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Your partner in driving human performance
on board and ashore since 2001

Helping your leaders lead and improve performance
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UHMWPE, LCP & Μixed Ropes for LNG / LPG Carriers and Tankers - Steel Wire Ropes - Sacrificial Anodes 
Anchors &  Anchor Chains - Port Development Equipment - Vessel Deck Equipment

11, Psaron str., 186 48 Piraeus, Greece, T: +30 2104060300
F: +30 2104626268 & +302104619631, E: info@katradis.com - www.katradis.com  MEG4 Compliant

The ECO-ROPE has been developed by Katradis for less carbon footprint than virgin industrial 
polymers require, by using a specific percentage of ECO-Nylon fibers without compromising 
the rope strength and durability in mooring operations.

We go green with Eco Rope!
With sustainable development for mooring ropes
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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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ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ FORA

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ 
ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΑΚΟ ΚΑΙ  
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΓΓΥΗΤΗ ΤΗΣ  
ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Με αφορμή την επανεκλογή του στη θέση του προέδρου της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών 
για την επόμενη τριετία αλλά και το πρόσφατο συνέδριο Maritime Cyprus 2022, 
ο κ. Ανδρέας Χατζηγιάννης μιλά ανοικτά για τις προκλήσεις της ευρωπαϊκής ναυτιλίας και 
τον ρόλο της πλοιοκτησίας στη νέα αυτή τάξη πραγμάτων.

Αναγνωρίζεται ο ρόλος της ναυτιλίας 
στα κέντρα λήψης αποφάσεων των 
Βρυξελλών; Ποιες δράσεις θα πρέπει να 
αναληφθούν προς βελτίωση της δημό-
σιας εικόνας της;

Η ναυτιλία αποτέλεσε το πρόπλασμα της παγκο-
σμιοποίησης. Με τη λήξη του ψυχρού πολέμου, η 
παγκοσμιοποίηση, δομικό στοιχείο της νέας τάξης 
πραγμάτων, δεν ήταν παρά μια απλή πράξη τυπι-
κής επικύρωσης για τον χαρακτήρα της ναυτιλίας. 
Η ναυτιλία, στη σημερινή της μορφή, βρίσκεται 
στην υπηρεσία όλης της ανθρωπότητας, πέρα και 
πάνω από πολιτικές σκοπιμότητες, με σχεδόν αμε-
λητέο κόστος για το έργο που επιτελεί.
Η αλήθεια αυτή δεν έχει αναδειχθεί. Ο ρόλος 
της ναυτιλίας έχει καταγραφεί στη συνείδηση των 
Ευρωπαίων ως αποτέλεσμα τύχης ή ως φυσική 
εξέλιξη, που δεν χρήζει ιδιαίτερης μέριμνας.
Σε αυτή τη λογική εφησυχασμού, η ναυτιλία αντι-
μετωπίζεται μόνο στην οικονομική της διάσταση, 
σαν να επρόκειτο για εσωτερική υπηρεσία, όπως 
ο τουρισμός, με εξομοίωση του μοντέλου φορο-
λόγησής της. 
Λαμβάνοντας υπόψη την πολιτική ισχυρής επιδό-
τησης που ακολουθούν άλλα κράτη, όπως ακόμα 
και οι ΗΠΑ, για τη διατήρηση του στόλου τους, η 
ΕΕ ουσιαστικώς αυτοχειριάζεται!
Είναι λυπηρό, γιατί έτσι υποτιμάται ο κίνδυνος υπο-
νόμευσής της από άστοχες πολιτικές αποφάσεις, 
που ισοδυναμούν με οιονεί εχθρικές ενέργειες.

Θεωρείτε ότι η φωνή των Ελλήνων επι-
χειρηματιών της θάλασσας ακούγεται 
όσο θα έπρεπε στα διεθνή και ευρω-
παϊκά fora, δεδομένου ότι κατέχουν το  
21% και το 59% του παγκόσμιου και 
ευρωπαϊκού τονάζ αντίστοιχα;

Οι Έλληνες, με τη δημιουργία πολλών εκατοντάδων 
ναυτιλιακών εταιρειών, επέβαλαν στην πράξη αυτό 
που οι οικονομολόγοι αποκαλούν «πλαίσιο σχεδόν 
τέλειου ανταγωνισμού», οδηγώντας στη βελτι-
στοποίηση του πλοίου και στον εκμηδενισμό του 
κόστους μεταφοράς. 
Εξουδετερώνοντας το φράγμα της απόστασης και 
στη μεταφορά της ύλης χωρίς περιορισμό, η ναυτι-
λία έδωσε τη δυνατότητα σε όλους να αξιοποιήσουν 
για ίδιο όφελος τις πλουτοπαραγωγικές τους πηγές 
και τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα. Αποτέλεσμα 
αυτού, οι θαλάσσιες εμπορικές συναλλαγές ξεπερ-
νούν σήμερα σε αξία τα $25 τρισ., αριθμός που 
αντιστοιχεί στα δύο τρίτα της αξίας των προϊόντων 
που εξορύσσονται, παράγονται ή μεταποιούνται στον 
πλανήτη.
Αυτό το πλαίσιο δεν ίσχυε από πάντα και δεν προ-
έκυψε ως αυτονόητη εξέλιξη. Αυτό το μεγάλο επί-
τευγμα δεν είναι προϊόν θαύματος, είναι έργο της 
ναυσιβίου φυλής μας, με έντεκα χιλιάδες χρόνια 
εμπειρίας στις θαλάσσιες μεταφορές. Των Ελλή-
νων που διείδαν τη ναυτιλία ως ασπίδα, όχι δόρυ, 
γέφυρα που ενώνει τους λαούς, τους υπηρετεί και 
οδηγεί στην ανάπτυξή τους.

Συνέντευξη του  
Ανδρέα Χατζηγιάννη, 
προέδρου της  
Κυπριακής Ένωσης 
Πλοιοκτητών και  
επικεφαλής της  
Cyprus Sea Lines, 

στα Ναυτικά Χρονικά
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Ωστόσο, σήμερα αγνοείται ότι οι Έλληνες απο-
τελούν το θεμελιακό και αναπόσπαστο στοιχείο 
και τον εγγυητή της σημερινής ναυτιλίας. Αγνο-
είται ότι, χωρίς το πλήθος των ελληνικών ναυτι-
λιακών εταιρειών, είναι μαθηματικά προβλέψιμο 
ότι σύντομα η ευρωπαϊκή ναυτιλία θα αλωθεί 
από ξένες και αντίπαλες δυνάμεις, που κινούνται 
μακράν των αρχών της Ευρώπης, με στόχους 
που αντιστρατεύονται το ευρωπαϊκό όραμα. Οι 
θαλάσσιες μεταφορές ξεπέρασαν τα 12,14 δισ. 
τόνους και σχεδόν 60 τρισ. τόνους/μίλια. Εύκολα 
συμπεραίνουμε ότι, αν η ναυτιλία σταματήσει, ο 
πλανήτης σταματά. Αν κάποια δύναμη ελέγξει τις 
θαλάσσιες μεταφορές, ελέγχει και τον κόσμο.
Σε αυτό το ρευστό διεθνές περιβάλλον, η Κύπρος 
είναι η κατεξοχήν πρέσβειρα θετικών προτάσεων 
και αντίστοιχων πρωτοβουλιών. Υπογραμμίζω 
πως, σε πλήρη συντονισμό, Αθήνα και Λευκω-
σία έχουν έντονη παρουσία στις Βρυξέλλες. Οι 
πρόσφατες εξελίξεις, με την ακόμα πιο εντατική 
παρεμβατικότητά μας, ελπίζω να δράσουν ως 
καταλύτης. 

Πώς κρίνετε τις περιβαλλοντικές 
νομοθεσίες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης για τη ναυτιλία (π.χ. ETS); Ποιος 
θα είναι ο αντίκτυπος μιας τέτοιας 
πολιτικής στους Ευρωπαίους πολίτες;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με αναφορά τη μείωση 
των ρύπων, εργαλειοποιεί νομοθεσίες με επί-
κεντρο το περιβάλλον, όπως για παράδειγμα το 
ETS (Σύστημα Εμπορίας των Ρύπων). Αντί όμως 
στόχος να είναι η μείωση των ρύπων μεταφοράς 
ανά τόνο/μίλι, επιβάλλεται οριζόντια εισφορά. 
Ένα εισπρακτικό μέτρο, παρόλο που αυτό συνε-

πάγεται και επιπλέον πληθωριστική πίεση στον 
Ευρωπαίο καταναλωτή.

Σε αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων που 
έχει δημιουργηθεί στο μεταφορικό 
σύστημα της Ευρώπης, λόγω της ρωσι-
κής εισβολής στην Ουκρανία, ποιος 
είναι ο ρόλος της ευρωπαϊκής και της 
ελληνόκτητης ναυτιλίας;

Ο πόλεμος μετά την εισβολή της Ρωσίας αναδεικνύει 
χαρακτηριστικά την καθοριστική σημασία της ευρω-
παϊκής ναυτιλίας για τη σύνδεση και την απρόσκοπτη 
τροφοδοσία της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Είναι ανάγκη να επισημανθεί στους Ευρωπαίους ομο-
λόγους, στο ανώτατο επίπεδο, η δεινή θέση στην 
οποία θα περιερχόταν η Ευρώπη αν, παραδείγματος 
χάριν, τα tankers και τα LNGCs, που είναι σήμερα 
στα ελληνικά χέρια, είχαν ήδη περάσει στον έλεγχο 
των Ρώσων ή ακόμα και των φανερών ή κρυφών 
συμμάχων τους.
Οι Ευρωπαίοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι αυτές 
οι δυνάμεις και όχι η ΕΥΡΩΠΗ ελέγχουν σήμερα 
τεράστιο όγκο φορτίων, έχουν ήδη στα χέρια τους τη 
ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία και την πλειοψη-
φία των ναυτικών, άρα και την τεχνογνωσία, και ήδη 
πολύ μεγάλο μέρος του παγκόσμιου στόλου. 
Με αυτά τα δεδομένα, η ΕΕ, χρησιμοποιώντας την 
ευρωπαϊκή ναυτιλία σαν δόρυ, κατευθύνει εκ των 
πραγμάτων και τους ναύλους προς αυτούς. Έτσι 
όμως δεν προσφέρουν καμία υπηρεσία στην Ευρώπη 
και στα ευρωπαϊκά ιδεώδη. Τα υπονομεύουν, και αυτό 
πρέπει να σταματήσει.
Από τις απαισιόδοξες σκέψεις προτιμούμε τις αισι-
όδοξες πράξεις. Είναι ώρα δράσης και για τις δύο 
κυβερνήσεις, Ελλάδας και Κύπρου. 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ FORA
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΣΕ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ 
ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΜΠΗ, 
Η ΕΛΛΗΝΟΚΤΗΤΗ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ 
ΕΚ ΝΕΟΥ ΛΥΣΕΙΣ

Ο κ. Γιώργος Προκοπίου, ιδρυτής των Dynacom Tankers, Sea Traders και Dynagas LNG 
Partners, ανοίγει τα χαρτιά του για την επόμενη ημέρα των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και 
αναφέρεται στη συμβολή της ελληνόκτητης ναυτιλίας στα νέα δεδομένα που έχει επιφέρει  
ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Πριν από λίγους μήνες, το Συμβούλιο της 
Επικρατείας άνοιξε τον δρόμο για την 
εξαγορά των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά. 
Σε τι στάδιο βρίσκεται η ολοκλήρωση 
της συμφωνίας; 

Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε πρόσφατα 
τις προσφυγές του Δήμου Χαϊδαρίου, ωστόσο για 
να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση υπάρχει η προϋπό-
θεση ότι πρέπει να αποζημιωθούν οι εργαζόμενοι 
του ναυπηγείου. Η εξαγορά μας δεν προϋποθέτει 
μεταγραφή του προσωπικού και ουσιαστικά ξεκι-
νάμε μια νέα σελίδα. Ως εκ τούτου θα πρέπει οι 
αρμόδιοι να φροντίσουν να εξοφληθούν οι εργαζό-
μενοι. Χρήματα υπάρχουν, καθώς η ΕΝΑΕ έχει να 
εισπράξει από το Δημόσιο. Από την πλευρά μας, θα 
επαναπροσλάβουμε όποιους θεωρούμε ότι μπορούν 
να συμβάλουν στην επόμενη ημέρα του ναυπηγείου. 
Είμαστε σε αυτή την αναμονή. Παράλληλα είμαστε 
σε συνεχή επικοινωνία με τα δύο υπουργεία που 
εμπλέκονται, το Οικονομικών και το Εργασίας, αλλά 
και την ΕΝΑΕ. Μας πληροφορούν για τις εξελίξεις 
και αναμένουμε την ολοκλήρωση της συμφωνίας. 

Η επένδυσή σας στα Ναυπηγεία Σκα-
ραμαγκά πώς επηρεάζει το ναυπηγικό 
πρόγραμμα του Πολεμικού Ναυτικού;

Δεν έχω σκοπό να στερήσω από το Πολεμικό μας 
Ναυτικό, το οποίο αγαπώ, το μέρος όπου κάνουν 
επισκευές τα υποβρύχια. Ένας από τους λόγους που 
θέλησα να συμμετάσχω στον διαγωνισμό ήταν διότι 

ήθελα να παραμείνει το ναυπηγείο σε ελληνικά χέρια 
και σε ανθρώπους που ξέρουν τη θάλασσα και τα 
πλοία και είναι γέννημα θρέμμα Έλληνες. Συνεπώς, 
ένα μέρος της δραστηριότητας του ναυπηγείου θα 
εξυπηρετεί τις ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού, 
εφόσον βέβαια το επιθυμεί. Δεν έχουμε σκοπό να 
γίνουμε κρατικοδίαιτοι. Θα στοχεύσουμε σε άλλες 
δραστηριότητες, οι οποίες θα έχουν σχέση με την 
ελεύθερη διεθνή αγορά και αφορούν είτε πολεμικά 
είτε εμπορικά πλοία. 

Με ποιες κινήσεις σκοπεύετε να υπο-
στηρίξετε το ελληνικό maritime cluster; 
Ποιες ενέργειες και πρωτοβουλίες θα 
αναλάβετε, προκειμένου η ναυπηγική 
βιομηχανία της χώρας μας να μετατρα-
πεί σε κέντρο αριστείας και έρευνας για 
τη ναυπήγηση ηλεκτρικών πλοίων;   

Είναι σημαντικό να μπορεί κάποιος να κάνει κάτι 
στην πατρίδα του για τη μετάβαση της ποντοπόρου 
ναυτιλίας και της ακτοπλοΐας σε μια νέα, πράσινη 
εποχή. Δεν υπάρχει ωστόσο η συνταγή. Όλα αυτά 
είναι σε ερευνητικό και πειραματικό στάδιο. Προ-
σβλέπουμε σε συνεργασία με την επιστημονική/
ακαδημαϊκή κοινότητα και τους κατασκευαστές ναυ-
τιλιακού εξοπλισμού. Είναι σημαντικό να συμβάλει 
το κάθε μέρος με τον τρόπο που μπορεί. 
Το στοίχημα της αναβίωσης της ναυπηγικής βιομη-
χανίας στην Ελλάδα δεν θα φέρει εις πέρας μόνο 
ένας ιδιώτης. Είμαι ανοικτός σε όλες τις συνεργα-

Συνέντευξη του  
Γιώργου Προκοπίου 

στους  
Γιάννη Θεοδωρόπουλο 
και Μάνο Χαρίτο
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σίες και όλες τις συνέργειες με στόχο την εκπαί-
δευση και τις νέες δεξιότητες που απαιτούνται, 
προκειμένου νέοι άνθρωποι να στελεχώσουν ξανά 
τα ναυπηγεία. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν 
η ηλεκτροπρόωση, οι κατασκευές με ανθρακονή-
ματα κ.ά. Ελπίδα μας είναι να εισέλθουμε δυνα-
μικά στην επόμενη ημέρα. Όραμά μας, να είμαστε 
ένα σύγχρονο ναυπηγικό κέντρο, το οποίο δεν 
θα αντιγράφει αντίστοιχα του εξωτερικού, αλλά 
αντιθέτως θα πρωτοπορεί. Έχοντας παραλάβει 
140 πλοία διαφορετικών τύπων σε 16-17 ναυπη-
γεία στα μεγάλα κέντρα της Ιαπωνίας, της Νότιας 
Κορέας και της Κίνας, διαθέτουμε την εμπειρία 
και την τεχνογνωσία να πρωταγωνιστήσουμε. 
Νομίζω ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη είναι πρό-
θυμα να συνεργαστούν. Ήδη διαθέτουμε μια πολύ 
καλή ομάδα στην Olympic Marine, η οποία έχει 
αποφέρει αποτελέσματα. Πιστεύουμε ότι σύντομα 
θα είμαστε σε θέση να ναυπηγούμε ένα σκάφος 
18 μ. τον μήνα. 

Πόσο υποστηρικτικό ήταν το ελληνικό 
Δημόσιο για το εν λόγω επενδυτικό 
project;

Το Δημόσιο έχει πραγματοποιήσει σημαντικά 
βήματα εξέλιξης και σύντομα πιστεύω πως θα 
εξαλειφθούν πλήρως οι απαγκιστρώσεις του 
παρελθόντος σε ό,τι αφορά τη γραφειοκρατία. 
Οι διαδικασίες κινούνται με μεγαλύτερη ταχύ-
τητα από ό,τι στο παρελθόν, αλλά με μικρότερη 
ταχύτητα από αυτήν που θα θέλαμε. Υπάρχουν 
περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης.

