διαφοροποιούνται και με ένα νέο 
κριτήριο.

• Προγραμματισμός επισκευών. Όχι μόνο κάποια λιμάνια με 
επισκευαστικές βάσεις μπαίνουν σε κόκκινες ζώνες και κάποια 
αρνούνται να δεχτούν πλοία που προέρχονται από περιοχές 
υψηλού ρίσκου, αλλά και η μετάβαση επιθεωρητών (τόσο από 

τους διαχειριστές όσο και από τους 
νηογνώμονες ή τις σημαίες) γίνεται από 
δύσκολη έως μερικές φορές αδύνατη. 
Παράλληλα, οι ημερομηνίες λήξης των 
πιστοποιητικών δεν έχουν ιδιαίτερα 
περιθώρια ελαστικότητας, οπότε 
δημιουργούνται αδιέξοδα. Βλέπουμε πλέον 
και το φαινόμενο να γίνονται επιθεωρήσεις 
εκ του μακρόθεν, με τεχνικά μέσα.

• Προγραμματισμός άλλων πιστοποιήσεων. 
Ομοίως, υπάρχει η δυσκολία για 
την επιβίβαση επιθεωρητών πάσης 
προελεύσεως, καθότι τα πλοία πλέον 
επιθεωρούνται από πληθώρα οργανισμών 
και τεχνικών.

• Παράδοση ανταλλακτικών και εφοδίων. 
Με τις συνεχείς αλλαγές στο δρομολόγιο 
του πλοίου για να εξυπηρετηθούν τα 
ανωτέρω, έχει γίνει δύσκολος και ο 
προγραμματισμός αποστολών εφοδίων και 
ανταλλακτικών. Πολλές φορές υπάρχουν 
και επιπλέον καθυστερήσεις σε αυτές τις 
αποστολές λόγω τοπικών κανονισμών.

Οι διαχειρίστριες εταιρείες θα πρέπει 
εφεξής να μάθουν να ζουν με την υψηλή 
μεταβλητότητα της ναυλαγοράς και την 
αβεβαιότητα που ενδέχεται να επιφέρουν 
στη λειτουργία τους «σοκ» όπως της 
πανδημίας; 

Οι ναυτιλιακές εταιρείες παραδοσιακά έχουν 
μάθει να λειτουργούν σε ένα περιβάλλον συνε-
χώς μεταβαλλόμενο και με αβέβαιη πρόβλεψη 
του μέλλοντος. Η ευελιξία και η εφευρετικότητα 
είναι απαραίτητα εφόδια για την επιβίωση στη 
ναυτιλιακή αγορά. Επομένως, τέτοιου είδους 
«σοκ» είναι διαχειρίσιμα, καθότι δημιουργούν 
κοινά εμπόδια σε όλους και λύσεις βρίσκονται και 
διαδίδονται γρήγορα.
Όσον αφορά όμως το κομμάτι της ναυλαγοράς, 
βιώνουμε μια μεγάλη δομική αλλαγή τα τελευταία 
είκοσι χρόνια. Παραδοσιακά, η αγορά του ξηρού 
φορτίου είχε έναν μεγάλο κατακερματισμό, με 
συνέπεια οι ενέργειες του κάθε κέντρου αποφά-
σεων να επηρεάζουν λίγο το επίπεδο της ναυλα-
γοράς. Καμία εταιρεία ή ναυλωτής δεν μπορούσε 
να επηρεάσει την αγορά σημαντικά και για μεγά-
λο χρονικό διάστημα. Η Κίνα όμως εξελίχθηκε 
σε μια οικονομία που εμπλέκεται σε πάνω από το 
ένα τρίτο της διακίνησης πρώτων υλών και τελι-
κών προϊόντων παγκοσμίως. Συγχρόνως είναι και 
μια οικονομία που σε μεγάλο βαθμό ελέγχεται 
κεντρικά, αν όχι άμεσα, τότε σίγουρα έμμεσα. Οι 
αποφάσεις της κυβέρνησης της Κίνας να μποϊ-
κοτάρει τα σιτηρά της Αμερικής ή το κάρβουνο 



της Αυστραλίας μπορεί να δημιουργούν ζημιά 
στις ιδιωτικές εταιρείες που εμπορεύονται τα 
ανωτέρω, αλλά η συμμόρφωση στα μέτρα αυτά 
είναι σχεδόν καθολική. Έτσι, βλέπουμε ότι με 
κάθε απόφαση της κυβέρνησης της Κίνας που 
επηρεάζει τις εισαγωγές, η ναυλαγορά ανεβαίνει 
ή πέφτει σημαντικά σε μικρό χρονικό διάστημα. 
Ευτυχώς, η ναυτιλιακή μεταφορά είναι μια δευτε-
ρογενής υπηρεσία, που προκύπτει από την ανά-
γκη μεταφοράς φορτίων και όχι αυτόνομα. Έτσι, 
δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα χειραγώγη-
σής της σε ευρεία κλίμακα, γιατί η ανάγκη της 
προέρχεται από την κίνηση άλλων αγορών.
Έχουμε λοιπόν μια ναυλαγορά που δεν ανταπο-
κρίνεται μόνο στη συνολική προσφορά και ζήτη-
ση πλοίων (όπως σε μεγάλο βαθμό γινόταν μέχρι 
το 2000), αλλά και σε επιμέρους αυξομειώσεις 
της ζήτησης με βάση τις πολιτικές της Κίνας και 
των εμπορικών εταίρων της. Στον συνηθισμένο, 
λοιπόν, ναυτιλιακό κύκλο που προκύπτει από την 
καθυστέρηση της προσαρμογής της προσφοράς 
πλοίων στη ζήτηση προστίθεται μια διαφορετική 
περιοδικότητα, πολύ πιο άμεση και κινητική. Η 
υψηλότερη βραχυχρόνια μεταβλητότητα της αγο-
ράς νομίζω, λοιπόν, ότι είναι κάτι με το οποίο θα 
πρέπει να μάθουμε να ζούμε τα επόμενα χρόνια.

Ποια η στρατηγική που ακολουθούν οι 
εταιρείες διαχείρισης bulk carriers σε 
περιόδους καλής απόδοσης της ναυλαγοράς 
όπως αυτή που διανύουμε εντός του 2021; 

Παραδοσιακά, στην ελληνική πλοιοκτησία η 
συνετή διαχείριση υπαγόρευε συγκέντρωση 
κεφαλαίων στην καλή αγορά και επενδύσεις στην 
κακή. Ο μέρμηγκας και ο τζίτζικας του Αισώπου 
νομίζω ακόμη διδάσκουν και στις μέρες μας. 
Πιστεύω αξεπέραστη ήταν η απάντηση ενός από 
τους μεγαλύτερους και πιο επιτυχημένους Έλλη-
νες εφοπλιστές όταν ρωτήθηκε το 2008 γιατί δεν 

χτίζει πλοία όταν όλοι οι άλλοι έβαζαν παραγγε-
λίες ακόμα και σε ανύπαρκτα ναυπηγεία. Είχε πει: 
« Όλοι αυτοί που βλέπετε να χτίζουν πλοία, για 
εμένα χτίζουν!». Εννοώντας ότι αρμάδα πανάκρι-
βων παραγγελιών στην καλή αγορά νομοτελειακά 
θα πωλούνταν σε χαμηλές τιμές στην κρίση που 
θα ακολουθούσε.
Φυσικά, εμπλέκονται πολλοί παράγοντες στα 
επενδυτικά σχέδια μιας ναυτιλιακής και κάθε 
εταιρεία έχει ιδιαίτερα ερωτήματα να απαντήσει, 
οπότε δεν υπάρχει μία μόνο σωστή απάντηση για 
όλους. Αλλά γενικά στην καλή αγορά φροντίζου-
με να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια εμπορικού χρό-
νου του πλοίου (downtime), εφόσον ο χρόνος 
κοστίζει ακριβά, και να συγκεντρώσουμε κεφά-
λαια. Στην κακή αγορά προέχει η ελαχιστοποίηση 
των εξόδων και είναι καιρός για νέες επενδύσεις.

Για ποιους λόγους θεωρείτε ότι παρατηρείται 
μια ανομοιόμορφη –σε σχέση με τη ζήτηση– 
ανάπτυξη της προσφοράς bulk carriers παρά 
τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και τις 
μεγάλες προκλήσεις της ναυτιλιακής αγοράς; 

Η άποψη ότι ζούμε μια τεράστια τεχνολογι-
κή αλλαγή στην ενέργεια πρόωσης των πλοίων, 
ανάλογη της μετάβασης από τα πανιά στο κάρ-
βουνο και από αυτό στο πετρέλαιο, έχει αρχίσει 
πλέον να γίνεται παραδεκτή ευρέως. Όχι μόνο 
το απαιτεί ο κόσμος, αλλά έχει ήδη εκφραστεί 
εμμέσως πλην σαφώς στους υπάρχοντες διεθνείς 
ναυτιλιακούς κανονισμούς. Στην εποχή μας, όμως, 
οι ταχύτητες αλλαγής είναι συνεχώς αυξανόμε-
νες και οι απαιτούμενες προσαρμογές δεν έχουν 
ακόμη προλάβει να λάβουν χώρα. Χρειάζεται 
ακόμα μεγάλη προσπάθεια και επένδυση στην 
έρευνα και στην ανάπτυξη βιώσιμων εναλλακτι-
κών ενεργείας πριν καταλήξουμε ποιο θα είναι το 
καύσιμο του μέλλοντος.
Από την άλλη μεριά, η ναυπήγηση νέων πλοίων 
απαιτεί τεράστια κεφάλαια και οι λάθος επιλο-
γές σε εποχές αλλαγής μπορούν να είναι κατα-
στροφικές. Η αβεβαιότητα αυτή είναι ισχυρό 
αποτρεπτικό κίνητρο από το να προχωρήσει μια 
ναυτιλιακή εταιρεία σε ναυπήγηση πλοίων. Με τα 
δεδομένα της σημερινής ναυλαγοράς, τόσο στο 
ξηρό φορτίο όσο και στα containers, θα περιμέ-
ναμε μεγάλη αύξηση στις παραγγελίες, ιδιαίτερα 
όταν γνωρίζουμε ότι η οικονομική ζωή των παλαι-
ότερων πλοίων του υπάρχοντος στόλου μάλλον 
θα είναι συντομότερη απ’ ό,τι θα ήταν σε παρελ-
θούσες εποχές. Οι επερχόμενοι κανονισμοί θα 
δώσουν ισχυρά κίνητρα για την πρόωρη απόσυρ-
ση των πιο ενεργοβόρων πλοίων.
Η δυναμική λοιπόν της επερχόμενης ανανέωσης 
υποβόσκει και αναπτύσσονται οι δυνάμεις που θα 

“
Λόγω της δυσκολίας μετακινήσεων ατόμων και 
μεταφοράς υλικών, δημιουργήθηκαν πολλαπλά 
εμπόδια σε καθημερινές διαδικασίες. Μάθαμε 
λοιπόν ακόμα καλύτερα (όσοι από εμάς δεν είχαν 
εμπεδώσει) να προγραμματίζουμε τις κινήσεις 
μας νωρίτερα και να γίνουμε πιο εφευρετικοί 
στην εξεύρεση λύσεων. 

”

66

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: BULK CARRIERS



οδηγήσουν σε ναυπηγική επανάσταση στα χρόνια που έρχο-
νται. Για να ξεκινήσει όμως η διαδικασία, θα πρέπει να απαντη-
θεί πρωταρχικά το ερώτημα για το ποια θα είναι η οικονομικά 
και περιβαλλοντολογικά βιώσιμη μορφή ενέργειας που θα χρη-
σιμοποιηθεί και δευτερευόντως από πού θα αντληθούν τα απαι-
τούμενα κεφάλαια για την ανανέωση του στόλου, ένα τεράστιο 
εγχείρημα.

Τα τελευταία χρόνια, οι Έλληνες επενδύουν σε νεότερα, 
μεγαλύτερα και τεχνολογικά προηγμένα πλοία. Για 
ποιους λόγους θεωρείτε ότι λαμβάνει χώρα μια τέτοια 
αλλαγή στρατηγικής; 

Ανέκαθεν οι Έλληνες ήταν πρωτοπόροι στον τομέα της ναυτι-
λίας. Αυτό ήταν αναγκαίο καθότι η Ελλάδα ούτε μεγάλη εμπο-
ρική παρουσία είχε στον παγκόσμιο χάρτη για να υποστηρίξει 
με φορτία τον ελληνικό στόλο, ούτε την οικονομική δυνατότη-
τα να επιδοτήσει τον τομέα αυτόν. Οι Έλληνες εφοπλιστές δεν 
είχαν εναλλακτική από το να είναι άκρως ανταγωνιστικοί στον 
χώρο τους και να μπορούν να ξεπερνούν τον ανταγωνισμό σε 
συχνά αντίξοες συνθήκες. Φυσιολογικό λοιπόν βλέπω το να 
πρωτοπορούν και εδώ οι Έλληνες, συνεχίζοντας τη νοοτροπία 
και την πρακτική που τους εκτίναξε στην κορυφή της παγκό-
σμιας ναυτιλίας. Δεν πιστεύω ότι πρόκειται για αλλαγή στρα-
τηγικής αλλά για προσαρμογή της στα σημερινά δεδομένα, 
εκφράζοντας με έμφαση τη μεγάλη ικανότητα προσαρμογής 
που έχει αναπτύξει στα χρόνια η ελληνική ναυτιλιακή κοινότη-
τα. Όπως είπαμε πιο πάνω, ζούμε μια τεράστια αλλαγή, που 
θα δημιουργήσει ευκαιρίες αλλά και μεγάλα ρίσκα.

Θεωρείτε ότι η εκλογή Μπάιντεν τελικά επηρεάζει 
το εμπόριο από και προς τις ΗΠΑ και τις ναυτιλιακές 
αγορές;

Δεν υπάρχει νομίζω πλέον αμφιβολία ότι οι πολιτικές της 
κυβέρνησης Τραμπ οδήγησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες σε 
πορεία εμπορικής απομόνωσης με τα μέτρα προστατευτι-
σμού και επιδοτήσεων που εφάρμοσαν. Το κόστος αυτών 
των μέτρων πέφτει στους ώμους του μέσου πολίτη των ΗΠΑ 
είτε με μορφή πιο ακριβών τιμών λόγω δασμών είτε με μορφή 
φόρων για να χρηματοδοτηθούν οι επιδοτήσεις. Τα τελευταία 
δύο χρόνια διακυβέρνησης Τραμπ, που αυτές οι πολιτικές 
ήταν πιο έντονες, σημειώθηκε πτώση στο διεθνές εμπόριο 
των ΗΠΑ, ιδιαίτερα (όσον αφορά τη ναυτιλία) στις εξαγωγές 
σιτηρών. Η κυβέρνηση Μπάιντεν φαίνεται να αντιστρέφει αυτή 
την τάση και οι συνέπειες θα είναι, νομίζω, θετικές τόσο για 
την αμερικανική οικονομία όσο και για τις ναυτιλιακές αγορές. 

Για ποιους, κατά τη γνώμη σας, λόγους θεωρείτε ότι η 
Ινδία και η Αφρική δεν διαδραματίζουν ακόμη τόσο 
σημαντικό ρόλο στην αγορά του dry όσο ανέμεναν 
αναλυτές και κύκλοι της αγοράς; 

Η προσμονή ότι η Ινδία και η Αφρική θα διαδραματίσουν άμε-
σα πρωταγωνιστικό ρόλο στις παγκόσμιες αγορές προκύπτει 
από μια απλοϊκή αναφορά στους μεγάλους πληθυσμούς που 
κατοικούν εκεί. Όμως, εκτός από τη μεγάλη πληθυσμιακή 
αγορά, η οικονομική ανάπτυξη απαιτεί και άλλους παράγοντες 
για να δημιουργηθεί και προφανώς κάποιοι από αυτούς λεί-
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πουν στις συγκεκριμένες αγορές. Στις ανεπτυγμέ-
νες οικονομικά χώρες, οι συνήθειες του κόσμου 
αλλάζουν σχετικά γρήγορα και η προσαρμογή σε 
νέες συνήθειες είναι καθημερινότητα. Στην Ινδία 
και στην Αφρική, όμως, όπου το μορφωτικό επί-
πεδο είναι χαμηλό και η καθημερινή ζωή πολύ πιο 
απλή, οι άνθρωποι αφενός δεν είναι τόσο δεκτι-
κοί στην αλλαγή και αφετέρου δεν έχουν μεγάλες 
οικονομικές δυνατότητες να παρακολουθήσουν 
τις τεχνολογικές εξελίξεις.
Η Κίνα αναπτύχθηκε ραγδαία, με κινητήριο δύνα-
μη την εργατικότητα και την ισχυρή κινητοποίηση 
των χαμηλόμισθων, πάνω στην οποία βασίστηκε 
η ανάπτυξη της βιομηχανίας, των ναυπηγικών 
βάσεων, των υποδομών και σταδιακά όλη η οικο-
νομική δομή της χώρας. Επίσης, στην Κίνα, παρά 
την ισχυρή κρατική παρουσία, υπάρχουν ισχυρά 
μέτρα για την πάταξη της διαφθοράς στους κρα-
τικούς μηχανισμούς. Αντιθέτως, στην Ινδία υπάρ-
χει ένα πολύπλοκο κοινωνικό σύστημα, βασισμέ-
νο σε κάστες, όπου οι άνθρωποι που ανήκουν 
στα χαμηλότερα στρώματα πιστεύουν λόγω θρη-

σκείας ότι η θέση τους είναι εκεί, και έτσι δεν 
έχουν κίνητρο να προσπαθήσουν να βελτιώσουν 
το βιοτικό τους επίπεδο. Η διαφθορά δεν αφήνει 
την οικονομία να λειτουργήσει αποτελεσματικά, 
αποτρέπει τις ιδιωτικές επενδύσεις, ενώ οι χαμη-
λόμισθοι δεν έχουν πολλές φιλοδοξίες. Η απου-
σία βασικών υποδομών δεν βοηθάει την ανάπτυ-
ξη και η έλλειψη ανάπτυξης δεν επιτρέπει τη βελ-
τίωση των υποδομών. Έτσι, τα βήματα προόδου 
είναι αργά και με αρκετές παλινδρομήσεις. 
Χειρότερες συνθήκες διαφθοράς επικρατούν 
στην Αφρική, μια ήπειρο κατακερματισμένη πολι-
τικά, θρησκευτικά και φυλετικά, όπου οι εμφύ-
λιοι πόλεμοι και οι ενδημικές ασθένειες έχουν 
ταλαιπωρήσει πολλά κράτη επί μακρόν. Ιδιωτικές 
επενδύσεις γίνονται σε πολύ μικρότερη έκταση 
απ’ ό,τι θα ήταν δυνατόν και με στόχο περισσό-
τερο την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων για 
εξαγωγή παρά την ανάπτυξη της τοπικής οικο-
νομίας. Εξάλλου, μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες, 
πολλά από τα σημερινά κράτη ήταν αποικίες που 
ακόμη προσπαθούν να προσαρμόσουν τις διοι-
κητικές τους δομές. Σε αρκετές χώρες, η πλειο-
ψηφία του εγχώριου πληθυσμού δεν μετέχει σε 
μεγάλο βαθμό σε οικονομικά οφέλη και παραμέ-
νει σε επίπεδο φτώχειας, μερικές φορές λόγω 
της εκμετάλλευσης των ίδιων των κυβερνήσεων. 
Χωρίς ανεπτυγμένη μεσαία τάξη να υποστηρίξει 
την ανάπτυξη της οικονομίας με εγχώρια ζήτη-
ση (κάτι που η Κίνα πέτυχε μέσα σε είκοσι μόλις 
χρόνια), οι περισσότερες οικονομίες της Αφρικής 
κινούνται ακόμη σε βρεφικά στάδια ανάπτυξης.

“
Στον συνηθισμένο ναυτιλιακό κύκλο 
που προκύπτει από την καθυστέρηση της 
προσαρμογής της προσφοράς πλοίων στη ζήτηση 
προστίθεται μια διαφορετική περιοδικότητα, 
πολύ πιο άμεση και κινητική. Η υψηλότερη 
βραχυχρόνια μεταβλητότητα της αγοράς νομίζω, 
λοιπόν, ότι είναι κάτι με το οποίο θα πρέπει να 
μάθουμε να ζούμε τα επόμενα χρόνια. 

”
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Καμία διαφοροποίηση στις εμπορικές 
σχέσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων 
οικονομιών του πλανήτη

Είναι δελεαστικό για πολλούς να κατηγορούν τον 
προηγούμενο ένοικο του Λευκού Οίκου για όλα τα δεινά της 
ανθρωπότητος –από το προπατορικό αμάρτημα μέχρι την 
πανδημία–, αλλά δεν πιστεύω ότι η νίκη της κεντροαριστεράς 
στις ΗΠΑ είναι αυτό που διαμόρφωσε το σημερινό τοπίο 
στις ναυτιλιακές αγορές.

Tου Γιάννη Συρίγου, 
Chief Financial Officer της Iolcos Hellenic Maritime 
Enterprises Co. Ltd.

Πράγματι, επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ (και πιο συγκεκριμένα από τον 
Ιούλιο του 2018) επεβλήθησαν δασμοί στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ 
ΗΠΑ και Κίνας, δικαίως κατά τη γνώμη μου, αφού σκοπό είχαν να αντιμε-
τωπισθεί το εμπορικό έλλειμμα, που εν μέρει οφείλεται και σε αθέμιτες 
πρακτικές από την πλευρά της Κίνας (επιδοτήσεις προϊόντων χάλυβα και 
αλουμινίου, χειραγώγηση του νομίσματός της, κ.ά.), οι οποίες όντως επηρέ-
ασαν αρνητικά τη ναυλαγορά.
Ακολούθησε μια σειρά ανακοινώσεων/απειλών, αλλά και μέτρων (τελωνει-
ακών δασμών) από τις ΗΠΑ προς την Κίνα, όπως και αντίμετρων από την 
κινεζική πλευρά.
Η κορύφωση αυτού του εμπορικού πολέμου έλαβε χώρα την 1η Σεπτεμβρί-
ου του 2019, όταν οι ΗΠΑ προχώρησαν κανονικά στην από μηνών εξαγγελ-
θείσα απειλή τους για εφαρμογή δασμών σε εξ ανατολών εισαγωγές ύψους 
$125 δισ. (επιπλέον των όσων είχαν έως τότε επιβάλει).
Η πίεση από την πλευρά των ΗΠΑ φάνηκε να φέρνει τα επιθυμητά απο-
τελέσματα: στο πλαίσιο της συνόδου των G20, μετά από συνάντηση του 
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Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ, η Κίνα είχε 
ήδη δείξει σημάδια κόπωσης και αποφασίσθηκε 
προσωρινή ανακωχή. Ενδεικτικό της κόπωσης της 
Κίνας είναι το γεγονός ότι, λίγες ημέρες μετά την 
ανακωχή, προέβη σε μαζικές αγορές αμερικανικής 
σόγιας. Οι συζητήσεις που επακολούθησαν δεν 
έφεραν κάποιο αποτέλεσμα, και έτσι τον Μάιο του 
2019 η Ουάσιγκτον συνέχισε να «βομβαρδίζει» το 
Πεκίνο με νέες εξαγγελίες αλλά και νέα μέτρα.
Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού η κινεζική οικο-
νομία είχε κουραστεί περισσότερο απ’ ό,τι η 
οικονομία των ΗΠΑ (χαρακτηριστικά, το Q3 του 
2019 ο ρυθμός ανάπτυξής της ήταν ο χαμηλότε-
ρος από το 1992). Αυτό είχε ως επακόλουθο στις 
11 Σεπτεμβρίου 2019 η κινεζική πλευρά να ανακοι-
νώνει τα πρώτα μέτρα αποκλιμάκωσης του εμπο-
ρικού πολέμου, εξαιρώντας δεκαέξι είδη αμερι-
κανικών εισαγώγιμων προϊόντων από τους δικούς 
της δασμούς «ως δείγμα καλής θελήσεως λόγω 
της 70ής επετείου από την ίδρυση της ΛΔΚ», 
ενώ, μόλις δύο ημέρες αργότερα (13 Σεπτεμ-
βρίου 2019), ανακοίνωνε ότι θα εξαιρέσει και τις 
εισαγωγές σόγιας, χοιρινού και διαφόρων άλλων 
αγροτικών προϊόντων (που προφανέστατα, όπως 
άλλωστε βλέπουμε και σήμερα, έχει διακαώς 
ανάγκη). Η ισχυρότερη οικονομία του πλανήτη, 
με αποφασιστικές κινήσεις που καμία άλλη ηγε-
σία δεν είχε τολμήσει στο παρελθόν, είχε δείξει 
τα δόντια της, και έτσι η Κίνα αναγκάσθηκε να 
καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Έτσι, στις 11 Οκτωβρίου 2019, η Ουάσιγκτον 
ανακοινώνει ότι θα «καθυστερήσει» η προγραμ-
ματισμένη περαιτέρω εφαρμογή τελωνειακών 
δασμών 25-30% σε εισαγωγές ύψους $250 δισ., 
ενώ στις 15 Ιανουαρίου 2020, στον Λευκό Οίκο 
(αντιπροσωπευτικό της επικράτησης των ΗΠΑ;), 
οι δύο χώρες υπέγραψαν την πρώτη φάση μιας 
εμπορικής συμφωνίας – με ξεκάθαρο νικητή τις 
Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι εμφανές από το 
γεγονός ότι, στους επόμενους μήνες, τα βήματα 
αποκλιμάκωσης του πολέμου έγιναν σχεδόν απο-
κλειστικά από την πλευρά της Λαϊκής Δημοκρατί-
ας της Κίνας. Αναφέρω ενδεικτικά:
• Στις 15 Ιανουαρίου 2020, η Κίνα συμφωνεί 

να αγοράσει αμερικανικά προϊόντα επιπλέον 
αξίας $200 δισ. στην επόμενη διετία, με 
αντάλλαγμα την ακύρωση της εφαρμογής 
των προγραμματισμένων για τον Δεκέμβριο 
του 2020 δασμών από πλευράς ΗΠΑ.

• Στις 14 Φεβρουαρίου 2020, η Κίνα μειώνει 
κατά 50% τους δασμούς σε ανταλλακτικά 
αυτοκινήτων και γεωργικά προϊόντα που 
είχε καθιερώσει το 2019. Ταυτόχρονα 
καταργεί την απαγόρευση εισαγωγών 
πουλερικών από τις ΗΠΑ.

• Στις 12 Μαΐου 2020, η Κίνα πάλι ανακοινώνει 

εξαιρέσεις στην επιβολή δασμών σε επιπλέον 79 αμερικανικά 
προϊόντα.

• Στις 14 Μαΐου, η Κίνα επιτρέπει την εισαγωγή κριθαριού από τις ΗΠΑ.

Τέλος, αντιπροσωπευτικό της κατάστασης είναι ότι στις 14 Ιουλίου 2020 το 
αμερικανικό Υπουργείο Γεωργίας ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη έως τότε αγο-
ρά αμερικανικού καλαμποκιού από την Κίνα σε ημερήσια βάση (1,76 εκατ. 
τόνους). Να σημειωθεί ότι, έκτοτε, οι αντίστοιχες παραγγελίες έχουν κατά 
πολύ ξεπεράσει το «ρεκόρ» εκείνης της ημέρας: λίγους μήνες αργότερα, 
στις 29 Ιανουαρίου 2021, η Κίνα αγόρασε 2,1 εκατ. τόνους καλαμποκιού σε 
μία μόνο ημέρα!
Από τα παραπάνω γεγονότα, είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς ότι οι απο-
φασιστικές κινήσεις της τότε αμερικανικής ηγεσίας είχαν επιτύχει τον σκο-
πό τους, φρενάροντας για πρώτη φορά τις διεκδικήσεις του Πεκίνου για την 
παγκόσμια οικονομική (και ίσως όχι μόνο) κυριαρχία.
Άλλαξαν όμως πορεία οι ΗΠΑ με τη νίκη των Δημοκρατικών (οι οποίοι έως 
τότε καλούσαν επιμόνως τον πρόεδρο Τραμπ να αποσύρει τους δασμούς, 
παίζοντας έτσι –θεληματικά ή αθέλητα– το παιχνίδι των Κινέζων); Η απάντη-
ση είναι όχι: Στις 2 Δεκεμβρίου 2020, ο νικητής των εκλογών Τζο Μπάιντεν 
(προτού καν ακόμη ορκισθεί πρόεδρος) δηλώνει στους Times της Νέας 
Υόρκης ότι δεν θα προβεί σε άμεσες κινήσεις άρσης των δασμών που είχαν 
ήδη θεσπιστεί από τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του εμπορικού πολέμου. Στις 
18 Φεβρουαρίου 2021, η υπουργός Οικονομικών Janet Yellen ανακοινώνει σε 
συνέντευξή της στο δίκτυο CNBC ότι οι δασμοί που είχαν εισαχθεί από 
την κυβέρνηση Τραμπ θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι... νεωτέρας.
Επομένως, το συμπέρασμα είναι ότι τίποτε δεν άλλαξε στις εμπορικές σχέ-
σεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη με την εκλογή 
των κεντροαριστερών στις ΗΠΑ. Τα αίτια της απότομης και ισχυρής ανό-
δου της ναυλαγοράς πρέπει να αναζητηθούν αλλού και όχι στην αλλαγή 
ηγεσίας.



Δυναμική επάνοδος  
της ναυλαγοράς ξηρού φορτίου
Οι εκτιμήσεις μας για ένα δυνατό πρώτο μισό του έτους 
πράγματι επιβεβαιώθηκαν, με τα ναύλα που αποκόμισαν 
τα πλοία ξηρού φορτίου κατά το διάστημα τούτο να είναι 
εντυπωσιακά. Ο Baltic Dry Index έκλεισε το πρώτο μισό του 
2021 στις 3.383 μονάδες, σημειώνοντας θεαματική αύξηση της 
τάξης του 146%, συγκρινόμενος με την τιμή του δείκτη στις 
αρχές του έτους και αυξημένος κατά 88% σε σχέση με τις 
περσινές τιμές της ίδιας περιόδου, αποτυπώνοντας έτσι την 
ισχυρή ορμή που έλαβε η ναυλαγορά κατά το διάστημα αυτό.

Της Σέβης Κατέμογλου, 
Ιδρύτριας της EastGate Shipping

Ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία στα οποία κανείς 
στρέφεται στην προσπάθεια ανάλυσης της ναυ-
λαγοράς είναι η δυναμική προσφοράς και ζήτη-
σης του σιδηρομεταλλεύματος, το οποίο καλύ-
πτει περί τα τρία τέταρτα της απασχόλησης των 
μεγαλύτερων πλοίων τύπου Capesize. 
Η Κίνα, ως ο κύριος καταναλωτής σιδηρομεταλ-
λεύματος, επέδειξε εντυπωσιακή ζήτηση, κάτι 
που προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις τόσο 
στην τιμή του εμπορεύματος, το οποίο έχει 
εκτοξευτεί πάνω από τα US$200/t, όσο και στον 
συνολικό όγκο φορτίων (οι κινεζικές εισαγωγές 
αυξήθηκαν κατά 6%) και, συνεπώς, στα ναύλα των 
Capes, τα οποία κατά τον χρόνο συγγραφής του 
άρθρου εισπράττουν άνω των US$30.000 ημερη-
σίως κατά μέσο όρο.
Παρά την καλά ενορχηστρωμένη προσπάθεια της 
κινεζικής κυβέρνησης για περιορισμό της παρα-
γωγής χάλυβα καθώς και των εισαγωγών της πρώ-
της ύλης του σιδηρομεταλλεύματος, με απώτερο 
σκοπό τον έλεγχο της τιμής του εμπορεύματος 
και τη συνεπακόλουθη εξαγωγή συναλλάγματος, 
τούτο δεν φαίνεται να κατέστη δυνατό. 
Τα δημοσιονομικά πακέτα στήριξης της κινεζι-
κής οικονομίας στον απόηχο της πανδημίας και 
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η υψηλή κατανάλωση χάλυβα ενίσχυσαν περαιτέ-
ρω τη ζήτηση σιδηρομεταλλεύματος, ενώ παράλ-
ληλα η ισχυρή τιμή του εμπορεύματος αύξησε 
σημαντικά τα περιθώρια κέρδους των εταιρειών 
εξόρυξης, οι οποίες είχαν ένα επιπλέον κίνητρο 
να αυξήσουν την παραγωγή τους. 
Η βραζιλιάνικη Vale, για παράδειγμα, πρόσφατα 
ανακοίνωσε αύξηση της παραγωγικής της ικανό-
τητας για το 2021 στους 350 εκατ. τόνους. Αυτό 
θα μπορούσε να ληφθεί ως ένα ευοίωνο σημάδι 
για το μέλλον της ναυλαγοράς στο δεύτερο μισό 
του έτους, καθώς οι βασικές αρχές εποχικότη-
τας ορίζουν πως ο όγκος θαλάσσιας μεταφοράς 
των βραζιλιάνικων φορτίων προς την Κίνα είναι 
οπισθοβαρής προς το τέλος του έτους, κάτι που 
αναμένεται να αυξήσει τη ζήτηση σε όρους τονο-
μιλίων και πιθανότατα να ενισχύσει τους ναύλους 
των Capesize πλοίων. 
Στον αντίποδα, ο περιορισμός έκδοσης των λεγό-
μενων «special bonds» στην Κίνα, καθώς και η 
σχετική μείωση σε ειδικούς δείκτες που καταμε-
τρούν επενδύσεις, δραστηριότητα σε υποδομές 
και βιομηχανικούς κλάδους, καθώς και παραγωγή 
τελικών προϊόντων (όπως ο χάλυβας), έχουν αρχί-
σει να δείχνουν ήπια σημάδια υπαναχώρησης, τα 
οποία ωστόσο δεν είναι επί του παρόντος ανη-
συχητικά, καθώς συνεχίζουν να βρίσκονται αρκετά 
πάνω από τον ιστορικό μέσο όρο.
Ενισχυτική της ναυλαγοράς των μεγαλύτερων 
πλοίων Capesize, καθώς και των μεσαίας κλά-
σης Panamax (τα οποία απολαμβάνουν κέρδη 
σε υψηλά δεκαετίας), είναι η αυξανόμενη ζήτηση 
άνθρακα. Είναι αλήθεια πως πολύς λόγος γίνε-
ται για τον περιορισμό επενδύσεων σε εγκατα-
στάσεις με χρήση άνθρακα και την ταυτόχρονη 
ενίσχυση των φιλικότερων προς το περιβάλλον 
εναλλακτικών πηγών ενέργειας. 
Παρ’ όλα αυτά, σε μεσοπρόθεσμο πλάνο, η ζήτη-
ση άνθρακα των δύο μεγαλύτερων εισαγωγέων 
παγκοσμίως, Κίνας και Ινδίας, είναι ενισχυμένη, 
κάτι που λειτουργεί ως πόλος στήριξης για τα 
πλοία ξηρού φορτίου που απασχολούνται σε 
ταξίδια στον Ειρηνικό, απορροφώντας έτσι τονάζ 
στην Ασία και ισορροπώντας το ισοζύγιο προ-
σφοράς πλοίων στον Ατλαντικό. 
Η χαμηλή κινεζική παραγωγή άνθρακα και τα 
εξίσου χαμηλά εγχώρια αποθέματα αυξάνουν τη 
ροή φορτίων, η οποία μάλιστα εκκινεί από χώρες 
μακρύτερες από την Αυστραλία (απόρροια των 
διμερών πολιτικών και εμπορικών διενέξεων 
μεταξύ Κίνας και Αυστραλίας), επηρεάζοντας 
έτσι θετικά τη ζήτηση τονομιλίων. Επιπλέον, η 
παγκόσμια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω 
καύσης άνθρακα αναμένεται να αυξηθεί κατά 5% 
το τρέχον έτος και κατά επιπλέον 3% το 2022, 
αγγίζοντας ιστορικό υψηλό.