Ποια, κατά τη γνώμη σας, είναι η 
συμβολή της ελληνόκτητης ναυτιλίας 
στο νέο ενεργειακό σκηνικό που έχει 
δημιουργηθεί μετά τη ρωσική εισβολή 
στην Ουκρανία;

Σαφώς, ο πόλεμος είναι ένα πολύ δυσάρε-
στο γεγονός. Καθίσταται αναγκαίο οι μεγά-
λες δυνάμεις να βρουν τρόπο να εξομαλύνουν 
την κατάσταση και να δώσουν ένα τέλος στην 
εκτυλισσόμενη κρίση στην Ανατολική Ευρώπη, 
αποφεύγοντας τακτικές ή ρητορικές που την 
κλιμακώνουν περαιτέρω. Η Ευρώπη είναι εκείνη 
που δέχεται τα ισχυρότερα πλήγματα από την 
κατάσταση και συνεπώς πρέπει να πρυτανεύσει η 
σύνεση και όλες οι διεθνείς δυνάμεις από κοινού 
να βρουν τρόπους να «κλείσει η πληγή» και όχι 
να επιδεινώνεται. 
Σε μία ακόμα κρίσιμη καμπή, η ελληνόκτητη ναυ-
τιλία προσφέρει εκ νέου λύσεις. Παρότι αυτές 
δεν είναι οριστικές, είναι καθοριστικές βραχυ-
πρόθεσμα. Υπολογίζεται ότι περίπου το 20% του 
φυσικού αερίου που θα προμηθεύεται η Ευρώπη 
θα εισάγεται μέσω LNG carriers και FSRUs. H 
Cheniere, η οποία αποτελεί έναν εκ των πιθανό-

τερων προμηθευτών αερίου στην Ευρώπη λόγω 
της αφθονίας και της χαμηλής τιμής του, έχει ήδη 
ναυλώσει εννέα δικά μας LNGCs μεταφορικής 
ικανότητας 200.000 κ.μ.
Τα πλοία των Ελλήνων (δεξαμενόπλοια, LNG 
carriers, bulk carriers) αποτελούν το μέσον με 
το οποίο εξομαλύνεται η διαφορά προσφοράς-ζή-
τησης, καθώς μέσω αυτών μεταφέρονται προϊ-
όντα από όλες τις προελεύσεις. Δεδομένου ότι 
η υψηλή προσφορά ωθεί προς τα κάτω τις τιμές 
προϊόντων, η ελληνόκτητη ναυτιλία παίζει έναν 
πολύ σπουδαίο ρόλο, αν αναλογιστεί κανείς ότι η 
πλειονότητα των ελληνόκτητων πλοίων δραστηρι-
οποιούνται στη spot αγορά και άρα αμβλύνουν τις 
ανισορροπίες στις αγορές εμπορευμάτων. 
Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό η κοινή γνώμη 
να συνειδητοποιήσει την αξία της συμβολής των 
ελληνόκτητων πλοίων, των οποίων η δραστηρι-
ότητα δεν δημιουργεί προβλήματα, αντιθέτως 
προσφέρει λύσεις στις προκλήσεις που αντιμε-
τωπίζουν οι διεθνείς αγορές.

Πώς θα επηρεάσει την απανθρακοποί-
ηση της παγκόσμιας οικονομίας η νέα 
ενεργειακή πραγματικότητα; 

Η υπέρμετρη αισιοδοξία ότι οι λύσεις που χρει-
αζόμαστε θα είναι άμεσα στη διάθεσή μας είναι 
εκείνη που μας οδήγησε στην παρούσα κατά-
σταση. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υψηλές τιμές 
ενέργειας δεν αποτελούν απότοκο αποκλειστικά 
του πολέμου. Άλλωστε, η άνοδός τους είχε εκκι-
νήσει πριν από το ξέσπασμά του. Αντιθέτως, το 
κρεσέντο ανόδου των τιμών ενέργειας οφείλεται 
σε σημαντικό βαθμό στην έλλειψη επενδύσεων σε 
ορυκτά καύσιμα. Η επιμονή πολιτικών και νομο-
θετών να μην πραγματοποιούνται επενδύσεις στα 
ορυκτά καύσιμα και η λανθασμένη εντύπωση ότι 
αυτά θα μπορέσουν εύκολα και άμεσα να αντι-
κατασταθούν από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
έφεραν σημαντικές ελλείψεις ενέργειας. 
Τα τελευταία χρόνια, οι επενδύσεις σε ορυκτά 
καύσιμα έχουν μειωθεί κατά 50%, με αποτέλε-
σμα να σπανίζει το προϊόν και να ανεβαίνουν οι 
τιμές. Η μετάβαση στις ΑΠΕ θα πρέπει να γίνει 
πιο ομαλά, καθώς είναι μια διαδικασία που απαι-
τεί πολλά χρόνια. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι 
οι Σαουδάραβες, οι οποίοι ταυτόχρονα επενδύ-
ουν σε συμβατικά καύσιμα και στις ανανεώσιμες 
πηγές. Τα προγράμματα θα πρέπει να αναθεω-
ρηθούν, καθώς σε διαφορετική περίπτωση οι 
ελλείψεις θα είναι μεγάλες, επηρεάζοντας την 
οικονομία και το καταναλωτικό κοινό. Υπό το 
πρίσμα των παραπάνω, βλέπουμε να αλλάζει το 
πολιτικό σκηνικό, καθώς οι υποσχέσεις πολιτικών 
ήταν μακριά από την πραγματικότητα. Υπάρχει 
μεγάλη διαφορά μεταξύ του «επιθυμητού» και 
του «εφικτού».

Όραμά μας, 
να είμαστε 
ένα σύγχρονο 
ναυπηγικό 
κέντρο, το 
οποίο δεν θα 
αντιγράφει 

αντίστοιχα του 
εξωτερικού, 

αλλά αντιθέτως 
θα πρωτοπορεί.
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ΝΑΥΤΙΛΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΔΕΝ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΟΝΙΜΕΣ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ 
ΣΥΝΤΑΓΕΣ

Στη συνέντευξή του στα Ναυτικά Χρονικά, ο κ. Βασίλης Λογοθέτης συζητά για τα οφέλη που 
αποκομίζει μια πλοιοκτήτρια εταιρεία από το third-party management, αλλά και για τις 
προοπτικές της Ελλάδας ως κέντρου διαχείρισης πλοίων. Παράλληλα αναλύει τη στρατηγική 
της εταιρείας του όσον αφορά την ανάπτυξη του στόλου και μιλά για τη συμβολή του ναυτι-
κού πολιτισμού στην ενίσχυση της ελληνικής ναυτοσύνης.

Τα τελευταία χρόνια, το third-party ship 
management φαίνεται να «κερδίζει» την 
εμπιστοσύνη περισσότερων Ελλήνων 
πλοιοκτητών. Ωστόσο, αρκετοί ακόμα, 
ειδικά οι πιο παραδοσιακοί, παραμένουν 
επιφυλακτικοί ως προς την εμπορική 
εκμετάλλευση και τη λειτουργική διαχεί-
ριση των πλοίων τους από τρίτους. Ποιο 
είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που 
αποκομίζει μια πλοιοκτήτρια εταιρεία ως 
προς αυτή την επιλογή και πώς διασφα-
λίζεται η «ποιοτική» εμπορική εκμετάλ-
λευση και διαχείριση ενός πλοίου;

Πράγματι, τα τελευταία χρόνια, αρκετές ελληνικές 
ναυτιλιακές εταιρείες έχουν αναθέσει τη διαχείριση 
των πλοίων τους σε third-party ship management 
companies (TPSMC). Συνήθως, η διαχείριση καλύ-
πτει την τεχνική συντήρηση, την επάνδρωση με πλή-
ρωμα και αξιωματικούς, την τροφοδοσία και την 
προμήθεια ανταλλακτικών και αναλώσιμων υλικών. 
Ορισμένοι πλοιοκτήτες ωστόσο επιλέγουν να αναθέ-
σουν σε εξωτερικούς διαχειριστές και την εμπορική 
εκμετάλλευση των πλοίων τους. 
Τα τελευταία δύο χρόνια, για να ελεγχθεί η μετά-
δοση του Covid, υπήρξαν σοβαροί περιορισμοί 
παγκοσμίως στη μετακίνηση των πληρωμάτων 
και μεγάλες καθυστερήσεις στην αποστολή των 
ανταλλακτικών των πλοίων, ενώ δυσκολίες επίσης 
δημιουργήθηκαν στους δεξαμενισμούς. Σε αυτή τη 
συγκυρία φάνηκε η χρησιμότητα των TPSMC. Έχο-

ντας δίκτυα γραφείων και αντιπροσώπων σε πολλά 
σημεία ανά την υφήλιο, πλεονεκτούσαν έναντι των 
μικρών ναυτιλιακών εταιρειών στη διεκπεραίωση 
αυτών των εργασιών, με αποτέλεσμα να αποφεύγο-
νται ή να περιορίζονται καθυστερήσεις στα πλοία 
των πελατών τους. 
Οι σοβαρές εταιρείες διαχείρισης προσφέρουν ικα-
νοποιητική ποιότητα υπηρεσιών. Δεν θα μπορούσε 
να είναι διαφορετικά, διότι θα έχαναν τους πελάτες 
τους. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι χρήσιμο ο 
πελάτης να έχει μηχανισμό ελέγχου στο γραφείο 
του, ώστε να παρακολουθεί το κόστος και την ποι-
ότητα των υπηρεσιών που του παρέχονται.

Παρά τις αμφιβολίες ορισμένων ελληνι-
κών οίκων, διαφαίνεται ότι αρκετοί άλλοι 
στον Πειραιά, με σημαντική ιστορία στην 
πλοιοδιαχείριση και στην πλοιοκτησία, 
εισέρχονται δυναμικά στο third-party 
ship management. Θεωρείτε ότι, την 
επόμενη δεκαετία, η Ελλάδα θα γίνει 
σημαντικό hub για third-party ship 
management; Πώς μπορεί μια «οικογε-
νειακή εταιρεία» να ανταγωνιστεί τους 
κολοσσούς στον χώρο, οι οποίοι διαχει-
ρίζονται πλοία από σημαντικά ναυτιλιακά 
κέντρα, ειδικά της Ανατολής;

Τη δεκαετία του ’60 και του ’70, οι Έλληνες πλοιο-
κτήτες χρησιμοποιούσαν μεσιτικά γραφεία του εξω-
τερικού για τις ναυλώσεις και τις αγοραπωλησίες 

O κ. Βασίλης Λογοθέτης,  
Managing Director  
της Empros Lines  
και αντιπρόεδρος του 
Ναυτικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος, συνομιλεί με 

τον Ηλία Μπίσια.

Ö

á

26 27



των πλοίων τους, όπως και για την ασφαλιστική 
τους κάλυψη. Τα ναυτιλιακά δικηγορικά γραφεία, 
με εξαίρεση αυτά που κατ’ αποκλειστικότητα 
κάλυπταν τα P&I Clubs, στον Πειραιά, ήταν αλλο-
δαπά, κυρίως αγγλικά. Το ίδιο συνέβαινε για πολλά 
άλλα παραναυτιλιακά επαγγέλματα στον χώρο των 
υπηρεσιών. Σήμερα, τα γραφεία τα οποία λειτουρ-
γούν στην Ελλάδα και αποτελούν το ναυτιλιακό 
cluster ανταγωνίζονται επιτυχώς τους συναδέλ-
φους τους στο εξωτερικό.
Με το σκεπτικό αυτό, λοιπόν, πιστεύω ότι ελληνικά 
γραφεία μπορούν να αναπτυχθούν σε επιτυχημένα 
ΤPSMC, υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος λει-
τουργίας τους θα είναι ανταγωνιστικό έναντι του 
διεθνούς ανταγωνισμού από τα άλλα σημαντικά 
ναυτιλιακά κέντρα.

Οι προηγούμενες, ανέλπιστα υψηλές, 
επιδόσεις στην αγορά ξηρών φορτίων 
και μεταφοράς εμπορευματοκιβω-
τίων άλλαξαν τη στρατηγική πολλών 
εταιρειών στον χώρο. Λαμβάνοντας 
υπόψη τη βαθιά γνώση και εμπειρία 
των στελεχών της εταιρείας σας σε 
συνθήκες υψηλής μεταβλητότητας 
της αγοράς, ποιες στρατηγικές κινή-
σεις επιλέξατε σε αυτή την περίοδο 
«ευμάρειας»;

Ο όμιλός μας παραδοσιακά εξειδικεύεται στον 
χώρο των BC, επενδύοντας σε νεότευκτα ή 
μικρής ηλικίας Supra/Ultramax πλοία. Την πολι-
τική αυτή διατηρήσαμε και κατά την ανάκαμψη 
της αγοράς. Ο όμιλος, παράλληλα, διατηρεί για 
περισσότερο από εβδομήντα χρόνια τακτικές 
γραμμές μεταφοράς γενικού φορτίου από τη 
βόρεια Ευρώπη σε λιμάνια της Μεσογείου, της 
Μαύρης Θάλασσας και της Μέσης Ανατολής, 
ναυλώνοντας περισσότερα από εκατό πλοία ετη-
σίως. 

Η εταιρεία σας εξειδικεύεται στη δια-
χείριση πλοίων συγκεκριμένου μεγέ-
θους και κατηγορίας. Πιστεύετε ότι στο 
μέλλον μια εταιρεία θα πρέπει να ακο-
λουθεί μια πιο διαφοροποιημένη στρα-
τηγική, για να μπορεί να εκμεταλλεύε-
ται με μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα 
και ευελιξία τις ευκαιρίες της αγοράς;

Στη ναυτιλία δεν υπάρχουν μόνιμες επενδυτικές 
συνταγές, είναι ένας χώρος της οικονομίας στον 
οποίο με μεγάλη ταχύτητα συντελούνται αλλα-
γές, κυρίως πολιτικές και τεχνολογικές. Είναι λοι-
πόν σημαντικό να αναλύονται τα δεδομένα και 
να προσαρμόζεται η πολιτική της εταιρείας στις 
νέες συνθήκες που προκύπτουν, χρησιμοποιώντας 
όλα τα εργαλεία που η πείρα του παρελθόντος 
συγκέντρωσε.

Θεωρείτε ότι η ελληνική πλοιοκτη-
σία είναι έτοιμη να αντεπεξέλθει στις 
τεχνολογικές, χρηματοπιστωτικές αλλά 
και κοινωνικές «πιέσεις» που συντε-
λούνται διεθνώς τη συγκεκριμένη 
δεκαετία; Ποιοι οίκοι, κατά τη γνώμη 
σας, θα μπορέσουν να επιβιώσουν σε 
αυτή την περίοδο ραγδαίων μεταβο-
λών και ανακατατάξεων;

Η ελληνική πλοιοκτησία έχει συγκεντρώσει 
πολυετή πείρα και είναι στελεχωμένη με έμπειρο 
ανθρώπινο δυναμικό. Μέσω των ναυτιλιακών συλ-
λογικών οργάνων αλλά και στις προσωπικές τους 
επαφές, τα στελέχη μοιράζονται εμπειρίες, ανα-
λύουν γεγονότα και σκέψεις, εμπλουτίζοντας με 
αυτόν τον τρόπο τις γνώσεις τους για το αντικεί-
μενό τους. Πιστεύω ότι η συγκέντρωση στον Πει-
ραιά και στην Αθήνα τόσο πολλών επιτυχημένων 
στον κλάδο εταιρειών βοηθάει αυτή τη διασπορά 
κρίσιμων πληροφοριών. 
Η εξειδικευμένη πληροφορία συμβάλλει τόσο 
στην αντιμετώπιση κρίσεων όσο και στη σωστή 
επιλογή των επενδυτικών ευκαιριών. Είμαι λοι-
πόν αισιόδοξος ότι η πλειονότητα των ελληνικών 
εταιρειών είναι εξοπλισμένες για να επιβιώσουν 
και να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο σε αυτή 
την περίοδο των ραγδαίων μεταβολών και ανα-
κατατάξεων.