Τα πλοία τύπου Panamax, τα οποία κατά τον 
χρόνο συγγραφής του άρθρου κερδίζουν άκοπα 
άνω των US$30.000 ημερησίως κατά μέσο όρο, 
επωφελούνται επιπλέον από την ισχυρή κινεζική 
ζήτηση σιτηρών, με την πανδημία να έχει μάλλον 
ενισχύσει τις προσπάθειες ανοικοδόμησης των 
εγχώριων αποθεμάτων και τις ανάγκες σίτισης 
του πολυπληθέστερου κράτους στον κόσμο να 
αναδεικνύονται ως ανελαστικές. 
Τα βραζιλιάνικα φορτία σιτηρών αυξήθηκαν σημα-
ντικά κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2021, αλλά η 
παγκόσμια ροή φορτίων είναι πιθανό να επιδείξει 
χαμηλότερες επιδόσεις έως το τέλος του έτους, 
πιθανότητα που αποδίδεται στην εκτεταμένη 
ξηρασία που παρατηρείται σε βασικές περιοχές 
παραγωγής σιτηρών στο βόρειο ημισφαίριο, πλήτ-
τοντας έτσι την αναμενόμενη σοδειά. 
Από την άλλη πλευρά, οι ευνοϊκές προβλέψεις 
για καλές σοδειές στη Μαύρη Θάλασσα και στην 
Αυστραλία λειτουργούν προς το παρόν ισορρο-
πητικά, καλύπτοντας ένα μέρος της, κατά γενική 
παραδοχή σημαντικά αυξημένης, ζήτησης.
Είναι βεβαίως σαφές πως η μεταβλητότητα είναι 
εγγενές χαρακτηριστικό της παγκόσμιας αγοράς 
ναύλων και εμπορίας πρώτων υλών, καθώς είναι 
αυτές οι καμπές που επιτρέπουν σε επενδυτές, 
πλοιοκτήτες, ναυλωτές και παράγοντες της αγο-
ράς να λάβουν αποφάσεις που θα τους αποφέ-
ρουν κέρδη ή απώλειες. Και, παρά το γεγονός 
πως η ναυτιλία αποτελεί ένα υψηλού κινδύνου 
πεδίο μάχης, οι κινητήριοι μοχλοί της φυσικής 
αγοράς που είμαστε σε θέση να δούμε και να 
εξετάσουμε, σε συνδυασμό με τη μόλις κατά 
2,4% αναμενόμενη αύξηση του στόλου φέτος 
(η χαμηλότερη από το 2016), μιλούν ξεκάθαρα 
για ανάκαμψη που μεταφράζεται σε αυξημένη 
θαλάσσια ζήτηση μεταφοράς εμπορευμάτων και 
δυναμική επάνοδο της ναυλαγοράς έως και το 
τέλος του έτους.



Σύντομη ανασκόπηση  
για την αγορά των Supramaxes
Καθώς η ζήτηση για ξηρά φορτία, 
όπως σιτηρά και άνθρακα, έχει 
ανακάμψει σημαντικά, η αγορά των 
πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου έχει 
καταγράψει ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις 
τους πρώτους έξι μήνες του έτους. Tόσο 
οι ναύλοι όσο και τα κέρδη κινούνται σε 
υψηλά ετών, με τα Supramaxes να έχουν 
ξεχωρίσει μεταξύ των διαφόρων μεγεθών 
bulkers. 

Tης Μαρίας Μπερτζελέτου, 
Market Analyst της Signal Ocean

Παρά το γεγονός ότι οι αβεβαιότητες παραμένουν λόγω της πανδημί-
ας, πολλές χώρες επανακάμπτουν οικονομικά και «χτίζουν» αποθέματα 
εμπορευμάτων, ενώ εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περαιτέρω αύξηση των 
διά θαλάσσης μεταφορών ξηρών φορτίων το Q3 αλλά και για μια σταθε-
ροποιητική εικόνα στους ναύλους. Η θαλάσσια μεταφορά σιτηρών και το 
«ballooning» που παρατηρήθηκε στη ζήτηση των δευτερευόντων ξηρών 
φορτίων σε συνδυασμό με την ανισορροπία στην ανάπτυξη του στόλου 
διατήρησαν σταθερή τη ναυλαγορά των dry το Q1. Από την άλλη, οι ναύ-
λοι των Supramaxes ανέκαμψαν σημαντικά κυρίως λόγω της σημαντικής 
ετήσιας αύξησης των ροών ξηρών φορτίων που μεταφέρουν.
Οι υψηλοί ναύλοι που καταγράφηκαν το πρώτο τρίμηνο συνεχίστηκαν 
και τους επόμενους μήνες και πριν από το τέλος Ιουνίου ο δείκτης ναυ-
λαγοράς των Supramaxes αυξήθηκε κατά 48 μονάδες, στις 2.802, την 
Παρασκευή 18 Ιουνίου, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δέκα 
χρόνων. Την ίδια ώρα, τα μέσα κέρδη από τις χρονοναυλώσεις έσπασαν 
το φράγμα των $30.000/ημέρα και συγκεκριμένα άγγιξαν τα $30.819/ημέ-
ρα, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 332%. Η εξέλιξη αυτή πυροδότησε το 
επενδυτικό ενδιαφέρον, κάτι που αντανακλάται στις αυξημένες αγορές 
second-hand πλοίων σε υψηλότερες τιμές, σημειώνεται στην ανάλυση. 
Στις 23 Ιουνίου, ο επιμέρους δείκτης των Supramaxes ανήλθε στις 2.840 
μονάδες, ενώ οι συνθήκες της προσφοράς υποδεικνύουν ότι η ανάκαμψη 
ήρθε για να μείνει.
Το παρακάτω γράφημα από τα «Μarket Rates» reports της πλατφόρμας 
της Signal Ocean δείχνει την αύξηση στους ναύλους στη spot αγορά σε 
όρους $/τόνο. Σε αυτό καταγράφεται πώς έχει εξελιχθεί η ναυλαγορά των 
Supramaxes για διάφορα δρομολόγια στον Ατλαντικό και στον Ειρηνικό 
από τις αρχές του έτους.
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Το παραπάνω γράφημα δείχνει τη σημαντική αύξηση των ναύλων για τα δρομολόγια από την Ανατο-
λική Ακτή της Νότιας Αμερικής προς την Άπω Ανατολή, οι οποίοι ξεπέρασαν τα $70/τόνο τον Ιούνιο 
και πλησίασαν τα $80/τόνο σε σύγκριση με τα $42,5/τόνο στα τέλη Δεκεμβρίου. Σημαντική είναι και η 
αύξηση για τους ναύλους από το US Gulf στην Άπω Ανατολή, οι οποίοι κινούνται πάνω από τα $60/
τόνο.

Οι τάσεις της ζήτησης

Στο γράφημα 2 φαίνεται η αυξητική τάση του διακινούμενου όγκου ξηρών φορτίων από μήνα σε μήνα 
για τα έτη 2021, 2020 και 2019. Για καθέναν από τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο του τρέχοντος 
έτους, ο όγκος αυτών των ροών ξεπέρασε τους 130 εκατ. τόνους.

Η Κίνα συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στην αγορά των dry ως ο κορυφαίος προορισμός ξηρών φορτίων, 
όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα:

Supra – China to Indonesia RV
Supra – China to Pac RV
Supra – China to WAF
Supra – Continent to USG
Supra – ECSA to Continent
Supra – ECSA to FarEast
Supra – Indo to ECI
Supra – MedBS to FarEast
Supra – USG to Continent
Supra – USG to FarEast

Γράφημα 1. Η εξέλιξη της 
πορείας των spot ναύλων 
από τον Ιανουάριο του 
2018 έως τον Ιούλιο 
του 2021 για όλες τις 
κύριες διαδρομές των 
Supramaxes.

Γράφημα 2. Η εξέλιξη 
του διακινούμενου όγκου 
ξηρών φορτίων από μήνα 
σε μήνα για τα έτη 2021, 
2020 και 2019.

Πίνακας 1. Οι κορυφαίοι 
προορισμοί για τα ξηρά 
φορτία το 2021.

China

India

United States

Japan

Indonesia

Bangladesh

Brazil

Turkey

Korea, Republic of

Others

34% (252 mil. tonnes)

7% (52 mil. tonnes)

6% (44 mil. tonnes)

4% (29 mil. tonnes)

4% (29 mil. tonnes)

4% (27 mil. tonnes)

3% (21 mil. tonnes)

2% (15 mil. tonnes)

2% (14 mil. tonnes)

36% (271 mil. tonnes)

Countries of Destination (2021)
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Μέσες ταχύτητες

Η πολύ καλή απόδοση της ναυλαγοράς των πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου και ιδιαίτερα των 
Supramaxes από τον Ιανουάριο του 2021 αντανακλάται και στις μέσες ταχύτητες αυτών των πλοίων. 
Σύμφωνα με την ανάλυση και παρά το γεγονός ότι οι τιμές ναυτιλιακών καυσίμων ακολουθούν αυξητι-
κή τάση, οι μέσες ταχύτητες των Supramaxes ανήλθαν στα υψηλότερα επίπεδα των 12,2 κόμβων τον 
Ιούνιο, αύξηση 4% στις μέσες ταχύτητες σε σχέση με αυτές του Ιουνίου του 2020.

Οι προοπτικές

Η ζήτηση για θαλάσσια μεταφορά σιτηρών αναμένεται να παράσχει στήριξη στη ναυλαγορά, με την 
Κίνα να οδηγεί τον όγκο των ροών. Είναι χαρακτηριστικό ότι, τον περασμένο Μάιο, η Κίνα προέβη 
στη μεγαλύτερη αγορά αμερικανικού καλαμποκιού (1,36 εκατ. τόνοι) για την εμπορική περίοδο που 
ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου.
Κύριο ερώτημα παραμένει το κατά πόσο η καλή εικόνα της ναυλαγοράς των Supramaxes θα συνεχι-
στεί και τους επόμενους μήνες. Συνδυάζοντας τις τάσεις προσφοράς, ζήτησης και μακροοικονομίας, 
διαφαίνεται μια αισιόδοξη νότα την καλοκαιρινή περίοδο.

Γράφημα 3. Η εξέλιξη 
της μέσης ταχύτητας 
και του αριθμού των 
Supramaxes (Ιούνιος 
2020 - Ιούνιος 2021).

78



LASKARIDIS SHIPPING CO. LTD.

HEAD OFFICE

5, Xenias str. & Ch. Trikoupi

14562, Athens, Greece

Tel.: +30 210 62 84 200

e-mail: athens@laskaridis.com

www.laviniabulk.com

A globally 
integrated 
shipping 
group

- Transportation (dry bulk, wet, reefer)

- Shipyards

- Ship Agency

- Logistics

- Terminals

- Fuel Supplies at High Seas

- Pelagic Fish Trading

On time - any time!



Η Κατερίνα Βανού, 
Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος 
της ΒΑΝΟΣ Α.Ε., μιλά στα Ναυτικά Χρονικά
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ΒΑΝΟΣ Α.Ε.
Διατηρούμε την ελληνικότητα  
και τον οικογενειακό χαρακτήρα  
εδώ και σχεδόν έναν αιώνα

Στον χώρο της Εμπορικής Ναυτιλίας συναντάς 
συχνά ανθρώπους με επαγγελματικές επιτυχίες, 
με διαφορετικές ιστορίες ο καθένας, που 
όλες όμως έχουν έναν κοινό παρονομαστή: 
τη σκληρή δουλειά. Η συνάντηση και η 

συζήτηση που είχαμε με την κ. Κατερίνα Βανού, Πρόεδρο 
και Διευθύνουσα Σύμβουλο της VANOS S.A., στις 
εγκαταστάσεις της μακροβιότερης και πλέον αναγνωρισμένης 
εταιρείας ναυτιλιακών εφοδίων στον Πειραιά, επιβεβαίωσε 
τον ανωτέρω συλλογισμό μας. Μέσα από τα λόγια και τις 
διηγήσεις της κ. Βανού, έγινε πλήρως αντιληπτό πως η 
σκληρή δουλειά που ξεκίνησε ο παππούς της, Κωνσταντίνος 
Βανός, το 1929 είναι μία από τις απαράβατες αρχές, και 
όχι η μοναδική, που οι συνεχιστές του ακολούθησαν και 
ακολουθούν απαρέγκλιτα, αποτελώντας τη μεγαλύτερη βάση 
για την επίτευξη των στόχων τους.

«Στα δύσκολα χρόνια του Μεσοπολέμου και πολύ κοντά στο λιμάνι του 
Πειραιά, σε έναν χώρο λίγων τετραγωνικών, ο παππούς μου, Κωνσταντίνος 
Βανός, αποφασίζει το 1929 να στεγάσει τα επαγγελματικά του όνειρα, να γίνει 
ο ίδιος κύριος του εαυτού του, αφήνοντας όλες τις μικροδουλειές της εποχής 
του, για να μπορεί να φροντίζει την οικογένειά του με τα δικά του μέσα», μας 
αφηγείται η κ. Βανού. Ακολουθώντας το ένστικτό του και τη γνώση που είχε 
αποκτήσει δουλεύοντας στο λιμάνι, αποφασίζει ότι η τότε τοπική αγορά της 
ναυτιλίας είχε ανάγκη από εμπορεύματα όπως χρώματα, σιδηρικά και εργα-
λεία. Και δικαιώθηκε. Παρά τις δυσκολίες που γρήγορα παρουσιάστηκαν με 
την έλευση του πολέμου, συνέχισε με προσωπικούς κόπους τη δουλειά του, 
μέχρι που ήρθαν δίπλα του οι δύο γιοι του, ο Δημήτρης και ο Στέλιος. Παιδιά 
της θάλασσας και οι ίδιοι, υποπλοίαρχος ο Δημήτρης, στο Λιμενικό Σώμα ο 
Στέλιος, ακολούθησαν χωρίς δισταγμούς και με την ίδια πίστη και θέληση 
τα βήματα του πατέρα τους. Η «Βανός Ναυτιλιακά Χρώματα και Σιδηρικά» 
γίνεται πραγματικότητα, μια απόφαση με ρίσκο, καθώς άφηναν πίσω τους 
εγγυημένες καριέρες και σταθερές πορείες στη ζωή τους. 

ADVERTORIAL



“
Η οικονομική κρίση δεν
έκαμψε τις φιλοδοξίες και 
την πίστη μας στη μετεξέλιξη 
της ΒΑΝΟΣ Α.Ε. σε έναν 
πολυδιάστατο επιχειρηματικό 
οργανισμό.

”

Σύντομα, το μικρό κατάστημα μετασχηματίζεται 
σε ανώνυμη εταιρεία. Έτσι, ξεκινά η ΒΑΝΟΣ Α.Ε. 
το 1987 και η επωνυμία της εξαπλώνεται και γίνεται 
γνωστή πλέον και παγκοσμίως, ενώ την αμέσως 
επόμενη χρονιά προχωρά σε μια κίνηση ιστορικής 
και συνάμα υψίστης εμπορικής σημασίας, καθώς 
αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση και τη διανομή 
ναυτιλιακών χαρτών και εκδόσεων της υδρογραφι-
κής υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHO). 
Το 1997 ο Στέλιος Βανός απεβίωσε και συνέχισε 
στο τιμόνι της επιχείρησης ο Δημήτρης, ο οποίος 
δεν σταμάτησε ποτέ να οραματίζεται, να σχεδιάζει, 
να δρα και κυρίως να δουλεύει ακατάπαυστα, για να 
προχωρά μόνο με βήματα προς τα μπροστά η οικο-
γενειακή επιχείρηση. «Ο πατέρας μου», μας περι-
γράφει με ιδιαίτερη ευαισθησία η κ. Βανού, «είχε 
απίστευτο ζήλο και αδιαπραγμάτευτη αφοσίωση 
στην εργασία του. Κάθε πρωί από τις 5 τα ξημερώ-
ματα ερχόταν πρώτος και έφευγε αργά το βράδυ 
τελευταίος. Τίμιος, με αστείρευτη δύναμη, διατη-
ρούσε καθημερινά ακμαία τη δημιουργικότητά του 
και πραγματοποιούσε τα σχέδιά του». Και το 2008 
ο Δημήτρης Βανός επιβεβαίωσε όλα τα παραπάνω 
στον υπέρτατο βαθμό. Επένδυσε ό,τι είχε και δεν 
είχε για να δημιουργήσει εγκαταστάσεις γραφείων 
και αποθηκών με ψυκτικούς θαλάμους, συνολικής 
χωρητικότητας άνω των 12.000 τ.μ. Ταυτόχρονα 
έκανε νέο άνοιγμα στην εμπορία τροφίμων, καπνι-
κών και ποτών, εμπλουτίζοντας με αυτόν τον τρόπο 
την ευρεία γκάμα από παρεχόμενες υπηρεσίες. 
Όταν στις 3 Δεκεμβρίου του 2014 ο Δημήτρης 
Βανός απεβίωσε, σε ηλικία 74 ετών, η κόρη του 
Κατερίνα Βανού κλήθηκε να διαχειριστεί μια επι-
χείρηση σε εποχή οικονομικής κρίσης. Η εταιρεία 
που άνθησε τον προηγούμενο αιώνα έχει φτάσει 
στην 3η γενιά και στο τιμόνι της βρίσκεται μια νέα 
και δυναμική γυναίκα, που γρήγορα αντελήφθη ότι 
στις σύγχρονες προκλήσεις του 21ου αιώνα απαι-
τούνται και αντίστοιχες δράσεις.
Χαρακτηριστικά, η κ. Βανού μάς είπε: «Δραστη-
ριοποιούμαστε στην ελληνική αγορά από το 1929 
και είμαστε στην καθημερινότητα ανθρώπων τριών 
γενεών. Διατηρούμε την ελληνικότητα και τον οικο-
γενειακό χαρακτήρα εδώ και σχεδόν έναν αιώνα. 
Έχουμε περάσει πολλά και πάντα σηκώνουμε τα 
μανίκια και τα καταφέρνουμε. Ως Έλληνες, είναι 
στο DNA μας να επιβιώνουμε και να διακρινόμα-
στε, χωρίς ψευτοανταγωνισμούς και υπερβολές, 
παρά μόνο με αφοσίωση στους στόχους μας». 
Και μας περιέγραψε το σκεπτικό που τηρεί πιστά 
στο προσωπικό και επιχειρηματικό της μονοπάτι:
«Οι οικογενειακές επιχειρήσεις μπορούν να 
ανταγωνίζονται κολοσσούς, και αυτό αποδεικνύ-
εται από τη συνεχή παρουσία τους στην αγορά. 
Μένουμε προσηλωμένοι στις αρχές µας, οι οποί-
ες έχουν καθορίσει την ιστορική διαδρομή αυτής 

της επιχείρησης. Για εμάς είναι δεδομένο ότι η 
δύναμή µας είναι οι άνθρωποί µας, οι 110 εργαζό-
μενοί μας, ανεξαρτήτως ειδικότητας».
Για το πώς η εταιρεία σε εποχές κρίσης καταφέρ-
νει να αναπτύσσεται με μακροπρόθεσμο ορίζο-
ντα, η απάντησή της ήταν ξεκάθαρη: «Το μυστικό 
της επιτυχίας μας είναι ότι μείναμε σταθεροί στην 
ποιότητα και στις αξίες μας, αλλά και με σαφείς 
δράσεις διαφοροποίησης στην επιχειρηματική 
μας στρατηγική. Μπροστά σε δύσκολες οικονο-
μικά συγκυρίες, οι επιλογές που είχαμε ως διοί-
κηση της ΒΑΝΟΣ Α.Ε. ήταν είτε να περιορίσουμε 
τη δραστηριότητά της είτε να την αναπτύξουμε. 
Επιλέξαμε τον δεύτερο δρόμο, στρεφόμενοι σε 
αύξηση των οικονομικών μας μεγεθών».
«Το 2017, η επιχείρηση μετονομάστηκε σε Βανός 
Εμπορική Επιχείρηση, αναλαμβάνοντας αντιπροσω-
πεύσεις και τη διανομή πολλών εμπορικών οίκων 
του εξωτερικού σε Ελλάδα και Κύπρο, δημιουρ-
γώντας ένα χαρτοφυλάκιο με πολλές και εξαιρε-
τικής σημασίας συνεργασίες. Επίσης, η εταιρεία 
διοργανώνει σεμινάρια αναφορικά με την Υγεία και 
την Ασφάλεια στον χώρο εργασίας, σε συνεργα-
σία με την TUV HELLAS. Έτσι, δημιουργήθηκε η 
ανάγκη σύστασης και ανάπτυξης στρατηγικών τμη-
μάτων μέσα στην εταιρεία, όπως το Τμήμα Πωλή-
σεων για τη βιομηχανία, 
το Τμήμα Προμηθειών με 
εξειδίκευση σε έργα του 
δημόσιου τομέα, το Τμήμα 
e-Νavigation με εξειδίκευ-
ση στους ναυτικούς χάρ-
τες και εκδόσεις, ηλεκτρο-
νικής και έντυπης μορφής, 
καθώς επίσης στον εξοπλι-
σμό ναυσιπλοΐας και στα 
ηλεκτρονικά προγράμματα 
οδήγησης αυτού», μας 
εξηγεί η κ. Βανού. «Η οικο-

Ο νεαρός Κωνσταντίνος 
Βανός στον Πειραιά. 
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νομική κρίση δεν έκαμψε τις φιλοδοξίες και την 
πίστη μας στη μετεξέλιξη της ΒΑΝΟΣ Α.Ε. σε έναν 
πολυδιάστατο επιχειρηματικό οργανισμό, που είναι 
και ο βασικός στόχος μας για το μέλλον». 
« Έχοντας ήδη καταξιωθεί με το brandname 
VANOS ως κορυφαίος διανομέας και εφοδιαστής 
πλοίων με διεθνή αναγνώριση και βραβεύσεις 
στην παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία, επεκτείνα-
με τις δραστηριότητες στον ευρύτερο κλάδο της 
βιομηχανίας και του δημόσιου τομέα, και ιδιαίτε-
ρα στους τομείς της ασφάλειας, του Στρατού και 
της Πολιτικής Προστασίας. Tαυτόχρονα φροντί-
σαμε να είμαστε όχι απλώς μια εναλλακτική, αλλά 
σημείο αναφοράς και επιλογής και για τον άμεσο 
καταναλωτή, προσθέτοντας το πρώτο μας κατά-
στημα λιανικής, που ειδικεύεται στη στρατιωτική 
ένδυση και εξοπλισμό, το όποιο ξεκίνησε το 2020, 
και πλέον, το 2021 λειτουργεί και το δεύτερο κατά-
στημά μας στην καρδιά των οικονομικών δραστη-
ριοτήτων του Πειραιά, επί της Ακτής Μιαούλη». 
«Και δεν σταματάμε σε αυτά. Στο πλαίσιο του 
διαρκούς εκσυγχρονισμού και της διατήρησης 
της ποιότητας των υπηρεσιών της, προχωρήσα-
με στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας 
μας. Επίσης, είμαστε η μοναδική εταιρεία στον 
κλάδο με τέσσερις πιστοποιήσεις ISO9001:2015, 
ISO22000:2018, ISO14001:2015 και ISO45001:2018, 
πιστοποίηση AEOF σύμφωνα με τα πρότυπα του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων, πιστοποίηση 
για την πώληση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, 
έχουμε επιλεγεί ως εξειδικευμένοι συνεργάτες της 
3Μ Scott και αποκλειστικοί συνεργάτες για την 
αντιμετώπιση βιολογικών απειλών CBRN, προμη-
θεύτρια των ΕΚΕΜΣ και ΠΟΝ. Επίσης, αποκτήσαμε 
διαβαθμισμένο κωδικό από το ΝΑΤΟ, ενώ ειδικής 

αναφοράς χρήζει ένα γεγονός που χαροποιεί ιδι-
αίτερα εμένα και την οικογένειά μου, γιατί δουλέ-
ψαμε και δουλεύουμε πάρα πολύ στο κομμάτι της 
στήριξης και του εκσυγχρονισμού των Ενόπλων 
Δυνάμεων της πατρίδας μας: η συμμετοχή μας στην 
έκθεση DEFEA 2021».
« Έχουμε γαλουχηθεί από την οικογένειά μας να 
αγαπάμε τη χώρα μας και να έχουμε εμπιστοσύνη 
στην ικανότητα των ανθρώπων μας. Γι’ αυτό και η 
εταιρεία μας, 92 χρόνια τώρα, διατηρεί τις αρχές 
της και επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της 
πατρίδας μας, έχοντας βαθιά πεποίθηση ότι το 
μέλλον των επιχειρήσεων που διατηρούν τις αρχές 
τους και μπορούν να επενδύουν σε νέα αξιόλογα 
στελέχη παραμένει φωτεινό». 
Σχετικά με τις παρενέργειες και τα αντανακλαστικά 
που απαιτούσε και εξακολουθεί να απαιτεί η έξαρση 
της πανδημίας, η κ. Βανού τόνισε χαρακτηριστικά: 
«Η πανδημία δεν έχει επηρεάσει το στρατηγι-
κό µας σχέδιο, την εξέλιξη και την εδραίωση 
της ΒΑΝΟΣ ως πολυδιάστατου επιχειρηματικού 
οργανισμού, γιατί αυτό έχει μακροπρόθεσμο 
χαρακτήρα και θα αποδώσει στο μέλλον, όταν θα 
έχουμε αφήσει πίσω την πανδημία. Πάνω σε αυτό 
το στρατηγικό σχέδιο, δουλεύει και η ομάδα των 
καταξιωμένων και άρτια εκπαιδευμένων στελεχών 
μας, η οποία συνεχώς και εμπλουτίζεται. Το οργα-
νόγραμμα της εταιρείας μας ενισχύεται συνεχώς 
με νέα, ικανά στελέχη, τα οποία μαζί με την πολύ-
πειρη ομάδα όσων ήδη στήριζαν την εταιρεία μας 
από την εποχή του Δημητρίου Βανού συνθέτουν 
ένα μείγμα σταθερότητας και ανάπτυξης, και θα 
ήθελα δημόσια να τους ευχαριστήσω, γιατί είναι 
εκείνοι που στέκονται πάντα δίπλα μας για την 
πρόοδο της εταιρείας». 
Αναφερόμενη στον Πειραιά η κ. Βανού, σημειώ-
νει: «Ο Πειραιάς είναι η πόλη μας, το σπίτι μας, 
η οικογένειά μας, ο τόπος στον οποίο δημιουρ-
γήθηκε και εδραιώθηκε το όραμα του παππού 
μου, Κωνσταντίνου Δημ. Βανού, και εν συνεχεία 
των υιών του, Δημητρίου και Στυλιανού Βανού. 
Ο Πειραιάς ήταν, είναι και θα είναι απερίσπαστο 
κομμάτι της ζωής μας και της καρδιάς μας».
«Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το 
περιοδικό Ναυτικά Χρονικά, και τον εκδότη του. 
Η συνεργασία μας όλα αυτά τα χρόνια παραμένει 
ισχυρή και εξελίσσεται ακόμα πιο δυναμικά. Συγ-
χαρητήρια και για τη διοργάνωση των Βραβείων 
Ευκράντη, μιας εκδήλωσης που στηρίζουμε με 
όλες μας τις δυνάμεις και ευχόμαστε να συνεχίζε-
ται με επιτυχία για πολλά ακόμα χρόνια. Η Νηρηί-
δα των ήρεμων πλεύσεων, η Ευκράντη, αποτελεί 
τον πιο ξεχωριστό συμβολισμό για όλους τους 
ανθρώπους της Ναυτιλίας, τόσο επαγγελματικά 
όσο και προσωπικά, στο να έχουν καλές θάλασ-
σες, και το ευχόμαστε σε όλους από καρδιάς». 

Το κατάστημα VANOS 
Protect & Defend επί της 
Ακτής Μιαούλη 53-55, 
στον Πειραιά.

ADVERTORIAL
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Exploring the ocean together

With a modern owned and operated fl eet of more than 
70 tankers, world-leading crude oil transporter Euronav 
is ready to cross the seas with you. From the narrowest 
harbour entrances to the largest sea ports.
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Ναυτιλιακή 
Επιχειρηματικότητα
–

Στον Γ. Προκοπίου τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά
 
Στον Γεώργιο Προκοπίου, έναντι συνολικού τιμή-
ματος 62,5 εκατ. ευρώ, κατέληξαν τα Ναυπηγεία 
Σκαραμαγκά, καθώς ο Έλληνας πλοιοκτήτης ανα-
κηρύχθηκε πλειοδότης στους δύο διαγωνισμούς 
της ΕΤΑΔ και του ΕΝΑΕ.
Πιο συγκεκριμένα, στις 7 Ιουλίου 2021, η Εταιρεία 
Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε. ανακοίνωσε ότι 
ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία του Ηλε-
κτρονικού Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για 
την πώληση του ακινήτου, ιδιοκτησίας της, στα Ναυ-
πηγεία Σκαραμαγκά, στην οποία συμμετείχαν οι εται-
ρείες «MILINA ENTERPRISES COMPANY LTD» και 

«PYLETECH INDUSTRIES MAE».
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του δια-
γωνισμού και την απόφαση του διευθύ-
νοντος συμβούλου της ΕΤΑΔ, οριστικός 

πλειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία «MILINA 
ENTERPRISES COMPANY LTD», συμφερόντων 
του Έλληνα πλοιοκτήτη, κ. Γεωργίου Προκοπίου, 
με προσφερόμενο οικονομικό αντάλλαγμα που 
ανήλθε στα 37.316.041,88 ευρώ, υψηλότερο κατά 
21,5% από την τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού 
των 30,7 εκατ. ευρώ.
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
του διαγωνισμού, ο διευθύνων σύμβουλος της 
ΕΤΑΔ, κ. Στέφανος Δ. Βλαστός, δήλωσε:
«Σήμερα έχουμε κάθε λόγο ως Εταιρεία Ακινή-
των του Δημοσίου να είμαστε περήφανοι, καθώς 
καταφέραμε με τον πλέον επωφελή τρόπο για το 
Ελληνικό Δημόσιο να ολοκληρώσουμε τη δια-
δικασία διαγωνισμού για την αξιοποίηση ενός 
εμβληματικού ακινήτου με μεγάλη εθνική σημα-
σία για την οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας. 
Η άρτια προετοιμασία και υλοποίηση αυτού του 
διαγωνισμού αποτέλεσε μια σημαντική πρόκλη-
ση, την οποία φέραμε εις πέρας με αίσθημα 
ευθύνης απέναντι στον Έλληνα φορολογούμε-
νο, λειτουργώντας με γνώμονα το τρίπτυχο της 
διαφάνειας, της ισότητας και της βιωσιμότητας. 
Παραμείναμε προσηλωμένοι στον στόχο μας, 

Διεθνή
Ύδατα
Ειδήσεις από τις θάλασσες του κόσμου

Επιμέλεια:
Γιάννης Θεοδωρόπουλος, 
Μιχάλης Νικολάου



τηρήσαμε στο ακέραιο τα χρονοδιαγράμματα που είχαμε θέσει και με από-
λυτο σεβασμό και αξιοπιστία προς τους υποψήφιους επενδυτές καταφέ-
ραμε να πετύχουμε ένα υψηλότερο τίμημα από την τιμή εκκίνησης. Προσ-
δοκούμε ότι η επιτυχία αυτής της διαδικασίας θα αποτελέσει το έναυσμα 
για την υλοποίηση μιας σημαντικής επένδυσης τα επόμενα χρόνια, που θα 
λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής για την ελληνική οικονομία και τη χώρα 
συνολικά». 
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα της ΕΤΑΔ, η οποία με υψηλό επαγ-
γελματισμό, συνέπεια και αποτελεσματικότητα έφερε εις πέρας με επιτυχία 
ένα ιδιαίτερα δύσκολο έργο μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα», συμπλήρω-
σε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΑΔ.
Ο κ. Βλαστός ευχαρίστησε, επίσης, όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την 
εθνική προσπάθεια, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο Γραφείο του Πρω-
θυπουργού, στο Γραφείο του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, του Περιφερειάρχη Αττικής και στις αρμόδιες 
υπηρεσίες και, τέλος, στην εποικοδομητική συνεργασία με την «Ελληνικά 
Ναυπηγεία Α.Ε.» (ΕΝΑΕ) υπό Ειδική Διαχείριση.
Κλείνοντας, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΑΔ ευχήθηκε καλή επιτυχία 
στον νέο επενδυτή, υπογραμμίζοντας ότι η ΕΤΑΔ θα σταθεί αρωγός στην 
προσπάθειά του για την επιτυχή υλοποίηση των επενδυτικών του σχεδίων.
Από την πλευρά του, ο κ. Γεώργιος Προκοπίου δήλωσε χαρακτηριστικά: 
«Θα ήθελα να σας εκφράσω τα συγχαρητήριά μου για την άκρως επαγγελ-
ματική και συνάμα διαφανή διαδικασία του διαγωνισμού της ΕΤΑΔ για την 
πώληση του Σκαραμαγκά».  

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τον διαγωνισμό της 
«Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.» η Pyletech Shipyards 
υπέβαλε δεσμευτική προσφορά ύψους 22,1 εκατ. 
ευρώ και η Forest Grove, συμφερόντων του κ. 
Προκοπίου, υπέβαλε δεσμευτική προσφορά 
ύψους 25,2 εκατ. ευρώ.

Νέες αγοραπωλησίες πλοίων  
από την Okeanis Eco Tankers

Η Okeanis Eco Tankers Corp. ανακοίνωσε ότι 
υπέγραψε μνημόνιο συμφωνίας για την πώλη-
ση των VLCCs «Nissos Santorini» και «Nissos 
Antiparos» έναντι $180 εκατ. Σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται στην ανακοίνωση της εταιρείας, η 
πώληση θα ολοκληρωθεί με την παράδοση του 
τελευταίου πλοίου στη νέα ιδιοκτήτρια εταιρεία 
το αργότερο μέχρι τον Νοέμβριο του 2021.
Την ίδια στιγμή, η Okeanis συμφώνησε για την 
απόκτηση δύο eco VLCCs (resale VLCCs), 
εξοπλισμένων με scrubbers ανοιχτού βρόχου 
και χωρητικότητας 300.000 dwt έκαστο. Τα 
πλοία βρίσκονται υπό κατασκευή στα ναυπηγεία 
Hyundai Heavy Industries της Νότιας Κορέας 
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από εταιρείες που ελέγχονται από τον πρόεδρο 
και CEO της Okeanis Eco Tankers, κ. Ιωάννη 
Αλαφούζο. Τα δύο υπερδεξαμενόπλοια θα απο-
κτηθούν έναντι $194 εκατ. και θα παραδοθούν 
μεταξύ του πρώτου τριμήνου και του δεύτερου 
τριμήνου του 2022 αντίστοιχα.
Τέλος, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι προέβη στην 
αντικατάσταση των χρονοναυλώσεων των 
«Nissos Rhenia» και «Nissos Despotiko», προ-
χωρώντας στις εξής ενέργειες:
• Μεταφορά των εναπομεινάντων δύο ετών 

της χρονοναύλωσης του «Nissos Keros» 
με μια παγκόσμια εταιρεία ενέργειας με 
ηγετική θέση στην αγορά στο «Nissos 
Despotiko».

• Μεταφορά των εναπομεινάντων έξι μηνών 
χρονοναύλωσης του VLCC «Nissos 
Donoussa» με μια κορυφαία εταιρεία 
πετρελαίου στο «Nissos Rhenia».

Ο κ. Ιωάννης Αλαφούζος τόνισε: «Οι δράσεις 
μας θα δώσουν τη δυνατότητα στην Okeanis Eco 
Tankers να βελτιστοποιήσει και να αυξήσει την 
έκθεση των VLCCs στη spot αγορά ενόψει μιας 
ανάκαμψης της αγοράς των δεξαμενόπλοιων που 
αναμένουμε τον χειμώνα».