Η οικογένεια Γ. Δρακόπουλου, συνε-
χίζοντας την παράδοση του ιδρυτού 
της εταιρείας, υποστηρίζει δράσεις 
διατήρησης της ελληνικής ναυτο-
σύνης. Υπάρχει, πιστεύετε, σήμερα 
πραγματικό ενδιαφέρον από τη νέα 
γενιά, αλλά και την κοινωνία γενικό-
τερα, για τη θάλασσα και τα ναυτικά 
επαγγέλματα; Ποιος είναι (ή θα πρέπει 
να είναι) ο ρόλος των «θαλασσινών» 
πολιτισμικών ιδρυμάτων και των ναυ-
τικών μουσείων για την ενίσχυση της 
ελληνικής ναυτοσύνης;

Η πλοιοκτησία, από το δεύτερο μισό του 19ου 
αιώνα, έχει επιδείξει έντονο κοινωνικό έργο, 
προσφέροντας υπό μορφή δωρεάς χρήματος 
και εξοπλισμού στον χώρο της ναυτικής εκπαί-
δευσης, του Πολεμικού Ναυτικού, του Λιμενικού 
Σώματος, της υγείας, του πολιτισμού, καθώς και 
στην ανακούφιση των ασθενέστερων οικονομικά 
συνανθρώπων μας.
Ο Γεώργιος Δρακόπουλος ίδρυσε το Ναυτικό 
Μουσείο Αιγαίου στη Μύκονο. Σκοπός του μου-
σείου είναι η εξοικείωση του επισκέπτη με τη 
θαλασσινή παράδοση του λαού μας, καθώς και 
η διάσωση σπάνιων ναυτικών εκθεμάτων. Έτσι, 
το 1991 διέσωσε από τα διαλυτήρια και έκτοτε 
συντηρεί το καλωδιακό πλοίο «Θαλής ο Μιλή-
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σιος», ναυπήγησης 1909, το παλαιότερο σκάφος 
εγγεγραμμένο στο ελληνικό νηολόγιο. Το σκάφος 
είναι χαρακτηρισμένο από την πολιτεία ως πλωτό 
μουσείο και είναι επισκέψιμο στο Άλσος Ναυτικής 
Παράδοσης, πλησίον του θωρηκτού «Αβέρωφ», 
στον Φλοίσβο. Το ΝΕΕ διέσωσε, επίσης, το 1988 
και συντηρεί το ιστιοφόρο «Ευαγγελίστρια» τύπου 
«Πέραμα», έτους ναυπήγησης 1940, το οποίο επί-
σης είναι πλωτό μουσείο και βρίσκεται στη Μύκονο.
Τέλος διέσωσε τον μηχανισμό και τα κάτοπτρα 
του ιστορικού φάρου της Μυκόνου «Αρμενιστής», 
κατασκευής 1890, που εκτίθεται στον κήπο του 
ΝΜΑ στη Μύκονο. 
Η ίδρυση ναυτικών μουσείων για την προβολή της 
ναυτικής παράδοσης και ιστορίας του τόπου μας 
και η διάσωση σπάνιων εκθεμάτων είναι πολύ ωφέ-
λιμη για τον πολιτισμό και τους ιστορικούς. Αλλά 
και για τον απλό επισκέπτη είναι ένα γοητευτικό 
ταξίδι στο παρελθόν.
Δυσκολεύομαι ωστόσο να υποστηρίξω ότι τα ναυ-
τικά μουσεία βοηθούν αποτελεσματικά στο να προ-
σελκύσουν νέους στο ναυτικό επάγγελμα, ώστε να 

σταδιοδρομήσουν ως αξιωματικοί στα πλοία ή στα 
γραφεία των διαχειριστριών εταιρειών.
Η αγορά εργασίας και οι προοπτικές που προσφέ-
ρει κάθε επάγγελμα καθορίζουν την επιλεξιμότητά 
του από τους νέους. Σε συζήτηση που έγινε πρό-
σφατα σε συλλογικό όργανο όπου συμμετέχω, δια-
πιστώσαμε ότι υπάρχει άγνοια στους νέους για τις 
προοπτικές που προσφέρει το ναυτικό επάγγελμα 
στη θάλασσα και στη στεριά, με αποτέλεσμα στις 
πανελλήνιες εξετάσεις να μην επιλέγουν οι υπο-
ψήφιοι τις Ναυτικές Ακαδημίες ή τις Σχολές Ναυ-
τιλιακών Σπουδών στα πανεπιστήμια της χώρας. 

Συμμετέχετε ενεργά, εδώ και πολλά 
χρόνια, σε συλλογικούς φορείς εκπρο-
σώπησης της πλοιοκτησίας και του εφο-
πλισμού. Ποιες είναι οι σκέψεις σας για 
το παρόν και το μέλλον της θεσμικής 
εκπροσώπησης του εφοπλισμού, εντός 
και εκτός Ελλάδος; Θεωρείτε ότι στους 
θεσμικούς φορείς εκπροσώπησης ο 
εμπνευσμένος ηγέτης ή η συλλογικότητα 
και η εγρήγορση του συνόλου των μελών 
είναι προς όφελος ενός επαγγελματικού 
κλάδου;

Η ελληνική ναυτιλία είναι κατακερματισμένη σε πολ-
λές επιχειρήσεις, για να ακούγεται η φωνή της· είναι 
απαραίτητο να εκπροσωπείται σωστά στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό. Τον ρόλο αυτόν έχουν αναλάβει 
από την ίδρυσή τους το Ναυτικό Επιμελητήριο της 
Ελλάδος και η ΕΕΕ, μαζί με τις μικρότερες ενώσεις. 
Πιστεύω ότι από τη σύστασή τους αυτά τα όργανα 
πέτυχαν να δημιουργηθεί το σωστό νομοθετικό και 
κανονιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε 
και λειτουργεί ο κλάδος. 
Η σύνθεση του ΔΣ, του προεδρείου και η επιλογή 
του/της προέδρου από επιτυχημένους και έμπειρους 
επιχειρηματίες του χώρου είναι καθοριστικές για να 
πραγματοποιηθούν οι όποιοι στόχοι των συλλογικών 
αυτών οργάνων. Τα επιλεγμένα μέλη του ΔΣ και του 
προεδρείου προσφέρουν τον χρόνο τους και εθε-
λοντική εργασία, πρέπει λοιπόν κατά το μέτρο που 
είναι διατεθειμένα να εργαστούν για τα κοινά να 
χρησιμοποιούνται.  
Όπως σε μια ορχήστρα ο διευθυντής δίνει το τέμπο, 
έτσι και σε αυτά τα συλλογικά όργανα ο/η πρόεδρος 
πρέπει να έχει το ταλέντο να συντονίζει την πολυ-
φωνία και να συγκεράζει τις διαφορετικές απόψεις, 
ενώ ταυτόχρονα να δίνεται στα μέλη η ευκαιρία να 
προσφέρουν στην επίτευξη των στόχων. 
Η ελληνική ναυτιλία έχει ηγετική θέση παγκοσμίως, 
την οποία οι ανταγωνιστές της εποφθαλμιούν, προ-
σπαθώντας μεταξύ άλλων να αμφισβητήσουν το 
νομοθετικό καθεστώς στο οποίο λειτουργεί. Η αρμο-
νική και συντονισμένη λειτουργία των συλλογικών 
οργάνων εκπροσώπησής της είναι, περισσότερο από 
κάθε άλλη φορά, απαραίτητη.  
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ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ 
ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

Τα τελευταία δύο χρόνια,  
η παγκόσμια οικονομία ακρο-
βατεί επικίνδυνα, καθώς μετά 
την πανδημία η κρίση στην 
Ουκρανία ηχεί νέο καμπα-
νάκι για τα νοικοκυριά και 
τις επιχειρήσεις. Παρότι οι 
ρυθμοί ανάπτυξης των διεθνών 
οικονομιών είναι ισχυροί, 
ο πληθωρισμός ταλανίζει την 
κοινωνία, με την αγοραστι-
κή ικανότητα των πολιτών να 
περιορίζεται σε σημαντικό 
βαθμό. 

Επιμέλεια: Γιάννης Θεοδωρόπουλος

O υψηλός πληθωρισμός που παρατη-
ρείται το 2022 έχει τις ρίζες του στη 
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η οποία 
οδήγησε σε πληθώρα κυρώσεων ενάντια 
στη Μόσχα. 
Οι ρωσικές κινήσεις στην ενέργεια, ως 
απάντηση στις κυρώσεις της Δύσης, 
έχουν εκτοξεύσει το κόστος της ενέρ-
γειας, ενώ την ίδια ώρα η διακοπή των 
ροών σιτηρών από τον μεγαλύτερο σιτο-
βολώνα της Ευρώπης, την Ουκρανία, 
έχει οδηγήσει σε ανατιμήσεις σε βασικά 
προϊόντα διατροφής, με την επισιτιστική 
κρίση να χτυπά την πόρτα αναδυόμενων 
οικονομιών. 
Τα ανωτέρω συνιστούν ένα καθ’ όλα εκρη-
κτικό κοκτέιλ για την αγοραστική δύναμη 
καταναλωτών και επιχειρήσεων, που βλέ-
πουν τα διαθέσιμα εισοδήματά τους να 
συρρικνώνονται, παρά τα μεγάλα μέτρα 
οικονομικής στήριξης που είχαν εκκινήσει 
οι κυβερνήσεις το προηγούμενο διάστημα 
προς αναχαίτιση της πανδημίας. 
Στο πλαίσιο αυτό δεν προκαλούν εντύ-
πωση τα δεδομένα του ΔΝΤ, σύμφωνα 
με τα οποία τους τελευταίους δεκαοκτώ 
μήνες το μέσο κόστος διαβίωσης έχει 

αυξηθεί περισσότερο απ’ ό,τι συνολικά 
τα πέντε χρόνια πριν από το 2021.
Με τον πληθωρισμό να καλπάζει, οι 
κεντρικές τράπεζες ανά τον κόσμο επι-
στρατεύουν το εργαλείο των επιτοκίων. 
Στις αρχές Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα είχε αυξήσει κατά 
0,75% το βασικό της επιτόκιο, το οποίο 
διαμορφώνεται πλέον στο 1,25%. Όπως 
ανακοίνωσε η ΕΚΤ, μετά τη συνεδρίαση 
του Διοικητικού της Συμβουλίου, η κίνηση 
αυτή συνιστά ένα σημαντικό βήμα, με το 
οποίο επιχειρείται η μετάβαση από το 
τρέχον εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο των 
επιτοκίων σε επίπεδα που θα εξασφαλί-
σουν την έγκαιρη επιστροφή του πληθωρι-
σμού στον μεσοπρόθεσμο στόχο της ΕΚΤ, 
δηλαδή 2%. Τον Ιούλιο είχε προηγηθεί η 
πρώτη, μετά από έντεκα χρόνια, αύξηση 
των επιτοκίων από την ΕΚΤ από το 0,25% 
στο 0,5%. Σε παρόμοιες αυξήσεις έχει 
προβεί και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των 
ΗΠΑ. Η σωρευτική αύξηση επιτοκίων της 
Fed για τον Ιούνιο-Ιούλιο ήταν της τάξης 
των 150 μονάδων βάσης, η οποία συνι-
στά την πιο απότομη άνοδο από τις αρχές 
της δεκαετίας του 1980. Παράλληλα, την 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου προχώρησε σε 
άλλη μία αύξηση κατά 75 μονάδες βάσης, 
με τα επιτόκια να διαμορφώνονται πλέον 
μεταξύ 3% και 3,25%. Διαφαίνεται λοιπόν 
ότι, μπροστά στις νέες αυτές οικονομι-
κές συνθήκες, ο παγκόσμιος κύκλος της 
νομισματικής πολιτικής συγχρονίζεται και 
ο ρυθμός σύσφιξης αυτής της πολιτικής 
αυξάνεται τόσο σε όρους συχνότητας όσο 
και σε όρους μεγέθους. 
Πώς λειτουργούν, όμως, τα επιτόκια προς 
αντιμετώπιση του πληθωρισμού; Η επί-
δραση είναι διττή. Από τη μία πλευρά, 
μια αύξηση των επιτοκίων αυξάνει το 
κόστος δανεισμού των τραπεζών και 
από την άλλη, σε επίπεδο καταναλωτών, 
μειώνονται οι ανησυχίες για περαιτέρω 
αύξηση του πληθωρισμού. Δεδομένου ότι 
η αύξηση των επιτοκίων αφορά και τις 
καταθέσεις και μια άλλη σειρά τραπεζι-
κών προϊόντων, η αποταμίευση αναδύεται 
ως μια πιο ελκυστική επιλογή και ως εκ 
τούτου η ζήτηση μειώνεται, με αποτέλε-
σμα να συμπαρασύρονται προς τα κάτω 
και οι τιμές. Την ίδια ώρα, οι προσδοκίες 
των πολιτών για πτώση του πληθωρισμού 
αποτρέπουν τους εργαζομένους από το  

να διεκδικήσουν μεγάλες προσαρμογές 
στις απολαβές, ενώ οι επιχειρήσεις, υπό 
αυτό το πρίσμα, διατηρούν σταθερά τα 
λειτουργικά τους κόστη. Οι παραπάνω 
επιδράσεις, όταν συνδυαστούν, εν τέλει 
οδηγούν (ή οι υπεύθυνοι χάραξης της 
νομισματικής πολιτικής ευελπιστούν ότι 
οδηγούν) σε πτώση του πληθωρισμού. 
Ωστόσο, η γραμμή μεταξύ πτώσης του 
πληθωρισμού και αντίστροφων οικονομι-
κών συνεπειών, τελικά, είναι πολύ λεπτή. 
Σε συνέδριο λίγους μήνες πριν, ο διοικη-
τής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης 
Στουρνάρας, εξέφρασε την άποψη ότι η 
αύξηση των επιτοκίων δεν συνιστά συνετή 
επιλογή για την αντιμετώπιση του πληθω-
ρισμού, καθώς αποτελεί ένα «βαρύ όπλο», 
που ενδέχεται να έχει αντίθετες συνέπειες 
σε άλλα βασικά δημοσιονομικά μεγέθη. 
Μείωση των επενδύσεων και μείωση 
της απασχόλησης φαντάζουν ρεαλιστικά 
σενάρια. 
Πάντως, υπάρχουν και οι πιο αισιόδοξες 
φωνές. H JP Morgan εκτιμά ότι η ύφεση 
μπορεί να αποφευχθεί, καθώς οι πληθωρι-
στικές πιέσεις φαίνεται πως μετριάζονται, 
ενώ η ζήτηση είναι πιθανό να εμφανίσει 
ενδείξεις ανάκαμψης. Παράλληλα, καθώς 
επικρατεί αισιοδοξία αναφορικά με την 
άρση ορισμένων περιορισμών στην Κίνα 
–που έχουν ληφθεί προς αντιμετώπιση της 
έξαρσης της πανδημίας–, οι επενδυτικές 
προοπτικές είναι θετικές.
Σε κάθε περίπτωση, τα σοκ της παγκό-
σμιας οικονομίας είναι πρωτόγνωρα, ιδιαί-
τερα σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα. 
Με τα νέα δεδομένα, ο ρόλος των κεντρι-
κών τραπεζών καθίσταται κομβικός και 
η αλλαγή στη νομισματική πολιτική τους 
χαρακτηριστική: κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας, οι κεντρικές τράπεζες ακο-
λούθησαν την οδό της χαλάρωσης της 
πολιτικής τους, με μείωση των επιτοκίων 
και αύξηση των αγορών περιουσιακών 
στοιχείων. Έναν χρόνο αργότερα προβαί-
νουν σε ιστορικές αυξήσεις επιτοκίων για 
τον περιορισμό του καλπάζοντος πληθω-
ρισμού. Αναμφίβολα, οι οικονομολόγοι και 
οι οικονομικοί αναλυτές του μέλλοντος θα 
μνημονεύουν τα χρόνια 2020-2022 (;) ως 
μια περίοδο καταιγιστικών εξελίξεων και 
κοκτέιλ ανατροπών στην παγκόσμια οικο-
νομία και στην πολιτική βούληση. 
Τα Ναυτικά Χρονικά, στις σελίδες που 
ακολουθούν, φιλοξενούν τις απόψεις 
ακαδημαϊκών με βαθιά γνώση των χρη-
ματοοικονομικών.

Δίκοπο μαχαίρι για την 
παγκόσμια οικονομία
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ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ 
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: 
ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Η διεθνής αναταραχή που έχει προκλη-
θεί από τις συνέπειες της πανδημίας του 
Covid-19, αλλά κυρίως από την πρόσφατη 
και εντεινόμενη ρωσο-ουκρανική κρίση, 
προκαλεί δραματικές συνέπειες στην 
παγκόσμια οικονομία. Η εκτίναξη των 
τιμών σε κρίσιμα προϊόντα (ενέργειας, 
τροφίμων, βιομηχανικών μετάλλων και 
πρώτων υλών) διαμορφώνει ένα εκρηκτικό 
μείγμα, που πυροδοτεί έντονες υφεσιακές 
πιέσεις διεθνώς και διαταράσσει καθορι-
στικά την εφοδιαστική αλυσίδα.
Το πιο ισχυρό και επιδραστικό εργαλείο 
που διαθέτουν οι κεντρικές τράπεζες 
είναι η διαχείριση του ύψους του επι-
τοκίου, οι μεταβολές του οποίου επι-
φέρουν αλυσιδωτές αντιδράσεις στους 
κεντρικούς πυλώνες της οικονομίας, στις 
καταναλωτικές δαπάνες, στον δανεισμό 
και στις επενδύσεις. Οι κεντρικές τρά-
πεζες ισχυρών οικονομιών προχωρούν, 
η μία μετά την άλλη, στην υιοθέτηση πιο 
σφικτής νομισματικής πολιτικής (tighter 
monetary policy), δηλαδή σε αύξηση 
του ύψους των επιτοκίων, με στόχο να 
ελέγξουν τις εντεινόμενες πληθωριστι-
κές πιέσεις, όπως αντανακλώνται στην 
άνοδο των τιμών για το σύνολο των 
βασικών προϊόντων και υπηρεσιών. Η 
διάβρωση του διαθέσιμου εισοδήματος 
των καταναλωτών από τις συνεχείς ανα-
τιμήσεις οδηγεί, αναπόφευκτα, σε μεί-
ωση της ζήτησης και της κατανάλωσης 
και επηρεάζει αρνητικά την παραγωγική 
δραστηριότητα, ενώ θέτει υπό πίεση τη 

βιωσιμότητα των επιχειρήσεων με υψηλό 
δανεισμό και ενισχύει τους κινδύνους 
απώλειας θέσεων εργασίας. 
Το αυξημένο κόστος κεφαλαίου καθιστά, 
αφενός, πιο δύσκολη την εξυπηρέτηση 
του υφιστάμενου δανεισμού και, αφετέ-
ρου, αποθαρρύνει τις επιχειρήσεις από 
την ανάληψη νέου δανεισμού για την 
πραγματοποίηση παραγωγικών επεν-
δύσεων. Επίσης, επιβαρύνει το κόστος 
δανεισμού των νοικοκυριών και των 
κυβερνήσεων, περιορίζοντας τις δυνα-
τότητες πρόσβασης σε χρηματοδότηση, 
με ευρύτερες οικονομικές συνέπειες. Η 
άνοδος των επιτοκίων ως πολιτική αντι-
μετώπισης των πληθωριστικών πιέσεων 
αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό, καθώς 
δεν είναι σαφές αν θα επιτευχθούν τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα και θα 
καλυφθούν οι προσδοκώμενοι οικονομι-
κοί στόχοι ή θα διαμορφωθούν εν τέλει 
συνθήκες «σπιράλ» υφεσιακών τάσεων. 
Το κατά πόσο θα επιτευχθούν συνθήκες 
ήπιας ύφεσης και «ομαλής προσγείω-
σης» των οικονομιών ή, αντίθετα, πρό-
κλησης βαθύτερης συρρίκνωσης του 
ΑΕΠ μένει να φανεί μεσοπρόθεσμα 
στην πραγματική οικονομία. Σημαντικό 
ρόλο στις εξελίξεις αναμένεται να έχει η 
διαχείριση της ενεργειακής κρίσης, που 
πλήττει κυρίως την Ευρωζώνη αλλά και 
τις οικονομίες που δεν έχουν διαθέσιμες 
ενεργειακές εναλλακτικές επιλογές. 
Στο περιβάλλον αυτό, η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) προχώρησε 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