Στον πλήρη έλεγχο της Danaos η Gemini

Η Danaos ανακοίνωσε την πλήρη άσκηση του 
δικαιώματός της για την απόκτηση του 51% της 
Gemini Shipholdings Corporation έναντι συνολι-
κού τιμήματος $86,7 εκατ. Η καθαρή ταμειακή 
ροή της εταιρείας από την απόκτηση θα είναι 
περίπου στα $72,3 εκατ.
Η Gemini είναι πλοιοκτήτρια εταιρεία πέντε 
containerships, με αθροιστική μεταφορική ικανό-
τητα 32.531 TEUs και καθένα από αυτά είναι χρο-
νοναυλωμένο. Για τους υπόλοιπους δώδεκα μήνες 

όλα τα πλοία της Gemini είναι ναυλωμένα, με τη 
μέση διάρκεια ναύλωσης να ανέρχεται σε 3,8 έτη.
Στην ανακοίνωση της Danaos σημειώνεται ότι η 
ενοποίηση με την Gemini θα αποφέρει έσοδα 
$160 εκατ. και κέρδη προ φόρων, τόκων και απο-
σβέσεων της τάξης των $117 εκατ.

H Euronav ποντάρει στα δεξαμενόπλοια 
κατανάλωσης αμμωνίας

Η Euronav ανακοίνωσε την Τρίτη 6 Ιουλίου ένα 
Joint Development Program (JDP) με το ναυπη-
γείο Hyundai Heavy Industries (HHI) και τους 
νηογνώμονες DNV και Lloyd’s Register, με στό-
χο την επιτάχυνση της ανάπτυξης VLCCs και 
Suezmaxes διπλού καυσίμου κατανάλωσης αμμω-
νίας. Ο χρονικός ορίζοντας του προγράμματος 
θα είναι τα τρία χρόνια.
Ο κ. Hugo De Stoop, CEO της Euronav, ανέφερε 
σχετικά: «Η ναυτιλία εισέρχεται σε μια περίοδο 
ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και οι αυξη-
μένες περιβαλλοντικές προσπάθειες απαιτούν 
ισχυρή δράση. Η συνεργασία με βασικούς εταί-
ρους για την ασφαλή μεταφορά και εμπορευμα-
τοποίηση νέων τεχνολογιών είναι καθοριστική για 
την παροχή οφέλους για την ευρύτερη θαλάσσια 
βιομηχανία. Η συνεργασία θα επιταχύνει την ανά-
πτυξη και την υιοθέτηση της αμμωνίας ως μιας 
από τις κύριες λύσεις για τον ναυτιλιακό κλάδο».
Να σημειωθεί ότι εντός του 2021 η Euronav προ-
χωρά με ένα πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου 
της και πρόσφατα παρήγγειλε τρία νεότευκτα 
Suezmaxes, ενώ έχει και την επιλογή ενός τρίτου 
νεότευκτου VLCC.

Νέα συνεργασία για τη διαχείριση chemical 
tankers ανοξείδωτου χάλυβα

Η Aurora Tankers, θυγατρική του IMC Industrial 
Group (IMC), ανακοίνωσε την Πέμπτη 1η Ιουλίου 
τη σύσταση μιας νέας στρατηγικής συνεργασίας 
με την Golden Stena Baycrest Tankers (GSB) για 
τη διαχείριση δεξαμενόπλοιων ανοξείδωτου χάλυ-
βα. Η νέα συνεργασία θα εστιαστεί στην επέκταση 
των δύο εταιρειών στην περιοχή της Ασίας.
Η Golden Stena Baycrest Tankers (GSB) αποτελεί 
joint venture των Golden Agri-Resources, Stena 
Bulk και Bay Crest Management και ιδρύθηκε την 
1η Ιανουαρίου 2019.
Ο Frederik Guttormsen, Managing Director του 
IMC Shipping Group, ανέφερε: «Με χαρά ανακοι-
νώνω τη συνεργασία με την GSB. Η συνεργασία 
αυτή θα αποτελέσει μια πλατφόρμα για περαιτέ-
ρω επέκταση στην αγορά των chemical tankers 
ανοξείδωτου χάλυβα».
Ο Dexter Say, Managing Director της Aurora 

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ



Tankers, σχολίασε ότι η νέα συνεργασία στη διαχείριση πλοίων είναι ένα βήμα προς 
την ενίσχυση του στόλου ανοξείδωτου χάλυβα και για την πιο ευέλικτη εξυπηρέτηση 
των πελατών της Aurora Tankers.

MPC Container Ships: Συμφωνία 
για την εξαγορά της Songa Container

Η νορβηγική εταιρεία διαχείρισης πλοίων εμπορευματοκιβωτίων MPC Container 
Ships ΑSA (MPCC), σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε, ανακοίνωσε τη σύναψη συμ-
φωνίας εξαγοράς των μετοχών της έτερης νορβηγικής εταιρείας Songa Container 
AS (Songa) αντί συνολικού τιμήματος $210,25 εκατ.
Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο στόλος της Songa θα αποτελείται από 
έντεκα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, των οποίων η μέση χωρητικότητα 
ανέρχεται στα 2.250 TEUs, ενώ η μέση ηλικία στα 11,9 έτη. Εννέα εξ αυτών είναι 
εξοπλισμένα με scrubbers, ενώ τρία φέρουν ice-class και ως εκ τούτου είναι κατάλ-
ληλα για την εξυπηρέτηση του εμπορίου της Βαλτικής.
Ο διευθύνων σύμβουλος της MPCC σχολίασε πως η εν λόγω συναλλαγή υποστη-
ρίζεται από την ισχυρή πίστη της εταιρείας στις βιώσιμες προοπτικές της αγοράς 
εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και την επιθυμία της να επωφεληθεί από το σημαντι-
κό κενό μεταξύ της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των ναύλων. Ειδικότερα, 
η δομή της συναλλαγής δημιουργεί άμεσο και αυξητικό αντίκτυπο στα κέρδη της 
MPCC, σε μια αγορά εμπορευματοκιβωτίων που συνεχίζει να ενισχύεται συνεχώς.
Με την εν λόγω συναλλαγή, η MPCC στοχεύει στην ενίσχυση της θέσης της ως 
κορυφαίου ενδοπεριφερειακού παρόχου χωρητικότητας εμπορευματοκιβωτίων, 
με τον στόλο να περιλαμβάνει 75 πλοία συνολικής χωρητικότητας 158.000 TEUs. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η συναλλαγή θα προσδώσει σημαντική κλίμακα και έσο-
δα στην MPCC σε μια χρονική στιγμή που η αγορά εμπορευματοκιβωτίων είναι 
ιδιαίτερα ισχυρή, με τους ναύλους, τη διάρκεια των ναυλώσεων και τις αξίες των 
περιουσιακών στοιχειών να ενδυναμώνονται σε συνεχή βάση.
Σε pro forma επίπεδο, η MPCC αναμένει ότι τα έσοδα από τις ναυλώσεις του 
συνόλου του στόλου της θα κυμανθούν μεταξύ των $290 εκατ. και $315 εκατ., ενώ 
αντίστοιχα το EBITDA αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ των $170 εκατ. και $180 
εκατ. κατά το τρέχον οικονομικό έτος.
Με βάση το συνδυασμένο χαρτοφυλάκιο ναυλώσεων και δεδομένου ότι οι ανα-
νεώσεις των ναυλώσεων θα αντικατοπτρίζουν τις υφιστάμενες ευνοϊκές συνθήκες 
της αγοράς, το ΕBITDA της MPCC θα μπορούσε να ξεπεράσει τα $350 εκατ. το 
2022, με τα $70-75 εκατ. εξ αυτών να προέρχονται από τον στόλο της Songa. Με 
βάση τις ίδιες παραδοχές, για το 2023 το ΕBITDA θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 
$450 εκατ., με τα $80-90 εκατ. να προέρχονται από τον στόλο της Songa.
Τέλος, αναφορικά με την εκτέλεση της συναλλαγής, τα δύο μέρη έχουν συμφωνή-
σει την καταβολή $115 εκατ. σε μετρητά (μέρος των οποίων θα αξιοποιηθεί για την 
αναχρηματοδότηση του χρέους της Songa), ενώ το υπόλοιπο του τιμήματος θα 
διακανονιστεί μέσω της έκδοσης νέων μετοχών ύψους $48 έως $50 εκατ.

Eastern Pacific Shipping: Ντεμπούτο στα car carriers

Στην πρώτη της παραγγελία για πλοία μεταφοράς αυτοκινήτων στα κινεζικά ναυπη-
γεία China Merchants Jinling προχώρησε η Eastern Pacific Shipping.
Η συμφωνία περιλαμβάνει τη ναυπήγηση τεσσάρων car carriers διπλού καυσίμου, 
ενώ υπάρχει και η option ναυπήγησης επιπλέον δύο τέτοιων πλοίων. Τα υπό κατα-
σκευή πλοία θα έχουν μήκος 199,9 μ., πλάτος 38 μ. και θα μπορούν να μεταφέρουν 
7.050 αυτοκίνητα.
Τα δύο μέρη δεν έχουν αποκαλύψει το ύψος της συμφωνίας, ούτε το έτος παρά-
δοσης των νεότευκτων. Τα πλοία θα καταναλώνουν και LNG για την πρόωσή τους, 
στο οποίο η Eastern Pacific Shipping ποντάρει πολλά για την επίτευξη των περι-
βαλλοντικών της στόχων.
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Γεωπολιτική
–

Η Αφρική στο επίκεντρο ενδιαφέροντος  
της Κίνας για τον Ινδικό Ωκεανό;

Μετά από χρόνια, ξαναμπαίνει στο κάδρο η κατα-
σκευή ενός λιμανιού στην Τανζανία από την Κίνα, 
με το Πεκίνο να προσβλέπει ότι με την κίνηση 
αυτή το Πολεμικό Ναυτικό της ασιατικής χώρας 
θα ωφεληθεί σημαντικά στον Ινδικό Ωκεανό.
Τα τελευταία χρόνια, η Κίνα έχει επεκτείνει το ναυ-
τιλιακό της αποτύπωμα στην περιοχή του Ινδικού 
Ωκεανού, έχοντας επενδύσει σε σημαντικά λιμάνια, 
όπως το Hambantota στη Σρι Λάνκα, το Gwadar 
στο Πακιστάν και το Doraleh στο Τζιμπουτί.
Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα του Nikkei 
Asia, η Τανζανία είναι έτοιμη να αναγεννήσει το 
λιμάνι στο Bagamoyo, το οποίο βρίσκεται 75 χλμ. 
μακριά από το κύριο λιμάνι της χώρας, το Dar 
es Salaam. Μέσω του λιμανιού Bagamoyo, η Κίνα 
θα έχει πρόσβαση στη Λαϊκή Δημοκρατία του 
Κονγκό, της οποίας τα εκτιμώμενα αποθέματα 
μεταλλευμάτων ανέρχονται σε $24 τρισ.
Αναλυτές σημειώνουν επίσης ότι το εν λόγω 
λιμάνι θα δώσει τη δυνατότητα στο Πεκίνο να 
αυξήσει τη στρατιωτική του ισχύ στην περιοχή, 

τονίζοντας ότι το λιμάνι Bagamoyo θα μπορούσε 
να αποτελέσει κόμβο ναυπηγοεπισκευών για το 
Πολεμικό Ναυτικό της Κίνας.
Η συμφωνία για την κατασκευή του λιμένα 
Bagamoyo υπεγράφη μεταξύ China Merchants 
Holdings και της κυβέρνησης της Τανζανίας το 
2013. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία περιλάμβανε και 
την ανάπτυξη σιδηροδρομικού δικτύου και μιας 
ειδικής οικονομικής ζώνης στην Τανζανία. Ωστό-
σο, τελικά τα όποια σχέδια πάγωσαν, καθώς η 
κυβέρνηση της αφρικανικής χώρας έκρινε ότι δεν 
ήταν επωφελής για την Τανζανία λόγω των μεγά-
λων κινεζικών απαιτήσεων.
Πρόσφατο δημοσίευμα του κινεζικού CGTN 
κάνει λόγο για αλλαγή στις σχέσεις των δύο κρα-
τών. Άλλωστε, η Κίνα καλοβλέπει την προοπτική 
των χωρών της Ανατολικής Αφρικής για το Belt 
and Road Initiative. Επίσης, δεδομένης της επι-
θυμίας του Πεκίνου να εξαπλωθεί στον Ινδικό 
Ωκεανό, η προσπάθεια κατασκευής μιας τέτοιας 
υποδομής θεωρητικά θα συναντήσει λιγότερες 
αντιστάσεις σε σχέση, για παράδειγμα, με την 
κατασκευή ή τη χρηματοδότηση λιμένα στη 
Μιανμάρ, στη Σρι Λάνκα, στο Πακιστάν.
Μετά την ανάπτυξη ναυτικής βάσης στο Τζιμπου-
τί το 2017, μια δεύτερη τέτοια βάση στον Ινδικό 
Ωκεανό θα μπορούσε να περιορίσει την εξάρτη-
ση της Κίνας από το Στενό Μαλάκκα. Ειδικοί και 
αναλυτές τονίζουν ότι, ακόμα και στην περίπτωση 
μιας διένεξης στο Στενό Μαλάκκα, η ύπαρξη δύο 
ή περισσότερων υποδομών στον Ινδικό Ωκεανό 
θα δώσει τη δυνατότητα στην Κίνα να συνεχίσει 
τις επιχειρήσεις της στην ευρύτερη περιοχή.
Και εμπορικά, όμως, η Ανατολική Αφρική παρουσι-
άζει μεγάλη δυναμική. Το Κανάλι της Μοζαμβίκης, 
μήκους 400 χλμ., μπορεί να αποτελέσει μια εναλλα-
κτική εμπορευματική διαδρομή. Ας μη λησμονούμε 
βέβαια και το «έμφραγμα» που σημειώθηκε στο 
διεθνές εμπόριο μετά το περιστατικό στο Σουέζ.
Τέλος, συμπερασματικά θα μπορούσε κανείς να 
πει ότι είναι δεδομένη μια μεταστροφή ενδιαφέ-
ροντος της Κίνας στον Ινδικό Ωκεανό. Άλλωστε, 
είναι η μοναδική χώρα με διπλωματικές αποστο-
λές σε έξι χώρες: Σρι Λάνκα, Μαλδίβες, Μαυρίκι-
ος, Σεϋχέλλες, Κομόρες και Μαδαγασκάρη.

Νέα ναυτική βάση στην Αίγυπτο

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Abdel Fattah al-Sisi, συνο-
δευόμενος από τον πρίγκιπα διάδοχο του Άμπου 
Ντάμπι, Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan, 
και τον πρόεδρο της κυβέρνησης εθνικής ενότητας 
της Λιβύης, εγκαινίασε στις αρχές Ιουλίου μια νέα 
ναυτική βάση 135 χλμ. από τα σύνορα με τη Λιβύη.
Η νέα ναυτική βάση της Αιγύπτου εκτείνεται σε 
10 τ.χλμ., διαθέτει αποβάθρα 1.000 μ. και βύθισμα 



14 μ. Παράλληλα μπορεί να εξυπηρετεί εμπορικά 
πλοία.
Αιγύπτιοι αξιωματούχοι σημειώνουν ότι με τη νέα 
βάση η χώρα θα ενισχύσει τη ναυτική της παρου-
σία στη Μεσόγειο και στην Ερυθρά Θάλασσα, 
θα προστατεύσει τα οικονομικά και στρατηγικά 
της συμφέροντα και θα περιορίσει την παράνομη 
μετανάστευση. 
Mεταξύ άλλων ο πρόεδρος Abdel Fattah al-Sisi 
έκανε ειδική αναφορά και στο υδροηλεκτρικό 
φράγμα της Αιθιοπίας, για το οποίο το Κάιρο 
επανειλημμένως έχει εκφράσει τις ανησυχίες του 
κυρίως για τις προμήθειες νερού.

Αμερικανο-ινδονησιακή συνεργασία για τη 
ναυτική ασφάλεια στα Στενά της Μαλάκκα

Οι ΗΠΑ και η Ινδονησία εγκαινίασαν πρόσφα-
τα ένα νέο κέντρο ναυτικής εκπαίδευσης αξίας 
$3,5 εκατ. στη στρατηγική περιοχή Batam, στα 

νησιά Riau της Ινδονησίας, μεταξύ των Στενών 
της Μαλάκκα και της Νότιας Σινικής Θάλασσας.
Ο Αμερικανός πρέσβης των ΗΠΑ στην Ινδονη-
σία, αφού παρακολούθησε ψηφιακά την τελετή 
των εγκαινίων, τόνισε ότι το νέο κέντρο θα απο-
τελέσει μέρος των συνεχόμενων προσπαθειών 
των δύο κρατών για την ενίσχυση της ασφάλειας 
στην περιοχή.
«Ως φίλος και εταίρος της Ινδονησίας, οι ΗΠΑ 
δεσμεύονται να υποστηρίξουν τον σημαντικό 
ρόλο της Ινδονησίας στη διατήρηση της περιφε-
ρειακής ειρήνης και ασφάλειας, καταπολεμώντας 
εγκλήματα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό», 
ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Bakamla, φορέας 
ναυτικής ασφάλειας της ασιατικής χώρας.
Η συνεργασία ΗΠΑ και Ινδονησίας έρχεται εν 
μέσω σφοδρών εντάσεων στη Νότια Σινική 
Θάλασσα, με τις Φιλιππίνες να διαμαρτύρονται 
για την παρουσία εκατοντάδων κινεζικών πλοίων 
στα νησιά Spratly τον Μάιο.

Γαλάζια Οικονομία
–

Blue Sky Maritime Coalition: Η νέα 
συμμαχία στη Βόρεια Αμερική για  
μια ναυτιλία μηδενικών εκπομπών

Μέλη της ναυτιλιακής βιομηχανίας στις ΗΠΑ 
και στον Καναδά ένωσαν τις δυνάμεις τους και 
δημιούργησαν την Blue Sky Maritime Coalition, 
μια μη κερδοσκοπική συμμαχία, με στόχο την 
ανάπτυξη projects για την επίτευξη μιας εμπορι-
κά βιώσιμης και μηδενικών εκπομπών θαλάσσιας 
εφοδιαστικής αλυσίδας. 
Η συμμαχία περιλαμβάνει πλοιοκτήτες, κατα-
σκευαστές, ναυλωτές, νηογνώμονες, χρηματοδό-
τες, οργανισμούς λιμένων, κυβερνητικούς και μη 
κυβερνητικούς οργανισμούς στις ΗΠΑ και στον 
Καναδά. Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοί-
νωση, η συμμετοχή στη συμμαχία είναι ανοικτή 
για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη τα οποία προ-
σβλέπουν στην επίτευξη των προαναφερθέντων 
στόχων.

Τα ιδρυτικά μέλη της συμμαχίας είναι οι εξής 
οργανισμοί και εταιρείες: ABS, Bay Houston 
Towing, Caterpillar, Centerline Logistics, 
Chamber of Shipping of America, Citi, Crowley, 
Green Marine, Holland & Knight LLP, Kirby Corp., 
Lloyd’s Register, Marine Money, Marsoft, MIT 
Sea Grant, Moran Towing, OSG, Port Houston, 
Purus Marine, Shell, The American Waterways 
Operators, The Water Institute of the Gulf, 
Vancouver Fraser Port Authority, Wärtsilä 
North American, Inc. και Washington Maritime 
Blue. Επίσης, στην πρωτοβουλία συμμετέχουν ο 
DNV, η Matson, η Seaspan και η Getting to Zero 
Coalition.
«Η Blue Sky Maritime Coalition δημιουργήθη-
κε από τη διαπίστωση ότι οι θαλάσσιες επιχει-
ρήσεις στις ΗΠΑ και στον Καναδά αντιμετω-
πίζουν σημαντικές προκλήσεις, απόρροια του 
στόχου επίτευξης μηδενικών εκπομπών από τις 
ναυτιλιακές δραστηριότητες», ανέφερε ο David 
H. Cummins, πρόεδρος της Blue Sky Maritime 
Coalition.
«Πιστεύουμε ότι η απανθρακοποίηση είναι εφι-
κτή, αλλά μόνο εάν τα ενδιαφερόμενα μέρη, σε 
συνεργασία με την αλυσίδα αξίας, είναι πρόθυμοι 
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να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες σε αυτό το τοπίο 
και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις», κατέληξε 
ο κ. Cummins.

Σε λειτουργία το δεύτερο μεγαλύτερο 
υδροηλεκτρικό εργοστάσιο του κόσμου

Στα τέλη Ιουνίου τέθηκε σε λειτουργία στην Κίνα 
αυτό που θα αποτελέσει το δεύτερο μεγαλύτερο 
υδροηλεκτρικό εργοστάσιο του κόσμου, το οποίο 
αναμένεται να βοηθήσει τη χώρα να πετύχει τους 
κλιματικούς της στόχους, αν και το περιβαλλοντι-
κό και ανθρώπινο κόστος του δεν είναι αμελητέο.
Με το 289 μ. φράγμα του, το εργοστάσιο του 
Μπαϊχετάν, που βρίσκεται στις επαρχίες Σετσου-
άν και Γιουνάν, πάνω στον ποταμό Γιανγκτσέ, 
ξεκίνησε να παράγει ενέργεια, όπως μετέδωσε η 
κινεζική κρατική τηλεόραση CCTV.
Όταν τεθεί πλήρως σε λειτουργία, το 2022, όπως 
είναι προγραμματισμένο, θα είναι το δεύτερο 
μεγαλύτερο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο παγκο-
σμίως από άποψη ισχύος, μετά από αυτό του 
φράγματος των Τριών Φαραγγιών, το οποίο βρί-
σκεται επίσης στην Κίνα, στον ποταμό Γιανγκτσέ.
Το Μπαϊχετάν θα μπορεί να παράγει ηλεκτρική 
ενέργεια για να καλύπτει τις ετήσιες ανάγκες 
500.000 ανθρώπων, σύμφωνα με το CCTV.
Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δήλωσε ότι 
ελπίζει πως το νέο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο 
θα βοηθήσει τη χώρα «να πετύχει τους στόχους 
της για κορύφωση των εκπομπών διοξειδίου 
άνθρακα [έως το 2030] και για ουδετερότητα του 
άνθρακα [έως το 2060]» και θα βοηθήσει «στην 
οικολογική της μετάβαση».

Η Κίνα έχει ξεκινήσει εδώ και δεκαετίες την κατα-
σκευή υδροηλεκτρικών φραγμάτων προκειμένου 
να τροφοδοτήσει την οικονομική της ανάπτυξη 
και να περιορίσει την κατανάλωση άνθρακα, από 
τον οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό.
Ωστόσο, αυτά τα εργοστάσια έχουν σοβαρές 
επιπτώσεις, καθώς διαταράσσουν το τοπικό 
οικοσύστημα και απαιτούν τη μετεγκατάσταση 
εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Το Μπαϊχετάν 
προκαλεί ανησυχία για τον πληθυσμό των ψαριών 
στον Γιανγκτσέ, ενώ για την ανέγερσή του χρει-
άστηκε να μετεγκατασταθούν περίπου 100.000 
άνθρωποι από την περιοχή.

Δεκαεννέα λιμενικές αρχές συστρατεύονται 
για τις προκλήσεις του κλάδου

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Ναυ-
τιλιακή και Λιμενική Αρχή της Σιγκαπούρης 
(Μaritime & Port Authority of Singapore – MPA), 
δεκαεννέα λιμενικές αρχές από την Αφρική, την 
Ασία, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τις 
ΗΠΑ υπέγραψαν μια διακήρυξη σχετικά με τη 
συλλογική τους απάντηση στη διαταραχή των 
εφοδιαστικών αλυσίδων, την ψηφιοποίηση και 
την απανθρακοποίηση κατά τη διάρκεια της 6ης 
Στρογγυλής Τραπέζης μεταξύ Λιμενικών Αρχών 
(Port Authorities Roundtable – PAR). Τη συζήτη-
ση φιλοξένησε η Λιμενική Αρχή της Αμβέρσας, 
σε μια ψηφιακή εκδήλωση η οποία διεξήχθη στις 
22 και 23 Ιουνίου 2021.
Με τη θεματική του φετινού PAR να είναι τα 
«Λιμάνια ως μοχλός αλλαγής», οι συμμετέχο-
ντες συζήτησαν για τα θέματα που αντιμετωπί-
ζει η ναυτιλιακή βιομηχανία, όπως οι διαταραχές 
στις εφοδιαστικές αλυσίδες, η ψηφιοποίηση και 
η απανθρακοποίηση, καθώς και τρόπους με τους 
οποίους οι λιμενικές αρχές μπορούν να παραμεί-
νουν ευέλικτες, προσαρμοστικές και καινοτόμες 
απέναντι στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. 
Η MPA κάλεσε τα μέλη του PAR να ενισχύσουν 
τη συνεργασία τους όσον αφορά τις ασφαλείς 
αλλαγές πληρωμάτων, την ανθεκτικότητα και την 
αποκρισιμότητα του κυβερνοχώρου, καθώς και 
την απανθρακοποίηση του ναυτιλιακού κλάδου.
Η διακήρυξη που υπέγραψαν οι λιμενικές αρχές 
αναγνωρίζει τη συμβολή του Ταμείου Singapore 
Shipping Tripartite Alliance Resilience (SG-STAR), 
την πρώτη σε παγκόσμιο επίπεδο τριμερή πρω-
τοβουλία που ξεκίνησε το 2020 μέσω του προ-
γράμματος Crewsafe, το οποίο έχει ως στόχο την 
ασφαλή αλλαγή πληρωμάτων, μέσα από την αύξη-
ση του επιπέδου εμπιστοσύνης και του ποιοτικού 
ελέγχου των διαδικασιών αλλαγής πληρωμάτων. 
Η διακήρυξη επίσης αντικατοπτρίζει τη συμφω-
νία μεταξύ των μελών του PAR να εξετάσουν το 

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ – ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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ενδεχόμενο προσχώρησης στο Δίκτυο Κυβερ-
νοασφάλειας Λιμενικών Αρχών (Port Authorities 
CIO Cybersecurity Network – PACC-Net) το 
οποίο έχει ιδρύσει η MPA, προκειμένου να προ-
ωθηθεί η συνεργασία στον τομέα της ναυτιλια-
κής κυβερνοασφάλειας και να δημιουργηθεί ένα 
παγκόσμιο δίκτυο, το οποίο διευκολύνει τόσο 
την έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών σχετι-
κών με απειλές στον κυβερνοχώρο όσο και την 
έγκαιρη ανταπόκριση των λιμενικών αρχών σε 
αυτές. Οι λιμενικές αρχές συμφώνησαν επίσης να 
εξετάσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας με την 
MPA και άλλα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη με 
παρόμοιες αντιλήψεις αναφορικά με την εξεύρε-
ση λύσεων για τη ναυτιλιακή απανθρακοποίηση, 
μέσα από το ναυτιλιακό κέντρο απανθρακοποίη-
σης που θα συσταθεί στη Σιγκαπούρη καθώς και 
άλλων παρόμοιων κέντρων στο εξωτερικό.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της MPA, κ. Quah 
Ley Hoon, δήλωσε πως, παρότι η πανδημία της 
Covid-19 επιτάχυνε τον ρυθμό της ψηφιοποίη-
σης, οι λιμένες προσαρμόστηκαν γρήγορα στην 
υιοθέτηση τεχνολογιών για ανέπαφες λειτουργί-
ες. Επιπροσθέτως, επισήμανε ότι ο γολγοθάς των 
ναυτικών εν μέσω αυστηρών διασυνοριακών περι-
ορισμών έχει επίσης επιπτώσεις τόσο στο παγκό-
σμιο εμπόριο όσο και στην υγεία και την ασφάλειά 
τους. Τέλος, σημείωσε πως το PAR αποτελεί μια 
σημαντική πλατφόρμα για τη συνάντηση των λιμε-
νικών αρχών, προκειμένου να ανταλλάξουν εμπει-
ρίες και πρακτικές αντιμετώπισης των προκλήσε-
ων, ενώ, όσον αφορά την υπογραφείσα διακήρυξη, 
τόνισε πως αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την 
προώθηση της ψηφιοποίησης και της απανθρακο-
ποίησης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δια-
ταραχές που βιώνει η λιμενική βιομηχανία.
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Επιβατηγός Ναυτιλία
–

Σφοδρός ο αντίκτυπος της πανδημίας  
στην κρουαζιέρα

H EMSA, σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης, εστιάζει στον ισχυρό αντί-
κτυπο της πανδημίας στη βιομηχανία κρουαζιέ-
ρας, καθώς η παγκόσμια οικονομία κινείται σε 
τροχιά ανάκαμψης.
Με δεδομένο ότι το 30% του παγκόσμιου στό-
λου κρουαζιερόπλοιων φέρει σημαία χώρας της 
ΕΕ, η ευρωπαϊκή αγορά επλήγη σημαντικά από 

τα περιοριστικά μέτρα κατά του κορονοϊού. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι οι προσεγγίσεις και η κίνηση 
κρουαζιερόπλοιων στα λιμάνια της ΕΕ μειώθηκαν 
κατά 85% το 2020. Σύμφωνα με την EMSA, κατά 
μέσο όρο το ποσοστό παροπλισμένων κρουα-
ζιερόπλοιων άγγιξε το 85% έναντι μόλις 1,4% το 
2019, ενώ μόλις πέντε κρουαζιερόπλοια παραγ-
γέλθηκαν σε ευρωπαϊκά ναυπηγεία το 2020 ένα-
ντι 34 το 2019.

Αισιοδοξία στα ΗΑΕ για την ανάκαμψη  
του κλάδου της κρουαζιέρας

Η κυβέρνηση των ΗΑΕ ανακοίνωσε ότι θα ξεκι-
νήσει να υποδέχεται κρουαζιέρες στα Εμιράτα 
από την 1η Σεπτεμβρίου 2021, μετά τις βαρύτατες 
συνέπειες που είχε να αντιμετωπίσει η βιομηχα-
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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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νία σε παγκόσμιο επίπεδο εξαιτίας της πανδημί-
ας Covid-19.
Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού (DCT) 
ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί με τα λιμάνια του 
Άμπου Ντάμπι, έχοντας ως βασική προτεραιότη-
τα να ανακτηθεί η δυναμική που προϋπήρχε της 
πανδημίας: περίπου 500.000 επισκέπτες κρουα-
ζιέρας έφτασαν στην πρωτεύουσα των ΗΑΕ το 
2019, νούμερο που στοιχειοθετεί αύξηση 46% σε 
ετήσια βάση.
Σύμφωνα με τον Ali Al-Shaiba, Executive Director 
του DCT, η απόφαση για υποδοχή κρουαζιερών 
έρχεται ως μέρος των προσπαθειών για αναζωο-
γόνηση του τουριστικού τομέα του Εμιράτου του 
Άμπου Ντάμπι, μετά τα εντυπωσιακά αποτελέσμα-
τα που έχουν επιτευχθεί στην καταπολέμηση της 
εξάπλωσης της πανδημίας μέχρι τώρα. Όπως πρό-
σθεσε χαρακτηριστικά ο κ. Al-Shaiba, πρόκειται 
να αποτελέσει ένα ακόμα βήμα προς την ενίσχυση 
της θέσης της πρωτεύουσας των ΗΑΕ ως κόμβου 
θαλάσσιου τουρισμού παγκόσμιας κλάσης.
Για να εξασφαλιστεί η ομαλή επιστροφή στην 
επιχειρηματική δραστηριότητα, προβλέπεται να 
ληφθούν μια σειρά από πρωτοβουλίες, μεταξύ 
των οποίων θα είναι και η συμμετοχή σε διεθνείς 
εκδηλώσεις, με σκοπό την προώθηση του Άμπου 
Ντάμπι ως ιδανικού προορισμού για κρουαζιερό-
πλοια από όλο τον κόσμο.

«Ιπτάμενα» ferries στη φαρέτρα  
της Brittany Ferries

H εταιρεία Brittany Ferries διερευνά έναν νέο, 
γρήγορο, βιώσιμο και ενεργειακά αποδοτικό 
τρόπο μετακίνησης με ferry, με την ονομασία 
Seaglider. Πρόκειται για ένα πλήρως ηλεκτρικό 
εκρανοπλάνο (wing-in-ground effect vehicle – 
WIG), το οποίο αναπτύσσει η αμερικανική start-
up εταιρεία REGENT (Regional Electric Ground 
Effect Nautical Transport).
Τα Seagliders αξιοποιούν το αεροδυναμικό φαι-
νόμενο της Επίδρασης του Εδάφους (Ground 
Effect), το οποίο τους επιτρέπει να πετούν με 
μεγάλες ταχύτητες πάνω από την επιφάνεια της 
θάλασσας. Συνδυάζουν την άνεση των επιβα-
τικών πλοίων και των ιπτάμενων δελφινιών με 
την αεροδυναμική απόδοση των hovercraft και 
την ταχύτητα των αεροσκαφών, αναπτύσσοντας 
ταχύτητες έως και 180 mph, έξι φορές μεγαλύ-
τερες από εκείνες των επιβατικών πλοίων, και με 
αυτονομία μπαταριών που φτάνει τα 180 μίλια.
Η Brittany Ferries έχει υπογράψει μια επιστολή 
προθέσεως, η οποία αφορά τη χρήση Seagliders 
χωρητικότητας 50-100 επιβατών για τη διαδρο-
μή μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας, έως το 2028, ενώ 
η REGENT αναμένει πως οι πρώτοι επιβάτες θα 
έχουν ταξιδέψει με ένα σκάφος τέτοιου τύπου 
αλλά μικρότερου μεγέθους έως το 2025.
Η ενεργειακή μετάβαση βρίσκεται ψηλά στη λίστα 
των προτεραιοτήτων της Brittany Ferries και η νέα 
αυτή συνεργασία με τη REGENT αποτελεί ένα 
σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Η γαλ-
λική ναυτιλιακή εταιρεία έχει επίσης παραγγείλει δύο 
πλοία κατανάλωσης καυσίμου LNG, τα οποία αναμέ-
νεται να παραδοθούν μέσα στα έτη 2022 και 2023.

Ένας νέος mega τερματικός κρουαζιέρας  
στο Μαϊάμι

H MSC Cruises και τα ιταλικά ναυπηγεία Fincantieri 
υπέγραψαν πρόσφατα συμβόλαιο για την κατα-
σκευή ενός mega τερματικού κρουαζιέρας στο 
Μαϊάμι από τη Fincantieri Infrastructure Florida.
Στη σχετική ανακοίνωση τονίζεται ότι πρόκειται 
για επένδυση 350 εκατ. ευρώ και η κατασκευή 
του τερματικού θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο 
του 2023. Στόχος είναι ο νέος τερματικός να εξυ-
πηρετεί ταυτόχρονα τρία πλοία τελευταίας γενιάς 
και έως 36.000 επιβάτες την ημέρα.
Παράλληλα, η νέα υποδομή κρουαζιέρας θα έχει 
τη δυνατότητα να φιλοξενεί τα μεγαλύτερα και 
πλέον φιλικά προς το περιβάλλον πλοία της MSC 
Cruises, όπως το «MSC Seashore», του οποίου 
η κατασκευή ολοκληρώνεται στο ναυπηγείο της 
Fincantieri στο Monfalcone.

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ – ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
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Αειφορία και Ναυτιλία
Οι νέοι επιστρέφουν στην ακριτική-γενέθλια  
γη της ελληνικής ναυτοσύνης
Η Isalos.net και η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου 
Περιβάλλοντος – HELMEPA διοργάνωσαν μεταξύ 9 και 11 
Ιουλίου Κύκλο Θερινών Διαλέξεων Ναυτιλίας (Summer 
Camp), με προσκεκλημένους ομιλητές επιφανή μέλη από 
τη ναυτιλιακή κοινότητα και συμμετέχοντες σπουδαστές, 
φοιτητές και νέους αποφοίτους ΑΕΝ και ΑΕΙ, οι οποίοι 
ενδιαφέρονται για τη ναυτιλία. 

Ο Κύκλος Θερινών Διαλέξεων είχε ως τίτλο 
«Εταιρική υπευθυνότητα, ατομικές δεξιότητες 
και καινοτομία στη σύγχρονη ναυτιλία» και πραγ-
ματοποιήθηκε για πρώτη φορά στον ιστορικό 
ναυτότοπο των Οινουσσών υπό την αιγίδα του 
Δήμου, με την επιστημονική αρωγή του Τμήματος 
Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου και την υποστήριξη των 
WISTA Hellas και Συνδέσμου Φίλων Οινουσσών.  
Το Summer Camp περιλάμβανε διαλέξεις, ξενα-
γήσεις αλλά και ανοικτούς διαλόγους για θέματα 
νέων πράσινων τεχνολογιών, πολιτικών και νομο-
θεσιών για τη βιωσιμότητα και την προστασία του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Την Παρασκευή 9 Ιουλίου, οι συμμετέχοντες 
ξεναγήθηκαν στο Ναυτικό Μουσείο Οινουσσών, 
ενώ ο δήμαρχος Οινουσσών, κ. Γεώργιος Δανιήλ, 
και δημότες του ιστορικού ναυτότοπου ξενάγη-
σαν τους νέους επισκέπτες στα καπετανόσπιτα 
και στα εμβληματικά κτίρια του οικισμού.  

Διοργάνωση



Κατά τη δεύτερη ημέρα του Summer Camp, το Σάββατο 10 Ιουλίου, οι 
συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την έννοια της βιω-
σιμότητας και το στοίχημα της βιώσιμης ναυτιλίας, το τοπίο γύρω από την 
πράσινη χρηματοδότηση και την εταιρική οπτική της αειφορίας από επιφα-
νή μέλη της εφοπλιστικής και ναυτιλιακής κοινότητας. 
Παράλληλα, ο κ. Γιάννης Πεσματζόγλου, Marine Biologist MSc / Scientific 
and Training Projects της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περι-
βάλλοντος – HELMEPA, σε ανοικτή συζήτηση για τη ρύπανση των ακτών 
από τα πλαστικά, παρέθεσε κάποια ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στοιχεία για 
το ζωτικής σημασίας αυτό πρόβλημα, ενώ εν συνεχεία υπήρξε μια γόνιμη 
ανταλλαγή απόψεων για το πώς κάθε ενεργός πολίτης μπορεί, τόσο ατομικά 
όσο και συλλογικά, να περιορίσει τη ρύπανση από πλαστικά. 
Ο Σύνδεσμος Φίλων Οινουσσών προσέφερε το Ε/Γ-Ο/Γ «Οινούσσες ΙΙΙ» 
σε μια δίωρη εκδρομή στο αρχιπέλαγος των Οινουσσών, σε ένα από τα 
ανατολικότερα άκρα της Ευρώπης. 
Κατά το επίσημο δείπνο που παρέθεσαν ο δήμαρχος και το δημοτικό συμβού-
λιο στους συμμετέχοντες, ο διευθυντής σύνταξης των Ναυτικών Χρονικών και 
επικεφαλής της πρωτοβουλίας Isalos.net τιμήθηκε με τον τίτλο του Επίτιμου 
Δημότη Οινουσσών για την ανάδειξη της μακραίωνης ναυτικής ιστορίας της 
νήσου. Στην αντιφώνησή του ο κ. Μπίσιας υπενθύμισε τα λόγια του Ανδρέα 

Γ. Λαιμού, που συχνά δήλωνε ότι «χωρίς νεανικές 
φωνές στους δρόμους, οι Οινούσσες θα χαθούν 
από τον χάρτη της ναυτιλίας», αναδεικνύοντας τη 
σημασία και τον ρόλο της ΑΕΝ πλοιάρχων και του 
ιστορικού οικοτροφείου για την ανάδειξη και τη 
συνέχεια της ναυτικής παράδοσης του νησιού.
Την τελευταία ημέρα του Κύκλου Θερινών Διαλέ-
ξεων Ναυτιλίας, η κ. Όλγα Σταυροπούλου, γενική 
διευθύντρια της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας 
Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – HELMEPA, εστιά-
στηκε στα soft skills ως προς την προάσπιση της 
ατομικής βιωσιμότητας. Παρουσιάστηκε επίσης 
ο ρόλος της ψηφιοποίησης ως προς το μέλλον 
της πράσινης ναυτιλίας, αναλύθηκαν μελέτες 
περίπτωσης ατυχημάτων και βέλτιστες πρακτικές 
για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος 
εν πλω, ενώ πραγματοποιήθηκε και ένα εξαιρε-
τικά ενδιαφέρον διαδραστικό workshop, με την 
επιμέλεια του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της 
HELMEPA. 
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Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την αρωγή και τη συμμετοχή τους ο δήμαρχος 
Οινουσσών κ. Γ. Δανιήλ, ο πρόεδρος του ΝΕΕ δρ. Γ. Πατέρας, η πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ευγενία Χαλκιά, ο αντιδήμαρχος κ. Λάμπρος 
Σκούφης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος του Συνδέ-
σμου Φίλων των Οινουσσών κ. Ι. Λυγνός και η αντιπρόεδρος κ. Μ. Κων-
σταντινίδη, ο πρόεδρος και τα μέλη του Ταμείου Ευπραγίας Οινουσσών κ. 
Ι. Μ. Χατζηπατέρας, Δ. Κ. Λύρας, Μ. Μονιός, ο διοικητής της ΑΕΝ Μηχανι-
κών Χίου αντιπλοίαρχος ΛΣ Ι. Μάργαρης, ο διοικητής της ΑΕΝ Πλοιάρχων 
Οινουσσών πλωτάρχης ΛΣ Δ. Κλουμάσης, ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ι. 
Φαφαλιού κ. Στάμος Ι. Φαφαλιός, η κ. Α. Χατζηπατέρα-Moquette, η κ. Κ. 
Χατζηπατέρα-Δημητριάδη, η κ. Κ. Αγγελάκου, ο κ. Π. Δ. Πατέρας, η κ. 
Ν. Πατέρα-Παπαδαυίδ, κ.ά. Χρυσός χορηγός του Isalos.net – HELMEPA 
Maritime Sustainability Summer Camp ήταν η Contships Management Inc. 
Χορηγοί των εκδηλώσεων και δράσεων ήταν οι: Angelakos Hellas S.A., Blue 
Planet Shipping Ltd., Costamare Shipping Co. S.A., Diamantis Pateras Mari-
time Ltd., Dorian LPG, Κοινωφελές Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος», Nereus Ship-
ping S.A., Panama Maritime Authority, Ταμείο Ευπραγίας Οινουσσών, SEAV-
EN, Ulysses Systems.
Η δράση υλοποιήθηκε με την αρωγή και τη συμμετοχή των εταιρειών-υπο-
στηρικτών της Isalos.net.
O πρόεδρος του ΝΕΕ, δρ. Γεώργιος Πατέρας, τόνισε ότι: «Μια ιδέα που 
γεννήθηκε στις Οινούσσες έναν χρόνο πριν έγινε πραγματικότητα. Πόσο 
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40 Container Feeder Ships

800 Seafarers Employed

1,500,000 TEUs Carried Annually

4,800 Port Calls Annually

www.contships-management.com

Operator of  900 – 1,500 TEUs#1



1. Α-Δ: Ο κ. Ηλίας Μπίσιας, η κ. Μαρία 
Κωνσταντινίδη, ο κ. Γιάννης Λυγνός,  
η κ. Ευγενία Χαλκιά, ο κ. Γεώργιος Δανιήλ, 
ο κ. Λάμπρος Σκούφης και η κ. Κατερίνα 
Καββάδα.

2. Α-Δ: Η κ. Έλπη Πετράκη, η κ. Ελίνα 
Κασσωτάκη, ο κ. Ευάγγελος Σφακιωτάκης 
και ο δρ. Γεώργιος Πατέρας.

3. Ο δήμαρχος Οινουσσών, κ. Γεώργιος 
Δανιήλ, ξεναγεί τους νέους επισκέπτες στα 
καπετανόσπιτα και στα εμβληματικά κτίρια 
του οικισμού.

4. Η κ. Όλγα Σταυροπούλου.

5. Στιγμιότυπο από την ανοικτή συζήτηση 
για τη ρύπανση των ακτών από τα πλαστικά.

6. Α-Δ: Ο κ. Ιωάννης Μ. Χατζηπατέρας  
και ο κ. Γιάννης Θεοδωρόπουλος.
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όμορφο να φέρουμε κοντά τριάντα νέες και 
νέους, οι οποίοι αποτελούν το μέλλον της βιο-
μηχανίας, στη γενέτειρα της ελληνικής ναυτιλί-
ας, τις Οινούσσες. Οι νέοι είχαν την ευκαιρία 
να συνομιλήσουν με τους ειδικούς του κλάδου 
και να μάθουν τόσο πολλά από αυτούς».
O δήμαρχος Οινουσσών, κ. Γεώργιος Δανιήλ, 
περιγράφοντας τον στόχο της εκδήλωσης, 
που υποστηρίχτηκε με μεγάλη θέρμη από την 
τοπική κοινότητα, υπογράμμισε ότι: «Αυτό 
που προσπαθήσαμε να επιτύχουμε αυτές τις 

τρεις ημέρες με την Isalos.net ήταν να διδάξουμε τη ναυτιλία, να αφου-
γκραστούμε τις αρετές των πρωταγωνιστών της αλλά και να μάθουμε για τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα. Όλα αυτά έχουν ιδιαίτερο νόημα 
ως προς την αναζήτηση λύσεων. Κατά τη διάρκεια των ομιλιών ακούσαμε 
πολλές λύσεις, αλλά ακούσαμε και πολλές νέες προοπτικές που ανοίγονται. 
Το όραμα όλων είναι να επιστρέψουμε στη ναυτική τέχνη που μας δίδαξαν 
οι Έλληνες Αειναύτες. Ο Έλληνας είναι συνυφασμένος με τη ναυτοσύνη και 
πιστεύω εκεί θα είναι το μέλλον του, για πολλούς αιώνες ακόμα».
Η γενική διευθύντρια της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περι-
βάλλοντος – HELMEPA, κ. Όλγα Σταυροπούλου, ανέφερε χαρακτηριστικά για 
τον στόχο του Summer Camp: «Το “αειφόρο” θερινό σχολείο στις Οινούσ-
σες (Isalos.net – HELMEPA) ανέδειξε ένα πρότυπο μοντέλο αλληλεπίδρασης 
και μετάδοσης γνώσης και καλών πρακτικών, καταγράφοντας υψηλή μαθησι-
ακή αξία. Παράλληλα πέτυχε να διασυνδέσει άμεσα και αποτελεσματικά, στο 
πλαίσιο μιας “spin-off” κοινότητας, πολλούς και σημαντικούς εμπλεκόμενους 
φορείς της ναυτιλίας που συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη. Με εντυπω-
σίασε ο υψηλός βαθμός δέσμευσης όλων –ανεξαιρέτως– των συμμετεχό-
ντων, καθ’ όλη τη διάρκεια του εντατικού επιμορφωτικού προγράμματος. 
Το πρόγραμμα ήταν έξυπνα και ολιστικά δομημένο, με μια σειρά εξαιρε-
τικών εισηγήσεων, που, αν και αυτόνομες θεματικές, εν τέλει συνδέονται, 
ενισχύοντας ουσιαστικά την “εργαλειοθήκη” όσων επιθυμούν να δραστη-
ριοποιηθούν στη ναυτιλία. Είναι σαφές ότι όλοι –σπουδαστές, εισηγητές, 
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7. Στιγμιότυπο από την εκδρομή στο αρχιπέλαγος των 
Οινουσσών με το Ε/Γ-Ο/Γ «Οινούσσες ΙΙΙ».

8. Ο διοικητής της ΑΕΝ Πλοιάρχων Οινουσσών 
πλωτάρχης ΛΣ Δ. Κλουμάσης και ο διοικητής της 
ΑΕΝ Μηχανικών Χίου αντιπλοίαρχος ΛΣ Ι. Μάργαρης.

9. Α-Δ: Η κ. Αλεξάνδρα Κουβαδέλλη, ο κ. Βασίλειος 
Κακαμούκας και ο καπτ. Θεόδωρος Λάλας.
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συνδιοργανωτές, τοπικοί φορείς– κατάφεραν να συνδιαμορφώσουν ένα 
πρότυπο εργαστήρι επαγγελματικής εξέλιξης. Και αυτό γιατί όλοι ανεξαι-
ρέτως συμμετείχαμε συνειδητά, με αυθεντικό ενδιαφέρον για τους νέους/
νέες και ευθύνη για το μέλλον τους».
Η πρόεδρος της WISTA HELLAS, κ. Έλπη Πετράκη, δήλωσε εντυπωσια-
σμένη από την ενεργό συμμετοχή διαφορετικών ανθρώπων, νέων και πιο 
έμπειρων, στις εργασίες του Summer Camp: «Πόσο σημαντικό είναι να βρί-
σκονται τόσοι ετερόκλητοι άνθρωποι μαζί και να συζητούν για ένα θέμα που 
ενδιαφέρει όλους, να ανταλλάσσουν απόψεις, να μαθαίνουν ο ένας από τον 
άλλο, όποια και αν είναι η θέση τους, από τους νέους και τους μεγαλύτε-
ρους στη βιομηχανία της ναυτιλίας. Πόσο σημαντικό είναι να γίνεται αυτή η 
δράση σε ένα ιστορικό νησί και να δίνει ζωή στον τόπο, ιδιαίτερα μετά από 
έναν χρόνο εγκλεισμού λόγω Covid. Πόσο σημαντικό είναι για τους νέους 
να έρχονται σε επαφή με τη ναυτική ιστορία αυτού του τόπου. Νομίζω ότι 
μέσα από αυτή τη δράση οι νέοι αντιλήφθηκαν ότι η διαφορετικότητα του 
καθενός, η ηλικία, το φύλο και η εμπειρία δεν έχουν καμία σημασία, γιατί στη 
ναυτιλία ο ένας βασίζεται και πρέπει να βασίζεται στις πραγματικές δυνάμεις 
και ικανότητες του άλλου, προκειμένου να επιτευχθεί ο τελικός στόχος».
Στο ίδιο πλαίσιο, η κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, καθηγήτρια Μαρία Λεκάκου, υπενθύμισε την ανάγκη για διάλογο 
και συνεργασία, διατυπώνοντας την άποψη ότι «η συνεύρεση των εμπλε-
κόμενων φορέων και των νέων, που δημιούργησε η συνεργασία της Isalos.
net με τη HELMEPA, σε αυτόν τον ιστορικό ναυτότοπο έδωσε ένα εξαι-
ρετικό πλαίσιο αναφοράς για όλους μας. Η διαδραστική συμμετοχή των 
νέων και κυρίως οι προτάσεις τους για την αειφορία έχουν ιδιαίτερη σημα-
σία για την ατομική ευθύνη του καθενός αλλά και την ανάγκη για άμεση 
συλλογική δράση. Θα συνεχίσουμε μαζί».
Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φίλων των Οινουσσών, κ. Ιωάννης Λυγνός, 
τόνισε τη σημασία της προσφοράς αλλά και την ανάγκη διατήρησης 
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στο ακριτικό νησί: «Υπάρχουν ορισμένοι 
άνθρωποι που είχαν και έχουν αφιερώσει τη ζωή τους για το καλό της 
Αιγνούσας. Οι δωρεές οι οποίες υπάρχουν βελτιώνουν το βιοτικό επίπε-
δο του νησιού, γιατί ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι 
να κρατήσουμε τον ενεργό πληθυσμό στην Αιγνούσα. Δεν θέλουμε να 
φύγουν οι νέοι άνθρωποι από το νησί, θέλουμε να κρατήσουμε ανοικτά 
τα σχολεία μας, την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, το Οικοτροφείο μας, 
το Γυμνάσιο, το Επαγγελματικό Λύκειο. Όλα αυτά τα εκπαιδευτικά ιδρύ-
ματα πρέπει να μείνουν ανοικτά και ενεργά, γιατί αυτό σημαίνει ζωή για 
το νησί».
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10. Α-Δ: Ο κ. Ιωάννης Μ. Χατζηπατέρας 
και ο κ. Στάμος Ι. Φαφαλιός.

11. Α-Δ: Ο κ. Μιχάλης Φωτεινός,  
ο κ. Δημήτρης Λύρας, ο καπτ. Γιώργος 
Γεωργούλης και ο κ. Δημήτριος Μαρίνης.

12. Στιγμιότυπο από το διαδραστικό 
workshop. Στη φωτογραφία  
διακρίνονται η καθ. Μαρία Λεκάκου,  
ο κ. Γιάννης Πεσματζόγλου και  
η δρ. Άννα Μαρία Κοτρίκλα.

To Summer Camp διοργανώθηκε από την Isalos.net και την HELMEPA με την πολύτιμη στήριξη των ακόλουθων φορέων και εταιρειών:
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Χρυσός Χορηγός Χορηγοί Μεταφορών

Υπό την Αιγίδα Με την Επιστημονική Αρωγή Με την υποστήριξη

Χορηγοί



Με το βλέμμα του ναυτικού

Παγκόσμια Ημέρα του Ναυτικού: Η καμπάνια για μια δίκαιη αντιμετώπιση των ναυτικών

Το 2010, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ) αποφάσισε να ορίσει την 25η Ιουνίου ως τη 
Διεθνή Ημέρα του Ναυτικού σε αναγνώριση της προσφοράς τους στην παγκόσμια οικονομία και της 
συνεισφοράς τους στις θαλάσσιες μεταφορές, με δεδομένο ότι σχεδόν όλα όσα χρησιμοποιούμε 
στην καθημερινή μας ζωή έχουν φτάσει σε εμάς μέσα από τις θαλάσσιες μεταφορές.
Ο σκοπός της ημέρας είναι να αποδοθούν στους ναυτικούς οι ευχαριστίες της παγκόσμιας κοινότη-
τας για τη συμβολή τους στην παγκόσμια οικονομία, στην κοινωνία, καθώς και για τους κινδύνους και 

την προσωπική προσπάθεια που καταβάλλουν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους στο πιο 
επικίνδυνο εργασιακό περιβάλλον.

Ο Ορίζοντας
από τη Γέφυρα

Του καπτ. Γ. Γεωργούλη

104



Είναι η ημέρα για τους ναυτικούς όλων των δρα-
στηριοτήτων, από τους υπηρετούντες στην ακτο-
φυλακή, τους ναυτικούς του Πολεμικού Ναυτι-
κού, τους αλιείς, τους θαλάσσιους βιολόγους, τα 
πληρώματα των επιβατηγών και τέλος τους ναυτι-
κούς των ποντοπόρων, που καθημερινά μάχονται 
με τα στοιχεία της φύσης και τον εαυτό τους, 
στα μακροσκελέστερα ταξίδια του κόσμου, από 
τον/τη ναυτόπαιδα μέχρι τον πλοίαρχο. Αυτή η 
ημέρα είναι αφιερωμένη σε όσους στη δουλειά 

τους περιλαμβάνονται η θάλασσα και όλα τα 
ύδατα. Σήμερα, πάνω από το 90% του παγκό-
σμιου εμπορίου πραγματοποιείται διά θαλάσσης, 
καθώς εξακολουθεί να είναι ο πιο οικονομικός 
τρόπος μεταφοράς εμπορευμάτων. Οι θαλάσσι-
οι βιολόγοι και οι ωκεανογράφοι από κάθε γωνιά 
της γης έχουν και αυτοί αφιερώσει τη ζωή τους 
για να μάθουν περισσότερα για τα βάθη των ωκε-
ανών και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στη 
θάλασσα, λαμβάνοντας υπόψη τη φράση «ό,τι 
συμβαίνει στη θάλασσα αργά ή γρήγορα θα συμ-
βεί και σε εμάς». 
Μετά την πανδημία Covid-19, οι ναυτικοί βρέθη-
καν πρώτοι στις πληγείσες ομάδες όχι από τον 
ιό αλλά από τις επιπτώσεις του και τα μέτρα 
που κλήθηκαν να λάβουν οι κυβερνήσεις για να 
προφυλάξουν τη δημόσια υγεία της χώρας τους. 
Βρέθηκαν λοιπόν αντιμέτωποι με αβεβαιότητες 
που δεν είχαν αντιμετωπίσει στο παρελθόν, όπως 
πρόσβαση στο λιμάνι και υπηρεσίες υγείας, αλλα-
γή πληρώματος και επαναπατρισμός, προμήθειες 
και ανταλλακτικά, κ.λπ.
Υπό αυτό το πρίσμα, η εκστρατεία «Ημέρα του 
2020 για τους Ναυτικούς» εστίασε το μήνυμά της 
στην παρότρυνση των κυβερνήσεων να αναγνω-
ρίσουν την ιδιαιτερότητα της ναυτικής εργασίας 
και να άρουν τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς 
για τους ναυτικούς, λαμβάνοντας ιδιαίτερα μέτρα 
με στόχο τη διευκόλυνση των αλλαγών του πλη-
ρώματος.
Η καμπάνια όμως του 2020 δεν είχε τα αναμε-
νόμενα αποτελέσματα στις αποφάσεις και στους 
χειρισμούς των κυβερνήσεων των χωρών και ειδι-
κότερα αυτών στα λιμάνια των οποίων η ναυτιλια-
κή δραστηριότητα ξεπερνάει το ½ του παγκόσμι-
ου θαλάσσιου εμπορίου. Ως αποτέλεσμα αυτών 
των χειρισμών, εκατοντάδες χιλιάδες ναυτικοί 
βρέθηκαν να έχουν παγιδευτεί στα πλοία, καθώς 
δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν οι συνη-
θισμένες αλλαγές πληρώματος, ενώ άλλοι εκατο-
ντάδες χιλιάδες βρίσκονταν στην ξηρά, άνεργοι, 
χωρίς να μπορούν να βοηθήσουν τις οικογένειές 
τους. Τα περιστατικά κατάθλιψης στα πληρώμα-
τα, και αυτών στα πλοία και των άλλων στην ξηρά, 
αυξήθηκαν κατακόρυφα.
Αυτοί που κατά τη διάρκεια της πανδημίας βρέ-
θηκαν στα πλοία στερήθηκαν τα ανθρώπινα 
δικαιώματά τους, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων τους στη σωματική και ψυχική 
υγεία, στην οικογενειακή ζωή και στην ελεύθερη 
κυκλοφορία, και ξεπέρασαν το όριο των έντεκα 
μηνών που προβλέπεται από την παγκόσμια σύμ-
βαση εργασίας (MLC) ως μέγιστος επιτρεπόμε-
νος χρόνος εργασίας. 
Επίσης, οι ναυλωτές, οι κάτοχοι φορτίων και οι 
μεσίτες φορτίων σε πολλές περιπτώσεις είχαν 



μια τελείως ανεύθυνη συμπεριφορά όταν οι δια-
χειρίστριες εταιρείες των πλοίων, για να διευκο-
λύνουν τις αλλαγές πληρωμάτων, ζητούσαν από 
τους ναυλωτές άδεια για δικαιολογημένη παρέκ-
κλιση και η απάντηση που έπαιρναν ήταν «κανέ-
να πλήρωμα δεν αλλάζει ρήτρες στις συμβάσεις 
μεταξύ ναυλωτών και πλοιοκτητών».
Η καμπάνια για την «Ημέρα του 2021 για τους 
Ναυτικούς» θα συνεχίσει να ενθαρρύνει τις 
κυβερνήσεις να στηρίζουν τους ναυτικούς εν 
μέσω της πανδημίας. Αυτό συνεπάγεται την 
άσκηση πίεσης –ατομικά και συλλογικά– σε 
κυβερνήσεις και παρόχους θαλάσσιων υπηρεσι-
ών για να διασφαλιστεί ο σεβασμός των δικαιω-
μάτων των ναυτικών. 
Στο πλαίσιο της εκστρατείας, θα πρέπει να συζη-
τηθούν θέματα που εξακολουθούν να σχετίζο-
νται με τους ναυτικούς μετά την πανδημία, όπως 
η δίκαιη μεταχείριση των ναυτικών, αναγνωρί-
ζοντας τις ιδιαιτερότητες του επαγγέλματος, 
η τήρηση των διατάξεων της MLC, η καλύτερη 
εκπαίδευση και η προστασία από την πειρατεία 
και την τρομοκρατία. 

SIRE 2.0 και επιθεωρήσεις δεξαμενόπλοιων 
σε πραγματικό χρόνο

Μετά το ατύχημα του «Exxon Valdez» και το 
καίριο πλήγμα που δέχτηκε η μεγάλη πετρελαϊ-
κή εταιρεία όχι τόσο στον προϋπολογισμό της 
αλλά κυρίως στη φήμη της και στην αξιοπιστία 
της στις θαλάσσιες μεταφορές πετρελαίου, ήταν 
επόμενο οι άλλες μεγάλες εταιρείες πετρελαίου 
να εφαρμόσουν ένα κοινό σύστημα αξιολόγησης 

των δεξαμενόπλοιων, ώστε να αποφευχθεί μια 
επανάληψη παρόμοιου ατυχήματος έστω και σε 
πολύ μικρότερη κλίμακα. Με αυτό το σκεπτικό, 
το διεθνές φόρουμ των εταιρειών πετρελαίου 
(Oil Companies International Marine Forum – 
OCIMF) εισήγαγε το 1993 το Πρόγραμμα Ανα-
φορών Επιθεώρησης Πλοίων (Ships Inspection 
Report Programme – SIRE). Το πρόγραμμα SIRE 
είναι ένα μοναδικό εργαλείο αξιολόγησης κινδύ-
νου των δεξαμενόπλοιων, μεγάλης αξίας για τους 
ναυλωτές, διαχειριστές πλοίων, διαχειριστές τερ-
ματικών σταθμών και κυβερνητικούς φορείς που 
ασχολούνται με την ασφάλεια των πλοίων.
Το πρόγραμμα SIRE είναι μια πολύ μεγάλη βάση 
δεδομένων με ενημερωμένες (up to date) πλη-
ροφορίες σχετικά με δεξαμενόπλοια και φορ-
τηγίδες. Ουσιαστικά, το SIRE έχει εστιάσει στην 
προσήλωση των διαχειριστών δεξαμενόπλοιων 
προς την τήρηση ικανοποιητικών προτύπων ποι-
ότητας και ασφάλειας για τα πλοία τους. Από 
την εισαγωγή του, το πρόγραμμα SIRE είχε άμε-
ση αποδοχή και συμμετοχή από ολόκληρο τον 
κλάδο, τόσο από τα μέλη του OCIMF (εταιρείες 
πετρελαίων) όσο και από τους διαχειριστές των 
πλοίων. Το πρόγραμμα επεκτάθηκε στις φορτη-
γίδες και στα μικρότερα Δ/Ξ στα τέλη του 2004. 
Συνολικά από το 1993 έχουν υποβληθεί περισσό-
τερες από 180.000 εκθέσεις επιθεώρησης, ενώ 
υπάρχουν πάνω από 22.500 αναφορές σε περισ-
σότερα από 8.000 σκάφη για επιθεωρήσεις που 
έχουν διεξαχθεί τους τελευταίους δώδεκα μήνες. 
Σήμερα στον OCIMF αναπτύσσεται μια εκσυγχρο-
νισμένη και βελτιωμένη έκδοση του υπάρχοντος 
εργαλείου αξιολόγησης κινδύνων για τα δεξαμε-
νόπλοια SIRE, το οποίο είναι πλέον καθεστώς στις 
επιθεωρήσεις πλοίων ως εργαλείο υποστήριξης 
της ασφάλειας και των βέλτιστων πρακτικών στη 
θαλάσσια βιομηχανία. Το νέο καθεστώς, SIRE 2.0, 
θα αντικαταστήσει το τρέχον σύστημα από το 
δεύτερο τρίμηνο του 2022, παρέχοντας ένα πιο 
ολοκληρωμένο καθεστώς επιθεώρησης με βελτι-
ωμένα εργαλεία, ενισχυμένες διαδικασίες και πιο 
εμπεριστατωμένα αποτελέσματα αναφοράς, ακο-
λουθώντας μια προσέγγιση βάσει του κινδύνου.
Οι επιθεωρήσεις SIRE 2.0 θα διεξάγονται με τη 
χρήση μιας συσκευής τάμπλετ πιστοποιημένης 
ως ασφαλούς στη χρήση στα δεξαμενόπλοια 
(intrinsically safe), επιτρέποντας την αναφορά και 
την τεκμηρίωση των επιθεωρήσεων, των σχολί-
ων και των παρατηρήσεων σε πραγματικό χρόνο. 
Για κάθε επιθεώρηση πλοίου θα δημιουργηθεί 
ένα εκτεταμένο ερωτηματολόγιο, που θα καλύ-
πτει βασικές, κατά περίπτωση, εστιασμένες στο 
συγκεκριμένο πλοίο και ειδικού ενδιαφέροντος 
απαιτήσεις. Άλλη μια βασική εξέλιξη του προ-
γράμματος είναι ότι κάθε ερώτηση θα αξιολογεί-

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ
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ται σε σχέση με τον εξοπλισμό, τις διαδικασίες 
και τον ανθρώπινο παράγοντα.
Αυτή η προσέγγιση θα επιτρέψει την ολοκλήρωση 
των επιθεωρήσεων αποτελεσματικότερα, παρέ-
χοντας πιο λεπτομερή δεδομένα για τον εντοπι-
σμό και την αντιμετώπιση των βασικών αιτίων των 
ελλείψεων ή των προβλημάτων επί του πλοίου. Η 
χρήση συσκευών tablet θα επιτρέπει επίσης στους 
επιθεωρητές να υποβάλουν φωτογραφικά αποδει-
κτικά στοιχεία για να υποστηρίζουν τα ευρήματα 
με κάλυψη από GPS και αυτόματη καταγραφή των 
χρόνων έναρξης και λήξης της επιθεώρησης. Οι 
βελτιωμένες διαδικασίες θα διασφαλίσουν μεγα-
λύτερη διαφάνεια και έλεγχο για τον OCIMF και 
άλλα μέρη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με 
αυστηρές απαιτήσεις συμμόρφωσης
Η αντικατάσταση του υπάρχοντος συστήματος 
από το SIRE 2.0 είναι μια καινοτομία που επιτρέ-
πει οι επιθεωρήσεις να πραγματοποιούνται σε 
πραγματικό χρόνο και για έναν ακόμα λόγο. Οι 
διαδικασίες επιθεώρησης τυποποιούνται απόλυ-
τα εφόσον ο επιθεωρητής καλείται να εκτελέσει 
την επιθεώρηση με αποδεικτικά στοιχεία, όχι 
κατά το δοκούν και την προσωπική του προσέγ-
γιση σε ό,τι αφορά την ασφάλεια. Δεν ήταν λίγες 
οι φορές μέχρι σήμερα που το ίδιο πλοίο, μετά 
από επιθεώρηση με το ίδιο πρόγραμμα αλλά από 
διαφορετικούς επιθεωρητές, είχε διαφορετικά 
αποτελέσματα. Οι διαχειριστές πλοίων, λοιπόν, 
πρέπει να χαιρετίσουν την εφαρμογή του νέου 
εξελιγμένου προγράμματος, διότι μπορούν να 
έχουν μια δίκαιη επιθεώρηση για τα πλοία τους.

Φορτία έργου (project cargoes) και 
εξοπλισμού (equipment cargoes): Πρακτικές 
ασφαλούς μεταφοράς όταν μεταφέρονται 
από κοινά πλοία (general cargo, handysize 
bulk carriers)

Ο Κώδικας Ασφαλούς Πρακτικής για την απο-
θήκευση και την ασφαλή έχμαση του φορτίου 
(Code of Safe Practice for Cargo Stowage and 
Securing – the CSS Code) καθορίζει τις ανωτέρω 
διαδικασίες για πολλά κοινά φορτία, εντούτοις 
δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες για το σύνολο ή 
μέρος του έργου φορτία (project cargoes – φορ-
τία έργου), και των φορτίων σε ακανόνιστα μέρη 
από μια κατασκευή (equipment cargoes – φορ-
τία εξοπλισμού), όπως κομμάτια από χαλύβδινες 
κατασκευές. Οι τύποι φορτίων έργου και εξοπλι-
σμού ποικίλλουν και συνήθως μεταφέρονται με 
πλοία πολλαπλών χρήσεων (multi-purpose ships) 
ή ημι-βυθιζόμενα (semi-submersible) πλοία, που 
είναι ειδικά σχεδιασμένα για τη μεταφορά μεγά-
λων και βαρέων φορτίων έργου. Ωστόσο, η χρή-
ση γενικού φορτίου πλοίων ή φορτηγών χύδην 

για τη μεταφορά φορτίων έργου είναι πολύ συνη-
θισμένη ειδικά σε περιπτώσεις που πρέπει να 
καλυφθεί ο νεκρός ναύλος (dead freight).
Το φορτίο του έργου συνήθως αποτελείται από 
ολόκληρο ή μέρος ενός έργου που κατασκευάζεται 
κάπου στον κόσμο, π.χ. σταθμοί παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας, ανεμογεννήτριες, εγκαταστάσεις 
πετρελαίου και φυσικού αερίου, λιμενικές εγκατα-
στάσεις και εγκαταστάσεις εξόρυξης, βαρέα μηχανή-
ματα, λέβητες και σωλήνες μεγάλης διαμέτρου, κ.λπ.
Αναλυτικότερα, φορτία έργου μπορεί να είναι:
• Μέρη από εγκαταστάσεις πετρελαίου, 

φυσικού αερίου και πετροχημικών, όπως 
δεξαμενών, λεβήτων, πύργων διυλιστηρίων, 
εξοπλισμού αντιδραστήρων, γεώτρησης και 
αντλιών.

• Εξοπλισμός ή μέρη έργων ανανεώσιμης 
ενέργειας, όπως πτερυγίων 
ανεμογεννητριών, πύργων και γεννητριών, 
παλιρροιακών και φωτοβολταϊκών πινάκων.

• Εξοπλισμός χειρισμού και κατασκευής 
λιμένων, όπως γερανοί, πλατφόρμες 
προβλητών, και σημαντήρων πρόσδεσης 
(single buoy mooring).

• Πλωτά φορτία, όπως ρυμουλκά, μικρά 
πλοία, φορτηγίδες, σκάφη αναψυχής και 
άλλα μικρά σκάφη.

• Εξοπλισμός, εργαλεία ή μηχανήματα 
σχεδιασμένα για εγκατάσταση ή για χρήση 
σε κατασκευές.