του 

Θεόδωρου Συριόπουλου,

καθηγητή Ναυτιλιακής Χρηματοοικονομικής 
και προέδρου Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων 
και Ναυτιλίας, Σχολή Οικονομικών και Πολι-
τικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών

ήδη, την 8η Σεπτεμβρίου, σε αύξηση του επιτοκίου 
αναχρηματοδότησης (refinancing rate) κατά 0,75%, 
με τα επιτόκια πλέον σε 1,25% με 1,50%. Αντίστοιχα, 
και η Fed στις ΗΠΑ προχώρησε, την 21η Σεπτεμ-
βρίου, στην τρίτη συνεχόμενη αύξηση επιτοκίων 
(federal funds rate) κατά 0,75%, διαμορφώνοντας 
τα επιτόκια στο επίπεδο 3,0% με 3,25%, το υψηλό-
τερο από τη χρηματοοικονομική κρίση του 2008. 
Σύμφωνα με σχετικές εκτιμήσεις, τα επιτόκια στις 
ΗΠΑ αναμένεται να φτάσουν στο 4,4% στο τέλος 
του έτους και στο 4,6% στις αρχές του 2023. Η 
εξέλιξη αυτή δεν αφήνει πολλά περιθώρια στην 
ΕΚΤ για την αντίστοιχη προσαρμογή επιτοκιακής 
πολιτικής που αναμένεται να ακολουθήσει. Την ίδια 
μέρα και στο ίδιο πνεύμα, και η Τράπεζα της Αγγλίας 
αύξησε επίσης το τραπεζικό επιτόκιο (bank rate) 
κατά 0,5%, με το επιτόκιο στη Βρετανία να δια-
μορφώνεται σε 2,25%, μετά την έβδομη διαδοχική 
αύξηση και με εκτίμηση περαιτέρω ανόδου στο 
3,0% μέχρι το τέλος του έτους. Επιπρόσθετα, και 
η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας απομακρύνεται 
πλέον από τα αρνητικά επιτόκια. Οι εξελίξεις αυτές 
ενέχουν ισχυρούς κινδύνους να προκληθούν αρνητι-
κές οικονομικές συνέπειες. Ενδεικτικά, εκτιμάται ότι 
η αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων στο 4,5% με 

5% ενδέχεται να προκαλέσει την απώλεια 1,7 με 2,0 
εκατ. θέσεων εργασίας.
Οι επιτοκιακές αυξήσεις επηρεάζουν άμεσα και τις 
αγορές νομισμάτων και συναλλαγματικών ισοτιμιών, 
ενώ και η αγορά ομολόγων δέχεται πιέσεις, καθώς 
τα κρατικά ομόλογα θεωρούνται ασφαλέστερο 
επενδυτικό καταφύγιο σε περιόδους οικονομικής 
αναταραχής. Ενδεικτικά, η απόδοση του γερμανικού 
διετούς ομολόγου έκανε άλμα 14 μονάδων βάσης 
(bps), στο 1,90%, ενώ του ελληνικού διετούς ομο-
λόγου στο 2,6%, με την απόδοση του αντίστοιχου 
δεκαετούς ομολόγου να παραμένει περί το 4,5%.
Το κρισιμότερο πεδίο, στην παρούσα φάση, ειδικά 
για την Ευρώπη, είναι η αποτελεσματική διαχεί-
ριση της εντεινόμενης ενεργειακής κρίσης, καθώς 
η υποτίμηση του ευρώ κάνει τις εισαγωγές ενέρ-
γειας ακριβότερες, ενισχύοντας τον απώτερο κίν-
δυνο αποβιομηχάνισης, για κρίσιμες ενεργοβόρες 
βιομηχανίες, όπως χάλυβα, λιπασμάτων και χημικών.
Συνοψίζοντας, η ΕΚΤ, λαμβάνοντας υπόψη τις κρί-
σιμες τρέχουσες εξελίξεις, προχώρησε πρόσφατα 
(Σεπτέμβριος 2022) σε αναθεώρηση των οικονο-
μικών προβλέψεων σε βασικούς οικονομικούς δεί-
κτες, όπως συνοψίζονται στους παρακάτω πίνακες 
(πίνακες 1 και 2). 

Σεπτέμβριος 2022 Ιούνιος 2022

2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024

Πραγματικό ΑΕΠ (Real GDP) 5,2 3,1 0,9 1,9 5,4 2,8 2,1 2,1

Εναρμονισμένος Δείκτης 
Τιμών Καταναλωτή 

(Πληθωρισμός, HICP)*
2,6 8,1 5,5 2,3 2,6 6,8 3,5 2,1

Σεπτέμβριος 2022 Ιούνιος 2022

2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024

Παγκόσμιο Πραγματικό ΑΕΠ 
(World Real GDP)

6,4 2,9 3,0 3,4 6,4 3,0 3,4 3,6

Διεθνές Εμπόριο 
(εκτός Ευρωζώνης)*

(Global Trade, excl. euro area)
12,5 4,6 2,7 3,4 12,3 4,3 3,1 3,7

Διεθνής Ζήτηση Ευρωζώνης**
(Euro area foreign demand)

10,5 4,5 1,8 3,3 10,4 3,4 2,2 3,5

 * Υπολογίζεται ως σταθμισμένος μέσος όρος εισαγωγών. 
** Υπολογίζεται ως σταθμισμένος μέσος όρος εισαγωγών των εμπορικών εταίρων της Ευρωζώνης.

* O Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (HICP) αποτυπώνει αποτελεσματικά τις συγκριτικές πληθωριστικές 
διαφορές μεταξύ των οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πίνακας 1

Πίνακας 2
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Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ 
ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ 
ΣΤΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου, η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) 
αύξησε τα επιτόκια σε ολόκληρη την 
Ευρωζώνη με περιθώριο ρεκόρ, για 
να καταπολεμήσει την αλματώδη 
αύξηση του πληθωρισμού, που 
έφτασε σε διψήφια νούμερα σε ορι-
σμένες από τις δεκαεννέα χώρες-
μέλη της Ευρωζώνης. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο της ΕΚΤ προχώρησε σε 
αύξηση του βασικού της επιτοκίου 
κατά 75 μ.β., το οποίο από 0,5% 
διαμορφώνεται πλέον στο 1,25%.
Ανησυχία, φυσικά προκύπτει για το 
αν τα υψηλότερα επιτόκια θα επι-
βαρύνουν την τρέχουσα συμπίεση 
του διαθέσιμου εισοδήματος των 
καταναλωτών και θα αυξήσουν την 
ένταση και την έκταση μιας διαφαι-
νόμενης ύφεσης.
Ο αυξανόμενος πληθωρισμός της 
Ευρωζώνης, ο οποίος έφτασε σε 
ποσοστό ρεκόρ 9,1% τον Αύγουστο, 
εν μέσω της εκτόξευσης των τιμών 
του φυσικού αερίου, οδήγησε την 
ΕΚΤ να μην τηρήσει την πεπατημένη 
νομισματική πολιτική της για σταδι-
ακές αυξήσεις.

Σημειώνεται ότι το ευρώ έχει πέσει 
τους τελευταίους μήνες στην ισο-
τιμία με το δολάριο, αυξάνοντας 
το κόστος των εισαγωγών και προ-
σθέτοντας πίεση στην ευρύτερη 
αύξηση των τιμών.
Σε συνέχεια αυτής της αύξησης των 
επιτοκίων από την ΕΚΤ, την Τρίτη 
20 Σεπτεμβρίου η Κεντρική Τράπεζα 
της Σουηδίας (Riksbank) αύξησε 
το βασικό επιτόκιο στο 1,75% και 
προειδοποίησε για περισσότερες 
αυξήσεις τους επόμενους έξι μήνες, 
καθώς προσπαθεί να αντιμετωπίσει 
τον πληθωρισμό που αυξάνεται. Ο 
πληθωρισμός στη Σουηδία έφτασε 
το 9% –υψηλό 30 ετών– τον Αύγου-
στο, καθώς οι επιπτώσεις της εκτί-
ναξης των τιμών της ενέργειας εξα-
πλώθηκαν στην οικονομία.
Σημειώνεται ότι το σουηδικό νόμι-
σμα παραμένει αμετάβλητο μετά την 
αρχική άνοδο που σημείωσε κατά 
την ανακοίνωση περί αύξησης των 
επιτοκίων. Μάλιστα η Riksbank προ-
έβλεψε ότι το ΑΕΠ θα συρρικνωθεί 
κατά 0,7% το επόμενο έτος.
Παράλληλα, η Ομοσπονδιακή Τρά-

του Δρος Δημήτρη Γαβαλά, 

επίκουρου καθηγητή Ναυτιλιακής Χρηματοοικονομι-
κής και Λογιστικής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

πεζα των ΗΠΑ (Fed) προχώρησε την 
Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου στην τρίτη 
κατά σειρά αύξηση των επιτοκίων 
κατά 75 μ.β., δίνοντας παράλληλα 
σήμα για συνέχεια στις αυξήσεις 
των επιτοκίων πάνω από τα τρέχο-
ντα επίπεδα.
Στην προσπάθειά της να αντιμετω-
πίσει τον πληθωρισμό, που βρίσκε-
ται κοντά στα υψηλότερα επίπεδα 
από τις αρχές της δεκαετίας του 
1980, η Fed ανέβασε το επιτόκιό 
της στο 3-3,25%, που συνιστά και 
υψηλό από τις αρχές του 2008.
Οι αυξήσεις που ξεκίνησαν τον 
Μάρτιο και από σχεδόν μηδενικό 
σημείο σηματοδοτούν την πιο επιθε-
τική σύσφιξη της Fed από το 1990. 
Μάλιστα, μαζί με τις μαζικές αυξή-
σεις των επιτοκίων, οι αξιωματούχοι 
της Fed σηματοδοτούν την πρόθεσή 
τους να συνεχίσουν την αύξηση 
των επιτοκίων μέχρι να φτάσουν 
σε ένα «τελικό επιτόκιο» 4,6% το 
2023. Επιπλέον, ισχυρίστηκαν ότι, 
καθώς τα νοικοκυριά –ιδιαίτερα τα 
πιο ευάλωτα– υποφέρουν από τον 
υψηλό πληθωρισμό, θα υποφέρουν 
τελικά περισσότερο και για μεγαλύ-
τερο χρονικό διάστημα εάν η Fed 
δεν προσπαθήσει να μειώσει τις 
τιμές. Αυτό θα μπορούσε να σημαί-
νει ύφεση, απώλειες θέσεων εργα-
σίας, υψηλότερο πιστωτικό κόστος 
ή άλλες, απρόβλεπτες συνέπειες.
Ειδικότερα για τη ναυτιλία, οι απο-
φάσεις για αύξηση των βασικών επι-
τοκίων θα οδηγήσουν πρωταρχικά 
σε αύξηση του κόστους δανεισμού 
των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Η 
τριμηνιαία δόση ενός τυπικού χρε-
ολυτικού ναυτοδανείου θα αυξηθεί 
(δεδομένης της σύνδεσής τους με 
το Libor), προσθέτοντας ένα ακόμα 
βάρος στο ήδη αυξημένο κόστος 
λειτουργίας των ναυτιλιακών επι-
χειρήσεων. Παράλληλα, ελλοχεύει 
ο κίνδυνος περαιτέρω δυσκολίας 
άντλησης κεφαλαίων από τις αγο-
ρές για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, 
καθώς οι αυξήσεις επιτοκίων συχνά 
οδηγούν σε σταδιακή αύξηση του 
περιθωρίου δανεισμού, λόγω αύξη-
σης του πιστωτικού κινδύνου του 
δανειολήπτη, εξαιτίας της ανόδου 
του κόστους δανεισμού και του πλη-
θωρισμού.

Οι αυξήσεις που 
ξεκίνησαν τον Μάρτιο 

και από σχεδόν 
μηδενικό σημείο 

σηματοδοτούν την πιο 
επιθετική σύσφιξη της 

Fed από το 1990.
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ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΗΜΈΡΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ: 
ΌΙ ΑΠΌΨΈΙΣ ΚΑΙ ΌΙ ΠΡΌΤΑΣΈΙΣ 
ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΚΌΙΝΌΤΗΤΑΣ
Την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 
έχει καθιερωθεί κάθε χρόνο να εορτάζε-
ται από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό 
(ΙΜΟ) η Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας.
Ένα μείζον θέμα που απασχολεί τη ναυ-
τιλιακή κοινότητα δεν είναι άλλο παρά οι 
νέες τεχνολογίες, που θα επιτρέψουν την 
ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας. Στο 
πλαίσιο αυτό, το φετινό θέμα της Παγκό-
σμιας Ημέρας Ναυτιλίας 2022 ήταν οι 
«Νέες τεχνολογίες για μια πιο πράσινη 
ναυτιλία».
Στον χαιρετισμό του, ο Γενικός Γραμμα-
τέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανι-
σμού (ΙΜΟ), Κίτακ Λιμ, εστιάστηκε στην 
ανάγκη προώθησης καινοτόμων λύσεων 
με επίκεντρο την επίτευξη σχετικών περι-
βαλλοντικών στόχων, μια φιλοδοξία που, 
όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «θα ωφε-
λήσει τους πάντες».
Την ίδια ώρα, υπογράμμισε ότι οι τεχνολο-
γικές λύσεις για μια πιο καθαρή, ασφαλή 
και βιώσιμη ναυτιλία πρέπει να ωφελούν 
και τους ανθρώπους. Πρέπει να λαμβά-
νουν υπόψη τους τον αντίκτυπο στους 
ναυτικούς, στο λοιπό ναυτιλιακό προσω-
πικό, συμπεριλαμβανομένης και της ανά-
γκης για εκπαίδευσή τους.
Επιπλέον, στο ευρύτερο πνεύμα ενίσχυ-
σης της παρουσίας και του ρόλου των 
γυναικών στη ναυτιλιακή βιομηχανία, ο 
ΙΜΟ προσβλέπει σε μια συζήτηση που θα 
αφορά τον ρόλο των γυναικών στη λήψη 
αποφάσεων.
Καθοριστικής σημασίας τόσο για τους 
κοινωνικούς όσο και για τους περιβαλ-
λοντικούς στόχους της ναυτιλίας είναι η 
ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρα-
κτικών, σύμφωνα με τον κ. Κίτακ Λιμ. Για 
τον σκοπό αυτόν, ο ΙΜΟ θα παρέχει ενη-
μέρωση αναφορικά με τις πρωτοβουλίες 
που βρίσκονται υπό δοκιμή.
Παράλληλα, ο IMO στοχεύει στην οργά-
νωση φόρουμ και δράσεων που θα επι-
κεντρωθούν στην τεχνολογία, στην εφαρ-

μογή της στον ναυτιλιακό τομέα καθώς 
και στα εναλλακτικά καύσιμα και στη μεί-
ωση των ανθρακικών εκπομπών.
Χαρακτηριστικά, σχολίασε πως οι δράσεις 
και τα προγράμματα του IMO τονίζουν την 
αναγκαιότητα συνεργασίας μεταξύ όλων 
των ενδιαφερόμενων μερών του ναυτι-
λιακού τομέα προκειμένου να βρεθούν 
λύσεις.
Η Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών σημειώ-
νει σε σχετική ανακοίνωση ότι η πράσινη 
μετάβαση του κλάδου αποτελεί απόλυτη 
προτεραιότητα. Σε συνεργασία με τις 
κυβερνήσεις, είναι σημαντικό να ενταθούν 
οι προσπάθειες ανάπτυξης και διαθεσιμό-
τητας εναλλακτικών καυσίμων και νέων 
τεχνολογιών. Όπως τονίζεται χαρακτη-
ριστικά, μόνο έτσι θα διασφαλιστεί ότι 
η ναυτιλία μηδενικών εκπομπών δεν θα 

αποτελεί απλώς ένα όραμα, αλλά έναν 
εφικτό στόχο τις επόμενες δεκαετίες.
Από την πλευρά του, το Ναυτικό Επιμε-
λητήριο Ελλάδος εστιάζει στον αντίκτυπο 
της υιοθέτησης των τεχνολογικών λύσεων 
για την ψυχική υγεία των ναυτικών και 
υπογραμμίζει την ανάγκη επαρκούς και 
διαρκούς εκπαίδευσής τους. Προς αυτόν 
τον σκοπό, το Ναυτικό Επιμελητήριο 
Ελλάδος παρακολουθεί στενά τις τεχνο-
λογικές λύσεις και εξελίξεις που εκτιμάται 
πως θα συνεισφέρουν σε μια πιο καθαρή, 
ασφαλή και βιώσιμη ναυτιλία και στέκε-
ται αρωγός σε δράσεις και πρωτοβουλίες 
προς όφελος της κοινωνίας, του περιβάλ-
λοντος και του κλάδου.
Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, στά-
θηκε στις σημαντικότερες περιβαλλοντι-
κές προκλήσεις και στην ανάγκη προώ-
θησης καινοτόμων και ολοκληρωμένων 
λύσεων. Χαρακτηριστικά σημείωσε ότι 
ο δρόμος της παγκόσμιας βιωσιμότη-
τας και ανάπτυξης περνάει μέσα από τις 
θαλάσσιες μεταφορές και τη ναυτιλία. Μια 
ναυτιλία ενεργειακά αποδοτική και φιλική 
προς το περιβάλλον.
Παράλληλα, και η INTERCARGO, στο 

πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτι-
λίας, υπογραμμίζει την ανάγκη διάδοσης 
του μηνύματος για την υιοθέτηση νέων 
τεχνολογιών και εκτός της ναυτιλιακής 
βιομηχανίας. Ακόμη τονίζει ότι, για την 
επίτευξη μιας πράσινης ναυτιλίας, είναι 
αναγκαίο να ληφθεί άμεσα δράση ανα-
φορικά με την εμπορική ανάπτυξη των 
απαιτούμενων τεχνολογιών, συστημάτων 
πρόωσης, καυσίμων και υποδομών.
Ο διοικητής του Ναυτικού Απομαχικού 
Ταμείου, κ. Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπου-
λος, εξήρε τον ρόλο της ελληνόκτητης 
ναυτιλίας στον στίβο του παγκόσμιου 
εμπορίου. Επιπλέον, τόνισε ότι οι Έλλη-
νες ναυτικοί έχουν αποδείξει έμπρακτα 
τις ικανότητες, τις αντοχές αλλά και την 
αποφασιστικότητά τους για την απρόσκο-
πτη συνέχιση και ανάπτυξη του διεθνούς 
εμπορίου, παρά τις εξαιρετικά δύσκολες 
γεωπολιτικές, οικονομικές και υγειονομι-
κές συνθήκες.

ΈΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ: ΚΡΙΣΙΜΗ Η 
ΔΙΑΘΈΣΗ ΤΩΝ ΚΈΦΑΛΑΙΩΝ ΤΌΥ ETS  
Την υποστήριξή τους στις ευρωπαϊκές και 
διεθνείς πρωτοβουλίες αναφορικά με την 
ενεργειακή μετάβαση κατέστησαν γνωστή, 

μέσω κοινής επιστολής, πληθώρα φορέων 
και οργάνων εκπροσώπησης της ναυτι-
λιακής βιομηχανίας, μεταξύ άλλων και η 
ECSA (European Community Shipowners’ 
Associations – Ένωση Ευρωπαϊκών Εφο-
πλιστικών Ενώσεων).
Όπως υπογραμμίζεται, οι συνυπογράφο-
ντες την επιστολή στηρίζουν τους στόχους 
που έχουν τεθεί υπό το European Green 
Deal, το EU Climate Law καθώς και τη 
Συμφωνία του Παρισιού. Ως «αιμοδότης» 
της ευρωπαϊκής οικονομίας, η ναυτιλιακή 
βιομηχανία διαδραματίζει κύριο ρόλο στην 
επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων, 
σημειώνεται χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, στην επιστολή πραγματοποι-
είται έκκληση προς τα κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να δεσμευτούν ότι τα έσοδα 
που θα αντληθούν από την εισαγωγή της 
ναυτιλίας στο Σύστημα Εμπορίας Δικαι-
ωμάτων Εκπομπών της ΕΕ (EU ETS) θα 
χρησιμοποιηθούν για την επιτάχυνση της 
απανθρακοποίησης της βιομηχανίας.
Τα έσοδα μπορούν να αξιοποιηθούν στη 
μείωση της διαφοράς μεταξύ των τιμών 
των συμβατικών καυσίμων και εκείνων 
μικρότερου ανθρακικού αποτυπώματος, 
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στη χρηματοδότηση της Έρευνας και της 
Ανάπτυξης και καινοτόμων projects για 
καύσιμα χαμηλού και μηδενικού ανθρακι-
κού αποτυπώματος, αλλά και τεχνολογιών 
πρόωσης. Επιπλέον, για την επιτάχυνση 
της ευρείας υιοθέτησης τέτοιων τεχνολο-
γιών στα πλοία και την ανάπτυξη σχετικών 
υποδομών στους λιμένες.
Με την επιστολή τους, οι συνυπογράφο-
ντες υποστηρίζουν επίσης την ίδρυση 
ειδικού Ταμείου για τη ναυτιλία, το οποίο 
θα χρηματοδοτεί δράσεις που θα συμ-
βάλουν στην ενεργειακή μετάβαση του 
κλάδου.
Η ενεργειακή μετάβαση απαιτεί τη διατή-
ρηση αλλά και τη συνεχή αύξηση, εκπαί-
δευση και εξέλιξη του εργατικού δυναμι-
κού, σύμφωνα με τους συνυπογράφοντες. 
Πέραν αυτού, όμως, η συνεχής εκπαί-
δευση πρέπει να αποτελεί ευρύ στόχο 
που αφορά το σύνολο της ναυτιλιακής 
βιομηχανίας, με στόχο τη συμμόρφωση 
επί των περιβαλλοντικών στόχων της ΕΕ. 
Η ορθή αξιοποίηση των εσόδων από το 
EU ETS είναι κρίσιμη για την επόμενη 
μέρα, τονίζεται στην επιστολή.

Τέλος, οι συνυπογράφοντες είναι οι εξής: 
ECSA, Advanced Biofuels Coalition, 
CLECAT, CLIA, ESPO, eFuel Alliance, 
ENMC, ESC, EWABA, FEPORT, SEA 
Europe. Την επιστολή χαιρέτισε με ανα-
κοίνωσή της η Ένωσις Ελλήνων Εφοπλι-
στών.

ΠΈΙΡΑΤΈΙΑ: ΈΝΙΣΧΥΣΗ  
ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΌΥΣΙΑΣ  
ΤΗΣ ΈΈ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ
Την επέκταση της ναυτικής της παρου-
σίας στον Κόλπο της Γουινέας έως τον 
Φεβρουάριο του 2024, στο πλαίσιο του 
Commercial Maritime Presence (CMP), 
ανακοίνωσε η ΕΕ.
Σύμφωνα με τη Γαλλίδα πρέσβη στη 
Νιγηρία, Emmanuelle Blatman, η επέ-
κταση θα επιτρέψει στην Οικονομική Κοι-
νότητα των χωρών της Δυτικής Αφρικής 
(ECOWAS) να ενισχύσει τη δράση της 
απέναντι σε πειρατικές επιθέσεις σε 
πλοία στον Κόλπο της Γουινέας.
Η ίδια, στο περιθώριο του 7th Lagos 
International Maritime Week, υπογράμ-
μισε ότι η απόφαση να επεκταθεί το 
CMP εδράζεται στην επιτυχία της πρω-
τοβουλίας, χάρη στην οποία οι πειρατι-
κές επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων 
στον Κόλπο της Γουινέας μειώθηκαν κατά 
παραπάνω από 80%.
Τέλος, η Α.Ε. η Emmanuelle Blatman 
στάθηκε στον ζωτικής σημασίας ρόλο 
του θαλάσσιου εμπορίου για την παγκό-
σμια οικονομία, σημειώνοντας ότι οι 
θαλάσσιες οδοί θα πρέπει να είναι ασφα-
λείς για τα πλοία και τα πληρώματα.

ALLIANZ: ΈΤΌΣ ΡΈΚΌΡ ΓΙΑ  
ΤΙΣ LINER ΈΤΑΙΡΈΙΈΣ ΤΌ 2022
Σύμφωνα με την ασφαλιστική εταιρεία 
Allianz, το 2022 αναμένεται να είναι έτος 
ρεκόρ για τις εταιρείες που δραστηριο-
ποιούνται στην αγορά των containerships, 
αναφορικά με τα κέρδη τους.
Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία εκτιμά 
πως τα έσοδα του κλάδου θα αυξηθούν 
κατά 19% σε ετήσια βάση και οι λειτουρ-
γικές ταμειακές ροές θα αυξηθούν και 
αυτές κατά 8% ετησίως. Παρά το γεγο-
νός πως οι ναύλοι στα containerships 
έχουν μειωθεί κατά 32% από την αρχή 
του έτους έως σήμερα, παραμένουν σε 
υψηλά επίπεδα, καθώς βρίσκονται υψη-
λότερα από τον μέσο όρο πριν από την 
πανδημία ($6.400/FEU έναντι $1.450/
FEU).
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Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι ναύλοι 
αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλά 
επίπεδα και το 2023 ($4.550/FEU), 
λόγω της καθυστερημένης παράδοσης 
νέων πλοίων, των κανονισμών για τις 
εκπομπές άνθρακα, των ελλείψεων οδη-
γών φορτηγών και των ανοδικών τιμών 
των καυσίμων, των εμπορευματοκιβω-
τίων και των πλοίων.
Η πέραν των εκτιμήσεων κερδοφορία 
συμβάλλει προκειμένου οι liner εται-
ρείες να συμμορφωθούν με τα πρότυπα 
του ESG, με τις αντίστοιχες επενδύσεις 
να αυξάνονται κατά 61% το 2021.
Ωστόσο, παρά τις αυξημένες κεφαλαι-
ουχικές δαπάνες, η χωρητικότητα δεν 
θα αυξηθεί όσο αναμενόταν, τονίζει η 
Allianz. Τέλος, σύμφωνα με τις εκτιμή-
σεις της Allianz, παρά το γεγονός ότι 
το 35% και το 39% των παραγγελιών 
θα παραδοθούν το 2023 και το 2024 
αντίστοιχα, υπάρχει πιθανότητα να μην 
επεκταθεί ο στόλος αλλά απλώς να 
εκσυγχρονιστεί, εφόσον οι νέοι κανονι-
σμοί θα υποχρεώσουν τις εταιρείες να 
αποσύρουν κάποια παλαιότερα πλοία.

ΤΑ ΝΈΑ ΜΌΤΙΒΑ ΣΤΗ ΜΈΤΑΦΌΡΑ 
ΠΈΤΡΈΛΑΙΌΥ ΚΑΙ ΌΙ ΡΌΤΈΣ  
ΤΩΝ ΔΈΞΑΜΈΝΌΠΛΌΙΩΝ
Μειωμένη κατά 13,5% εμφανίζεται η 
παραγωγή αργού της Νιγηρίας σε ετήσια 
βάση, προκαλώντας παράλληλα πτώση 
5,9% της ζήτησης για δεξαμενόπλοια 
εκφρασμένη σε τονομίλια. Οι εξαγωγές 
αργού πετρελαίου από τον Κόλπο της 
Γουινέας αντιστοιχούσαν στο 13,7% της 
ζήτησης των VLCCs και στο 16,5% της 
ζήτησης των Suezmaxes.
Κατά τον Αύγουστο του 2022, η παρα-
γωγή πετρελαίου της Νιγηρίας ήταν μόλις 
972.000 βαρέλια ανά ημέρα, ο μικρότε-
ρος όγκος εδώ και 32 χρόνια. Πρόκειται 
για ετήσια πτώση ύψους 21,5%, η οποία 
κατά κύριο λόγο οφείλεται στις κλοπές 
από τους αγωγούς και στις ανεπαρκείς 
επενδύσεις στις υποδομές.
Συμπληρωματικά, πέραν της μείωσης της 
παραγωγής, η μείωση της μέσης μετα-
φερόμενης ποσότητας κατά 1% περίπου 
αποτέλεσε την κύρια παράμετρο για την 
πτώση των τονομιλίων. Το αργό πετρέλαιο, 
που υπό άλλες συνθήκες θα ταξίδευε 

για τις ασιατικές αγορές, εισήλθε στην 
Ευρώπη λόγω της προσπάθειας απεξάρ-
τησής της από την ενέργεια της Ρωσίας.
Πάντως, οι μελλοντικές εκτιμήσεις, με 
ορίζοντα τουλάχιστον τα μέσα του 2023, 
παρουσιάζουν το τοπίο πιο θολό για τα 
δεξαμενόπλοια που επιχειρούν στη Νιγη-
ρία, καθώς αναμένεται η λειτουργία του 
διυλιστηρίου Dangote, το οποίο αποτελεί 
ένα έργο που θα παρέχει τη δυνατότητα 
διύλισης 650.000 βαρελιών ανά ημέρα, 
δηλαδή το 55,6% της ετήσιας παραγωγής 
της Νιγηρίας.
Ο επικεφαλής ναυτιλιακός αναλυτής της 
BIMCO, Niels Rasmussen, σημειώνει ότι 
η έναρξη λειτουργίας του διυλιστηρίου θα 
επιφέρει περαιτέρω μείωση των εξαγω-
γών αργού πετρελαίου και αντικατάσταση 
των εισαγωγών βενζίνης.
Ενώ η ανωτέρω εξέλιξη θα επηρεάσει 
τα VLCCs, η αύξηση των εισαγωγών της 
Ευρώπης από τη Μέση Ανατολή θα αντι-
σταθμίσει τις όποιες απώλειες. Μέχρι 
στιγμής φέτος οι εξαγωγές πετρελαίου 
από τη Μέση Ανατολή συμβάλλουν κατά 
60% στη ζήτηση των VLCCs σε τονομίλια.

Τα Suezmaxes, επί του παρόντος, επηρε-
άζονται περισσότερο από τις ροές πετρε-
λαίου του Κόλπου της Γουινέας από ό,τι 
τα VLCCs. To ευρωπαϊκό εμπάργκο στο 
ρωσικό πετρέλαιο θα αυξήσει τα μέσα 
hauls, δίνοντας φτερά και στα Suezmaxes.

ΠΌΈ: ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΥΦΈΣΗ  
ΣΤΌΝ ΌΡΙΖΌΝΤΑ
Η γενική διευθύντρια του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου προέβλεψε 
«παγκόσμια ύφεση», ενώ ο κόσμος βρί-
σκεται αντιμέτωπος με «πολυάριθμες 
κρίσεις».
Μιλώντας στην έναρξη του ετήσιου 
φόρουμ του ΠΟΕ στη Γενεύη, η Νγκόζι 
Οκόντζο-Ιουεάλα υπογράμμισε ότι ο 
Οργανισμός ανέμενε προηγουμένως μια 
«ανάκαμψη μετά την πανδημία». «Αλλά 
τώρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό 
που μοιάζει με ύφεση που πλησιάζει», 
δήλωσε η ίδια, πριν διευκρινίσει ότι πρό-
κειται για «παγκόσμια ύφεση». «Πιστεύω 
ότι προς τα εκεί οδηγούμαστε. Αλλά 
παράλληλα οφείλουμε να ξεκινήσουμε 
να σκεφτόμαστε την ανάκαμψη. Πρέπει 

να αποκαταστήσουμε την ανάπτυξη», 
πρόσθεσε.
Ωστόσο, η Οκόντζο-Ιουεάλα υπογράμμισε 
ότι η κατάσταση είναι «πολύ δύσκολη», 
με τον κόσμο να βρίσκεται αντιμέτωπος 
με «πολυάριθμες κρίσεις». Ανασφάλεια, 
κλιματικά σοκ, αύξηση των τιμών των τρο-
φίμων, τόσα «ταυτόχρονα εξωγενή σοκ» 
που καθιστούν εύθραυστο τον κόσμο, 
σύμφωνα με την επικεφαλής του ΠΟΕ. 
Όμως, «πρέπει να σκεφτούμε αυτό που 
χρειάζεται να κάνουμε, τις πολιτικές που 
πρέπει να εφαρμόσουμε για να αποκα-
ταστήσουμε την ανάπτυξη», σημείωσε η 
ίδια.
Βραχυπρόθεσμα, η πρώτη ανησυχία της 
είναι να γνωρίζουμε «πώς να εξασφαλί-
σουμε την επισιτιστική ασφάλεια» στον 
κόσμο, εξήγησε, δηλώνοντας επίσης 
ανήσυχη για τα θέματα πρόσβασης στην 
ενέργεια.
Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας 
και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) αναθεώρησε προς 
τα κάτω την πρόβλεψή του για την παγκό-
σμια ανάπτυξη την επόμενη χρονιά λόγω 
των επιπτώσεων της σύγκρουσης στην 
Ουκρανία, που διαρκούν περισσότερο από 
το αναμενόμενο και της αύξησης των επι-
τοκίων από τις κεντρικές τράπεζες, προ-
κειμένου να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός.
Σχολιάζοντας την αύξηση των επιτοκίων, η 
Οκόντζο-Ιουεάλα δήλωσε ότι οι «κεντρι-
κές τράπεζες δεν έχουν πραγματικά άλλη 
επιλογή» από το να τα αυξήσουν, λόγω 
του πληθωρισμού. Υπογράμμισε, ωστόσο, 
ότι αυτές οι αυξήσεις έχουν «αρκετά 
σοβαρές» επιπτώσεις στις αναπτυσσόμε-
νες χώρες, που θα δουν να επιβαρύνεται 
η εξυπηρέτηση χρέους τους.
Η ίδια δήλωσε νωρίτερα στο Reuters 
πως αναμένει ότι οι προβλέψεις για την 
αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου θα ανα-
θεωρηθούν προς τα κάτω από το 3% που 
είναι η σημερινή εκτίμηση για το 2022, 
επικαλούμενη τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρα-
νίας και την επισιτιστική και ενεργειακή 
κρίση.
«Είμαστε στη διαδικασία αναθεώρησης 
των προβλέψεών μας, αλλά δεν φαίνε-
ται ιδιαίτερα υποσχόμενο. Όλοι οι δεί-
κτες καταδεικνύουν σε αριθμούς προς 
τα κάτω», δήλωσε η γενική διευθύντρια 
Νγκόζι Οκόντζο-Ιουεάλα σε συνέντευξη 
στο Reuters. «Σε γενικές γραμμές, οι προ-
οπτικές φαίνονται απαισιόδοξες», τόνισε, 
χωρίς να δίνει συγκεκριμένες εκτιμήσεις.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου 

Η γενική διευθύντρια του Παγκόσμιου  
Οργανισμού Εμπορίου Νγκόζι Οκόντζο-Ιουεάλα.
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αναθεώρησε ήδη προς τα κάτω την πρόβλεψή 
του για την αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου 
φέτος στο 3% από το 4,7% τον Απρίλιο. Προέ-
βλεψε αύξηση 3,4% το 2023.

ΠΡΩΤΌΒΌΥΛΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΈΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΈΝΈΡΓΈΙΑ
Εκπρόσωποι της ναυτιλιακής κοινότητας ένω-
σαν τις δυνάμεις τους και εγκαινίασαν μια νέα 
πρωτοβουλία για την ενίσχυση της προσφοράς 
πράσινων καυσίμων, με στόχο την υποστήριξη 
της μετάβασης στην πράσινη ενέργεια σε διεθνές 
επίπεδο.
Το International Chamber of Shipping (ICS), η 
International Association of Ports and Harbors 
(IAPH) και το Clean Energy Maritime Taskforce 
αποκάλυψαν την Clean Energy Marine Hubs 
Initiative, στο περιθώριο συνεδρίασης του Clean 
Energy Ministerial (CEM) στο Pittsburgh.
Πρόκειται για μια πλατφόρμα σύγκλησης για 
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς από τους τομείς 
των λιμένων, της ναυτιλίας, της χρηματοδότησης 
και της ενέργειας σε όλη την αλυσίδα αξίας ενέρ-
γειας-θαλάσσιων μεταφορών. Το ICS και η IAPH 
θα ξεκινήσουν άμεσα τις συνομιλίες με τις κυβερ-
νήσεις που εκπροσωπούνται στο CEM, με στόχο 
την προώθηση της παραγωγής και της μεταφοράς 
καυσίμων χαμηλών εκπομπών άνθρακα.
Κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του CEM, ΗΑΕ 
και Καναδάς επισημοποίησαν ότι θα υποστηρί-
ξουν την εν λόγω πρωτοβουλία προς την επιτά-
χυνση της μετάβασης σε πράσινα καύσιμα και 
τεχνολογίες.
Η αρχική ιδέα δημιουργίας κόμβων πράσινων ναυ-
τιλιακών καυσίμων ανακοινώθηκε νωρίτερα μέσα 
στον χρόνο. «Η Energy Marine Hubs Initiative 
θα υποστηρίξει όχι μόνο την παγκόσμια μετά-
βαση στην καθαρή ενέργεια, αλλά θα επιταχύνει 
και την ανάπτυξη υποδομών καυσίμων μηδενι-
κών εκπομπών, από τις οποίες όλοι μπορούμε να 
επωφεληθούμε», τόνισε ο Guy Platten, γενικός 
γραμματέας του ICS.

ΝΈΑ (ΠΡΑΣΙΝΑ) ΔΈΔΌΜΈΝΑ  
ΓΙΑ ΤΑ POSEIDON PRINCIPLES
Τριάντα κορυφαίες τράπεζες με έκθεση στη ναυ-
τιλία και δεκαεπτά ναυτασφαλιστικές εταιρείες 
και μεσίτες, μέλη των Poseidon Principles και 
Poseidon Principles for Marine Insurance, ενι-
σχύουν τις φιλοδοξίες τους για τον περιορισμό 
της κλιματικής κρίσης.
Ήδη τα Poseidon Principles ευθυγραμμίζονται 
με τους στόχους του ΙΜΟ για μείωση των GHG 
εκπομπών της ναυτιλίας κατά τουλάχιστον 50% 
έως το 2050. Η νέα δέσμευση των συμμετεχό-
ντων μερών πρακτικά σημαίνει ότι, μόλις καθιερω-
θεί ένα νέο trajectory βασισμένο σε αξιόπιστες 

και καλά αναγνωρισμένες πηγές και εγκριθεί από 
τα μέλη των μεμονωμένων πρωτοβουλιών, τα χαρ-
τοφυλάκια των υπογραφόντων θα συγκριθούν με 
δύο trajectories: ένα ευθυγραμμισμένο με τους 
στόχους του ΙΜΟ για μείωση κατά 50% των εκπο-
μπών έως το 2050 και ένα ευθυγραμμισμένο με 
μηδενικές εκπομπές έως το 2050 και μέγιστη 
άνοδο της θερμοκρασίας κατά 1,5°C πάνω από 
τα προβιομηχανικά επίπεδα έως το 2100, για την 
επίτευξη των στόχων θερμοκρασίας της Συμφω-
νίας του Παρισιού. Προς την επίτευξη του δεύτε-
ρου trajectory, το πεδίο εφαρμογής επεκτείνεται, 
ώστε να συμπεριλάβει όλα τα είδη αερίων του 
θερμοκηπίου.
«Δεδομένου του ρόλου που διαδραματίζει η 
ναυτιλία για την παγκόσμια οικονομία, θα πρέ-
πει να επιταχύνουμε τη φιλοδοξία μας προς τον 
στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού. Με αυτόν τον 
τρόπο, τα Poseidon Principles θα συνεχίσουν να 
υποστηρίζουν την πράσινη ναυτιλία», σημειώνει ο 
Michael Parker, πρόεδρος του Global Shipping, 
Logistics & Offshore της Citi και πρόεδρος των 
Poseidon Principles for Financial Institutions.

BREXIT ΓΙΑ ΤΌΥΣ ΈΝΈΡΓΈΙΑΚΌΥΣ 
ΚΌΛΌΣΣΌΥΣ;
Σε κινήσεις αποεπένδυσης από το Ηνωμένο 
Βασίλειο φαίνεται πως βαίνουν οι κολοσσοί της 
αγοράς ενέργειας Shell και ExxonMobil.
Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Reuters, οι δύο 
εταιρείες εγκαταλείπουν μέρος των χαρτοφυλα-
κίων τους που αφορά την υπεράκτια παραγωγή 
φυσικού αερίου στο νότιο Ηνωμένο Βασίλειο και 
στη Βόρεια Θάλασσα. Την πώληση έχει αναλάβει 
η επενδυτική τράπεζα Jeferries και τα κεφάλαια 
που θα συγκεντρωθούν ίσως ξεπεράσουν τα  
$2 δισ.
Υπενθυμίζεται ότι, τον Ιούλιο του 2022, η Shell 
και η Exxon εκκίνησαν διαδικασίες για την 
πώληση του joint venture τους με το όνομα 
NAM. Συνεπώς, τα πρόσφατα βήματα των δύο 
εταιρειών στοχεύουν στην απομάκρυνση υπερή-
λικων projects από τα χαρτοφυλάκιά τους.

ΜΈ ΜΈΓΑΛΗ ΈΠΙΤΥΧΙΑ ΔΙΌΡΓΑΝΩΘΗΚΈ 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΌ 96ο ΈΤΗΣΙΌ 
ΣΥΝΈΔΡΙΌ ΤΌΥ INTERNATIONAL 
PROPELLER CLUB OF THE UNITED 
STATES
Το φετινό Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο του 
International Propeller Club of the United 
States ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον περα-
σμένο Σεπτέμβριο στην Αθήνα, ενώπιον εκατο-
ντάδων αντιπροσώπων από όλο τον κόσμο, που 
παρακολούθησαν ένα πρόγραμμα υψηλού επι-
πέδου συζητήσεων και κεντρικών ομιλιών από 
αξιωματούχους της ελληνικής κυβέρνησης, της 
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πρεσβείας των ΗΠΑ, εκπροσώπους της Γερουσίας, 
βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ηγέτες 
του κλάδου της ναυτιλίας, εμβληματικούς βετερά-
νους της ελληνικής ναυτικής κληρονομιάς και άλλες 
προσωπικότητες.
Η τριήμερη εκδήλωση (21-23/09), η οποία διορ-
γανώθηκε από το Propeller Club Πειραιά, συγκέ-
ντρωσε στην Αθήνα εκπροσώπους από 72 Club του 
International Propeller Club.
Ο Κωστής Φραγκούλης, πρόεδρος του Propeller Club 
Πειραιά και της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνε-
δρίου, άνοιξε την εκδήλωση και ακολούθησαν χαιρε-
τισμοί από τον πρόεδρο του International Propeller 
Club of the United States, James Patti, τον υπουργό 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακι-
ωτάκη, τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα George 
James Tsunis και τον πρόεδρο του Ναυτικού Επιμε-
λητηρίου Ελλάδος, Γιώργο Πατέρα.
Το Συνέδριο τίμησε, επίσης, προσωπικότητες και 
οργανισμούς με τα ετήσια βραβεία του, ανακηρύσσο-
ντας την πρόεδρο της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών 
Μελίνα Τραυλού ως Ναυτιλιακή Προσωπικότητα της 
Χρονιάς, το ιδρυτικό στέλεχος του Propeller Club 
του Μπιλμπάο Geraldo Tiedemann ως Πρόσωπο 
της Χρονιάς για το International Propeller Club και 
το Propeller Club του Σιάτλ ως Propeller Club Port 
της Χρονιάς. Τα βραβεία απένειμε ο James Patti.
«Το Συνέδριό μας ήταν ένα εκπληκτικό γεγονός, που 

έφερε κοντά τον κόσμο της ναυτιλίας στο σπίτι της 
παγκόσμιας ναυτιλίας, την Ελλάδα. Είναι τιμή μας 
που είχαμε την ευκαιρία να καλωσορίσουμε τόσο 
πολλούς αντιπροσώπους και αξιωματούχους από 
όλο τον κόσμο, για να μάθουν, να δικτυωθούν και 
να χαρούν ο ένας την παρουσία του άλλου, αλλά και 
να περάσουμε λίγες μέρες κάτω από τον εντυπω-
σιακό γαλάζιο ουρανό της Αθήνας, επισκεπτόμενοι 
μερικούς από τους πιο εμβληματικούς πολιτιστικούς 
χώρους», δήλωσε ο κ. Φραγκούλης.

ΤΠΚ «ΥΠΌΠΛΌΙΑΡΧΌΣ ΒΛΑΧΑΚΌΣ»: 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΌ ΠΌΛΈΜΙΚΌ ΝΑΥΤΙΚΌ 
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Στην τελετή ονοματοδοσίας και ένταξης στο Πολε-
μικό Ναυτικό του νεότευκτου Ταχέος Περιπολικού 
Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) «ΥΠΟΠΛΟΙΑΡ-
ΧΟΣ ΒΛΑΧΑΚΟΣ» στον Σκαραμαγκά παρευρέθηκε 
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μετά το 
πέρας της τελετής, ακολούθησε σύντομη ξενάγηση 
του πρωθυπουργού στην πυραυλάκατο, όπου είχε 
την ευκαιρία να υπογράψει στο βιβλίο επισκεπτών, 
να χαιρετήσει το πλήρωμα και να ευχηθεί καλά 
ταξίδια.
Παράλληλα, ο πρωθυπουργός απηύθυνε χαιρετισμό, 
κατά τον οποίο έστειλε μήνυμα αποφασιστικότη-
τας. Επίσης, τόνισε κατηγορηματικά ότι τα προβλή-
ματα με γειτονικές χώρες λύνονται ειρηνικά και με 
γνώμονα το διεθνές δίκαιο και υπογράμμισε την 
ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού, ώστε να υπο-
στηριχθεί η «ιερή αποστολή του ΠΝ».
«Σε μια ιερή αποστολή, στην οποία σε λίγο θα 
ενταχθούν τρεις νέες φρεγάτες Belharra, τέσσερις 
αναβαθμισμένες φρεγάτες ΜΕΚΟ, ανθυποβρυχιακά 
ελικόπτερα Romeo, ενώ σύντομα αναμένονται και 
άλλες αποφάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση του 
Πολεμικού μας Ναυτικού», είπε ο κ. Μητσοτάκης.
Ο πρωθυπουργός, από τη Διοίκηση Ταχέων Σκαφών, 
στην περιοχή του Ναυτικού Οχυρού Σκαραμαγκά, 
τόνισε ότι η ασφάλεια της Ελλάδας και των Ελλήνων 
βρίσκεται σε καλά χέρια, ενώ πρόσθεσε ότι κάθε 
ελληνικό όπλο αποτελεί δύναμη ειρηνικής αποτρο-
πής, ασπίδα δυναμικής προστασίας των κυριαρχικών 
δικαιωμάτων της χώρας μας, αλλά και της διεθνούς 
νομιμότητας.
Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε επίσης ότι το Πολεμικό 
Ναυτικό γίνεται πιο ισχυρό, όπως και η αεροπο-
ρία, με τα 24 νέα μαχητικά Rafale, τα ανανεωμένα 
F-16 Viper, το νέο Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης 
στην Καλαμάτα, όπως και ο Στρατός Ξηράς. Τέλος, 
επισήμανε ότι η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων 
αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης, προσθέ-
τοντας ότι καρδιά των Ενόπλων Δυνάμεων είναι οι 
άνθρωποί τους, αυτοί που τιμούν τη στολή αλλά και 
το εθνόσημο.
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ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΑ:  
ΓΙΑΤΙ Η ΒΙΜCO ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ 
ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΡΗΤΡΑΣ 
(CLAUSE) CII

του Πάνου Ζαχαριάδη*,  
τεχνικού διευθυντή της  
Atlantic Bulk Carriers Management Ltd.

Τρεις νέοι κανονισμοί θα αρχίσουν να 
εφαρμόζονται στη ναυτιλία από το 2023-
2024, οι οποίοι επηρεάζουν σημαντικά τις 
υποχρεώσεις πλοιοκτητών και ναυλωτών 
στα υπάρχοντα και νέα ναυλοσύμφωνα 
(time-charter): οι κανονισμοί ΕΕΧΙ και 
CII του ΙΜΟ και η ένταξη της ναυτιλίας 
στο ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας ρύπων  
ΕU ΕΤS. Οι κανονισμοί του ΙΜΟ θα 
τεθούν σε εφαρμογή από τον Ιανουά-
ριο του 2023, ενώ το ΕU ETS δεν έχει 
διευκρινιστεί ακόμη αν θα ισχύσει από 
το 2023 ή το 2024, καθώς οι τριμερείς 
συζητήσεις (κοινοβούλιο, Commission και 
Council) της ΕΕ είναι σε εξέλιξη. 

Η BIMCO, ήδη από τις αρχές του 2022, 
εξέδωσε τις νέες ρήτρες (clauses) σχε-
τικά με το EEXI και το EU ETS, οι οποίες 
θα πρέπει να εισέλθουν σε υπάρχοντα 
και νέα ναυλοσύμφωνα. Οι ρήτρες αυτές 
είναι σχετικά απλές, περίπου μία σελίδα 
κείμενο η καθεμία, και καθορίζουν τις 
υποχρεώσεις των δύο μερών καθώς και 
τις ποινές σε περίπτωση που οι υποχρε-
ώσεις δεν ικανοποιηθούν. Ο λόγος που 
οι ρήτρες είναι σχετικά απλές είναι διότι 
οι κανονισμοί ΕΕΧΙ και ΕΤS είναι σχετικά 
απλοί. Το ΕΕΧΙ είναι απλώς ένας μόνιμος 
«κόφτης» στην ιπποδύναμη του πλοίου, 
ενώ το ΕΤS είναι το κόστος των εκπομπών 
CO₂ που προκύπτουν από την καύση του 
πετρελαίου. Και στις δύο περιπτώσεις, το 
ποιος είναι υπεύθυνος για την ικανοποί-
ηση του κανονισμού προκύπτει σχετικά 
αβίαστα. Ο πλοιοκτήτης είναι υπεύθυνος 
να κάνει τη μελέτη για το σημείο μείωσης 
της ιπποδύναμης ΕΕΧΙ και να τοποθετήσει 

τον μηχανισμό στο πλοίο που δεν θα επι-
τρέπει τη λειτουργία της μηχανής πέραν 
της μέγιστης επιτρεπόμενης. Για το EU 
ΕΤS, φυσικά ο αγοραστής του καυσίμου 
(που είναι πάντα ο ναυλωτής) και αυτός 
που κατευθύνει το πλοίο προς, και από, 
ευρωπαϊκούς λιμένες (πάλι ο ναυλωτής) θα 
είναι υπεύθυνος και για τις εκπομπές του. 

Με το CII, όμως, τα πράγματα δεν είναι 
τόσο απλά. Ο κανονισμός είναι πολύπλο-
κος και επιπλέον, σε πολλά σημεία του, 
παράλογος. Η υποεπιτροπή της BIMCO, 
που ανέλαβε να αναπτύξει τις νέες αυτές 
ρήτρες, συνεδριάζει τουλάχιστον μία 
φορά την εβδομάδα από το φθινόπωρο 
του 2021, με την κάθε συνεδρία να διαρκεί 
τουλάχιστον δύο ώρες. Η υποεπιτροπή 
αυτή είναι ολιγομελής, αλλά αποτελείται 
από στελέχη και ειδικούς που καλύπτουν 
όλο το φάσμα της ναυτιλίας, π.χ. πλοιοκτή-
τες, ναυλωτές διαφόρων τύπων πλοίων, 
P&I clubs, δικηγόροι, τεχνικοί, κ.λπ. Αφού 
η ρήτρα διατυπωθεί σε σχεδόν τελική 
μορφή, δίνεται ανεπίσημα σε αρκετούς 
πλοιοκτήτες και ναυλωτές για τα σχό-
λιά τους, τα οποία λαμβάνονται υπόψη, 
ή όχι, κατά την κρίση της επιτροπής. Το 
τελικό κείμενο, πριν δημοσιευτεί, πρέπει 
να εγκριθεί ομόφωνα από την Επιτροπή 
Συμβολαίων (Documentary Committee) 
της BIMCO, στην οποία εκπροσωπούνται 
όλες οι σημαντικές χώρες της ναυτιλίας 
(25 και πλέον χώρες). 