Το φορτίο εξοπλισμού (equipment cargo) περι-
λαμβάνει κυρίως χαλύβδινες κατασκευές, οχήμα-
τα, περιστροφικά τρυπάνια, φορητές δεξαμενές, 
τροχούς καλωδίων, εκσκαφείς, γερανούς, θήκες 
κόντρα πλακέ και εμπορευματοκιβώτια.
Το φορτίο του εξοπλισμού ποικίλλει λόγω του 
ακανόνιστου μεγέθους, του σχήματος και του 
βάρους του. Ένα μικρό κομμάτι φορτίου μπορεί 
να είναι μικρότερο από έναν τόνο, ενώ ένα μεγά-
λο κομμάτι μπορεί να υπερβαίνει τους 20 τόνους. 
Τα περισσότερα φορτία εξοπλισμού είναι μη 
συσκευασμένα φορτία, μερικά έχουν απλή πλα-
στική συσκευασία, κόντρα πλακέ ή μεταλλικό 
περίβλημα, κ.λπ. Αυτή η συσκευασία είναι συχνά 
πολύ λεπτή και σπάει πολύ εύκολα λόγω ανεπαρ-
κούς αντοχής.
Τα φορτία έργων και εξοπλισμού είναι πολύτιμα 
και γι’ αυτόν τον λόγο οι απαιτήσεις αποζημιώ-
σεων που μπορεί να προκύψουν είναι μεγάλες. 
Συγκεκριμένα, η καταστροφή των φορτίων ή 
ακόμα και η καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε 
περαιτέρω καθυστέρηση σε ολόκληρο το έργο, 
η οποία είναι δυνατόν να οδηγήσει σε μεγάλες 
απαιτήσεις που σχετίζονται με μια υποτιθέμενη 
απώλεια εσόδων. Είναι συχνά μεγάλα σε όγκο, 
βαριά, μη τυποποιημένα και αποτελούνται από 



πολλά πολύπλοκα μέρη. Τέτοια φορτία, μαζί με 
προϊόντα χάλυβα, μεταφέρονται συχνά σε πλοία 
μεταφοράς χύδην στερεών φορτίων.
Η κίνηση των βαρέων φορτίων κατά τη διάρκεια 
των διατοιχισμών και προνεσταυσμών του πλοί-
ου κατά το ταξίδι συνήθως είναι η αιτία των προ-
βλημάτων. Επομένως, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστι-
κά τόσο του φορτίου όσο και του πλοίου πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη κατά την αποθήκευση 
(stowage), την πρόσδεση (lashing) και την ασφά-
λιση (securing) των συγκεκριμένων φορτίων.
Τα περισσότερα φορτία είναι χωρίς συσκευα-
σία, ορισμένα φορτία εξοπλισμού έχουν απλή 
συσκευασία από πλαστικό, θήκη από κόντρα 
πλακέ, μεταλλική θήκη, οι οποίες δεν εγγυώνται 
την προστασία τους. Τα φορτία που τοποθετού-
νται πάνω στις πόρτες των στομίων των αμπα-
ριών πρέπει να μην ξεπερνούν τα ασφαλή όρια 
αντοχής των πορτών, διαφορετικά το πλοίο θα 
μπορεί να θεωρηθεί αναξιόπλοο πριν από την 
έναρξη του ταξιδιού.
Το πιστοποιημένο από την κλάση Cargo Securing 
Manual (CSM), ένα υποχρεωτικό στο πλοίο έντυπο 
που παρέχει οδηγίες σχετικά με την πρόσδεση και 
την ασφάλιση των φορτίων έργου, πρέπει να λαμ-
βάνεται υπόψη κατά τον προγραμματισμό και κατά 
τη διάρκεια της φόρτωσης των φορτίων έργου.
Για τη μεταφορά του πολύτιμου φορτίου έργου, 
ο υπολογισμός της ευστάθειας πρέπει να περι-
λαμβάνει μια κατάσταση πλήρωσης διαμερισμά-
των (damage stability για 1 ή 2 διαμερίσματα) και 
είναι απαραίτητη η προετοιμασία ενός σχεδίου 
έκτακτης ανάγκης.
Για την επιτυχημένη και ασφαλή μεταφορά των 
φορτίων έργου είναι αναγκαίο ο υπεύθυνος αξι-
ωματικός να εκπονήσει λεπτομερές σχέδιο φόρ-
τωσης και εκφόρτωσης του φορτίου έργου βήμα 
προς βήμα, ώστε με επιτυχία να προϋπολογίσει 
το σημείο φόρτωσης, την ασφάλιση και τον υπο-
λογισμό ευστάθειας ζημιάς (damage stability) για 
την περίπτωση μετακίνησης του φορτίου έργου.

Η αμμωνία ως εναλλακτικό καύσιμο στον 
αγώνα δρόμου για την απανθρακοποίηση

Στο παρελθόν αναφερθήκαμε στην πιθανότητα 
χρήσης της αμμωνίας ως το καύσιμο που μπορεί 
να βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου για μηδε-
νικές εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου 
(decarbonization) για το 2050 που έθεσε ο ΙΜΟ. 
Η αμμωνία (NH3) αναγνωρίστηκε ως καύσιμο 
μηδενικού άνθρακα που μπορεί να εισέλθει στην 
παγκόσμια αγορά σχετικά γρήγορα, προσφέρο-
ντας στους ιδιοκτήτες και στους διαχειριστές 
πλοίων ένα προφίλ μηδενικών εκπομπών άνθρα-
κα, ανεξάρτητα από την πηγή του καυσίμου. Ως 

καύσιμο πλοίων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο 
σε κινητήρες εσωτερικής καύσης όσο και σε 
κυψέλες καυσίμου, ενώ ο αγώνας ενάντια στον 
χρόνο για την ανάπτυξη ενός κινητήρα με αμμω-
νία έχει ξεκινήσει.
Η αμμωνία παράγεται παραδοσιακά από υδρογο-
νάνθρακες, αν και στο μέλλον υπάρχει πιθανότη-
τα της απομόνωσης του άνθρακα στην παραγωγή 
αμμωνίας για να μειωθεί το αποτύπωμα εκπο-
μπών στην παραγωγή (γαλάζια αμμωνία) ή να 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές χωρίς τη χρή-
ση άνθρακα, όπως η αιολική ή η ηλιακή ενέργεια 
(πράσινη αμμωνία). Ανεξάρτητα από τον τρόπο 
παραγωγής της, η αμμωνία διαθέτει σίγουρα την 
ενεργειακή επάρκεια για να αποτελέσει το επό-
μενο καύσιμο των πλοίων, με ενεργειακή πυκνό-
τητα περίπου 3 kWh ανά λίτρο (κάπου μεταξύ 
υδρογόνου και ΥΦΑ ως προς τον όγκο αποθή-
κευσης ενέργειας). Ωστόσο, κίνδυνοι που ακόμη 
δεν έχουν μειωθεί στη διαχείρισή της ως καυ-
σίμου, όπως η τοξικότητα, η διαβρωτικότητα, η 
αργή ανάφλεξη και οι εκπομπές NOx, δεν έχουν 
ακόμη επιλυθεί, ενώ, αν στα παραπάνω προστε-
θεί ο μεγάλος όγκος και το βάρος αποθήκευσης, 
καθιστούν τη χρήση της μη επιλέξιμη.
Οι παραπάνω προκλήσεις είναι υπό διερεύνηση, 
αν και οι απαιτήσεις χειρισμού της αμμωνίας ως 
φορτίου, όπως οι δεξαμενές από ανοξείδωτο 
χάλυβα για την εξουδετέρωση των διαβρωτικών 
ιδιοτήτων της αμμωνίας, είναι γνωστές και εφαρ-
μόζονται από δεκαετίες στη μεταφορά αμμωνίας 
από πλοία μεταφοράς υγραερίου (LPG).
Όπως τα περισσότερα εναλλακτικά καύσιμα, η 
αύξηση της παραγωγής σε ποσότητες εμπορικής 
χρήσης της μπλε ή της πράσινης αμμωνίας μπο-
ρεί να διαρκέσει πολλά χρόνια. Επομένως, είναι 
απίθανο ουδέτερη από άνθρακα αμμωνία να είναι 
διαθέσιμη σε αρκετά μεγάλες ποσότητες για να 
εξασφαλίσει ότι τα πλοία θα μπορούν να λειτουρ-
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γούν πλήρως με αμμωνία ουδέτερη από άνθρακα.
Η Wärtsilä προχώρησε στην κατασκευή τετρά-
χρονης μηχανής που χρησιμοποιεί πετρέλαιο, 
αναμειγνύοντάς το με μικρή ποσότητα αμμω-
νίας. Κατά την εταιρεία, το σημείο εκκίνησης 
είναι η χρήση μιας μικρής ποσότητας αμμωνίας, 
ενώ παράλληλα διατηρείται η ίδια απόδοση στη 
μηχανή όπως αυτή του πετρελαίου. Στη συνέχεια, 
αυξάνοντας την αναλογία αμμωνίας, θα καταβλη-
θεί η προσπάθεια προοδευτικά να βελτιστοποιη-
θεί η απόδοση της μηχανής με αυτό το καύσιμο.
Παραμένουν όμως άλυτα τα παρακάτω ζητήματα:
• Η επίδραση του αυξημένου βάρους της 

αποθήκευσης καυσίμων. Σε συνδυασμό με 
τη χαμηλή ενεργειακή πυκνότητα και το 
χαμηλότερο επιτρεπόμενο όριο φόρτωσης 
σε σύγκριση με τα τρέχοντα καύσιμα, αυτό 
θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στο εύρος 
λειτουργίας των πλοίων που τροφοδοτούνται 
με αμμωνία. Έτσι, ενώ μπορεί να είναι 
εύκολο να χρησιμοποιηθούν τα πλοία που 
τροφοδοτούνται με Υγροποιημένο Φυσικό 
Αέριο (LNG) για την αλλαγή στην αμμωνία, 
η προετοιμασία για τις επιχειρησιακές 
επιπτώσεις είναι πιο δύσκολη.

• Οι κανονισμοί δεν έχουν ακόμη 
προσδιορίσει την πίεση και τη θερμοκρασία 
στην οποία η αμμωνία πρέπει να 
αποθηκεύεται στο πλοίο. Η αμμωνία μπορεί 
είτε να συμπιεστεί είτε να διατηρηθεί σε 
κρυογονική υγρή μορφή κοντά στην πίεση 
του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με ενδείξεις 
από τη χρήση της αμμωνίας σε μηχανές 
της Wärtsilä και την εκτίμηση κινδύνου, 
η κρυογονική αποθήκευση θεωρείται 
ασφαλέστερη κατά την ανάλυση των 
συνεπειών μιας πιθανής διαρροής.

• Η ανάπτυξη της αμμωνίας ως καυσίμου θα 
έχει σημαντικό αντίκτυπο στον χειρισμό 
των καυσίμων πάνω στο πλοίο. Για 
παράδειγμα, εάν η αμμωνία χρησιμοποιείται 

ως καύσιμο το οποίο θα αναμειγνύεται με 
το φυσικό αέριο ή το πετρέλαιο (drop-
in) σε πλοίο με μηχανή διπλού καυσίμου 
(Diesel – LNG), θα πρέπει να υπάρχουν 
τρεις διαφορετικοί τύποι δεξαμενών 
καυσίμου και συστημάτων χειρισμού 
καυσίμων επί του πλοίου LNG, diesel  
και αμμωνίας.

• Το κόστος για τη χρήση της αμμωνίας 
ως καυσίμου θα εκτιμηθεί απόλυτα όταν 
συμπεριληφθεί στον Διεθνή Κώδικα για 
τα πλοία που χρησιμοποιούν αέρια ή άλλα 
χαμηλού σημείου ανάφλεξης καύσιμα 
(International Code of Safety for Ships 
using Gases or other Low Flashpoint 
Fuels – IGF) της SOLAS για τα καύσιμα 
χαμηλού σημείου ανάφλεξης, παρέχοντας 
μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τις 
απαιτήσεις που πρέπει να συμμορφώνονται. 
Προς το παρόν, ο κώδικας καλύπτει μόνο 
το ΥΦΑ και τη μεθανόλη, ενώ δεν υπάρχει 
μέχρι σήμερα επίσημο χρονοδιάγραμμα για 
να συμπεριληφθεί η αμμωνία.

Σύμφωνα με τον κώδικα IGF, πρέπει να πραγμα-
τοποιηθεί εκτίμηση κινδύνου (Risk Assessment) 
για να επιβεβαιωθεί ότι έχουν εντοπιστεί όλοι οι 
κίνδυνοι από τη χρήση του καυσίμου χαμηλού 
σημείου ανάφλεξης για το προσωπικό του πλοί-
ου, το περιβάλλον και την αντοχή και την ακεραι-
ότητα του πλοίου. Αναλυτικότερα περιλαμβάνει:
• Εξοπλισμό εγκατεστημένο στο πλοίο για 

παραλαβή, αποθήκευση και μεταφορά 
του καυσίμου σε μηχανή, ηλεκτρομηχανή, 
λέβητες και άλλα βοηθητικά μηχανήματα.

• Εξοπλισμό για τον έλεγχο της λειτουργίας.
• Εξοπλισμό για ανίχνευση, συναγερμό και 

έναρξη ενεργειών ασφαλείας.
• Εξοπλισμό εξαερισμού και λειτουργιών 

εκτός των διαδικασιών.
• Συσκευές και διατάξεις πυρόσβεσης για 

την προστασία από πυρκαγιά, επαφή με 
καύσιμα.

• Εξοπλισμό καθαρισμού και αδρανοποίησης 
αγωγών καυσίμου

Ενώ υπάρχουν πολλοί τομείς ακόμα στους οποί-
ους απαιτείται περαιτέρω σαφήνεια, συμπερι-
λαμβανομένου του κόστους, της διαθεσιμότητας 
του καυσίμου, του χειρισμού του καυσίμου στο 
πλοίο και των κανονιστικών απαιτήσεων, είναι 
ήδη σαφές ότι οι μηχανές που ήδη κατασκευάζο-
νται είναι σε θέση να χειριστούν την αμμωνία, εάν 
οι παραπάνω παράγοντες τελικά το καθιστούν 
βιώσιμη επιλογή. Αν τελικά, σε συνδυασμό με 
το όφελος των μηδενικών εκπομπών, η αμμωνία 
εισαχθεί ως ένα βιώσιμο εναλλακτικό καύσιμο, 
μένει να το δούμε.
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Η καλή ναυλαγορά και η αυξημένη 
κερδοφορία στις αγορές τακτικών 
γραμμών οδηγούν σε ρεκόρ νέων 
παραγγελιών containerships

Η ναυτιλιακή αγορά των τακτικών γραμμών δεν έχει βιώσει ξανά 
τέτοια περίοδο ευημερίας. Το 2020 αποτέλεσε την καλύτερη χρονιά 
από πλευράς οικονομικής απόδοσης του κλάδου, καθότι από το 
δεύτερο εξάμηνο του έτους και έπειτα η έκρηξη της καταναλωτικής 
ζήτησης και ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, σε συνδυασμό με τις 
επιπλοκές που προκάλεσε η πανδημία στις εφοδιαστικές αλυσίδες, 
οδήγησαν σε σημαντικές ελλείψεις χωρητικότητας και διαθέσιμων 
εμπορευματοκιβωτίων, γεγονός που με τη σειρά του εκτόξευσε τους 
ναύλους σε πολύ υψηλά επίπεδα. Του Θοδωρή Στυλιάδη

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ



Όπως είναι λογικό, οι σημαντικές αυξήσεις στους ναύλους μεταφο-
ράς εμπορευματοκιβωτίων μεταφράστηκαν και σε σημαντική αύξη-
ση της κερδοφορίας για τις εταιρείες τακτικών γραμμών. Ειδικότερα, 
τα συγκεντρωτικά κέρδη του κλάδου για το 2020 έφτασαν τα $26,6 
δισ., ενώ το περιθώριο λειτουργικού κέρδους στο 13%.
Ωστόσο, καθότι οι παράγοντες που επηρέασαν τα επίπεδα των ναύ-
λων συνεχίζουν να υφίστανται και εντός του 2021, και με δεδομέ-
νο ότι κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2021 έχουν εκτιναχθεί σε νέα 
επίπεδα ρεκόρ, καταγράφοντας τριψήφιες ετήσιες αυξήσεις στους 
περισσότερους εμπορικούς δρόμους, η φετινή χρονιά προμηνύεται 
ακόμα πιο ευοίωνη από οικονομική άποψη για τις εταιρείες τακτικών 
γραμμών. Χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τον δείκτη World Container 
Index της Drewry, το κόστος μεταφοράς ενός εμπορευματοκιβω-
τίου 40 ποδών από τη Σαγκάη στο Ρότερνταμ ανήλθε στα $10.174, 
αυξημένο κατά 485% σε σχέση με έναν χρόνο πριν. 
Απόρροια της κατάστασης που επικρατεί στην αγορά αποτελεί το 
γεγονός ότι οι θαλάσσιοι μεταφορείς κατέγραψαν στα οικονομικά 
τους αποτελέσματα ρεκόρ κερδών προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) 
κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021, που ανέρχονται αθροιστικά στα 
$27,1 δισ., ξεπερνώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο σε ένα μόλις τρίμηνο 
τα κέρδη ολόκληρης της περασμένης χρονιάς. Δεδομένου μάλιστα 
ότι, βάσει εκτιμήσεων, τα επίπεδα των ναύλων θα συνεχίσουν να 
αυξάνονται κατά την τρέχουσα χρονιά, το συνολικό ΕΒΙΤ της αγο-
ράς για το 2021 αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ των $80 δισ. και των 
$100 δισ. 
Απότοκο της πολύ ισχυρής ναυλαγοράς και της άνευ προηγουμένου 
κερδοφορίας των εταιρειών τακτικών γραμμών είναι και η ραγδαία 
αύξηση των νέων παραγγελιών. Μόνο το τέταρτο τρίμηνο του 2020, 
ο όγκος των νέων παραγγελιών ήταν τριπλάσιος των προηγούμενων 
εννέα μηνών, ενώ τα συμβόλαια ναυπήγησης νέων πλοίων μεταφο-
ράς εμπορευματοκιβωτίων που έχουν υπογραφεί κατά το τρέχον 
έτος, μέσα σε λιγότερο από έξι μήνες, πλησιάζουν το ρεκόρ παραγ-
γελιών (χωρητικότητας 2,7 εκατ. TEUs) που είχαν υποβληθεί κατά 
το 2007. Αναλυτικότερα, κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2021, οι 
νέες παραγγελίες containerships ανέρχονται σε 289, αυξημένες κατά 
803% σε σχέση με το 2020 και κατά 445% σε σχέση με το 2019. 
Μάλιστα, πέραν των νεότευκτων πλοίων που εισέρχονται στην αγο-
ρά και ενισχύουν τη χωρητικότητα κάποιων εταιρειών, η έλλειψη 
διαθέσιμων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων προς ναύλω-
ση έχει οδηγήσει ορισμένες εταιρείες τακτικών γραμμών να πλη-
ρώσουν ακριβά την προσθήκη επιπρόσθετων containerships στους 
στόλους τους από τη δευτερογενή αγορά, ενώ έχει αναγκάσει άλλες 
να πορευτούν αποκλειστικά με την υφιστάμενη χωρητικότητα που 
διαθέτουν.
Σε αυτό το πλαίσιο, αξίζει να σημειωθεί ότι οι συνολικές παραγγε-
λίες αντιστοιχούν αυτή τη στιγμή στο 15% του παγκόσμιου στόλου. 
Ωστόσο, αν και οι παραγγελίες γίνονται δεδομένων των υφιστάμε-
νων ευνοϊκών συνθηκών που επικρατούν στην αγορά, με τη χωρη-
τικότητα του παγκόσμιου στόλου να αυξάνεται βάσει εκτιμήσεων 
κατά 4,2% το 2021 και κατά 2,8% το 2022, κανείς δεν μπορεί να 
είναι σίγουρος πώς θα είναι η αγορά σε δύο ή και τρία χρόνια που 
θα παραδοθούν τα εν λόγω πλοία. Για τον λόγο αυτόν, οι εταιρείες 
τακτικών γραμμών πρέπει να λάβουν υπόψη το ότι οι συνθήκες που 
δημιούργησαν τη συγκεκριμένη δυναμική δεν θα διαρκέσουν για 
πάντα, ενώ μια επιστροφή σε συνθήκες πλεονάζουσας χωρητικότη-
τας μπορεί να αποτελέσει την «αχίλλειο πτέρνα» της αγοράς.



ΞΗΡΑ ΦΟΡΤΙΑ 

Άνθρακας
–

Οι κινήσεις της Κίνας στην προσφορά

Η Επιτροπή Εθνικής Ανάπτυξης και Μεταρρυθ-
μίσεων της Κίνας ανακοίνωσε πρόσφατα ότι 
αναμένει χαλάρωση του ελλείμματος προσφο-
ράς άνθρακα και συνεπώς μείωση των τιμών το 
προσεχές διάστημα, σύμφωνα με όσα μεταδίδει 
το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Xinhua.
Με την ανάπτυξη της υδροηλεκτρικής και ηλι-
ακής ενέργειας στη χώρα το καλοκαίρι και την 
αύξηση της εγχώριας παραγωγής και των εισαγω-
γών άνθρακα, το χάσμα προσφοράς και ζήτησης 
θα περιοριστεί, αναφέρει το δημοσίευμα.
Την ίδια ώρα, η Κίνα αναμένεται να «απελευθε-

ρώσει» στην αγορά μεγάλες 
ποσότητες άνθρακα από τα 
αποθέματά της, προκειμένου 
να διασφαλιστεί η επάρκεια 
προσφοράς κατά την καλοκαι-

ρινή περίοδο, χωρίς ωστόσο η Επιτροπή να απο-
καλύψει περαιτέρω στοιχεία.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στόχος του Πεκί-
νου είναι να «χτίσει» αποθέματα 100 εκατ. τόνων 
άνθρακα το 2021 και μένει να δούμε πώς αυτή η 
κίνηση θα επηρεάσει τις εισαγωγές και τα πλοία 
που κατευθύνονται στην ασιατική χώρα.

Σε υψηλά 21 ετών η παραγωγή άνθρακα  
των ΗΠΑ

H ανάκαμψη της αμερικανικής οικονομίας μετά 
την πανδημία οδηγεί σε μια απρόσμενη αύξηση 
της ζήτησης για άνθρακα, δείγμα ότι ο «ρυπογό-
νος» άνθρακας συνεχίζει να έχει ισχυρή παρου-
σία στο παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα.
H αμερικανική παραγωγή θα ενισχυθεί κατά 15% 
φέτος, προκειμένου να καλύψει τη ζήτηση για 
ηλεκτρική ενέργεια εγχώρια αλλά και διεθνώς, 
σύμφωνα με έκθεση του αμερικανικού Υπουργεί-
ου Ενέργειας τον Ιούλιο. Η αύξηση αυτή θα είναι 
η μεγαλύτερη από το 1990 και σχεδόν διπλάσια 
από την κατά 8% αύξηση που είχε προβλεφθεί 
για την αμερικανική παραγωγή άνθρακα τον Μάιο.
Οι ακραία υψηλές θερμοκρασίες, απόρροια της 

Commodities
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ: 

Από την παραγωγή στη διακίνηση  
και στην κατανάλωση

Επιμέλεια: 
Γιάννης Θεοδωρόπουλος,
Μιχάλης Νικολάου
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κλιματικής αλλαγής, οδηγούν στα ύψη τη ζήτη-
ση για ηλεκτροπαραγωγή, την ίδια στιγμή μάλι-
στα που η ξηρασία περιορίζει την παραγωγή από 
τα υδροηλεκτρικά φράγματα. Ως εκ τούτου, οι 
σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καλού-
νται να χρησιμοποιούν άνθρακα. Τέλος, να σημει-
ωθεί ότι, καθώς κύριοι εξαγωγείς άνθρακα όπως 
η Αυστραλία και η Κολομβία αντιμετωπίζουν 
ελλείψεις στην προσφορά, οι παγκόσμιες τιμές 
άνθρακα αγγίζουν υψηλά δεκαετίας.

Ζάχαρη
–

Εκτιμήσεις για αύξηση της παραγωγής  
στην ΕΕ

H παραγωγή ζάχαρης στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
εκτιμάται ότι θα αυξηθεί το 2020/2021, με τα 
αποθέματα να ακολουθούν την ίδια κατεύθυνση, 
ανέφερε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 
έκθεση για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές της 
αγοράς.
Πιο συγκεκριμένα, η παραγωγή ζάχαρης από την 
ΕΕ αναμένεται να αγγίξει τους 15,5 εκατ. τόνους 
το 2021/2022, ενώ η συγκομιδή εκτιμάται στους 
74 τόνους/εκτάριο, στα ίδια δηλαδή επίπεδα με 
τον μέσο όρο πενταετίας.
Στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέ-
ρεται ότι τα αποθέματα θα φτάσουν στους 1,4 
εκατ. τόνους, αύξηση 28% σε σχέση με έναν χρό-
νο πριν. Σταθερή θα είναι η κατανάλωση, στους 
14,8 εκατ. τόνους, το 2021/2022, όπως προκύπτει 
από την έκθεση.

Σιδηρομετάλλευμα – 
Χάλυβας
–

Σε υψηλά εννέα μηνών οι εξαγωγές 
σιδηρομεταλλεύματος της Βραζιλίας

Οι βραζιλιάνικες εξαγωγές σιδηρομεταλλεύμα-
τος ανήλθαν στους 33,68 εκατ. τόνους τον Ιού-
νιο, αγγίζοντας τα υψηλότερα επίπεδα εννιαμή-
νου, καθώς παραγωγοί όπως η Vale έσπευσαν να 
αυξήσουν τις αποστολές τους εν μέσω σημαντι-
κής ανόδου των τιμών.
Οι εξαγωγές τον Ιούνιο ήταν αυξημένες κατά 
26,3% συγκριτικά με τον Μάιο, σύμφωνα με στοι-

χεία της κυβέρνησης της Βραζιλίας. Συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2020, 
οι εξαγωγές σιδηρομεταλλεύματος της Βραζιλίας ήταν ενισχυμένες κατά 
12,2%.

Η εξάρτηση της Αυστραλίας από την «ακόρεστη» Κίνα

Οι εμπορικές διενέξεις Πεκίνου-Καμπέρας φαίνεται πως έχουν επηρεάσει 
ελάχιστα το διμερές εμπόριο, με την Κίνα να αντιπροσωπεύει σχεδόν το 
40% των αυστραλιανών εξαγωγών προϊόντων τον περασμένο Μάιο εν μέσω 
πολύ ισχυρής ζήτησης για σιδηρομετάλλευμα. Μάλιστα, τον Μάιο, η αξία 
των εξαγωγών iron ore της Αυστραλίας προς την Κίνα άγγιξε τα $12,6 δισ., 
αντιπροσωπεύοντας το 75% όλων των εξαγωγών αυστραλιανών προϊόντων 
στην ασιατική χώρα.
Πρόσφατα στοιχεία της Reserve Bank της Αυστραλίας δείχνουν μάλιστα 
μια «έλλειψη διαφοροποίησης» στους εμπορικούς δεσμούς της χώρας και 
μια αυξημένη εξάρτηση από τις πωλήσεις iron ore στην Κίνα.
Το αυστραλιανό Υπουργείο Βιομηχανίας εκτιμά ότι η αξία των εξαγωγών 
σιδηρομεταλλεύματος από τα $103 δισ. το 2019/2020 θα αυξηθεί στα $149 
δισ. το 2020/2021, απόρροια των αυξημένων εξαγωγών και της σημαντικής 
ανάκαμψης των τιμών.
Σε έκθεσή του το Υπουργείο Βιομηχανίας της Αυστραλίας σημειώνει ότι η 
αύξηση των τιμών σιδηρομεταλλεύματος ερμηνεύεται από την αύξηση της 
ζήτησης από τα χαλυβουργεία στην Κίνα και σε άλλες μεγάλες οικονομίες, 
καθώς λαμβάνει χώρα μια οικονομική ανάκαμψη μετά τις οδυνηρές συνέ-
πειες της πανδημίας.
Η κυρίαρχη θέση της Αυστραλίας στην αγορά σε συνδυασμό με κάποιες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Βραζιλία στην προσφορά σιδηρομεταλ-
λεύματος, οι οποίες εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν έως το 2022, αφήνουν 
ελάχιστες επιλογές στην Κίνα για τη διαφοροποίηση των προμηθειών.



Σιτηρά
–

Πώς κινούνται οι τιμές

Μετά από δώδεκα διαδοχικούς μήνες αύξησης, 
οι τιμές τροφίμων μειώθηκαν τον Ιούνιο, όπως 
προκύπτει από τον δείκτη FAO Food Price Index 
(FFPI). Πιο συγκεκριμένα, ο εν λόγω δείκτης δια-
μορφώθηκε στις 124,6 μονάδες, καταγράφοντας 
πτώση 2,5% σε σχέση με τον Μάιο.
Ο επιμέρους δείκτης για τις τιμές σιτηρών FAO 
Cereal Price Index άγγιξε κατά μέσο όρο τις 
129,4 μονάδες τον Ιούνιο, παρουσιάζοντας μεί-
ωση 3,5% σε σχέση με τον Μάιο αλλά αύξηση 
33,8% συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2020. Ειδι-
κότερα, οι παγκόσμιες τιμές καλαμποκιού υπο-
χώρησαν κατά 5%, αλλά συγκριτικά με το αντί-
στοιχο διάστημα πέρυσι παρουσίασαν αύξηση 
72%. Οι ενισχυμένες προμήθειες καλαμποκιού 
στην Αργεντινή είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση 
των τιμών, ενώ, παρά την καταστροφική ξηρασία 
στη Βραζιλία, οι συγκομιδές άντεξαν και οι τιμές 
δέχτηκαν καθοδικές πιέσεις.
Οι παγκόσμιες τιμές κριθαριού και σόργου επί-
σης μειώθηκαν τον Ιούνιο και συγκεκριμένα κατά 
2,2% και 4,9% αντίστοιχα.
Οριακή ήταν η μείωση των τιμών σιταριού (0,8%), 
ωστόσο ήταν αυξημένες κατά παραπάνω από 31% 
συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2020.

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

Αναθεωρημένες προς τα επάνω  
οι εκτιμήσεις για την παραγωγή

Το International Grains Council (IGC) αναθεώ-
ρησε προς τα επάνω τις εκτιμήσεις του για την 
παγκόσμια παραγωγή καλαμποκιού το 2021/2022, 
κυρίως λόγω των βελτιωμένων προοπτικών παρα-
γωγής από πλευράς Κίνας.
Πιο συγκεκριμένα, στη μηνιαία του έκθεση του 
Ιουνίου, το IGC αναφέρει ότι θα αγγίξει τους 1,2 
δισ. τόνους. Παράλληλα αναθεώρησε την εκτί-
μησή του για την Κίνα και πλέον αναμένει ότι η 
κινεζική παραγωγή καλαμποκιού το 2021/2022 θα 
φτάσει τους 272,8 εκατ. τόνους, από τους 267,3 
εκατ. τόνους που ανέμενε στο αμέσως προηγού-
μενο report.
Την ίδια ώρα, στα επίπεδα ρεκόρ των 789 εκατ. 
τόνων αναμένεται η παγκόσμια παραγωγή σιτα-
ριού. Στην έκθεση αναφέρεται ότι, παρά την 
αυξημένη παραγωγή σιταριού και καλαμποκιού, 
τα αποθέματα σιτηρών το 2020/2021 θα αυξη-
θούν οριακά.

ΣΙΤΑΡΙ

Παραγωγή, κατανάλωση, εμπόριο: Τι μέλλει 
γενέσθαι

Το αμερικανικό Υπουργείο Γεωργίας, στη μηνιαία 
έκθεση του Ιουλίου «World Agricultural Supply 
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and Demand Estimates», εκτιμά ότι το 2021/2022 
οι παγκόσμιες προμήθειες και η κατανάλωση 
σιταριού θα μειωθούν ενώ το εμπόριο θα αυξη-
θεί. Ειδικότερα οι προμήθειες εκτιμάται ότι θα 
μειωθούν κατά 5,3 εκατ. τόνους, στους 1.082,6 
εκατ. τόνους, λόγω μειωμένων αρχικών αποθεμά-
των και μειωμένης παραγωγής των ΗΠΑ.
Η παγκόσμια παραγωγή αναμένεται στους 792,4 
εκατ. τόνους, σε επίπεδα ρεκόρ. Από την άλλη 
και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του αμερικανικού 
υπουργείου, η παγκόσμια κατανάλωση θα φτάσει 
στους 790,9 εκατ. τόνους, με τη μειωμένη δια-
τροφική χρήση από τη Ρωσία, τις ΗΠΑ και το 
Καζακστάν να αντισταθμίζεται από αυξημένη 
βιομηχανική χρήση σε άλλες χώρες. Στους 204 
εκατ. τόνους εκτιμάται το εμπόριο, με τις αυξη-
μένες εξαγωγές από την ΕΕ, την Αυστραλία και 
την Ουκρανία να αντισταθμίζουν μειώσεις από 
τον Καναδά, το Καζακστάν και τις ΗΠΑ.

Χαμόγελα στη Μόσχα για την παραγωγή

Αναθεωρημένες προς τα επάνω είναι οι εκτιμή-
σεις για την παραγωγή σιταριού της Ρωσίας το 
2021/2022 και πλέον εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 
τρίτα υψηλότερα επίπεδα στην ιστορία λόγω 
ανάκαμψης της συγκομιδής.
Κατά την περίοδο Ιουλίου 2021 - Ιουνίου 2022, 
η παραγωγή σιταριού της Ρωσίας, εξαιρουμένης 
της Κριμαίας, θα αγγίξει τους 82,3 εκατ. τόνους, 
σύμφωνα με εκτιμήσεις της Agritel.
Εάν οι εκτιμήσεις επιβεβαιωθούν, η παραγωγή 
σιταριού της Ρωσίας θα είναι μειωμένη κατά 2,5 
εκατ. τόνους σε σχέση με το 2020/2021, αλλά 
αυξημένη κατά 5% σε σχέση με τον μέσο όρο 
πενταετίας.
Τέλος, σε ό,τι αφορά την Κριμαία, η παραγωγή 
σιταριού εκτιμάται στους 800.000 τόνους έναντι 
προηγούμενων εκτιμήσεων, που έκαναν λόγο για 
παραγωγή 500.000 τόνων σιταριού.

Πρώτο φορτίο από τη Ρωσία στην Αλγερία 
μετά από τεσσεράμισι χρόνια

H Ρωσία πρόσφατα προμήθευσε την Αλγερία με 
28.000 τόνους σιταριού, για πρώτη φορά μετά 
από τεσσεράμισι χρόνια, σύμφωνα με τη διαχει-
ρίστρια εταιρεία σιδηροδρομικών μεταφορών 
Rusagrotrans.
Το φορτίο φορτώθηκε από λιμάνι της Μαύρης 
Θάλασσας στην πρώτη τέτοια μεταφορά από 
τον Δεκέμβριο του 2016. Να σημειωθεί ότι η 
Ρωσία, εκ των κορυφαίων εξαγωγέων σιταριού, 
αναζητούσε πρόσβαση στη σημαντική αγορά της 
Αλγερίας.
Γαλλία και Γερμανία αποτελούν τους κορυφαί-
ους προμηθευτές σιταριού της Αλγερίας φέτος. 
Τον περασμένο Οκτώβριο, η Αλγερία χαλάρωσε 
μερικές από τις προδιαγραφές εισαγωγών σιτα-
ριού, κάνοντας ουσιαστικά άνοιγμα στις αγορές 
της Μαύρης Θάλασσας.

ΣΟΓΙΑ

Θετικές προοπτικές για τις αμερικανικές 
εξαγωγές

To πρώτο τρίμηνο του έτους, η αξία των εξα-
γωγών σόγιας των ΗΠΑ έφτασε στα δεύτερα 
υψηλότερα επίπεδά της και συγκεκριμένα στα 
$7,7 δισ., αριθμός σχεδόν διπλάσιος σε σχέση 
με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, τονίζεται 
σε έκθεση του αμερικανικού Υπουργείου Γεωρ-
γίας. Η αύξηση αυτή ήταν απόρροια του όγκου 
εξαγωγών ρεκόρ και της αύξησης των τιμών. 
Στην έκθεση σημειώνεται ότι η αύξηση του 
όγκου εξαγωγών σόγιας ουσιαστικά οδηγήθηκε 
από την ανάκαμψη του εμπορίου με την Κίνα 
λόγω άρσης κάποιων δασμών αλλά και από την 
καθυστέρηση των καλλιεργειών στις χώρες της 
Νότιας Αμερικής.
Την ίδια ώρα, στην έκθεση του αμερικανικού 
υπουργείου σημειώνεται ότι το 2021 θα είναι ένα 
εξαιρετικό έτος για τον εγχώριο κλάδο. Η αύξη-
ση των τιμών σε συνδυασμό με την ενίσχυση του 
εμπορίου με κύριους εταίρους εκτός Κίνας, όπως 
η Αίγυπτος και το Μεξικό, θα πυροδοτήσουν μια 
αύξηση της αξίας των εξαγωγών σόγιας.
Ωστόσο, σε ό,τι αφορά το εγχώριο μέτωπο, οι 
περιορισμένες προμήθειες και η υψηλή ζήτη-
ση ενδέχεται να μειώσουν τον όγκο εξαγωγών 
σόγιας το δεύτερο εξάμηνο, όταν παραδοσιακά 
λαμβάνουν χώρα τα δύο τρίτα των αμερικανικών 
εξαγωγών σόγιας. Η υψηλότερη εγχώρια ζήτη-
ση θα μειώσει τους διαθέσιμους προς εξαγωγή 
όγκους σόγιας και θα παράσχει στήριξη στις 
τιμές.
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ΥΓΡΑ ΦΟΡΤΙΑ 

Αργό πετρέλαιο
–

Οι τριγμοί στον OPEC+ και η συμφωνία

Οι υπουργοί των κρατών που μετέχουν στον 
OPEC+ ακύρωσαν τη Δευτέρα 5 Ιουλίου τις 
συνομιλίες για την πορεία της παραγωγής πετρε-

λαίου τους επόμενους μήνες, με τα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα να απορρίπτουν την πρόταση 
για παράταση οκτώ μηνών της μείωσης της παρα-
γωγής. Τα ΗΑΕ δέχτηκαν την πρόταση για σταδι-
ακή αύξηση της παραγωγής κατά 2 εκατ. βαρέλια/
ημέρα μεταξύ Αυγούστου και Δεκεμβρίου, ωστό-
σο δεν συμφώνησαν για μια οκτάμηνη παράταση 
των περικοπών για το 2022.
Ο υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας, 
πρίγκιπας Abdulaziz bin Salman την Κυριακή 4 
Ιουλίου έκανε λόγο για «συμβιβασμό και ορθολο-
γισμό» για την επίτευξη συμφωνίας μετά από δύο 
ημέρες ανεπιτυχών συνομιλιών.
Ωστόσο, η Σαουδική Αραβία έλαβε πρωτοβουλία 
για απευθείας συνομιλίες με τα ΗΑΕ, προκειμένου 
να επιλυθεί η διαφωνία σχετικά με τον στόχο παρα-
γωγής. 
Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε μια προκαταρ-
κτική κατανόηση για να παραχωρήσουν στα ΗΑΕ 
μια νέα γραμμή παραγωγής 3,65 εκατ. βαρελιών 
ημερησίως από τον Μάιο του 2022, σύμφωνα με 
πηγή που συμμετείχε στη συνάντηση, σηματοδο-
τώντας αύξηση περίπου 480.000 βαρελιών, η οποία 
θα παραμείνει σε ισχύ έως τον Απρίλιο, δήλωσε η 
πηγή, ζητώντας να μην κατονομαστεί.
Οι γραμμές βάσης, οι οποίες καθορίστηκαν χρη-
σιμοποιώντας τον όγκο παραγωγής του Οκτωβρί-
ου 2018, χρησιμοποιούνται από τη συμμαχία του 
OPEC+ για τον καθορισμό ποσοστώσεων παραγω-
γής, οπότε μια υψηλότερη γραμμή αναφοράς για τα 
ΗΑΕ θα είχε ως αποτέλεσμα μια πιο γενναιόδωρη 
κατανομή. 

Μικρότερη της αρχικά αναμενόμενης  
η μείωση της αμερικανικής παραγωγής

Η αμερικανική παραγωγή αργού πετρελαίου ανα-
μένεται φέτος μειωμένη κατά 210.000 βαρέλια/
ημέρα, στα 11,1 εκατ. βαρέλια/ημέρα, σύμφωνα με 
πρόσφατες εκτιμήσεις της ΕΙΑ. 
Στην αμέσως προηγούμενη έκθεση, η EIA ανέμε-
νε πτώση της παραγωγής των ΗΠΑ κατά 230.000 
βαρέλια/ημέρα το 2021. Κατά την ΕΙΑ, τους επό-
μενους μήνες η παγκόσμια παραγωγή πετρελαί-
ου, κυρίως λόγω των πολιτικών του OPEC, θα 
ξεπεράσει την παγκόσμια κατανάλωση. «Αναμέ-
νουμε ότι η αυξανόμενη παραγωγή θα μειώσει τα 
αποθέματα που δημιουργήθηκαν κατά το μεγα-
λύτερο διάστημα του περασμένου έτους και θα 
διατηρήσει τις τιμές στα τωρινά επίπεδα. Κατά 
μέσο όρο, το δεύτερο εξάμηνο θα κινηθούν στα 
$72/βαρέλι», τονίζεται στην έκθεση.
Για το 2022 εκτιμάται ότι η αμερικανική παραγω-
γή πετρελαίου θα αγγίξει τα 11,85 εκατ. βαρέλια/
ημέρα, ενώ η ζήτηση θα αυξηθεί κατά 1,04 εκατ. 
βαρέλια/ημέρα, στα 20,68 εκατ. βαρέλια/ημέρα.
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Αισιοδοξία για τη ζήτηση πετρελαίου  
στην Ινδία

Η ζήτηση της Ινδίας για πετρέλαιο αναμένεται να 
επιστρέψει σε φυσιολογικά επίπεδα στα τέλη του 
έτους, μετά από μήνες αβεβαιότητας στην εγχώ-
ρια αγορά εν μέσω ραγδαίας αύξησης των κρου-
σμάτων Covid-19.
Έπειτα από μήνες περιοριστικών μέτρων στη 
χώρα, τα οποία συνεπάγονται και μειωμένη ζήτη-
ση για πετρέλαιο, η Ινδία βλέπει το φως στο 
τούνελ και, σύμφωνα με εκτιμήσεις, η ζήτηση θα 
επιστρέψει στα προ πανδημίας επίπεδα έως το 
τέλος του 2021.
Ο Ινδός υπουργός Πετρελαίου, Dharmendra 
Pradhan, ανέφερε πρόσφατα στο Bloomberg 
ότι υπάρχουν σημάδια ανάκαμψης της ζήτησης 
πετρελαίου, καθώς χαλαρώνουν τα περιοριστικά 
μέτρα του κορονοϊού και επανεκκινεί η οικονομι-
κή δραστηριότητα στη χώρα.
Diesel και βενζίνη παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες 
απώλειες, καθώς απαγορεύονταν οι μετακινήσεις 
στη χώρα, και μάλιστα η ζήτησή τους παρουσιάζει 
πτώση 30% σε σχέση με το 2019. Αναλυτές φαί-
νεται να συμφωνούν ότι, με δεδομένο ότι η χώρα 
θα αυξήσει τους εμβολιασμούς και θα αποφευ-
χθεί ένα τέταρτο κύμα εξάπλωσης της πανδημίας 
αργότερα μέσα στον χρόνο, η ζήτηση πετρελαίου 
θα επιστρέψει σε φυσιολογικά επίπεδα.
Η Ινδία εισάγει το 80% του πετρελαίου που 
καταναλώνει, γεγονός που την καθιστά τον τρίτο 
μεγαλύτερο εισαγωγέα παγκοσμίως. Με πληθυ-
σμό άνω του 1 δισ., αποτελεί κύρια αγορά για το 
φυσικό αέριο και το πετρέλαιο.
Βέβαια, πονοκέφαλο για την αγορά πετρελαίου 
της Ινδίας αποτελεί η άνοδος των τιμών. Μάλι-
στα το Δελχί παροτρύνει τον OPEC+ να παγώσει 
τις περικοπές στην παραγωγή, προκειμένου να 
σταθεροποιηθούν οι τιμές, ενώ ανησυχίες προ-
κύπτουν και για τις χώρες της Μέσης Ανατολής 
των οποίων οι εξαγωγές βασίζονται αρκετά στην 
Ινδία. Τον περασμένο Μάιο, οι εξαγωγές από τη 
Μέση Ανατολή στην Ινδία υποχώρησαν σε χαμη-
λά 25ετίας, λόγω μειωμένης ζήτησης και αυξημέ-
νων τιμών.
Η Ινδία τελευταία επιχειρεί να διαφοροποιήσει 
τις προμήθειες πετρελαίου και αναζητά φθηνότε-
ρα φορτία από τη Νότια Αμερική, τη Μεσόγειο 
και τις ΗΠΑ.

Οι φιλόδοξοι στόχοι της Βραζιλίας  
με τις εξαγωγές

H αναμενόμενη αύξηση της παραγωγής αργού 
πετρελαίου της Βραζιλίας αυτή τη δεκαετία θα 
καταστήσει τη χώρα της Νότιας Αμερικής τον 

πέμπτο μεγαλύτερο εξαγωγέα παγκοσμίως το 2030, σύμφωνα με όσα δήλω-
σε ο υπουργός Ενέργειας και Ορυκτών της χώρας, Bento Albuquerque, σε 
συνέντευξή του στους The Rio Times.
«Το 2030, όταν η Βραζιλία θα φτάσει την παραγωγή 5,3 εκατ. βαρελιών/ημέ-
ρα, θα γίνει ο πέμπτος μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού», ανέφερε ο υπουρ-
γός, τονίζοντας επίσης ότι η παραγωγή πετρελαίου και υγρών καυσίμων θα 
αυξηθεί σημαντικά από τα 3,3 εκατ. βαρέλια/ημέρα σήμερα.
Προς το παρόν, η Βραζιλία βρίσκεται εκτός δεκάδας των κορυφαίων εξα-
γωγέων πετρελαίου του κόσμου. Το 2020 η παραγωγή πετρελαίου της Βρα-
ζιλίας αυξήθηκε κατά 5,7%, στα 2,9 εκατ. βαρέλια/ημέρα.

Υγροποιημένο φυσικό αέριο 
(LNG)
–

Αύξηση των τιμών πυροδοτεί η ζήτηση

Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών κινούνται οι τιμές φυσικού 
αερίου, καθώς οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες πυροδοτούν αύξηση της 
ζήτησης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο βόρειο ημισφαίριο, ενώ 
την ίδια ώρα traders αυξάνουν τα αποθέματά τους ενόψει χειμώνα.
Οι τιμές LNG με παράδοση στην Ασία άγγιξαν τα $13/mmBtu στις αρχές 
Ιουλίου, στα υψηλότερα επίπεδα από το 2013. Αναλυτές της επενδυτικής 
τράπεζας Liberum σημειώνουν ότι η ανάκαμψη της ζήτησης μετά την παν-
δημία σε συνδυασμό με εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν τις ροές 
και την προσφορά LNG έχουν αυξήσει τις τιμές σε όλες τις κύριες αγορές.
Ενδεικτική της αυξημένης ζήτησης LNG είναι η αύξηση των εισαγωγών της 
Ιαπωνίας κατά 18% τον Ιούνιο, στους 6,01 εκατ. τόνους, και σε υψηλά τρι-
ών μηνών, σύμφωνα με στοιχεία του Refinitiv Eikon. Από την άλλη, η Κίνα 
εισήγαγε 6,4 εκατ. τόνους LNG, αριθμός μειωμένος συγκριτικά με τον Μάιο 
αλλά αυξημένος κατά 26% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2020.

Μακροχρόνια συμφωνία Νότιας Κορέας-Κατάρ 

Το Υπουργείο Ενέργειας της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε τη Δευτέρα 12 
Ιουλίου ότι υπέγραψε συμφωνία διάρκειας 20 ετών με το Κατάρ για την 
προμήθεια LNG, αρχής γενομένης από το 2025.
Η κρατική Korea Gas Corp. θα αγοράζει 2 εκατ. τόνους LNG ετησίως από 
την Qatar Petroleum. Το Υπουργείο Ενέργειας της Νότιας Κορέας πρόσθε-
σε ότι η ΚΟGAS αγοράζει ετησίως 9 εκατ. τόνους LNG ετησίως από το 
Κατάρ μέσω μακροχρόνιων συμβολαίων.
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Καινοτόμες λύσεις αιολικής ενέργειας  
για την πρόωση εμπορικών πλοίων

Οι εταιρείες Alfa Laval και Wallenius πρόκειται να 
ιδρύσουν την κοινοπραξία AlfaWall Oceanbird, η 
οποία θα παρέχει καινοτόμες λύσεις πρόωσης, 
που θα αξιοποιούν την αιολική ενέργεια και θα 
προορίζονται τόσο για εμπορικά πλοία όσο και 
για άλλους τύπους πλοίων. Η σχετική συμφωνία 
υπεγράφη στις 28 Ιουνίου και στόχος είναι να 
έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του πρώτου 
συστήματος της Oceanbird σε πλοίο μέσα στα 
επόμενα πέντε έτη.
Η AlfaWall Oceanbird θα αναπτύξει τεχνολογίες 
πρόωσης που θα τροφοδοτούνται από την αιο-
λική ενέργεια και θα μπορούν να εγκατασταθούν 
σε κάθε τύπο πλοίου. Η πρώτη εγκατάσταση 
πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε ένα διατλαντι-
κό πλοίο μεταφοράς οχημάτων χωρητικότητας 
7.000 αυτοκινήτων και με μια μέση ταχύτητα 10 
κόμβων αναμένεται να επιφέρει λιγότερες εκπο-
μπές έως και κατά 90% σε σχέση με τα περισ-
σότερα ενεργειακά αποδοτικά πλοία τού σήμερα, 

υποστηρίζοντας έτσι την ενερ-
γειακή μετάβαση του ναυτιλια-
κού κλάδου. Αν και η εν λόγω 

τεχνολογία αναπτύχθηκε αρχικά για εμπορικά 
πλοία, επιδιώκεται η επέκτασή της σε κρουαζιε-
ρόπλοια αλλά και σε άλλους τύπους πλοίων, ανά-
λογα με τη ζήτηση.
Ο Tom Erixon, πρόεδρος και CEO της Alfa Laval, 
ανέφερε σχετικά: «Η εκπλήρωση της φιλοδοξίας 
για την απανθρακοποίηση του ναυτιλιακού τομέα 
απαιτεί αρκετές νέες λύσεις. Μέσω της νέας κοι-
νοπραξίας, θα συνδυάσουμε την τεχνογνωσία των 
Alfa Laval και Wallenius, προκειμένου να αναπτύ-
ξουμε έναν εντελώς νέο και καινοτόμο τύπο πλοί-
ου, που θα συνεισφέρει στην επίτευξη των στό-
χων απανθρακοποίησης του ναυτιλιακού κλάδου».

H Maersk ναυπηγεί το πρώτο containership 
κατανάλωσης μεθανόλης ουδέτερου 
ισοζυγίου άνθρακα

Οι A.P. Moller-Maersk και Hyundai Mipo 
Dockyards υπέγραψαν σύμβαση για τη ναυπήγη-
ση ενός πλοίου τροφοδοσίας (feeder vessel), το 
οποίο θα διαθέτει κινητήρα διπλού καυσίμου και 
θα χρησιμοποιεί ως καύσιμα είτε μεθανόλη είτε 
πετρέλαιο πολύ χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο.
Το μήκους 172 μ. πλοίο θα επιχειρεί για λογαρια-
σμό της Sealand Europe, θυγατρικής της Maersk, 



στη Βαλτική Θάλασσα, πραγματοποιώντας το 
δρομολόγιο μεταξύ Βόρειας Ευρώπης και Βοθνι-
ακού Κόλπου. Τα συστήματα κατανάλωσης μεθα-
νόλης του πλοίου πρόκειται να αναπτυχθούν από 
τις MAN Energy Solutions, Hyundai Engine and 
Machinery (κύρια μηχανή) και Hyundai HiMSEN 
(ηλεκτρομηχανές) σε συνεργασία με τις Hyundai 
Mipo και Maersk. Το πλοίο θα φέρει τη σημαία 
της Δανίας και θα είναι ταξινομημένο στον ABS.
Η Henriette Hallberg Thygesen, CEO of Fleet 
& Strategic Brands στην A.P. Moller-Maersk, 
ανέφερε σχετικά: «Το πρωτοποριακό αυτό 
containership δείχνει ότι οι κλιμακούμενες λύσεις 
για την αντιμετώπιση της πρόκλησης περί μεί-
ωσης των εκπομπών του ναυτιλιακού κλάδου 
είναι ήδη διαθέσιμες σήμερα. Από το 2023 θα 
διαθέτουμε πολύτιμη εμπειρία στο κομμάτι της 
διαχείρισης των containerships του μέλλοντος, 
προσφέροντας παράλληλα στους πελάτες μας 
υπηρεσίες μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα και βοη-
θώντας έτσι στην απανθρακοποίηση των αλυσί-
δων εφοδιασμού τους».

Οι ΗΠΑ καινοτομούν στον τομέα  
του 3D σχεδιασμού πλοίων

Ξεκίνησε πρόσφατα η ναυπήγηση του πρώτου 
αμερικανικού εμπορικού πλοίου το οποίο θα 
έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και πιστοποιη-
θεί χρησιμοποιώντας αποκλειστικά διαδικασί-
ες τρισδιάστατης σχεδίασης, στο πλαίσιο ενός 
έργου στο οποίο συμμετέχουν οι ABS, Robert 
Allan Ltd. (RAL), Signet Maritime Corporation 
(Signet) και η Ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολι-
τειών (USCG).
Σχεδιασμένο από τη RAL, το Advanced 
Rotortug® (ART), το οποίο πρόκειται να χρη-
σιμοποιηθεί για να συνοδεύει πλοία και υπερά-
κτιες κατασκευές στο λιμάνι του Corpus Christi, 
θα λάβει Πιστοποιητικό Επιθεώρησης από το 
USCG και θα ταξινομηθεί στον ABS. Το εν λόγω 
ρυμουλκό, το οποίο θα διαχειρίζεται η Signet, θα 
αποτελεί το πρώτο εμπορικό πλοίο στην ιστορία 
των ΗΠΑ το οποίο θα έχει κατασκευαστεί χρη-
σιμοποιώντας αποκλειστικά τρισδιάστατα μοντέ-
λα, τόσο στη φάση του σχεδιασμού του όσο και 
κατά την κατασκευή όλων των δομών αυτού.
Ο καθαρά τρισδιάστατος σχεδιασμός μειώνει 
τόσο το κόστος όσο και τον απαιτούμενο χρόνο, 
προσφέροντας καλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ 
όλων των ενδιαφερόμενων μερών κατά τη διάρ-
κεια των φάσεων σχεδιασμού, πιστοποίησης και 
κατασκευής, χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλεια.
Ο Christopher J. Wiernicki, Chairman, President 
και CEO του ABS, ανέφερε σχετικά: «Το συγκε-
κριμένο επίτευγμα-ορόσημο πρόκειται να απο-

τελέσει σημείο αναφοράς για μελλοντικά έργα 
τόσο εντός των ΗΠΑ όσο και διεθνώς. Μαζί με 
τους μελλοντικούς μας εταίρους, έχουμε πραγ-
ματοποιήσει ένα όνειρο πολλών ετών του ναυ-
τιλιακού κλάδου, να αφήσουμε πίσω τα δισδιά-
στατα τυπωμένα σχέδια και να προχωρήσουμε 
στην επόμενη γενιά παραγωγής πλοίων. Στον ABS 
είμαστε υπερήφανοι που συνεισφέρουμε στο να 
ξεκλειδώσουμε αυτή τη δυνατότητα αλλά και που 
ηγούμαστε πραγματικά στον κλάδο σε αυτόν τον 
τομέα, παρέχοντας για ακόμα μία φορά τα πλεο-
νεκτήματα της ψηφιακής ταξινόμησης. Τα πλεο-
νεκτήματα που παρουσιάζονται είναι σημαντικά, 
και είμαστε αισιόδοξοι πως, μόλις η βιομηχανία 
αναπτύξει τις κατάλληλες υποδομές ώστε τα ναυ-
πηγεία να μπορούν να διαχειριστούν τα 3D σχέ-
δια, ο τρισδιάστατος σχεδιασμός θα αποτελέσει 
την προεπιλεγμένη προσέγγιση».

Το πρώτο πλοίο μεταφοράς μεταλλευμάτων 
που θα παράγει στρώμα φυσαλίδων για τη 
μείωση των εκπομπών

Η εταιρεία Vale προχώρησε στην εγκατάσταση 
ενός συστήματος αερολίπανσης στο κατηγορίας 
Guaibamax και χωρητικότητας 325.000 τόνων 
φορτηγό της πλοίο «Sea Victoria». Το σύστημα 
αερολίπανσης, το οποίο παρέχει η αγγλική εται-
ρεία Silverstream, θα χρησιμοποιεί δέκα αεροσυ-
μπιεστές που θα είναι εγκατεστημένοι στο κατά-
στρωμα του πλοίου και θα τροφοδοτούν με αέρα 
είκοσι συσκευές οι οποίες θα βρίσκονται κάτω 
από το κύτος του πλοίου και θα παράγουν ένα 
στρώμα φυσαλίδων.
Οι φυσαλίδες ελαττώνουν την τριβή ανάμεσα 
στο κύτος του πλοίου και το νερό, μειώνοντας 
έτσι την κατανάλωση καυσίμου και ως αποτέ-
λεσμα και τις παραγόμενες εκπομπές. Το «Sea 
Victoria» αποτελεί το πρώτο πλοίο μεταφοράς 
μεταλλευμάτων στον κόσμο το οποίο χρησιμο-
ποιεί τη συγκεκριμένη τεχνολογία.
Σύμφωνα με τη Vale, εφόσον η συγκεκριμένη 
τεχνολογία δοκιμαστεί με επιτυχία στο «Sea 
Victoria», θα μπορούσε να εγκατασταθεί στη 
συνέχεια και στα υπόλοιπα πλοία του στόλου 
της εταιρείας που χρησιμοποιούνται για τη μετα-
φορά μεταλλευμάτων. Ο Rodrigo Bermelho, 
τεχνικός διευθυντής της Vale, αναφέρει: «Συντη-
ρητικές εκτιμήσεις δείχνουν πως η χρήση του 
συστήματος μπορεί να αποφέρει μείωση της 
κατανάλωσης καυσίμου κατά περίπου 5-8%, με 
πιθανή μείωση της τάξης του 4,4% στις ετήσιες 
εκπομπές της Vale που αφορούν το κομμάτι της 
μεταφοράς σιδηρομεταλλεύματος».
Η υιοθέτηση της τεχνολογίας αερολίπανσης 
αποτελεί μέρος του προγράμματος Ecoshipping, 
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το οποίο υλοποιεί η Vale, σκοπός του οποί-
ου είναι να επιτευχθούν οι στόχοι μείωσης των 
εκπομπών άνθρακα της εταιρείας σύμφωνα και 
με όσα συζητούνται στον IMO.

Eμπορευματικές μεταφορές με drones: 
Αλλαγή συσχετισμών στον κλάδο των 
logistics

Η εταιρεία ανάπτυξης και λειτουργίας εμπορευ-
ματικών drones μέσων αποστάσεων Dronamics 
και ο παγκόσμιος πάροχος ολοκληρωμένων υπη-
ρεσιών logistics Hellmann Worldwide Logistics 
ανακοίνωσαν προ ολίγων ημερών τη σύναψη 
συνεργασίας προκειμένου να αναπτύξουν και να 
προσφέρουν μια καινοτόμα μεταφορική υπηρε-
σία για τη διασυνοριακή μεταφορά ευαίσθητων 
αγαθών. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της εν λόγω 
συνεργασίας, η Hellmann σχεδιάζει να προσφέ-
ρει τα πρώτα εμπορευματικά δρομολόγια με μη 
επανδρωμένα drones της Dronamics ήδη από το 
επόμενο έτος.
Η συνεργασία θα προσφέρει στους πελάτες που 
απαιτούν κατά παραγγελία λύσεις για τη μετα-
φορά των προϊόντων τους μια ολοκληρωμένη 
υπηρεσία, που θα προσφέρεται από τη νέα γενιά 
drones μέσης απόστασης της Dronamics, τα 
οποία θα δύνανται να παρέχουν γρήγορες υπη-
ρεσίες παράδοσης σε ανταγωνιστικό κόστος. Οι 
δύο εταιρείες θα εργαστούν από κοινού για να 
αναπτύξουν τις αρχικές εμπορικές οδούς στις 
οποίες θα δοκιμάσουν το νέο αυτό εγχείρημα 
από το νέο έτος. Η πρώτη περιοχή ενδιαφέρο-
ντος είναι η Ευρώπη, όπου το ρυθμιστικό περι-
βάλλον επιτρέπει τη λειτουργία σε ολόκληρη 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Hellmann θεωρεί την 
Dronamics πρωτοπόρο μεταξύ των κατασκευα-
στών drones μεγάλων αποστάσεων, ενώ από την 
πλευρά της η Dronamics στοχεύει να είναι η πρώ-
τη εταιρεία η οποία θα λάβει άδεια λειτουργίας 
για διεθνείς μη επανδρωμένες πτήσεις εντός της 
Ευρώπης.
Για τον διευθύνοντα σύμβουλο του τμήματος 
εμπορευματικών αερομεταφορών της Hellmann, 
η συνεργασία με την Dronamics θα επιτρέψει 
στην εταιρεία να παρέχει στους πελάτες της 
καινοτόμες και προσαρμοσμένες λύσεις, ειδικά 
στα αναπτυσσόμενα τμήματα της αγοράς, όπως 
τα ανταλλακτικά, το ηλεκτρονικό εμπόριο και 
οι ψυχρές εφοδιαστικές αλυσίδες. Επιπροσθέ-
τως, εκτιμά ότι η αξιοποίηση των drones της 
Dronamics θα επιτρέψει την εκτέλεση υπηρεσι-
ών παράδοσης ακόμα και εντός της ίδιας ημέρας, 
με τα drones μέσων αποστάσεων να δύνανται 
να καλύψουν έως και 2.500 χλμ. και να μεταφέ-
ρουν έως και 350 κιλά εμπορεύματα. Σε αυτό το 

πλαίσιο, θεωρεί πως η αξιοποίηση των drones 
για εμπορευματικές μεταφορές θα αλλάξει τους 
κανόνες του παιχνιδιού στον τομέα των logistics.
Τέλος, στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Dronamics 
θα παρέχει τον απαραίτητο εξοπλισμό και την 
εξειδίκευσή της για τη λειτουργία των μη επαν-
δρωμένων πτήσεων των drones, απασχολώντας 
προσωπικό σε διάφορους τεχνικούς ρόλους. Οι 
πρώτες εμπορικές πτήσεις αυθημερόν παραδό-
σεων των εμπορικών drones αναμένεται να ξεκι-
νήσουν το 2022. 

Rolls-Royce – MAN Energy Solutions: Νέα 
στρατηγική συνεργασία στον τομέα των 
στροβιλοσυμπιεστών

Οι εταιρείες Rolls-Royce και MAN Energy 
Solutions υπέγραψαν συμφωνία στρατηγικής 
συνεργασίας, στο πλαίσιο της οποίας το brand 
PBST της ΜΑΝ θα διανέμει τους υπερσύγχρο-
νους στροβιλοσυμπιεστές mtu της Rolls-Royce. 
«Με αυτή τη συνεργασία, συνδυάζουμε τις ικα-
νότητές μας – από τη μια μεριά, την παγκόσμια 
δομή πωλήσεων της PBST στον τομέα των στρο-
βιλοσυμπιεστών και, από την άλλη μεριά, την 
τεχνολογία υψηλής απόδοσης των στροβιλοσυ-
μπιεστών mtu της Rolls-Royce για κινητήρες υψη-
λών ταχυτήτων, που καταναλώνουν πετρέλαιο και 
φυσικό αέριο», εξηγεί ο Andreas Schell, διευθύ-
νων σύμβουλος της Rolls-Royce Power Systems.
Μέσω της συνεργασίας, οι στροβιλοσυμπιεστές 
που αναπτύσσονται και παράγονται από τη Rolls-
Royce Power Systems θα μπορούν να διατε-
θούν σε επιπλέον αγορές. Η PBST πρόκειται να 
συμπεριλάβει την τελευταία γενιά της οικογένειας 
στροβιλοσυμπιεστών mtu ZR1 έως και ZR5 στο 
χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της και θα τους 
διανέμει με την επωνυμία HIRO στο μέλλον.
Ο Dr. Otto Preiss, Chief Technology Officer 
και COO της Rolls-Royce Power Systems, ανέ-
φερε σχετικά: «Η προηγμένη στροβιλοσυµπίε-
ση βοηθά τους κινητήρες να πετύχουν χαμηλή 
κατανάλωση καυσίμου και υψηλή ισχύ σε ένα 
ευρύ φάσμα στροφών. Οι στροβιλοσυμπιεστές 
αποτελούν ένα σημαντικό δομικό στοιχείο για 
την ικανοποίηση των ολοένα και αυστηρότερων 
κανονισμών περί εκπομπών, χωρίς να διακυβεύε-
ται η απόδοση του κινητήρα. Έχοντας ως στόχο 
τη διάθεση νέων τεχνολογικών λύσεων πρόωσης 
και παραγωγής ενέργειας για τη διαμόρφωση 
ενός κλιματικά ουδέτερου μέλλοντος, εργαζόμα-
στε επίσης προς την ανάπτυξη ηλεκτρικά υποβο-
ηθούμενων στροβιλοσυμπιεστών για μεγαλύτερη 
ευελιξία και χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου, 
καθώς και στροβιλοσυμπιεστών για χρήση σε 
συστήματα κυψελών καυσίμου».





D.C.S.I.: Ένα κέντρο εκπαίδευσης  
και εξοικείωσης με το BWTS στον Πειραιά

H εταιρεία D.C.S.I. ανακοίνωσε ότι, μετά από 
αίτημα των μακροχρόνιων principals (“S&SYS” 
– Samsung Heavy Industries), εγκαινιάστηκε 
εντός των εγκαταστάσεών της στον Πειραιά το 
European Training Center for Samsung Ballast 
Water Treatment System (BWTS) “Purimar”, στο 
οποίο θα φιλοξενούνται εκπαιδευτικά σεμινάρια 
για τα συστήματα διαχείρισης θαλάσσιου έρματος. 
Κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών αυτών 
συνεδριάσεων, οι συμμετέχοντες θα έχουν την 
ευκαιρία να δουν από κοντά όλα τα εξαρτήματα 
που συνιστούν την πλήρη συναρμολόγηση του 
Purimar BWTS.

Η D.C.S.I. Ltd παρέχει τόσο θεωρητική και πρακτική εκπαί-
δευση, που απαιτείται για το τεχνικό προσωπικό και τα μέλη 
πληρώματος ενός πλοίου, όσο και κατευθυντήριες γραμμές και 
διαδικασίες οι οποίες θα πρέπει να ακολουθούνται για την αντι-
μετώπιση προβλημάτων.
Να σημειωθεί ότι η εκπαιδευτική συνεδρίαση διαρκεί μία ημέ-
ρα και η παρακολούθηση οργανώνεται ανά μικρές ομάδες, 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν τη 
δυνατότητα εξοικείωσής τους με τη λειτουργία και την επίλυση 
προβλημάτων του συστήματος.
Με την ολοκλήρωση κάθε σεμιναρίου, θα εκδίδονται οι σχε-
τικές πιστοποιήσεις επιβεβαίωσης παρακολούθησης για τους 
συμμετέχοντες.
Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων, τόσο οι εκπαιδευτές όσο 
και οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φορούν την προστατευτική 
μάσκα και να ακολουθούν τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής για 
την Covid-19.
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Ο Παναμάς ανανέωσε τη συμφωνία  
για τις θαλάσσιες μεταφορές με την Κίνα
Η Ναυτιλιακή Αρχή του Παναμά, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών του Παναμά, ανανέωσε 
τη συμφωνία για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ της κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Παναμά και 
της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Αυτή η συμφωνία τέθηκε σε ισχύ στις 20 Ιουλίου 2021, στο 
τέλος της διαδικασίας ανανέωσης μεταξύ των αρχών του 
Παναμά και της Κίνας. Ωστόσο, για να αποφευχθεί η διακο-
πή της εφαρμογής της συμφωνίας, θεωρήθηκε ότι από τις 17 
Μαΐου 2021 έως την έναρξη ισχύος της και τα δύο μέρη θα 
συνεχίσουν να επωφελούνται από τις διατάξεις της.
Η ανανέωση της συμφωνίας θα επεκταθεί σε πέντε χρόνια, από 
τρία χρόνια, και θα ενισχύσει τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των 
δύο εθνών, καθώς και τη δέσμευση του Νηολογίου του Παναμά 
για τους χρήστες του που εισέρχονται σε λιμένες που βρίσκο-
νται στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.
Η ανανέωση αυτής της συμφωνίας αντιπροσωπεύει μια σειρά 
μοναδικών πλεονεκτημάτων για τους πλοιοκτήτες που έχουν 
νηολογήσει τα πλοία τους με τη σημαία του Παναμά, όπως:
• Κατάλληλα μέτρα για τη διευκόλυνση και την επιτάχυνση 

των θαλάσσιων μεταφορών για την αποφυγή περιττών 
καθυστερήσεων: παροχή ευνοϊκής μεταχείρισης στην 
είσπραξη τελών βάσει της τιμής προτίμησης.

• Προώθηση της θαλάσσιας και λιμενικής ανάπτυξης. 
Πλήρης και αποτελεσματική χρήση του θαλάσσιου 
στόλου για την κάλυψη των αναγκών ζήτησης του 
εμπορίου στο εξωτερικό.

• Διασφάλιση της ασφάλειας της πλοήγησης και της 
προστασίας του περιβάλλοντος (συμπεριλαμβανομένης 
της ασφάλειας των πλοίων, των πληρωμάτων, των 
επιβατών και των φορτίων).

• Βελτίωση της επιχειρηματικής σχέσης και ανταλλαγή 
επιστημονικών και τεχνολογικών εμπειριών: ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με τους διεθνείς ναυτικούς 
οργανισμούς και τις συμβάσεις.

• Περιλαμβάνει την προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος, την ανάπτυξη θαλάσσιων πόρων,  

την παρατήρηση της θάλασσας, την πρόβλεψη και 
την προειδοποίηση για φυσικές καταστροφές και 
την έρευνα, ανάπτυξη και εκπαίδευση σε ναυτικά και 
θαλάσσια ζητήματα.

• Προώθηση της παροχής υπηρεσιών σε πλοία με σημαία 
του Παναμά.

• Αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες θαλάσσιων 
μεταφορών για εξαγωγή και βιομηχανική παραγωγή.

• Διατήρηση στενών σχέσεων που επιτρέπουν την 
ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση πλοίων με σημαία 
του Παναμά για μεταφορά φορτίων από και προς την 
Κίνα.

Τα εμπορικά πλοία του στόλου του Παναμά θα διατηρήσουν 
τα ίδια αδιάλειπτα οφέλη λιμενικών τιμολογίων και την προ-
τιμησιακή μεταχείριση στα λιμάνια της Λαϊκής Δημοκρατίας 
της Κίνας, επιβεβαιώνοντας εκ νέου την κατάσταση του «πιο 
ευνοούμενου έθνους».
Η παρούσα συμφωνία για τις θαλάσσιες μεταφορές βασίζεται 
στην ισότητα, στο αμοιβαίο όφελος, στην ελευθερία της ναυσι-
πλοΐας και στην αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων για πλοία 
με σημαία του Παναμά που λειτουργούν σε κινεζικά λιμάνια.



Η Ugland επιλέγει την υπηρεσία Spectrum  
της Navarino για καλύτερη διαχείριση των 
υποδομών IT του στόλου της
Η εταιρεία Ugland Marine 
Services AS, η οποία 
δραστηριοποιείται εδώ 
και αρκετές δεκαετίες 
στη Νορβηγία στον τομέα 
της διαχείρισης πλοίων 
αλλά και σε υπεράκτιες 
δραστηριότητες, επιβεβαίωσε 
πρόσφατα πως πρόκειται 
να χρησιμοποιήσει σε όλο 
τον στόλο της την υπηρεσία 
Spectrum της Navarino, 
έπειτα από μια δοκιμαστική 
περίοδο τριών μηνών.