Η διαδικασία αυτή εξασφαλίζει ότι τα 
συμβόλαια, τα ναυλοσύμφωνα και οι 
ρήτρες, που εκδίδει η BIMCO, είναι αμε-
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ρόληπτα και τυγχάνουν ευρείας αποδο-
χής από όλους τους φορείς της ναυτιλίας. 
Και σε αυτό έγκειται και η επιτυχία τους, 
αφού πλοιοκτήτες και ναυλωτές (αλλά και 
οι δικηγόροι και οι ασφαλιστές τους), οι 
οποίοι εκ των πραγμάτων έχουν διαφο-
ρετικά συμφέροντα στη διαχείριση του 
πλοίου, συμφωνούν στη χρήση τους.

Ο κανονισμός CII του ΙΜΟ βασίζεται στον 
δείκτη AER και διαχωρίζει τα πλοία σε 
κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης A, B, 
C, D και E, σύμφωνα με τις εκπομπές τους 
σε CO₂ ανά μεταφορικό έργο (πρακτικά, 
ανά διαλυθέν μίλι). Έχουμε αναφέρει σε 
προηγούμενα άρθρα ότι τέτοιοι «λει-
τουργικοί» ενεργειακοί δείκτες δεν αντι-
κατοπτρίζουν την πραγματική ενεργειακή 
απόδοση ενός πλοίου, διότι επηρεάζο-
νται κατά πολύ από εξωγενή γεγονότα και 
καταστάσεις, όπως π.χ. ο άσχημος καιρός 
και η καθυστέρηση στα λιμάνια. Επιπλέον, 
η αποσύνδεση των «λειτουργικών» δει-
κτών από τη σχεδιαστική ικανότητα του 
πλοίου καθιστά και τους «λειτουργικούς» 
δείκτες (AER, EEOI) αλλά και τους σχε-
διαστικούς (EEDI) ελλιπείς και αναξιόπι-
στους. Όμως, ο κανονισμός CII εγκρίθηκε 
από τον ΙΜΟ, ελέω και Covid, όπου, χωρίς 
φυσική παρουσία τεχνικών στον ΙΜΟ για 
να επεξεργαστούν σωστά τον κανονισμό, 
επικράτησαν οι επίσημες «high-level» 
πολιτικές θέσεις των κρατών.

Η πολυπλοκότητα του κανονισμού CII 
καθυστέρησε κάπως την πρόοδο των 
εργασιών της υποεπιτροπής της BIMCO, 
καθώς όλα τα μέλη της χρειάστηκε να 
διανύσουν μια περίοδο εκμάθησης και 
εξοικείωσης με τον κανονισμό. Παρ’ όλα 
αυτά, η υποεπιτροπή είχε έτοιμο το πρώτο 
προτεινόμενο κείμενο της ρήτρας CII από 
τον Ιούνιο του 2022. Το πρώτο αυτό κεί-
μενο δεν εγκρίθηκε από την Επιτροπή 
Συμβολαίων της BIMCO, κυρίως λόγω 
αντιδράσεων των χωρών που εκπροσω-
πούν μεγάλους ναυλωτές, οι οποίες θεώ-
ρησαν ότι η ρήτρα δεν ήταν αμερόληπτη 
και ότι έκλινε υπέρ των πλοιοκτητών. Στην 
πραγματικότητα, όμως, το πρόβλημα ήταν 
άλλο. 

Ο κανονισμός CII είναι ένα «λειτουρ-
γικό» (operational) μέτρο και, φυσικά, 
απευθύνεται στον «χειριστή/ναυλωτή» 
(operator) του πλοίου, εν αντιθέσει π.χ. 
με το ΕΕΧΙ, που είναι «τεχνικό» μέτρο. Οι 

ναυλωτές δεν έχουν συνηθίσει να ικανο-
ποιούν κανονισμούς του ΙΜΟ. Είναι λοιπόν 
η πρώτη φορά που οι ναυλωτές καλούνται 
να συμμορφωθούν με έναν κανονισμό ο 
οποίος απευθύνεται και αφορά πρωτί-
στως αυτούς. Συνεπώς, οι αναφορές και 
οι υποχρεώσεις στη ρήτρα της BIMCO 
απευθύνονται πρωτίστως στον ναυλωτή, 
κάτι το οποίο εκλήφθη από αυτούς ως 
μεροληπτικό. Στο διάστημα από τον Ιούνιο 
έως σήμερα, η BIMCO ανέλαβε να ενη-
μερώσει και να «διδάξει» πολλούς ναυ-
λωτές για το πνεύμα αλλά και τις πολλές 
δύσκολες λεπτομέρειες του κανονισμού. 
Και επιπλέον να βελτιώσει το κείμενο σε 
πολλά σημεία τα οποία προκαλούσαν 
«παρεξηγήσεις» στους ναυλωτές, όπως 
π.χ. ότι, ναι, οι εγγυήσεις του αρχικού ναυ-
λοσυμφώνου σχετικά με την εγγυημένη 
ταχύτητα και κατανάλωση του πλοίου και 
οι υποχρεώσεις του πλοιοκτήτη για σωστή 
συντήρηση του πλοίου κ.λπ. συνεχίζουν 
να ισχύουν. 

Συνεπώς, αυτή η καθυστέρηση κρίνεται 
αναγκαία, ώστε να ενημερωθούν όσο 
περισσότεροι ναυλωτές γίνεται και να 
συμφωνήσουν. Σε αντίθετη περίπτωση, 
η ρήτρα θα είναι άχρηστη, αφού οι ναυ-
λωτές θα αντιδρούν στην ενσωμάτωσή 

της στα υπάρχοντα και στα νέα ναυλο-
σύμφωνα. Έτσι, από τη μία η πολυπλο-
κότητα του κανονισμού CII και, από την 
άλλη, η επέκταση του κειμένου για τον 
λεπτομερή καθορισμό και η αποσαφήνιση 
των υποχρεώσεων των δύο μερών κάνουν 
το κείμενο της ρήτρας να υπερβαίνει τις 
τρεις σελίδες, ενώ θα συνοδεύεται και 
από πολυσέλιδες «επεξηγηματικές σημει-
ώσεις».

Ο κανονισμός CII θα αλλάξει ριζικά τις 
σχέσεις μεταξύ πλοιοκτητών και ναυλω-
τών, οι οποίες, παραδοσιακά, είναι σχέ-
σεις αντιπαλότητας. Τώρα, για να ικανο-
ποιηθεί αυτός ο κανονισμός, πρέπει να 
υπάρχει διαφάνεια και ειλικρινής συνεργα-
σία μεταξύ των δύο μερών, και αυτό προ-
κρίνει η ρήτρα της BIMCO, σπρώχνοντας 
τα μέρη σε «αναγκαστική» συνεργασία 
πριν από την επίκληση «κυρώσεων» λόγω 
αθέτησης υποχρεώσεων. Η ρήτρα αναμέ-
νεται να δημοσιευτεί έως τον Νοέμβριο 
του 2022.

* Ο κ. Πάνος Ζαχαριάδης 
είναι μέλος της υποεπι-
τροπής της BIMCO που ανα-
πτύσσει τις νέες ρήτρες 
λόγω των νέων κανονισμών.
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ΝΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ: 
ΠΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ 
ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΨΕΙ
Επιμέλεια: Γιάννης Θεοδωρόπουλος

Σημαντικές είναι οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει 
ο κλάδος των ναυτασφαλίσεων, σύμφωνα με όσα τονίστηκαν 
στο πρόσφατο συνέδριο της International Union of Marine 
Insurance στο Σικάγο. Συγκεκριμένα, ο Rama Chandran, πρό-
εδρος του Ocean Hull Committee, κατά τη διάρκεια ομιλίας 
του ανέφερε ότι το α΄ εξάμηνο του 2022 κατεγράφη αύξηση 
στα claims, κυρίως λόγω αυξημένων δραστηριοτήτων αλλά και 
λόγω της ανόδου του πληθωρισμού, που συνεπάγεται αύξηση 
του κόστους πρώτων υλών και του κόστους εργασίας. 
«Καθώς η ναυτιλιακή δραστηριότητα επιστρέφει στα προ παν-
δημίας επίπεδα, είναι αναπόφευκτο ότι θα δούμε αύξηση των 
claims, και αυτό θα μειώσει τα πιο ενθαρρυντικά loss ratios 
που κατέγραψε η IUMI το 2021. Οι προοπτικές για το 2022 
είναι ανησυχητικές, με αυξημένες ζημίες να είναι πιθανές. Ο 
πληθωρισμός θα μπορούσε να αποτρέψει την κερδοφορία», 
υπογράμμισε ο κ. Chandran.
Πέραν των παραπάνω, το Ocean Hull Committee της IUMI 
αναγνωρίζει τις παρακάτω προκλήσεις ενόψει:

Πληθωρισμός
Ο πληθωρισμός έχει ωθήσει προς τα επάνω τα κόστη για εξαρ-
τήματα πλοίων, τα οποία με τη σειρά τους θα αυξήσουν τα 
machinery claims περαιτέρω. Η υποτίμηση ορισμένων νομι-
σμάτων θα έχει άμεσο αντίκτυπο στα loss ratios.

Πυρκαγιές
Οι πυρκαγιές σε μεγάλα containerships επηρεάζουν σημαντικά 
τον κλάδο των ναυτασφαλίσεων και, δυστυχώς, έχουν οδηγήσει 
σε απώλειες ζωών και σε περιβαλλοντικές καταστροφές. Η 
IUMI σημειώνει ότι εργάζεται εντατικά προς τον περιορισμό 
τέτοιου είδους περιστατικών.

Απανθρακοποίηση με ορίζοντα το 2050
Τα μεσο-μακροπρόθεσμα μέτρα για την απανθρακοποίηση της 
ναυτιλίας δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί και υπό αυτό το 
πρίσμα αβεβαιότητα «κατακλύζει» πλοιοκτήτες και ασφαλι-
στές εν μέσω απουσίας αγορακεντρικών μέτρων. Την ίδια ώρα, 
η ύπαρξη πολλών καυσίμων αλλά και οι ελλιπείς υποδομές 
πονοκεφαλιάζουν την αγορά. Από την πλευρά των ναυτασφαλί-
σεων, προτεραιότητα αποτελεί η αναγνώριση των κινδύνων που 
σχετίζονται με τα νέα καύσιμα. 

ΝΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
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Δεν είναι όμως μόνο αυτές οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος 
των θαλάσσιων ασφαλίσεων. Μετά από χρόνια διαταραχών, είναι σαφές 
ότι η υγεία της αλυσίδας εφοδιασμού επηρεάζει τη συνολική επιτυχία. 
Υπάρχουν τέσσερις πυλώνες του λειτουργικού κινδύνου της εφοδια-
στικής αλυσίδας – προσφορά, ζήτηση, διαδικασία και περιβαλλοντικά 
οικοσυστήματα. Η γνώση του τρόπου αναγνώρισης και διαχείρισης 
αυτών των κινδύνων είναι το κλειδί για την οικοδόμηση μιας εφοδι-
αστικής αλυσίδας που να είναι ανθεκτική και ικανή να προσαρμοστεί 
στο σημερινό ταχέως μεταβαλλόμενο τοπίο.
Καθένας από αυτούς τους πυλώνες έχει πρόσθετες υποκατηγορίες, που 
συμβάλλουν στην κατηγορία κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των κιν-
δύνων, του πολιτικού κλίματος και των διαταραχών του εμπορίου. Αυτοί 
είναι οι παράγοντες που περιπλέκουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
για τους διαχειριστές της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Οι λειτουργικοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν επίσης ζητήματα ποιότητας, 
καθυστερημένες παραδόσεις προμηθειών, αδύναμες προβλέψεις και 
κακή διαχείριση αποθεμάτων, τα οποία μπορούν όλα να επηρεάσουν 
αρνητικά τις λειτουργίες. Οι διαχειριστές της εφοδιαστικής αλυσί-
δας πρέπει να γνωρίζουν τους διάφορους κινδύνους και να παρέχουν 
συνεπή επισκόπηση, για να βοηθήσουν στην αποφυγή διαταραχών και 
να εξασφαλίσουν γρήγορες απαντήσεις όταν συμβαίνουν διακοπές. 
Ο στρατηγικός σχεδιασμός που δημιουργεί αξιόπιστες συνεργασίες 
προμηθευτών θα πρέπει να επικεντρώνεται στους ακόλουθους τέσσερις 
τομείς κινδύνου της εφοδιαστικής αλυσίδας:

I.  Κίνδυνοι σχετικά με την προσφορά
Αυτές οι διαταραχές συμβαίνουν καθώς τα προϊόντα, τα υλικά ή τα 
ανταλλακτικά μετακινούνται από σημείο σε σημείο στην αλυσίδα εφο-
διασμού. Σε αυτό το μέρος της επιχειρησιακής διαδικασίας ισχύουν 
εσωτερικοί και εξωτερικοί κίνδυνοι. Οι μεταφορές, οι χρόνοι παράδο-
σης, οι διαταραχές τιμών και αποθεμάτων αποτελούν τομείς ανησυχίας.

II. Κίνδυνοι σχετικά με τη ζήτηση
Αυτός ο τομέας κινδύνου σχετίζεται άμεσα με το απρόβλεπτο γύρω 

ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ 
ΑΛΥΣΙΔΑΣ

 

του Νικόλα Γ. Μπερκέτη, 
Manager, J. Kouroutis & Co. Ltd. Insurance 
and Reinsurance Brokers 

Μετά το πρόσφατο ετήσιο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Θαλάσσιας Ασφάλισης (IUMI), έγινε 
εκτενής αναφορά στα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ασφαλιστές, όπως ο πληθωρισμός, οι 
πυρκαγιές και η απανθρακοποίηση.

ΝΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

από τους πελάτες. Οι προσφορές, οι τιμές, η χρεοκοπία 
και άλλες σχετικές απώλειες είναι όλα πολύ δύσκολο να 
προβλεφθούν.

III. Κίνδυνοι διαδικασίας
Αυτοί αποτελούνται από γνωστούς και άγνωστους κινδύ-
νους. Οι γνωστοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν την απόδοση 
της παραγωγής, τις απαιτήσεις, τις υποχρεώσεις και την 
παραγωγική ικανότητα. Άγνωστοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν 
την τεχνολογία καθώς και απρόβλεπτες διακοπές. Αυτά 
ελαχιστοποιούνται μέσω της κατάλληλης εκτίμησης και 
αξιολόγησης κινδύνου.

IV.  Κίνδυνοι για το περιβάλλον / οικοσυστήματα
Αυτός ο κίνδυνος περιλαμβάνει πολιτικές συγκρούσεις, 
συναλλαγματικές ισοτιμίες, καιρικές και περιβαλλοντικές 
ρυθμίσεις. Πολλοί από αυτούς τους κινδύνους επικε-
ντρώνονται στα αμιγώς τυχαία και απρόβλεπτα γεγονότα  
– τυφώνες, σεισμοί, τσουνάμι και άλλες φυσικές καταστρο-
φές, καμία από τις οποίες δεν είναι πάντα προβλέψιμη.
Εκτός από τα προαναφερόμενα, ανακύπτουν νέα ζητή-
ματα, που σχετίζονται ειδικότερα με κινδύνους για τη 
μεταφορά των εμπορευμάτων. Αναφερόμαστε πιο εξει-
δικευμένα σε περιστατικά πυρκαγιών από τη φύση των 
ίδιων των φορτίων, κάτι που βέβαια μπορεί να επεκταθεί 
και στα πλοία που μεταφέρουν τέτοια φορτία. Τα κύρια 
προβλήματα πηγάζουν από τα χαμηλά και ευέλικτα ύψη 
του καταστρώματος, καθιστώντας δυσκολότερη την 
εγκατάσταση πυροσβεστικού εξοπλισμού. Σε ένα πλοίο 
μεταφοράς οχημάτων, με φορτίο που φτάνει έως και τα 
8.000 αυτοκίνητα, που είναι πολύ πυκνά σταθμευμένα, 
οι πυρκαγιές εξαπλώθηκαν γρήγορα από αυτοκίνητο σε 
αυτοκίνητο, μερικές φορές κάθετα. Αυτό το περιβάλλον 
αντιπροσωπεύει πολύ υψηλή συγκέντρωση αξιών από τη 
σκοπιά ενός ασφαλιστή. Υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος 
για τα ηλεκτρικά οχήματα από τα οχήματα με κινητήρα 
εσωτερικής καύσης και οι μπαταρίες ιόντων λιθίου γίνο-
νται ασταθείς γύρω στους 60°C. Πάνω από το 60% των 
πυρκαγιών ηλεκτρικών αυτοκινήτων προέρχονται από 
μηχανικά θέματα. Πράγματι, είναι απολύτως απαραίτητο 
να ψύχονται οι μπαταρίες για την αποτροπή της εμφάνισης 
θερμικής φυγής.
Ένα άλλο ζήτημα πρόληψης απώλειας αφορά τις διαρ-
ροές πλαστικών μυκήτων. Τα πλαστικά πέλλετ προπαρα-

γωγής, για να τους δώσουμε την επίσημη ονομασία τους, 
είναι θερμοπλαστικά κατασκευασμένα από πετρέλαιο και 
φυσικό αέριο. Αυτά αποτελούν το δομικό στοιχείο για σχε-
δόν όλα τα πλαστικά προϊόντα.
Οι κατασκευαστές περιλαμβάνουν κορυφαίες πετροχημι-
κές εταιρείες. Το 2021 παρήχθησαν περίπου 367.000.000 
τόνοι μυκήτων, οι οποίοι έπρεπε να μεταφερθούν στους 
χρήστες. Μια συνηθισμένη μέθοδος είναι με εμπορευμα-
τοκιβώτια εφοδιασμένα με πλαστική επένδυση για μετα-
φορά στη θάλασσα. Αναπόφευκτα, άγνωστη αναλογία 
καταλήγει στη θάλασσα, ως αποτέλεσμα περιστατικών 
όπως κακή στοιβασία εμπορευματοκιβωτίων και πυρ-
καγιές. Το χειρότερο πρόσφατο ατύχημα ήταν συνέπεια 
πυρκαγιάς στο πλοίο «X-Press Pearl» (IMO: 9875343) 
στα ανοιχτά της Σρι Λάνκα τον Μάιο του 2021. Μετέφερε 
422 εμπορευματοκιβώτια γεμάτα με μύκητες και οι προ-
σπάθειες καθαρισμού συνεχίζονται για περισσότερο από 
έναν χρόνο αργότερα.
Τέλος, οι πρόσφατες γεωστρατηγικές εξελίξεις έχουν 
δημιουργήσει νέα έκθεση κινδύνων. Αναφερόμαστε ειδι-
κότερα στις επιπτώσεις από την κρίση στην Ουκρανία 
και συγκεκριμένα στην αβεβαιότητα που συνδέεται με τα 
πλοία που έχουν αποκλειστεί στα λιμάνια της Ουκρανίας 
λόγω του πολέμου. Η έκθεση κινδύνου αφορά περισσό-
τερα από πενήντα πλοία μη ουκρανικών συμφερόντων, η 
αξία των οποίων ξεπερνά τα $900 εκατ. Ανάλογα λοιπόν 
με τη διατύπωση του όρου «αποκλεισμού και παρεμπό-
δισης» (blocking and trapping clause), οι ασφαλιστές 
κατά κινδύνων πολέμου ίσως αντιμετωπίσουν απαιτήσεις 
για τεκμαρτές ολικές απώλειες σε περίπτωση που οι πλοι-
οκτήτες έχουν αποστερηθεί της ελεύθερης χρήσης των 
πλοίων τους για συνεχές χρονικό διάστημα έξι μηνών. 
Αυτό βέβαια θα αφορά τα πλοία που δεν τους επετράπη 
να αναχωρήσουν για τη μεταφορά γεωργικών προϊόντων. 
Η όλη κατάσταση είναι σε εξέλιξη και παρουσιάζει ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον. Πάντως, η εντεινόμενη κατάσταση 
στην περιοχή, σε συνδυασμό με την επικείμενη λήξη της 
χρονικής περιόδου για τη μεταφορά σιτηρών, τροφίμων 
και λιπασμάτων, δημιουργεί απροθυμία αποδοχής του κιν-
δύνου «αποκλεισμού και παρεμπόδισης» (blocking and 
trapping clause) από τους Ασφαλιστές κατά Κινδύνων 
Πολέμου σε νέες εργασίες.