Το Spectrum αποτελεί μια υπηρε-
σία η οποία προσφέρει μια κεντρι-
κή πλατφόρμα για την απομακρυ-
σμένη παρακολούθηση, συντή-
ρηση και διαχείριση όλων των 
υποδομών IT και συνδεσιμότητας 
ενός πλοίου, καθώς και διάφορες 
επιλογές για τη συμμόρφωση με 
τους κανονισμούς περί διαχείρι-
σης κινδύνων στον κυβερνοχώρο.
Καθώς ο ναυτιλιακός τομέας συνε-
χίζει την πορεία του προς την ψηφι-
οποίηση, υπάρχει αυξημένη ανάγκη 
από τα τεχνικά και επιχειρησιακά 
τμήματα των εταιρειών να έχουν 
σε πραγματικό χρόνο μια συγκε-

ντρωτική και λεπτομερή λίστα των υποδομών IT 
και OT των πλοίων τους, αλλά και να μπορούν να 
παρακολουθούν την κατάσταση αυτών. Ανταπο-
κρινόμενη στην ανάγκη αυτή, η Navarino εισήγαγε 
το Spectrum, μια εργαλειοθήκη που περιλαμβάνει 
ένα πακέτο λογισμικού, το οποίο έχει σχεδιαστεί 
προκειμένου να εξυπηρετεί τον εν λόγω σκοπό και 
απευθύνεται στα τμήματα IT των εταιρειών.
Ο Marius Kjølleberg, Senior ICT Security 
Consultant στην Ugland, συνομίλησε με την 
ομάδα της Navarino σχετικά με τις δυνατότη-
τες και τις πολλές λειτουργίες που προσφέρει το 
Spectrum. «Οι κύριοι λόγοι για την επιλογή του 
Spectrum ήταν οι δυνατότητες για ενημερώσεις 
των Windows και τα εργαλεία διαχείρισης των 
περιουσιακών στοιχείων που διαθέτει. Επιπλέ-
ον, το Spectrum ελαχιστοποιεί την κατανάλωση 

δεδομένων, υποστηρίζοντας τους οικονομικούς 
στόχους της εταιρείας. Ο δεύτερος λόγος αφορά 
τις δυνατότητες διαχείρισης περιουσιακών στοι-
χείων που προσφέρει το Spectrum – η λειτουργία 
επισκόπησης συστημάτων συμβάλλει στη συμ-
μόρφωση με τους νέους κανονισμούς του ΙΜΟ». 
Η λειτουργία Asset Management θα μπορεί να 
υποστηρίζει οποιαδήποτε κατηγορία περιου-
σιακού στοιχείου, δίνοντας έμφαση σε εκείνες 
τις κατηγορίες που αφορούν συγκεκριμένα τον 
ναυτιλιακό τομέα. Η Ugland θα μπορέσει να 
επωφεληθεί από μια σειρά δυνατοτήτων, όπως ο 
καθορισμός προσαρμοσμένων κατηγοριών περι-
ουσιακών στοιχείων, έχοντας έτσι μια ευέλικτη 
και πλήρη λύση διαχείρισης. 
Ο κ. Kjølleberg αναφέρθηκε επίσης στην εξαιρε-
τική σχέση συνεργασίας που έχει με τη Navarino 
και στο πώς αυτή βοήθησε στην υλοποίηση του 
έργου. « Έχουμε μια πολύ καλή σχέση συνεργασί-
ας με τη Navarino. Εάν χρειαστώ μια τροποποίη-
ση σε κάποια υπηρεσία, μπορώ να επικοινωνήσω 
με την ομάδα της Navarino και εκείνοι θα προ-
χωρήσουν στις απαραίτητες αλλαγές. Επιπλέον, 
η Navarino παρέχει ένα πολύ δυναμικό φάσμα 
υπηρεσιών, από τις οποίες σίγουρα επωφελού-
μαστε. Ανυπομονούμε να δούμε τις δυνατότητες 
που παρέχει το Spectrum. Η υπηρεσία προσφέρει 
αρκετές λειτουργίες, τις οποίες δεν έχουμε ακόμη 
ανακαλύψει. Αν και στην Ugland έχουμε ήδη ένα 
μεγάλο τμήμα IT, πιστεύουμε ότι το Spectrum θα 
ήταν ιδιαίτερα επωφελές για εταιρείες που αναζη-
τούν επιπλέον υποστήριξη στο κομμάτι της δια-
χείρισης των υποδομών IT που διαθέτουν».
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Ενέργεια  
& Φυσικοί 
Πόροι 

Κυπριακή ΑΟΖ: Προς το τέλος του έτους  
η γεώτρηση της ExxonMobil στο τεμάχιο 10

Μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους, και συγκε-
κριμένα περί τους μήνες Νοέμβριο με Δεκέμβριο, 
αναμένεται η επανέναρξη του γεωτρητικού προ-
γράμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα 
με όσα δήλωσε η υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου 
και Βιομηχανίας Κύπρου, Νατάσα Πηλείδου.
Σε δηλώσεις της μετά την ολοκλήρωση της συνε-
δρίασης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέρ-
γειας στη Βουλή, η υπουργός ανέφερε πως «σε 
σχέση με το ενεργειακό πρόγραμμα έχουμε δου-
λέψει πολύ εντατικά μαζί με την ExxonMobil, η 
οποία είναι η πρώτη εταιρεία που θα προχωρήσει 
με γεώτρηση στο τεμάχιο 10 της κυπριακής ΑΟΖ, 
μέσα προς τέλος του έτους».
Η κ. Πηλείδου σημείωσε ότι έχει ήδη υπογραφεί 
το σχετικό συμβόλαιο και βρίσκεται σε εξέλιξη 
διαδικασία έκδοσης των απαραίτητων αδειών, οι 
οποίες είναι τυπικές και δεν αναμένεται να καθυ-
στερήσουν. Έχουν αρχίσει, επισήμανε, να κατα-
φθάνουν στην Κύπρο εμπειρογνώμονες από τις 
ΗΠΑ και άλλες χώρες για να λάβουν μέρος στη 
διαδικασία των γεωτρήσεων.
«Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Ελπίζουμε πως 
δεν θα έχουμε εκπλήξεις και δεν αναμένουμε 

εκπλήξεις όσον αφορά το θέμα της πανδη-
μίας. Αναμένουμε Νοέμβριο με Δεκέμβριο 
το πολύ να ξεκινήσει ξανά το γεωτρητικό 

πρόγραμμα. Θα ακολουθήσει η ΕΝΙ ΤΟΤΑL, με 
την οποία επίσης γίνονται διαβουλεύσεις, και 
προχωρούμε με τον σχεδιασμό», κατέληξε.

Επενδύσεις ρεκόρ στην παράκτια αιολική 
ενέργεια το 2020

Οι παγκόσμιες επενδύσεις στην παράκτια αιολική 
ενέργεια, ιδιαίτερα στην ανατολική Ασία, αυξήθη-
καν σημαντικά το 2020, σύμφωνα με νέα έκθεση 
του Renewables Consulting Group. Πιο συγκε-
κριμένα, πέρυσι οι εν λόγω επενδύσεις άγγιξαν 
τα επίπεδα ρεκόρ των $30 δισ. και η προστιθέ-
μενη δυναμικότητα παράκτιας αιολικής ενέργειας 
ανήλθε στα 8,3 gigawatts.
Εντός του 2021, περίπου 500 gigawatts νέας ή 
υπάρχουσας δυναμικότητας ανακοινώθηκαν ή 
εγκαταστάθηκαν σε όλο τον κόσμο. Η περιο-
χή της Ασίας-Ειρηνικού κατέχει το μεγαλύτερο 
μερίδιο, της τάξης του 45%, ενώ μόνο στην Κίνα 
το μερίδιο της νέας ή υπάρχουσας δυναμικότη-
τας παράκτιας αιολικής ενέργειας ανέρχεται στο 
12%. Στην έκθεση σημειώνεται ότι, εάν τα υπό 
ανάπτυξη projects υλοποιηθούν στην Ασία, τότε 
μακροπρόθεσμα η ευρωπαϊκή αγορά θα χάσει 
την πρωτοκαθεδρία της. Ειδικότερα, το Ηνω-
μένο Βασίλειο, που βρίσκεται στην πρώτη θέση 
των παράκτιων αιολικών πάρκων, εκτιμάται ότι θα 
διαδεχτούν στην κορυφή το Βιετνάμ και η Κίνα 
έως το τέλος του έτους.

Επιμέλεια: 
Γιάννης Θεοδωρόπουλος



«Με ένα σταθερό και προβλέ-
ψιμο πλαίσιο, βλέπουμε θετικές 
εξελίξεις από τις αναδυόμενες 
αγορές, όπως αυτή στην περιοχή 
της Ασίας-Ειρηνικού και της Αμε-
ρικής. Η συνεχιζόμενη ωρίμαν-
ση της τεχνολογίας και η μείωση 
των δαπανών έχουν εμπνεύσει τις 
κυβερνήσεις και τους επενδυτές να 
“αγκαλιάσουν” την παράκτια αιο-
λική ενέργεια, ενώ πολλές αρχές 
θεωρούν τον υπεράκτιο άνεμο 
ακρογωνιαίο λίθο για μια πράσινη 
οικονομική ανάκαμψη μετά την 
παγκόσμια ύφεση», τονίζει ο Lee 
Clarke, COO της RCG.

Προειδοποίηση της IEA με 
αφορμή την αυξημένη ζήτηση 
για φυσικό αέριο

Όπως ανακοίνωσε η International 
Energy Agency (IEA) τη Δευτέρα 
5 Ιουλίου 2021, η ανάκαμψη της 
παγκόσμιας ζήτησης για φυσικό 
αέριο έως το 2024, έπειτα από μια 

πτώση ρεκόρ που σημειώθηκε την περασμένη χρονιά, μπο-
ρεί να εκτροχιάσει την προσπάθεια για επίτευξη του στόχου 
καθαρών μηδενικών εκπομπών έως το 2050.
Αποτελεί γεγονός ότι περισσότερες από 190 χώρες έχουν 
υπογράψει τη συμφωνία του Παρισιού, η οποία έχει σχεδι-
αστεί για να συγκρατήσει την αύξηση της θερμοκρασίας σε 
παγκόσμιο επίπεδο κατά 1,5 βαθμό Κελσίου, κάτι που απαιτεί 
τεράστια μείωση στη χρήση ορυκτών καυσίμων, όπως είναι ο 
άνθρακας και το φυσικό αέριο.
Σύμφωνα με την IEA, οι απαιτήσεις για φυσικό αέριο αναμέ-
νεται να ανακάμψουν σημαντικά το 2021 και θα συνεχίσουν να 
αυξάνονται περαιτέρω εάν οι κυβερνήσεις δεν εφαρμόσουν 
ισχυρές πολιτικές που αποσκοπούν σε μια πορεία προς τις 
καθαρές μηδενικές εκπομπές μέχρι τα μέσα του 21ου αιώνα.
Πιο συγκεκριμένα, η ζήτηση φυσικού αερίου το 2021 αναμέ-
νεται να αυξηθεί κατά 3,6%, καθώς οι οικονομίες του πλανή-
τη ανακάμπτουν από την πτώση ρεκόρ που σημειώθηκε το 
2020, μετά τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας 
Covid-19.
Από το 2022 έως το 2024, η αύξηση της ζήτησης αναμένεται 
να είναι 1,7% κατά μέσο όρο ετησίως, πράγμα που σημαίνει ότι 
η ζήτηση φυσικού αερίου θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, 
απειλώντας τη στρατηγική της IEA για την επίτευξη καθαρών 
μηδενικών εκπομπών μέχρι το 2050.
Οι προβλέψεις αυτές έρχονται σε αντίθεση με οδηγία της IEA 
για τον ενεργειακό τομέα, που είχε δημοσιευτεί τον Μάιο και 
σύμφωνα με την οποία οι επενδυτές δεν πρέπει να χρηματο-
δοτούν νέα projects που αφορούν το πετρέλαιο, το φυσικό 
αέριο και τον άνθρακα.

Saudi Aramco: Επενδύσεις στο μπλε υδρογόνο

Η Saudi Aramco παρουσίασε σχέδια για επενδύσεις στο μπλε 
υδρογόνο ύψους περίπου $1 δισ. για τη δέσμευση άνθρακα για 
κάθε 1 εκατ. τόνους μπλε αμμωνίας που παράγεται.
Τη σχετική δήλωση έκανε στο Bloomberg ο Ahmad 
Al-Khowaiter, επικεφαλής τεχνολογίας του κρατικού ενεργει-
ακού κολοσσού της Σαουδικής Αραβίας, προβλέποντας ωστό-
σο ότι θα χρειαστεί χρονικό διάστημα τουλάχιστον έως το 
2030 για να αναπτυχθεί μια παγκόσμια νέα αγορά καυσίμων.
Επιπλέον, τόνισε ότι το κόστος παραγωγής μπλε υδρογόνου 
είναι πιθανώς περίπου το ένα πέμπτο του κόστους του πράσι-
νου υδρογόνου, τουλάχιστον στις σημερινές τιμές της ηλιακής 
και της αιολικής ενέργειας.
Η Saudi Aramco πρέπει να κάνει συμφωνίες με αγοραστές 
προτού ξεκινήσουν σωστά οι επενδύσεις στο μπλε υδρογό-
νο, ανέφερε ο Ahmad Al-Khowaiter. «Από τη στιγμή που θα 
γίνουν ξεκάθαρες οι συμφωνίες, απαιτείται ένα διάστημα πέντε 
έως έξι ετών για επενδύσεις στις απαιτήσεις παραγωγής και 
μετατροπής, δηλαδή για μια αρκετά μεγάλη χρονική περίοδο».
«Η χρήση υδρογόνου αναμένεται να αυξηθεί στο παγκόσμιο 
ενεργειακό σύστημα, και αυτή η πρώτη επίδειξη στον κόσμο 
αποτελεί μια συναρπαστική ευκαιρία για την Aramco να ανα-
δείξει τις δυνατότητες των υδρογονανθράκων ως αξιόπιστης 
και προσιτής πηγής υδρογόνου και αμμωνίας χαμηλών εκπο-
μπών άνθρακα», δήλωσε ο Khowaiter.
Εξάλλου, o ενεργειακός κολοσσός ξεπέρασε τις προκλήσεις 
που υπήρξαν, πετυχαίνοντας την αποστολή γαλάζιας αμμωνίας 
στην Ιαπωνία για χρήση σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας.
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Επικαιρότητα από τον χώρο  
των αερομεταφορών

Ατλάντα-Αθήνα, δέκα χρόνια μετά: Η Delta ενισχύει τη σύνδεση 
με την Ελλάδα

Για πρώτη φορά εδώ και δέκα χρόνια, οι ταξιδιώτες θα μπορούν να πετάξουν 
απευθείας από την Ατλάντα στην Αθήνα, με την Delta να έχει ήδη ξεκινήσει από 
τις 2 Ιουλίου καθημερινές πτήσεις από το μεγαλύτερό της αεροδρόμιο προς 
την ελληνική πρωτεύουσα. Η Delta επίσης πραγματοποιεί δρομολόγια και από 
το αεροδρόμιο JFK στη Νέα Υόρκη, δίνοντας στους ταξιδιώτες από τις ΗΠΑ 
την επιλογή τριών πτήσεων κάθε μέρα. Τα πολλά αρχαία μνημεία, τα ειδυλλιακά 
τοπία των νησιών και το κλίμα της καθιστούν την Ελλάδα αγαπημένο προορισμό 
των Αμερικανών ταξιδιωτών. Πριν από την πανδημία, πάνω από 1,1 εκατ. Αμερι-
κανοί τουρίστες επισκέφτηκαν τη χώρα το 2019, βοηθώντας και στην αύξηση 
του ΑΕΠ της, πάνω από το 20% του οποίου στηρίζεται στον τουρισμό.
«Είμαστε ευτυχείς που ανταποκρινόμαστε στο αίτημα για περισσότερα ταξίδια 
από την Αμερική στην Ελλάδα, προσθέτοντας αυτή την καθημερινή, απευθείας 
πτήση από την Ατλάντα στην Αθήνα, παράλληλα με τις αυξημένες πτήσεις από 
τη Νέα Υόρκη – JFK, βοηθώντας έτσι την αναζωογόνηση της τουριστικής βιο-
μηχανίας της χώρας», δήλωσε η Amy Martin, Managing Director – International 
Network Planning. «Η Ελλάδα είναι ένας αγαπημένος προορισμός για τους Αμε-
ρικανούς ταξιδιώτες και, καθώς θα ανοίγουν τα φτερά τους, οι επιβάτες μας μπο-
ρούν να περιμένουν διακοπές που θα μείνουν στη μνήμη τους, είτε εξερευνώντας 
την ιστορία του τόπου είτε χαλαρώνοντας στις πεντακάθαρες παραλίες». 
H Delta ξανάρχισε τις πτήσεις της από τη Νέα Υόρκη – JFK στην Αθήνα τον 
Μάιο, όταν η Ελλάδα έγινε μία από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη που άνοιξε 
τα σύνορά της για εμβολιασμένους Αμερικανούς. 

Το πρώτο υπερσύγχρονο «πράσινο» ATR 72-600 στην Ελλάδα

Τη νέα γενιά αεροσκαφών ATR 72-600 φέρνει για πρώτη φορά στη χώρα μας 
η SKY Express, για να ενισχύσει την κάλυψη του εσωτερικού δικτύου της. 
Το συγκεκριμένο είδος αεροσκάφους ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες και 

Travel. Inspire. Empower

Επιμέλεια: 
Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος



στις απαιτήσεις της εγχώριας αεροπλοΐας. Διακρίνεται επίσης 
παγκοσμίως για τον φιλικό προς το περιβάλλον χαρακτήρα 
του, την τεχνολογία και την υψηλή εξοικονόμηση καυσίμων.
Η επιλογή του έγινε στο πλαίσιο της συστηματικής επένδυσης 
της SKY Express στoν εμπλουτισμό του ήδη πράσινου στόλου 
(green fleet) της. 
Με την απόκτηση του νέου αεροπλάνου σε μια απαιτητική περί-
οδο για τον τουρισμό μας, η SKY Express θα εξυπηρετεί με 
άνεση 35 περιφερειακούς προορισμούς, από την Κρήτη έως την 
Αλεξανδρούπολη και από την Κέρκυρα έως την Ικαρία.
Ο κ. Θεόδωρος Κροκίδας, πρόεδρος ΔΣ της SKY Express, 
δήλωσε: «Στη SKY Express η δέσμευσή μας σε ένα καθαρό-
τερο μέλλον για τις πτήσεις είναι διαρκής. Αποδεικνύεται με 
τις επενδύσεις μας σε νέα γενιά αεροσκαφών, που εξοικονο-
μούν καύσιμα και μειώνουν την επιβάρυνση στο περιβάλλον. 
Θα συνεχίσουμε να συνδυάζουμε την απόλαυση του ταξιδιού 
με μια πολιτική που δείχνει κοινωνική ευαισθησία και τιμά την 
εμπιστοσύνη των πελατών μας».

Σαουδική Αραβία: Στα άμεσα σχέδια η ίδρυση  
μιας δεύτερης εθνικής αεροπορικής εταιρείας

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν 
ανακοίνωσε πρόσφατα σχέδια για την ίδρυση μιας δεύτερης 
εθνικής αεροπορικής εταιρείας, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης 
στρατηγικής για τη μετατροπή του βασιλείου σε ένα παγκό-
σμιο κέντρο διακίνησης επιβατών και εμπορευμάτων, 
καθώς επιδιώκεται η απεξάρτησή του από το πετρέ-
λαιο.
Η δημιουργία μιας άλλης εθνικής αεροπορικής εται-
ρείας θα εκτοξεύσει τη Σαουδική Αραβία στην πέμπτη 
θέση παγκοσμίως, στο επίπεδο της διαμετακόμισης 
της αεροπορικής κίνησης, όπως μετέδωσαν τα κρατι-
κά ΜΜΕ, χωρίς ωστόσο να δημοσιοποιήσουν λεπτο-
μέρειες για το πότε και το πώς θα δημιουργηθεί η νέα 
αεροπορική εταιρεία.
Ο πρίγκιπας Μοχάμεντ ηγείται μιας προσπάθειας για 
τη Σαουδική Αραβία, τη μεγαλύτερη αραβική οικονο-
μία και τη μεγαλύτερη χώρα γεωγραφικά στον Κόλπο, 
προκειμένου να αυξήσει τα έσοδα εκτός του πετρε-
λαϊκού τομέα περίπου στα 45 δισ. ριάλ (10,1 δισ. ευρώ) 
από το 2030.
Η μετατροπή του βασιλείου σε παγκόσμιο κέντρο 
διαχείρισης τουριστικής κίνησης και εμπορευμάτων 
περιλαμβάνει την ανάπτυξη λιμανιών, σιδηροδρόμων 
και του οδικού δικτύου, αυξάνοντας τη συμμετοχή 
των τομέων της εμπορικής και ταξιδιωτικής διαχείρι-
σης και των μεταφορών στη διαμόρφωση του ΑΕΠ 
της Σαουδικής Αραβίας από το 6% στο 10%, όπως 
μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SPA.
«Η συνολική στρατηγική στοχεύει στο να τοποθετή-
σει τη Σαουδική Αραβία ως ένα παγκόσμιο κέντρο 
διαχείρισης, διασυνδέοντας τις τρεις ηπείρους», 
δήλωσε ο πρίγκιπας Μοχάμεντ, σύμφωνα με το SPA. 
«Αυτό θα βοηθήσει άλλους τομείς, όπως ο τουρισμός, 
να επιτύχουν τους εθνικούς στόχους τους», πρόσθε-

σε ο ίδιος. Στις σχετικές πρωτοβουλίες συμπεριλαμβάνεται και 
η ανάπτυξη του μουσουλμανικού τουρισμού.
Η προσθήκη μιας ακόμα αεροπορικής εταιρείας θα αυξήσει 
τον αριθμό των διεθνών προορισμών από τη Σαουδική Αραβία 
σε περισσότερους από 250, ενώ θα διπλασιάσει την ικανότητα 
αεροπορικής μεταφοράς εμπορευμάτων σε περισσότερους 
από 4,5 εκατ. τόνους, σύμφωνα με το SPA.
Με την παρούσα αεροπορική εταιρεία Saudi Arabian Airlines 
(Saudia), το βασίλειο έχει ένα από τα μικρότερα δίκτυα αερο-
πορικής διασύνδεσης στην περιοχή, σε σχέση με το μέγεθός 
του. Η Saudia παλεύει με τα ελλείμματά της εδώ και χρόνια 
και, όπως οι διεθνείς ανταγωνιστές της, δέχτηκε πλήγμα από 
την πανδημία Covid-19.
Τα τοπικά ΜΜΕ ανέφεραν νωρίτερα μέσα στη χρονιά ότι το 
Ταμείο Δημόσιων Επενδύσεων του βασιλείου (PIF) προγραμ-
ματίζει να κατασκευάσει ένα νέο αεροδρόμιο στο Ριάντ, στο 
πλαίσιο της προσπάθειας για την ίδρυση μιας νέας αεροπορι-
κής εταιρείας, χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτο-
μέρειες.
Το ταμείο αυτό είναι το βασικό όχημα για την ενίσχυση των 
επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας στο εσωτερικό και στο 
εξωτερικό, καθώς ο νέος στην ηλικία πρίγκιπας επιδιώκει να 
διαφοροποιήσει τη βαθιά εξαρτώμενη από το πετρέλαιο οικο-
νομία της Σαουδικής Αραβίας μέσω της στρατηγικής με την 
ονομασία « Όραμα 2030».



Βραβεία
Ευκράντη 
Τιμούμε όσους τιμούν 
τη ναυτιλία μας

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων
Πειραιάς, 15 Ιουλίου 2021
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Την κριτική επιτροπή των Βραβείων Ευκράντη 
2020 απαρτίζουν οι βραβευθέντες των προηγού-
μενων ετών, καθώς και εκπρόσωποι της ακαδηµα-
ϊκής, επιχειρηματικής και ναυτιλιακής κοινότητας 
της χώρας, δημοσιογράφοι διαπιστευµένοι στο 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
καθώς και η διεύθυνση και οι τακτικοί αρθρογρά-
φοι των Ναυτικών Χρονικών.
Στην τελετή απονομής συμμετείχαν ο Υφυ-
πουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
κ. Κώστας Κατσαφάδος, ο Γενικός Γραμματέας 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Μανώλης 
Κουτουλάκης, ο Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΝ Ναύ-
αρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ, ο Διοικητής της 
Σχολής Ναυτικών Δοκίμων Υποναύαρχος Ιωάν-
νης Καλογερόπουλος, ο Πρόεδρος του ΝΕΕ 
Δρ. Γεώργιος Πατέρας, ο Διοικητής του Αγίου 
Όρους κ. Θανάσης Μαρτίνος, ο Πρόεδρος του 

Ιδρύματος Ευγενίδου Δρ. Λεωνίδας Δημητριά-
δης-Ευγενίδης, η Πρέσβειρα του Παναμά στην 
Ελλάδα Α.Ε. Julie Lymberopulos, ο Πρόεδρος 
της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών κ. Ανδρέας 
Χατζηγιάννης, ο Πρόεδρος της ΕΕΝΜΑ κ. Χαρά-
λαμπος Σημαντώνης, ο Επίτιμος Πρόεδρος της 
INTERCARGO κ. Ιωάννης Πλατσιδάκης, o Πρό-
εδρος του Μεσογειακού Forum INTERTANKO 
κ. Βασίλης Μπακολίτσας, η Εντεταλμένη Δημοτι-
κή Σύμβουλος για θέματα πολιτισμού στον Δήμο 
Πειραιά κ. Ειρήνη Νταϊφά, η Πρόεδρος της 
WISTA Hellas κ. Έλπη Πετράκη, ο Πρόεδρος 
της Ένωσης Μεσιτών Ναυτιλιακών Συμβάσεων 
(HSA) κ. Γιάννης Κοτζιάς, ο Πρόεδρος της Ελλη-
νικής Ένωσης Τεχνικών ∆ιευθυντών Ελληνικών 
Ναυτιλιακών Εταιρειών (MARTECMA) κ. Σταύ-
ρος Χατζηγρηγόρης, η Κοσμήτορας της Σχολής 
Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου καθ. Μαρία Λεκάκου, ο Αντιπρόεδρος 
του Ελληνο-Κινεζικού Επιμελητηρίου και του Συν-
δέσμου Ελλάδας-Κίνας κ. Γεώργιος Ξηραδάκης.
Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη εκπροσώπη-
σε η κ. Σουζάνα Λασκαρίδη, Γενική Γραμματέας 
Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, και ο κ. Κων-
σταντίνος Μαζαράκης Αινιάν, Αντιναύαρχος (ε.α.) 
ΠΝ, Επίτιμος Αρχηγός Στόλου, Γενικός Διευθυ-
ντής του Ιδρύματος.
Την τελετή απονομής παρουσίασε η δημοσιογρά-
φος της Καθημερινής, κ. Μαργαρίτα Πουρνάρα.
Στις σελίδες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι 
διακριθέντες των βραβείων.

Σε μια ιδιαίτερα συγκινησιακή ατμόσφαιρα στον 
προαύλιο χώρο της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων 
στον Πειραιά, την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021, έδωσαν 
το «παρών» επίλεκτα μέλη και φίλοι της ελληνικής 
ναυτιλιακής οικογένειας, για να τιμήσουν με την 
παρουσία τους τους πρωταγωνιστές της περασμένης 
χρονιάς, οι οποίοι επελέγησαν με τη συμμετοχή 
μιας διευρυμένης πολυσυλλεκτικής επιτροπής, 
που αντιπροσωπεύει τα ναυτιλιακά γράμματα, την 
ακαδημαϊκή έρευνα, την εξειδικευμένη ενημέρωση 
και, βεβαίως, το ναυτιλιακό επιχειρείν.
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Α-Δ: Ο Υποναύαρχος Ιωάννης Καλογερόπουλος  
και ο κ. Αθανάσιος Μαρτίνος.

Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  
κ. Κώστας Κατσαφάδος.

Ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής  
κ. Μανώλης Κουτουλάκης.

Α-Δ: Η κ. Ιωάννα Προκοπίου, ο κ. Γιώργος Προκοπίου  
και η κ. Αλεξάνδρα Προκοπίου.

Ο Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΝ Ναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ.Α-Δ: Η Πρέσβειρα του Παναμά στην Ελλάδα Α.Ε. Julie Lymberopulos  
και η κ. Ειρήνη Νταϊφά.
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Α-Δ: Ο κ. Γιώργος Κουρελής, ο κ. Σταύρος Χατζηγρηγόρης, ο κ. Μιλτιάδης Συννεφιάς, 
ο κ. Πάνος Κουρκουντής και ο κ. Hλίας Καριαμπάς.

Α-Δ: Ο κ. Ανδρέας Χατζηγιάννης  
και η κ. Μαρία Χατζηγιάννη.

Α-Δ: Ο Δρ. Γεώργιος Πατέρας, η κ. Ειρήνη Φαφαλιού, ο κ. Ιωάννης Μ. Χατζηπατέρας  
και ο κ. Στάμος Φαφαλιός.

Α-Δ: Η κ. Λία Πανταζοπούλου, ο Δρ. Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης 
και ο κ. Δημήτρης Παπαχρήστος.

Α-Δ: Η κ. Έλπη Πετράκη  
και η κ. Ελίνα Κασσωτάκη.

Α-Δ: Ο κ. Βασίλης Τερζής, ο καθ. Γιάννης Θεοτοκάς  
και ο κ. Γιάννης Κοτζιάς.Α-Δ: Ο καπτ. Κώστας Κανελλόπουλος, ο κ. Πέτρος Μπίσιας και ο κ. Σπύρος Βουγιούς.

Ο κ. Χαράλαμπος Σημαντώνης.





Βραβείο Συνολικής  
Προσφοράς στη Ναυτιλία
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Ο Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης γεννήθηκε στην Αθήνα 
το 1958. Έχει ολοκληρώσει σπουδές στο Οικονομικό Τμή-
μα της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ πραγματοποίησε μεταπτυχιακές 
σπουδές στην Οικονομία των Μεταφορών (MSc Transport 
Εconomics) στο PCL του Λονδίνου.
Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1976, ως 
στέλεχος των επιχειρήσεων Ευγενίδη, ενώ το 1995 ανέλαβε 
τον ρόλο του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Το 2000 θα αποτελέσει χρονιά-ορόσημο για τον ίδιο, καθώς 
τότε αναλαμβάνει τη διοίκηση του Ιδρύματος Ευγενίδου, του 
σπουδαιότερου φορέα αρωγής της ναυτικής εκπαίδευσης 
στην Ελλάδα.
Πέρα από τον σπουδαίο ρόλο του ως επικεφαλής του Ιδρύμα-
τος Ευγενίδου, ο Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης χαρακτη-
ρίζεται από μια δυναμική στάση και στις διαδικασίες εκπροσώ-
πησης του ελληνικού εφοπλισμού.
Το 1996 εξελέγη για πρώτη φορά μέλος της Ενώσεως Ελλήνων 
Εφοπλιστών και από το 2003 έως το 2012 υπηρέτησε την ΕΕΕ 
από τη θέση του Ταμία. Έχει εκπροσωπήσει την ΕΕΕ στον 
διεθνή οργανισμό UNCTAD (United Nations Conference 
on Trade and Development) και είναι ταυτόχρονα μέλος του 
Chartered Institute of Transport and Logistics M.C.I.T. και του 
Institute of Chartered Shipbrokers.
Το 2015 θα βραβευτεί από την Ακαδημία Αθηνών για την πρό-

τυπη λειτουργία του Πλανηταρίου του Ιδρύματος Ευγενίδου, 
το οποίο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και καλύτερα εξο-
πλισμένα ψηφιακά πλανητάρια στον κόσμο.
Για το έργο που προσφέρει σταθερά εδώ και δεκαετίες το 
Ίδρυμα Ευγενίδου στον τομέα της τεχνικής και ειδικότερα της 
ναυτικής εκπαίδευσης, ο Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης 
αναγορεύτηκε, τον Ιούνιο του 2018, Επίτιμος Διδάκτορας του 
Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών της Σχολής Ναυτιλίας και 
Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Από τον Μάιο του 2018, ο Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης 
είναι Ναυτιλιακός Πρεσβευτής Καλής Θελήσεως του IMO 
στην Ελλάδα. Στόχος του –από τη θέση αυτή– είναι η ενημέ-
ρωση και η προσέλκυση των νέων στα ναυτικά και ναυτιλιακά 
επαγγέλματα, καθώς και η ευαισθητοποίησή τους σχετικά με 
τα οφέλη που προκύπτουν από μια τέτοια επαγγελματική επι-
λογή. Ως Πρεσβευτής του ΙΜΟ, επιδιώκει επίσης να προσελ-
κύσει νέα ακροατήρια και να εμπνεύσει μια νέα γενιά επαγγελ-
ματιών του κλάδου.
Τα μέλη της κριτικής επιτροπής των Βραβείων Ευκράντη ανα-
γνώρισαν στον Λεωνίδα Δημητριάδη-Ευγενίδη την άριστη δια-
χείριση του Ιδρύματος Ευγενίδου, με τη διοργάνωση πληθώ-
ρας επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών δράσεων, την προκήρυ-
ξη υποτροφιών για διακεκριμένους σπουδαστές, καθώς και τη 
στήριξη με κάθε τρόπο της ναυτικής και τεχνικής εκπαίδευσης 
στη χώρα μας. Το πολυσχιδές και ανιδιοτελές έργο του τον 
καθιστά άξιο συνεχιστή του οράματος του εθνικού ευεργέτη 
Ευγένιου Ευγενίδη, της αδελφής του Μαριάνθης Σίμου καθώς 
και του Νίκου Βερνίκου-Ευγενίδη. Ιδιαίτερη όμως μνεία έγι-
νε και για τη σύγχρονη στρατηγική του Ιδρύματος, η οποία 
αντανακλά τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας σε θέματα 
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
Όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος ο  Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευ-
γενίδης: «Στηρίζουμε και στηριζόμαστε στη νέα γενιά της 
πατρίδας μας». Η φράση αυτή αποκαλύπτει και τη σχέση που 
έχει αναπτύξει τόσο ο ίδιος όσο και το Ίδρυμα Ευγενίδου 
με τους νέους ανθρώπους της Ελλάδας: μια σχέση με βαθιές 
ρίζες στο παρελθόν, σταθερό παρόν και ελπιδοφόρο μέλλον.

ΧΟΡΗΓΟΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

Στη φωτογραφία, o Δρ. Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης 
παραλαμβάνει το αγαλματίδιο «Ευκράντη» από τον κ. Θεόφιλο 
Ξενακούδη, Director, Worldwide Business Operations του 
νηολογίου των Marshall Islands. 

Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης



Βραβείο  
Κοινωνικής Προσφοράς 
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Η Αλίκη Περρωτή είναι εθνική ευεργέτιδα με πολυετή και 
πολυσχιδή προσφορά για τη βελτίωση των υποδομών υγείας, 
εκπαίδευσης και πολιτισμού της χώρας μας.
Είναι κόρη του Θεόδωρου Κωνσταντόπουλου, σημαντικότατου 
επιχειρηματία στον χώρο των κατασκευών, με καταγωγή από 
την Αρκαδία και κέντρο επιχειρήσεων την Πάτρα. Ο Θεόδω-
ρος Κωνσταντόπουλος υπήρξε σημαίνουσα προσωπικότητα για 
την ανοικοδόμηση της χώρας μετά το πέρας του Β΄ Παγκοσμί-
ου Πολέμου. Ιδρύοντας την Konkar, θα δραστηριοποιούνταν με 
ιδιαίτερη επιτυχία και στο ναυτιλιακό επιχειρείν σε διεθνές επί-
πεδο. Η μνήμη του ευπατρίδη πατέρα της είναι που θα ενέπνεε 
την Αλίκη Περρωτή να συνεχίσει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής  
της να επιτελεί έργα γενναιοδωρίας και ανιδιοτέλειας.
Η Αλίκη Περρωτή, απόφοιτος της Γερμανικής Σχολής Αθη-
νών, ξεκίνησε την κοινωνική της δράση τη δεκαετία του 1950, 
προσφέροντας για πολλά χρόνια εθελοντικά τις υπηρεσίες 
της στο νοσοκομείο των Αθηνών. Η υποστήριξη των ανα-
γκών της νέας γενιάς, ειδικά σε θέματα προάσπισης της υγεί-
ας και της εκπαίδευσής της, αποτελούσε ανέκαθεν ένα από 
τα βασικά θεμέλια της φιλανθρωπικής της δραστηριότητας. 
Τα μέλη της κριτικής επιτροπής υπογράμμισαν εμφατικά πολ-
λά από αυτά τα έργα ευποιίας. Πιο συγκεκριμένα αναφέρ-
θηκαν στην εγκαθίδρυση του Κωνσταντοπούλειου Νοσοκο-
μείου στη Νέα Ιωνία τη δεκαετία του 1980, το οποίο έλαβε 
τα ονόματα των γονιών της Αλίκης Περρωτή, Μαρούλας και 
Θεόδωρου Κωνσταντόπουλου. Το νοσοκομείο, το οποίο 

εξοπλίστηκε με τον πιο σύγχρονο και προηγμένο ιατρικό 
εξοπλισμό, αποτέλεσε φάρο περίθαλψης σε μία από τις 
περιοχές της Αθήνας χωρίς σημαντικές και κυρίως σύγχρο-
νες υποδομές υγείας. Σε αναγνώριση της διαχρονικής αρω-
γής της Αλίκης Περρωτή, δύο οδοί κοντά στο Κωνσταντο-
πούλειο Γενικό Νοσοκομείο μετονομάστηκαν πρόσφατα σε 
οδό Θεόδωρου Κωνσταντόπουλου και οδό Αλίκης Περρω-
τή-Κωνσταντοπούλου.
Βασικό κεφάλαιο για την ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας 
αποτέλεσαν η ίδρυση και η χρηματοδότηση του Perrotis 
College στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή της Θεσσαλονί-
κης, στη μνήμη του αείμνηστου συζύγου της, Δημήτρη Περ-
ρωτή, σπουδαίου επιχειρηματία και εφοπλιστή. Η συνεχής 
και αδιάλειπτη προσφορά της επέτρεψε την κατασκευή και 
την ανακαίνιση χώρων Σπουδαστικής Εστίας, εκπαιδευτικού 
κέντρου και φυσικά της υπερσύγχρονης Βιβλιοθήκης Αλίκης 
και Δημητρίου Περρωτή.
Οι πιο πρόσφατες προσπάθειες της Αλίκης Περρωτή είχαν 
ως αποτέλεσμα την αναμόρφωση της ΜΕΘ (Μονάδας Εντα-
τικής Θεραπείας) και του ΤΕΠ (Τμήματος Επειγόντων Περι-
στατικών) του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Παράλληλα 
υπήρξε μεγάλη αρωγός για την  ανακαίνιση της νοσηλευτικής 
πτέρυγας του χειρουργικού τομέα του Ναυτικού Νοσοκο-
μείου Αθηνών. Με απόφαση του Ανώτατου Ναυτικού Συμ-
βουλίου, η πτέρυγα 4Ν μετονομάστηκε σε πτέρυγα «Αλίκη 
Περρωτή». Σημαντική είναι και η προσφορά της προς το 
ΓΕΣ, καθώς πρόσφατα εγκαινίασε δύο αίθουσες ενημερώσε-
ως στη Σχολή Ευελπίδων, ενώ δεν πρέπει να λησμονηθούν οι 
αφανείς ευεργεσίες της, οι οποίες έχουν βοηθήσει πολλούς 
ανθρώπους έχοντες ανάγκη.
Τα μέλη της κριτικής επιτροπής των Βραβείων Ευκράντη 
αναγνώρισαν ομόφωνα τον ρόλο της Αλίκης Περρωτή ως 
μιας ευεργέτιδος με διεθνή εμβέλεια και σεμνή παρουσία. 
Η χαμηλών τόνων, μακροχρόνια και συνεχής προσφορά της 
αποτελεί ένα σημαντικό εθνικό κεφάλαιο ευεργεσίας.
Κάποιες φορές λένε ότι οι πράξεις μιλούν από μόνες τους. 
Στην περίπτωση της Αλίκης Περρωτή, οι πράξεις της αντη-
χούν μια συνεχή ανησυχία για προσφορά και ευεργεσία των 
συνανθρώπων της. Η ελληνική κοινωνία είναι ευγνωμονούσα 
για την πίστη της στην ιδέα της κοινωνικής προσφοράς και 
αλληλεγγύης.

Αλίκη Περρωτή 

ΧΟΡΗΓΟΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

Στη φωτογραφία, η κ. Θεοδώρα Βαλεντή, εγγονή της κ. Αλίκης 
Περρωτή, παραλαμβάνει το αγαλματίδιο  «Ευκράντη» από τον κ. 
Ιωάννη Σταματόπουλο, Αντιπρόεδρο ΔΣ της Onex Shipyards & 
Technologies Group.



Βραβείο «Mαριλένα Λασκαρίδη»  
για την αριστεία στον ναυτιλιακό πολιτισμό  
και την αρωγή στην ελληνική ναυτιλιακή  
κληρονομιά και παράδοση
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Τη φετινή χρονιά, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος 
Αικατερίνης Λασκαρίδη αποφάσισε να αναδείξει το παρά-
δειγμα ενός καθημερινού ανθρώπου ο οποίος έχει προσφέ-
ρει ανιδιοτελώς την περιουσία του στις κοινότητες της Τήλου 
και της Ρόδου.
Ο Ιωάννης Μανουσάκης υπήρξε επί δεκαεπτά χρόνια ναυτι-
κός, έχοντας ταξιδέψει στους ωκεανούς της γης ως α΄ μάγει-
ρας, σε πλοία της ποντοπόρου ναυτιλίας. Έχοντας συλλέξει 
μεγάλη εμπειρία στο δύσκολο θαλασσινό επάγγελμα, πλέον 
ζει μόνιμα στην Τήλο.
Για την τοπική κοινωνία των Δωδεκανήσων αποτελεί προσω-
πικότητα ιδιαίτερα αγαπητή και αλληλέγγυα, προσφέροντας 
αφανώς σε όσους έχουν ανάγκη και έχοντας δωρίσει ήδη από 
το 2011 την οικία του στο Ορφανοτροφείο Θηλέων Ρόδου.

Πρόσφατα αποφάσισε να προσφέρει απλόχερα σχεδόν 
ολόκληρη την προσωπική του περιουσία, ταξιδεύοντας από 
την Τήλο προς τη Ρόδο και διαθέτοντας χρήματα ώστε να 
αποκτηθεί από το νοσοκομείο της Ρόδου εξάρτημα ανα-
γκαίο για την επαναλειτουργία του τομογράφου του νοσο-
κομείου. Ωστόσο, δεν αρκέστηκε στη γενναιόδωρη αυτή 
κίνηση: Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, προμήθευσε 
το νοσοκομείο της Ρόδου και με δύο κλίνες ΜΕΘ, προσφο-
ρά καίριας σημασία για τη βελτίωση των υποδομών υγείας 
όλης της περιοχής.
Όσοι έχουν γνωρίσει τον Ιωάννη Μανουσάκη έχουν δια-
πιστώσει ότι ο χαρακτήρας του διαπνέεται από απλότητα 
και προσήνεια. Τα χαρακτηριστικά αυτά συνοδεύουν έναν 
άνθρωπο που, χωρίς να έχει μεγάλη οικονομική επιφάνεια, 
δεν δίστασε να προσφέρει ό,τι ήταν δυνατό για τους ανθρώ-
πους της κοινότητάς του. Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος: «Με 
θέληση γίνονται όλα. Όσο είμαι στη ζωή και υπάρχει η δυνα-
τότητα, θα είμαι αρωγός». 
Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη αποφάσισε να επιβραβεύ-
σει έναν άνθρωπο της ναυτιλίας με ταπεινές καταβολές αλλά 
μεγάλη καρδιά. Αποτελεί ένα σύμβολο όχι μόνο για την Τήλο 
και τη Ρόδο, αλλά και για όλους τους Έλληνες και Ελληνίδες. 
Άνθρωποι σαν τον Ιωάννη Μανουσάκη είναι η απόδειξη ότι 
το αίσθημα του καθήκοντος προς τους συνανθρώπους μας 
δεν έχει να κάνει απαραίτητα με την οικονομική επιφάνεια του 
καθενός, αλλά με τις αξίες που συντροφεύουν τη ζωή μας.

(Πληροφορίες για τη συγγραφή του κειμένου αντλήθηκαν 
από δημοσιεύματα της Ροδιακής.)

ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΩΓΗ

Στη φωτογραφία, ο κ. Ιωάννης Μανουσάκης, παραλαμβάνει το 
αγαλματίδιο «Ευκράντη» από την κ. Σουζάνα Λασκαρίδη, Γενική 
Γραμματέα του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη.

Ιωάννης Μανουσάκης
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Η Ιωάννα Προκοπίου είναι κάτοχος πτυχίου Ηλεκτρολόγου 
και Ηλεκτρονικού Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο του Bath 
της Αγγλίας και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Ναυτι-
λία από το Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου.
Ο πατέρας της, Γιώργος Προκοπίου, αποτελεί μία εκ των 
εμβληματικότερων μορφών του ελληνικού εφοπλισμού. Η 
δυναμική παρουσία του στο διεθνές ναυτιλιακό και επιχειρη-
ματικό στερέωμα υπήρξε στοιχείο έμπνευσης για την πορεία 
της κόρης του Ιωάννας.
Η επαγγελματική της σταδιοδρομία ξεκίνησε το 2003 σε 
διάφορα τμήματα της Dynacom Tankers Management και 
της Dynagas Ltd. Από το 2007 έως το 2009 διετέλεσε επικε-
φαλής των τμημάτων S&P and Projects των εταιρειών αυτών.
Η Ιωάννα Προκοπίου αποτελεί ένα από τα επιφανέστερα 
μέλη της ελληνικής ναυτιλιακής οικογένειας, καθώς συμ-
μετέχει σε καίριες θέσεις συλλογικής εκπροσώπησής της. 
Διατελεί εδώ και πολλά χρόνια μέλος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών και από το 2019 
συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Cyprus Union of 
Shipowners. Από το 2021 είναι η πρώτη γυναίκα αντιπρόε-
δρος του North of England P&I Club και είναι μέλος του 
Εxecutive Committee και του Board της BIMCO.
Από το 2021 διατελεί επίσης πρόεδρος της Ελληνικής Επι-
τροπής Απανθρακοποίησης του ιταλικού νηογνώμονα RINA, 
o οποίος θεσπίστηκε για να στηρίξει τη ναυτιλιακή βιομηχα-

νία, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι μείωσης των εκπομπών 
CO2, όπως αυτοί καθορίστηκαν από τον ΙΜΟ.
Η Ιωάννα Προκοπίου διέγνωσε εγκαίρως τη βαρύνουσα 
σημασία της επαφής με τις μη κυβερνητικές περιβαλλοντι-
κές οργανώσεις (NGOs) για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής. Για τον σκοπό αυτό δημιούργησε στενές επαφές με 
αυτές και είναι σε συχνή επικοινωνία μαζί τους. Αυτό βοή-
θησε στην κατανόηση των θέσεων της ελληνικής ναυτιλίας 
και στη συναντίληψη σε καίρια θέματα που εκκρεμούν στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η Ιωάννα Προκοπίου, γνωρίζοντας ότι η εκπροσώπηση των 
θέσεων της ελληνικής ναυτιλίας πρέπει να συνοδεύεται από 
ουσιαστική προσφορά προς την κοινωνία, συνεπικουρεί με 
τον ρόλο της, από το 2019, στη συμβουλευτική επιτροπή της 
ελληνικής φιλανθρωπικής οργάνωσης ΔΕΣΜΟΣ, ενώ είναι 
από τα ιδρυτικά μέλη της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, της φιλανθρωπικής 
πρωτοβουλίας της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, που από 
το 2016 προσφέρει απλόχερα στην κοινωνία, αναδεικνύοντας 
το κοινωνικό πρόσωπο της ελληνικής πλοιοκτησίας.
Με καλά τεκμηριωμένο και καθαρό δημόσιο λόγο, η Ιωάννα 
Προκοπίου έχει αναδείξει επιτυχώς θέματα που αφορούν τη 
ναυτιλιακή βιομηχανία με γνώμονα την «πράσινη» μετάβαση. 
Με την πολυδιάστατη και δυναμική δράση της σε διεθνείς 
επιτροπές και fora, έχει αναδείξει τη σημασία ενός εποικο-
δομητικού διαλόγου ανάμεσα στα μέλη της διεθνούς ναυτι-
λιακής κοινότητας.
Τα μέλη της κριτικής επιτροπής των Βραβείων Ευκράντη 
είδαν στο πρόσωπο της Ιωάννας Προκοπίου ένα αξιέπαινο, 
νέο –και πολλά υποσχόμενο– μέλος της ελληνικής ναυτιλι-
ακής οικογένειας. Ανέδειξαν την ανιδιοτελή συμμετοχή της 
ως αιρετού μέλους σε θεσμικούς φορείς εκπροσώπησης της 
πλοιοκτησίας και ως δραστήριας επιχειρηματία σε fora και 
πρωτοβουλίες. Οι δράσεις αυτές της Ιωάννας Προκοπίου, 
που αφορούν το μέλλον της Ναυτιλίας των Ελλήνων, θεωρή-
θηκαν καινοτόμες, δημιουργικές και σύμφωνες με τις ανάγκες 
και τις απαιτήσεις τόσο της σύγχρονης ναυτιλιακής βιομηχα-
νίας όσο και της κοινωνίας που αυτή υπηρετεί.

ΧΟΡΗΓΟΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

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

Ιωάννα Προκοπίου
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Η Kyklades Maritime Corporation ιδρύθηκε το 1985 από τον 
αείμνηστο Αριστείδη Αλαφούζο και αποτελεί εδώ και δεκα-
ετίες μία από τις σημαντικότερες ελληνικές ναυτιλιακές εται-
ρείες που ειδικεύονται στη μεταφορά πετρελαίου.
Η απόλυτα επιτυχημένη πορεία της στην πάροδο των ετών 
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην καλή φήμη που έχει απο-
κτήσει για την άριστη διαχείριση των πλοίων αλλά και τη 
συνεχή εκπαίδευση των ναυτικών της.
H Kyklades Maritime Corporation αποτελεί ένα παράδειγμα 
διαχειρίστριας εταιρείας, με βαθιές και ουσιαστικές σχέσεις 
αφοσίωσης προς τις παραδοσιακές αξίες των καραβοκύρη-
δων του Αιγαίου. Η αγάπη της εταιρείας προς τη ναυτική 
παράδοση του τόπου αντανακλάται στην ονοματοδοσία των 

πλοίων της, τα οποία ταξιδεύουν στους διεθνείς ωκεανούς 
φέροντας ονομασίες από τα νησιά των Κυκλάδων.
Βασικός άξονας της στρατηγικής της εταιρείας είναι η μεγά-
λη παρουσία Ελλήνων αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού, οι 
οποίοι εργάζονται για την εταιρεία, τιμώντας την ελληνική 
ναυτιλιακή παράδοση.
Η Kyklades Maritime Corporation, διαθέτοντας έναν από 
τους μικρότερους ηλικιακά στόλους στον κόσμο, με ένα πολύ 
υψηλό ποσοστό νέων δοκίμων ανά πλοίο, συνδυάζει με τον 
καλύτερο τρόπο την καινοτομία με τη νέα γενιά ναυτικών της 
χώρας μας. Ταυτόχρονα, η αρωγή στις δημόσιες Ακαδημίες 
Εμπορικού Ναυτικού αλλά και η στήριξη πρωτοβουλιών και 
δράσεων για τη βελτίωση της δημόσιας εικόνας της ναυτιλίας 
και των σχέσεων της βιομηχανίας με τους νέους ναυτικούς 
αποτελούν στρατηγικές προτεραιότητες της διοίκησης.
Τα μέλη της κριτικής επιτροπής αποφάσισαν να τιμήσουν την 
Kyklades Maritime Corporation με το βραβείο για την Αρω-
γή στη Ναυτική Εκπαίδευση, αναγνωρίζοντας ότι η εταιρεία, 
ακολουθώντας το όραμα του ιδρυτή της, συνεχίζει με σταθε-
ρότητα –επί σειρά ετών– να υποστηρίζει τη δημόσια ναυτική 
εκπαίδευση καθώς και την προσέλκυση νέων στο ναυτικό 
επάγγελμα με σεβασμό στην ελληνική ναυτική παράδοση.
Εταιρείες σαν την Kyklades Maritime Corporation αποτελούν 
σημαντικό κεφάλαιο όχι μόνο για τη διαιώνιση του ελληνι-
κού ναυτιλιακού παραδείγματος, αλλά και για τη μελλοντική 
πορεία του με αισιοδοξία και σταθερότητα.

ΧΟΡΗΓΟΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

Στη φωτογραφία, o κ. Δημήτρης Πατρίκιος, CEO της Kyklades 
Maritime Corporation, παραλαμβάνει το αγαλματίδιο «Ευκράντη» 
από την κ. Αθηνά Κανελλάτου, Managing Director του γραφείου 
της MacGregor στην Ελλάδα και Director of Digital Solutions  
& Customer Co-creation της εταιρείας παγκοσμίως.

Kyklades Maritime Corporation
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Ο Κωστής Φραγκούλης είναι ιδρυτής, πρόεδρος και CEO 
της Franman, πρόεδρος του Propeller Club, Port of Piraeus 
και πρεσβευτής του Sailors’ Society στην Ελλάδα.
Γεννήθηκε στην Αθήνα, έχει σπουδάσει Οικονομικά και δρα-
στηριοποιείται επιχειρηματικά στον χώρο της ναυτιλιακής 
βιομηχανίας από το 1991. Με καταγωγή από την Κάσο και την 
Κεφαλονιά, προέρχεται από οικογένεια με μακρά ναυτιλια-
κή παράδοση. Ο πατέρας του, Γιάννης Φραγκούλης, υπήρξε 
ένας εκ των πιο στενών συνεργατών του αείμνηστου Σταύ-
ρου Νιάρχου.
Τομή στην επιχειρηματική του καριέρα αποτελεί η ίδρυση 
της Franman το 1991. Το όραμα του Κωστή Φραγκούλη ήταν 
να μετουσιώσει το πάθος του για τη θάλασσα και τη ναυτι-
λία, δημιουργώντας μια εταιρεία η οποία θα πρόσφερε ένα 
πολυσχιδές πρόγραμμα υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς 
τη ναυτιλιακή βιομηχανία.
Έχοντας συμπληρώσει 30 χρόνια δυναμικής παρουσίας στη 
ναυτιλιακή αγορά, ο Όμιλος Franman αποτελεί το πρώτο 
Trading House στην Ελλάδα στα πρότυπα των ιαπωνικών, ενώ 
κατέχει ηγετική θέση στη διεθνή αγορά. Εκπροσωπεί περισ-
σότερες από 130 κορυφαίες εταιρείες της ναυτιλιακής βιομη-
χανίας, ενώ επιχειρεί και σε 12 ακόμα χώρες εκτός Ελλάδος.
Από το ξεκίνημα της εταιρείας εστίασε στις αγορές της 
Ιαπωνίας, της Νότιας Κορέας και της Κίνας, υιοθετώντας το 
μοντέλο τού «one stop shop philosophy», προσφέροντας 

στον πλοιοκτήτη όσο το δυνατόν περισσότερες υπηρεσίες.
Το 1996 ίδρυσε την Imperium Shipmanagement SA, η 
οποία διαχειρίστηκε με επιτυχία πέντε bulk carriers τύπου 
Handysize και Handymax. Μετά από μία δεκαετία και ενώ 
η ναυλαγορά του ξηρού φορτίου βρισκόταν σε πολύ υψηλά 
επίπεδα, αποφάσισε να πουλήσει τα πλοία, προκειμένου να 
επωφεληθεί από τις εξαιρετικά υψηλές αξίες.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας, ο 
Κωστής Φραγκούλης έχει αποδειχθεί επιχειρηματίας ιδιαί-
τερα δραστήριος και δημιουργικά ευφάνταστος. Μία από τις 
βασικές του αξίες είναι η πίστη στον ανθρώπινο παράγοντα.
Από τον Σεπτέμβριο του 2019 βρίσκεται πίσω από το τιμόνι 
του Propeller Club, Port of Piraeus, από όπου επιδίδεται με 
ζήλο στη δημιουργία ενός πλαισίου αρμονικού διαλόγου ανά-
μεσα στα μέρη της ναυτιλιακής κοινότητας.
Το ίδιο έτος έλαβε την τιμητική θέση του Έλληνα Πρεσβευτή 
για τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Sailors’ Society, ο οποί-
ος έχει ως βασικό σκοπό την υποστήριξη και την αρωγή των 
ναυτικών σε όλα τα λιμάνια του κόσμου. Βασικός άξονας των 
πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει ο Κωστής Φραγκούλης 
είναι η υποστήριξη της ναυτικής φιλανθρωπίας.
Τα μέλη της κριτικής επιτροπής των Βραβείων Ευκράντη 
αναγνώρισαν την άρτια προσωπική προσπάθεια του Κωστή 
Φραγκούλη να σχεδιάσει αλλά και να υλοποιήσει με επιτυχία 
μια οργανωμένη επικοινωνιακή στρατηγική, που διαπνέεται 
από πλήρη εξωστρέφεια, εξυπηρετώντας τις σύγχρονες ανά-
γκες της αγοράς. Στο πλαίσιο μιας εμπνευσμένης και καλο-
σχεδιασμένης στρατηγικής, που βελτιώνει τη γενική εικόνα 
της ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας, η υιοθέτηση καινοτό-
μων μεθόδων επικοινωνίας, σε όλες τις επιχειρηματικές αλλά 
και συλλογικές δράσεις του Κωστή Φραγκούλη, αποτελεί 
βασικό λόγο της βράβευσής του.
Σε μια περίοδο που συνοδεύτηκε από ιδιαίτερες προκλή-
σεις εξαιτίας των συνεπειών της πανδημίας, προσωπικότητες 
όπως ο Κωστής Φραγκούλης δείχνουν τον δρόμο για το πώς 
μπορεί να χαραχτεί και να εφαρμοστεί μια άρτια προσέγγιση 
και εξωστρέφεια ενός ομίλου, προς το εγχώριο αλλά και διε-
θνές ναυτιλιακό περιβάλλον.

ΧΟΡΗΓΟΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

Στη φωτογραφία, o κ. Κωστής Φραγκούλης παραλαμβάνει το 
αγαλματίδιο «Ευκράντη» από τον κ. Κωνσταντίνο Οικονόμου, 
Διευθύνοντα Σύμβουλο της Marine Tours.

Κωστής Φραγκούλης
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Ο Ηρακλής Προκοπάκης είναι ο Senior Vice President, 
Treasurer, Chief Operating Officer και μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Danaos Corporation. Γεννήθηκε στα Χανιά 
το 1951, υιός του Προκόπη και της Δανάης, το γένος Μαμι-
δάκη. Από παιδική ηλικία διακατεχόταν από μια αγάπη για 
τη θάλασσα, η οποία θα αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι 
της ζωής του.
Τον Σεπτέμβριο του 1967 θα εισαχθεί στη Σχολή Ναυτικών Δοκί-
μων, απόφαση που έμελλε να τον σημαδέψει, καθώς λίγα χρόνια 
μετά, τον Μάιο του 1973, συμμετείχε στην ανταρσία του αντιτορ-
πιλικού «Βέλος», πράξη που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και 
σημαντικότερα σύμβολα του αντιδικτατορικού αγώνα.
Μετά την πτώση του καθεστώτος των Συνταγματαρχών, 
αποστρατεύεται με τον τιμητικό βαθμό του Πλοιάρχου και 
ξεκινάει να εργάζεται ως βοηθός αρχιμηχανικού στην οικο-
γενειακή επιχείρηση Μαμιδάκη, στα κενά διαστήματα των 
σπουδών του. Είναι χαρακτηριστικό ότι η είσοδός του στη 
ναυτιλιακή βιομηχανία θα συνδυαστεί με μια μεγάλη δίψα για 
την απόκτηση περαιτέρω γνώσεων πάνω στον κλάδο στον 
οποίο εργαζόταν.
Είναι κάτοχος πτυχίου Μηχανολόγου Μηχανικού από το 
Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ στην Αγγλία, έχει ολοκληρώ-
σει μεταπτυχιακές σπουδές στη Ναυτική Αρχιτεκτονική και 
είναι κάτοχος διπλώματος στο Ship Risk Management από το 

MIT. Τέλος, κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στις Επιχειρηματικές 
Σπουδές από το London School of Economics.
Οι σπουδές του, που καλύπτουν ένα εντυπωσιακό και ευρύ 
φάσμα της ναυτιλιακής βιομηχανίας, μαρτυρούν έναν άνθρω-
πο ιδιαίτερα φιλομαθή, ο οποίος θέλησε να αποκτήσει όλα 
τα απαραίτητα ακαδημαϊκά εφόδια τα οποία θα τον βοηθού-
σαν να γίνει ένας από τους ικανότερους και αξιολογότερους 
managers στην ελληνική αλλά και στην παγκόσμια ναυτιλιακή 
βιομηχανία.
Έχοντας φτάσει στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου 
του ναυτιλιακού τμήματος της οικογενειακής επιχείρησης 
Μαμιδάκη το 1998, ο Ηρακλής Προκοπάκης αποφασίζει να 
χαράξει τον δικό του δρόμο στις θάλασσες και στους ωκεα-
νούς, ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος στην Danaos 
Corporation, στο πλευρό του Δρος Γιάννη Κούστα.
Πλέον, έχοντας συμπληρώσει πολλές δεκαετίες εργασιακής 
εμπειρίας σε μία από τις πλέον ανταγωνιστικές και απαιτητι-
κές βιομηχανίες του πλανήτη, έχει καθιερωθεί ως ένας από 
τους πιο επιτυχημένους ανθρώπους της ναυτιλίας, που ποτέ 
δεν φοβήθηκε να αναλάβει τα ρίσκα και τις ευθύνες που 
συνοδεύουν τη θέση του.
Ο Ηρακλής Προκοπάκης αποτελεί μία από τις πιο αξιοσέβα-
στες μορφές της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας, διατελώ-
ντας μέλος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος αλλά και 
άλλων σημαντικών οργάνων εκπροσώπησης του εφοπλισμού.
Τα μέλη της κριτικής επιτροπής των Βραβείων Ευκράντη απο-
φάσισαν να τιμήσουν τον Ηρακλή Προκοπάκη με το Βραβείο 
του Καλύτερου Μάνατζερ, καθώς αναγνώρισαν ότι, μέσω της 
άρτιας τεχνικής και επιστημονικής του κατάρτισης αλλά και 
της βαθιάς γνώσης για τη ναυτιλιακή βιομηχανία που κατέχει, 
έχει κερδίσει την εκτίμηση και την αναγνώριση από τα πλέον 
καταξιωμένα στελέχη της ελληνικής ναυτιλιακής οικογένειας.
Ο επαγγελματισμός και η προσήνεια που χαρακτηρίζουν τη 
σκέψη και τον λόγο του καθιστούν τον Ηρακλή Προκοπάκη 
έναν σημαντικό manager μιας ναυτιλιακής επιχείρησης, που 
ανταποκρίνεται επιτυχώς στις σύγχρονες επιταγές και κοινω-
νικές απαιτήσεις της εποχής μας.

ΧΟΡΗΓΟΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

Στη φωτογραφία, ο κ. Hρακλής Προκοπάκης παραλαμβάνει το 
αγαλματίδιο «Ευκράντη» από την κ. Ελένη Πολυχρονοπούλου, 
Διευθύντρια Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Erma First, Πρόεδρο 
της HEMEXPO και Αντιπρόεδρο της Sea Europe.

Ηρακλής Προκοπάκης
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Η Pleiades Shipping Agents S.A. αποτελεί μία από τις δυνα-
μικότερες εταιρείες της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας με 
πορεία πολλών δεκαετιών στον κλάδο, έχοντας κερδίσει την 
εμπιστοσύνη της ναυτιλιακής αγοράς με τον άμεσο τρόπο 
διαχείρισης του στόλου της και τη συνετή πολιτική λειτουργί-
ας της, που διασφαλίζει την αυστηρή συντήρηση του στόλου 
δεξαμενόπλοιών της και την ασφάλεια για τους ναυτικούς της.
Η πορεία της εταιρείας στο εγχώριο και διεθνές ναυτιλιακό 
επιχειρείν είναι συνυφασμένη με το επιχειρηματικό όραμα 
και τις ικανότητες της οικογένειας Περατικού, η οποία αποτε-
λεί ένα από τα εμβληματικότερα κεφάλαια στην ιστορία της 
ελληνικής ναυτιλίας.
H Pleiades Shipping Agents S.A., στο ξεκίνημα της εταιρι-
κής της ιστορίας τη δεκαετία του 1960, αποτελούσε την 
εκπρόσωπο διαχειρίστρια εταιρεία στον Πειραιά της Pegasus 
Ocean Services του Λονδίνου.
Σημείο-σταθμός για την Pleiades Shipping S.A. είναι η ανε-
ξαρτητοποίησή της από την Pegasus Ocean Services το 1992 

και η απόφαση της εταιρείας να ειδικευτεί στους Panamax-
Aframax τύπους τάνκερ στην πετρελαϊκή αγορά.
Με την πάροδο του χρόνου, η Pleiades Shipping S.A. θα 
εισερχόταν δυναμικά στην αγορά των νεότευκτων, σημειώ-
νοντας σημαντική ανανέωση του στόλου της μέσω αξιοση-
μείωτων επενδύσεων. Χαρακτηριστικό της διαχείρισης του 
στόλου αλλά και των προτεραιοτήτων της εταιρείας σε ό,τι 
αφορά τη συντήρηση και τον εξοπλισμό των πλοίων της είναι 
η σαφής προτίμηση στην ελληνική αγορά και στις εταιρείες 
που απαρτίζουν την ελληνική ναυτιλιακή συστάδα.
Το φετινό βραβείο για την «Υποστήριξη της Ελληνικής Ναυ-
τιλιακής Επιχειρηματικότητας» απονέμεται έπειτα από τελική 
επιλογή των μελών της HEMEXPO. Η διαδικασία αυτή εξα-
σφάλισε ότι η κριτική επιτροπή του βραβείου αποτελούνταν 
από διακεκριμένα μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας στον 
χώρο της ναυτιλιακής τεχνολογίας, της κατασκευής και της 
καινοτομίας, με εμπεριστατωμένη γνώση του αντικειμένου 
για το οποίο κλήθηκαν να αποφασίσουν.
Τα μέλη της κριτικής επιτροπής των Βραβείων Ευκράντη 
αποφάσισαν να βραβεύσουν την Pleiades Shipping Agents 
S.A., έχοντας ως γνώμονα τη διαρκή και συστηματική στήρι-
ξη της «made in Greece» τεχνολογίας καθώς και την πολυδι-
άστατη υποστήριξη και εμπιστοσύνη που δείχνει έμπρακτα 
προς τις ελληνικές κατασκευάστριες εταιρείες του Πειραιά 
και των όμορων δήμων.
Η υποστήριξη της έρευνας και της τεχνολογικής καινοτομίας 
στην Ελλάδα, από ναυτιλιακές εταιρείες με σημαντική παρά-
δοση και διεθνές εκτόπισμα, αποτελεί κινητήρια δύναμη για 
τους επιχειρηματίες στον κλάδο της κατασκευής και του εξο-
πλισμού, εξασφαλίζοντας θέσεις εργασίας για τη νέα γενιά, 
σε μια εποχή που σημαντική μερίδα νέων εγκαταλείπουν την 
πατρίδα μας σε αναζήτηση καλύτερης τύχης στο εξωτερικό.

ΧΟΡΗΓΟΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

Στη φωτογραφία, o  κ. Μιλτιάδης Συννεφιάς, Technical Director 
της Pleiades Shipping Agents S.A., παραλαμβάνει το αγαλματίδιο 
«Ευκράντη» από τον κ. Ηλία Μάλλιο, Υπεύθυνο Εξαγωγών της 
Seabright.

Pleiades Shipping Agents S.A.
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Ο Διοικητής της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων Υποναύαρχος Ιωάννης Καλογερόπουλος 
παραλαμβάνει ενθύμιο από τον Διευθυντή Σύνταξης των Ναυτικών Χρονικών κ. Ηλία Μπίσια. 

Η κ. Μαργαρίτα Πουρνάρα.

Α-Δ: Ο κ. Θεόδωρος Βώκος και ο κ. David Glass.

Ο κ. Βασίλης Μπακολίτσας

Α-Δ: Η κ. Ελένη Πολυχρονοπούλου  
και ο κ. Κώστας Φανουριάδης.Α-Δ: Ο κ. Βαλέντιος Βαλεντής, η κ. Θεοδώρα Βαλεντή και ο κ. Παναγιώτης Κόρακας.

Α-Δ: Ο κ. Μάνος Βασιλόπουλος και η κ. Κατερίνα Βανού.

Α-Δ: Ο κ. Γιώργος Ξηραδάκης  
και ο κ. Κωστής Φραγκούλης.
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Α-Δ: Ο καπτ. Διονύσιος Πετρόπουλος, ο κ. Δημήτρης Πατρίκιος  
και ο κ. Παναγιώτης Κουρκουμέλης.

Α-Δ: H κ. Δανάη Τσόπελα 
και ο καπτ. Ιωάννης Τσούρας.

Ο καθ. Εμμανουήλ Καβουσανός.

O κ. Μηνάς Τσαμόπουλος.
Α-Δ: Η κ. Κατερίνα Σκουρτανιώτη  
και ο κ. Γιάννης Θεοδωρόπουλος.

Α-Δ: Οι κ. Παναγιώτης, Ηλίας και Αναστάσιος Μάλλιος,  
οι κ. Αμάντα και Σοφία Μάλλιου και η κ. Μαρία Ασημακοπούλου.

Ο κ. Ευάγγελος Σφακιωτάκης.

Α-Δ: H κ. Βενετία Καλλιπολίτου  
και ο κ. Ιωάννης Πλατσιδάκης.

Α-Δ: Ο κ. Χρήστος Καπάνταης  
και η κ. Μαριάνθη Πατρώνα.Ο κ. Κώστας Κωνσταντίνου.

A-Δ: Ο κ. Σπύρος Γκούμας  
και η καθ. Μαρία Λεκάκου.
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in affiliation with the Marshall Islands Maritime & Corporate Administrators piraeus@register-iri.com

Youngest and 
Greenest* Quality 
Fleet in the World
With steadfast quality and unmatched 
service we consistently outperform 
other flags. Our record speaks for itself.
* Source: Clarksons Research’s World Fleet Register

www.register-iri.com

Port State Control Detention Trends (%)

Marshall Islands Liberia Panama

USCG

0.74% 1.11%** 1.03%** 2.32% 3.09% 3.14%
Tokyo MoU

1.52% 2.22% 4.78%
Paris MoU

8.03%***4.23% 6.30%***
AMSA

**	 Liberia	and	Panama	are	targeted	for	additional	port	State	control	(PSC)	examinations	by	the	USCG	for	having	 
a	detention	ratio	“between	the	overall	average	and	up	to	two	times	the	overall	average.”	

Sources: 2018-2020 Performance Lists Paris MoU, the 2020 Tokyo MoU and USCG PSC Annual Reports, and the 2018-2020  
AMSA PSC Annual Reports.

***	 Liberia	 and	 Panama	 have	 exceeded	 the	
overall	AMSA	average	detention	rate	over	
the	three	years	from	2018–2020.



ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ

Η απονομή των Bραβείων Ευκράντη πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη αρωγή του Πολεμικού Ναυ-
τικού, του Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη και την ευγενική χορηγία των ακόλουθων εταιρειών:

Η κ. Ρέα Παπαδοπούλου.
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Α-Δ: Ο κ. Γιάννης Θεοδωρόπουλος  
και ο κ. Γιάννης Συρίγος.

Α-Δ: Ο κ. Δημήτρης Ζαρογιάννης, ο κ. Χρήστος Καπάνταης  
και ο κ. Νίκος Μαρκάκης.

Α-Δ: Η κ. Δέσποινα Βουρλίδη  
και ο κ. Αλέξανδρος Γλύκας.

A-Δ: Η κ. Παρασκευή Γρηγορίου, ο κ. Βασίλειος Κακαμούκας  
και ο κ. Κώστας Σαμαρείτης.
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Over 40 years of experience 

in the maritime industry

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

Safe Operation with

4-point focus: Environment, 

Human Resources, 

Cargo and Vessel

In excess of 30 million tons

of cargo transported annually 
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