5352

 Accred�ted Conformance Assessment Body

The Strateg�c Partner of Cho�ce 

for Th�rd Party Assessment & Cert�f�cat�on

S
C
H
E
M

E

S
C
H
E

M
E

S
C
H

E
M

E

S
C

H
E
M

E S
C
H

E
M

E S
C
H
EME

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

20x7_ISONIKE_ADV.pdf   1   12/5/22   10:46 PM



Οι δράσεις της ναυτιλιακής οικογένειας προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας

ΝΑΥΤΙΛΙΑ & 

ΈΝΩΣΙΣ ΈΛΛΗΝΩΝ ΈΦΌΠΛΙΣΤΩΝ: 
ΠΈΡΑΙΤΈΡΩ ΈΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΌΝ ΤΌΜΈΑ 
ΤΗΣ ΥΓΈΙΑΣ
Η τελετή παράδοσης της δωρεάς είκοσι σύγ-
χρονων και πλήρως εξοπλισμένων ασθενοφό-
ρων οχημάτων προς το ΕΚΑΒ από την Ένωση 
Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), μέσω του φορέα 
συλλογικής κοινωνικής προσφοράς της ναυτιλι-
ακής κοινότητας ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, πραγματοποιή-
θηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2022, παρουσία του 
υπουργού Υγείας, κ. Θάνου Πλεύρη, της αναπλη-
ρώτριας υπουργού Υγείας, κ. Μίνας Γκάγκα, της 
υφυπουργού Υγείας, κ. Ζωής Ράπτη, του προέ-
δρου του ΕΚΑΒ, κ. Νίκου Παπαευσταθίου, και της 
προέδρου της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, κ. 
Μελίνας Τραυλού.
Τα είκοσι προσφερόμενα ασθενοφόρα, που απο-
τελούν μέρος της καθοριστικής πρωτοβουλίας της 
Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών και της ΣΥΝ-Ε-
ΝΩΣΙΣ για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας, είναι σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα, 
τελευταίας τεχνολογίας, αφού διαθέτουν μεταξύ 
άλλων φορείο ηλεκτρικής υποβοήθησης και κάθι-
σμα μεταφοράς ασθενούς μηχανικής υποβοήθη-
σης. Οι συγκεκριμένες βελτιωτικές προσθήκες 
των συγκεκριμένων ασθενοφόρων αναβαθμίζουν 
τις επιχειρησιακές δυνατότητες των διασωστών, 
των νοσηλευτών και των γιατρών του ΕΚΑΒ, 
καθώς ελαχιστοποιούν την καταπόνησή τους κατά 
τη διάρκεια του σημαντικού έργου τους για την 
παροχή Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντί-
δας στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς.
Ο υπουργός Υγείας, κ. Θάνος Πλεύρης, χαιρέ-
τισε τη δωρεά σημειώνοντας: «Η προσφορά της 
Ενώσεως Ελλήνων εφοπλιστών είναι πολύ σημα-
ντική για την ενίσχυση του ΕΚΑΒ. Με τα είκοσι 
υπερσύγχρονα ασθενοφόρα οι διασώστες μας 
θα μπορούν να υλοποιούν πλήρως το έργο τους. 
Γενικότερα θέλουμε να στηρίξουμε το έργο του 
ΕΚΑΒ. Είναι η πρώτη επαφή με τον ασθενή και 

είναι πολύ σημαντικό για την όλη λειτουργία του 
εθνικού συστήματος υγείας και συνεπώς η Ένωση 
Εφοπλιστών διαχρονικά είναι αρωγός μας στη 
στήριξη του ΕΣΥ».
Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ενώσεως 
Ελλήνων Εφοπλιστών και της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, 
κ. Μελίνα Τραυλού, επισήμανε: «Θα ήθελα να 
ευχαριστήσω δημόσια, ως Ελληνίδα πολίτης, 
τις γυναίκες και τους άνδρες που εργάζονται σε 
όλες τις βαθμίδες του ΕΚΑΒ. Ένα “ευχαριστώ” 
από καρδιάς σε όλες και όλους σας, που είστε 
στην πρώτη γραμμή και έρχεστε αντιμέτωποι με 
τον ανθρώπινο πόνο, με την αγωνία για την υγεία 
μας, για την ίδια μας τη ζωή. Εσείς είστε η πρώτη 
επαφή στην ανάγκη. Η αμεσότητα και η φροντίδα 
σας μπορούν να αλλάξουν τα πάντα. Δίνετε μάχη 

με τον χρόνο. Η καθημερινότητά σας είναι μια 
διαρκής διαχείριση κρίσης για την ίδια τη ζωή. Το 
έργο σας μας αγγίζει όλους, σε κάθε γωνιά της 
πατρίδας μας. Για εμάς, τον ελληνικό εφοπλισμό, 
τόσο συλλογικά, μέσω της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, όσο και 
ατομικά, η στήριξη του εθνικού μας συστήματος 
υγείας είναι διαχρονική, ουσιαστική και συνεπής. 
Είναι προτεραιότητά μας. Ήμασταν, είμαστε και 
θα είμαστε δίπλα σας».

ΤΌ ΥΠΈΡΣΥΓΧΡΌΝΌ VECTRA WB360 ΣΤΌ 
ΝΌΣΌΚΌΜΈΙΌ «ΑΝΔΡΈΑΣ ΣΥΓΓΡΌΣ», ΜΈ 
ΔΩΡΈΑ ΤΌΥ ΙΔΡΥΜΑΤΌΣ ΩΝΑΣΗ
Από την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα 
προστέθηκε στις λίγες χώρες παγκοσμίως οι 
οποίες διαθέτουν το τελευταίας τεχνολογίας 
μηχάνημα VECTRA WB360 στη μάχη κατά των 
δερματικών νόσων και, κυρίως, κατά του καρκί-
νου του δέρματος. Το μηχάνημα, που αποτελεί 
αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση στο 
νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός», παρουσιάστηκε 
σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο 
αμφιθέατρο του νοσοκομείου την ίδια ημέρα.
Η δωρεά του μηχανήματος VECTRA WB360 
έρχεται σε συνέχεια της συνολικής ανακατα-
σκευής του Κέντρου Μελανώματος και Καρκί-
νου Δέρματος, η οποία ολοκληρώθηκε το 2018 
με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση. Στο 
νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός» δημιουργή-
θηκε ένας σύγχρονος και λειτουργικός χώρος, 
ο οποίος υποδέχεται καθημερινά περισσότερους 
από 40 ασθενείς με δερματο-ογκολογικές παθή-
σεις, επιτελώντας ένα σημαντικό έργο απέναντι 
σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη νόσο, που εξε-
λίσσεται σε σύγχρονη μάστιγα: από το νοσοκο-
μείο «Ανδρέας Συγγρός» και μόνο, κάθε χρόνο 
διαγιγνώσκονται περίπου 1.000 νέα κρούσματα 
μελανώματος και καρκίνου του δέρματος, γεγο-
νός που μεταφράζεται σε επείγουσα κατάσταση 
δημόσιας υγείας. 

Το νέο κέντρο, με εμβαδόν 250 τ.μ. (τριπλάσιο 
από εκείνο του προηγούμενου χώρου), διαθέτει 
τέσσερα εξεταστήρια, χώρο μικροεπεμβάσεων, 
χώρο προσωπικού, καθώς και αίθουσα βιβλιο-
θήκης, διασκέψεων και συνεντεύξεων ασθενών. 
Το σπουδαίο αυτό έργο του κέντρου έρχεται να 
θωρακίσει το VECTRA WB360, το οποίο αποτελεί 
συνώνυμο της ιατρικής καινοτομίας και της έρευ-
νας στον τομέα της δερματολογίας.

VAMVAKOU INCUBATOR: ΤΌ ΙΔΡΥΜΑ 
ΣΤΑΥΡΌΣ ΝΙΑΡΧΌΣ ΥΠΌΣΤΗΡΙΖΈΙ  
ΤΗ ΔΗΜΙΌΥΡΓΙΑ ΈΠΙΧΈΙΡΗΣΈΩΝ  
ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΌΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Η Vamvakou Revival ιδρύθηκε το 2018, με σκοπό 
την πλήρη αναζωογόνηση του χωριού της Βαμβα-
κούς Λακωνίας, από μια ομάδα νέων με καταγωγή 
και ισχυρούς δεσμούς με το χωριό, έχοντας την 
ηθική και οικονομική υποστήριξη από το Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Οι δύο οργανισμοί μοι-

ΕΥΠΟΙΙΑ
Επιμέλεια: Παναγιώτης Κόρακας
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ράζονται τα τελευταία χρόνια το κοινό όραμα 
της αναβίωσης της Βαμβακούς, με εφόδια την 
ιστορία, το ανθρώπινο κεφάλαιο και τον φυσικό 
πλούτο της περιοχής.
Στο πλαίσιο αυτό, η Vamvakou Revival έχει δημι-
ουργήσει τον Vamvakou Incubator, έναν κοινό 
συνεργατικό χώρο ανάπτυξης ιδεών, που φέρνει 
κοντά ανθρώπους με όραμα για την αναβίωση 
και την αναζωογόνηση της ελληνικής υπαίθρου, 
οι οποίοι ονειρεύονται να χτίσουν το δικό τους 
μέλλον μέσα από την υλοποίηση της δικής τους 
επιχειρηματικής βιώσιμης ιδέας.
Έτσι, ένα νέο επιχειρηματικό κέντρο έρχεται στο 
μικρό χωριό της Βαμβακούς, στο πλαίσιο της 
προσπάθειας αναβίωσης του τόπου. Πιο συγκε-
κριμένα, η Vamvakou Revival καλεί ανθρώπους 
με ιδέες και όραμα, ενδιαφερόμενες νεοφυείς 
επιχειρήσεις (start-ups) αλλά και επιχειρηματι-
κές ομάδες να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή 
τους στον πρώτο κύκλο του προγράμματος, ο 
οποίος στοχεύει στην υποστήριξη δέκα σχημά-
των: πέντε επιχειρήσεων που θα εγκατασταθούν 
στη Βαμβακού και πέντε ομάδων ή υποψήφιων 
επιχειρηματιών με έδρα ευρύτερα στην Περιφέ-
ρεια Πελοποννήσου. Οι αιτήσεις άνοιξαν στις 10 
Οκτωβρίου 2022 και θα διαρκέσουν δύο μήνες. 

«ΑΣΠΙΔΑ» ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ ΜΑΣ: 
ΈΝΙΣΧΥΣΗ ΤΌΥ ΠΥΡΌΣΒΈΣΤΙΚΌΥ 
ΣΩΜΑΤΌΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΈΘΈΛΌΝΤΩΝ 
ΔΑΣΌΠΡΌΣΤΑΣΙΑΣ 
Το πρόγραμμα «Υποστήριξη Ομάδων Δασοπυ-
ροπροστασίας (2022-2024)», που ξεκίνησε τον 
Απρίλιο του 2022, ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο 
εκπαιδευτικών εργαστηρίων, στον οποίο συμ-
μετείχαν 53 εθελοντικές ομάδες από διάφορες 
περιοχές της χώρας.
Η πρωτοβουλία πνοής για την προστασία των 
δασών μας, που υλοποιείται από το ΜΚΣ Δεσμός, 
το WWF Ελλάς και το HIGGS (Higher Incubator 
Giving Growth & Sustainability), με τη στήριξη 

του Ιδρύματος Αθηνάς Ι. Μαρτίνου, του Κοινω-
φελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και της Εθνι-
κής Τράπεζας, έχει ως στόχο την κατάρτιση, την 
ενδυνάμωση και την ενίσχυση των εθελοντικών 
ομάδων δασοπυροπροστασίας. Παράλληλα, και 
ύστερα από αξιολόγηση, επιλέχθηκαν οι πρώτες 
21 εθελοντικές ομάδες που θα λάβουν ενίσχυση 
με υλικό εξοπλισμό.
Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, το WWF 
Ελλάς ακολούθησε μια δοκιμασμένη μεθοδο-
λογία, μέσα από ερωτηματολόγια, προσωπικές 
συνεντεύξεις αλλά και 24 επιτόπιες επισκέψεις, 
προκειμένου να κατανοήσει το εύρος των δρά-
σεων των εθελοντικών ομάδων και τις δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουν κατά περιπτώσεις λόγω της 
γεωγραφικής τους απομόνωσης, καθώς και να 
αποτυπώσει τις ανάγκες τους σε εξοπλισμό. Βάσει 
συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης, επιλέχθη-
καν οι πρώτες 21 ομάδες, από τις συνολικά 50, 
που θα ενισχυθούν σε υλικό εξοπλισμό υψηλών 
προδιαγραφών.
Στη δεύτερη φάση του προγράμματος, η οποία 
έχει ήδη ξεκινήσει, επιπλέον 29 εθελοντικές ομά-
δες θα έχουν τη δυνατότητα να ενισχυθούν με 
υλικό εξοπλισμό ώστε να συνεχίσουν το πολύτιμο 
έργο τους. 
Οι εθελοντικές ομάδες δασοπυροπροστασίας βρί-
σκονται διαρκώς στην πρώτη γραμμή των δασικών 
πυρκαγιών, συνεισφέροντας καίρια στο έργο των 
αρμόδιων κρατικών φορέων. Γι’ αυτό η ενίσχυσή 
τους σε εφόδια, εξοπλισμό και τεχνογνωσία είναι 
απαραίτητη, προκειμένου να συνεχίσουν να αποτε-
λούν έναν κρίσιμο κρίκο του εθνικού συστήματος 
δασοπυροπροστασίας.
Στο ίδιο πλαίσιο και σε συνέχεια της στήριξής 
τους σε δράσεις και πρωτοβουλίες που αφορούν 
την προστασία των δασών στη χώρα, το Κοινω-
φελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και η Ελληνική 
Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) δέχτηκαν τις ευχαριστίες 
από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτι-
κής Προστασίας, σε μια λιτή τελετή που έλαβε 
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χώρα στις 24 Σεπτεμβρίου 2022 στην Αεροπορική 
Βάση Δεκέλειας. Πιο συγκεκριμένα, οι σημαντι-
κές δωρεές που πραγματοποιήθηκαν προς το 
Πυροσβεστικό Σώμα, για τη μίσθωση τεσσάρων 
πυροσβεστικών αεροσκαφών Air-Tractor, υπήρ-
ξαν καταλυτικές για την προστασία των ελληνικών 
δασών κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Επιπλέον, 
χάρη στη χρηματοδότηση της ΕΕΤ και του Κοι-
νωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, φέτος για 
πρώτη φορά έγινε χρήση επιβραδυντικού υγρού 
από το Πυροσβεστικό Σώμα για την αντιμετώπιση 
δασικών πυρκαγιών με ειδική εγκατάσταση ανά-
μειξης στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας. 

ΈΞΌΠΛΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΈΣ ΓΙΌΡΤΈΣ 
ΑΠΌ ΤΗΝ «ΑΝΑ-ΠΝΌΗ» ΣΤΗ ΒΌΡΈΙΑ 
ΈΥΒΌΙΑ 
Το πρόγραμμα του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκα-
ρίδη «ΑΝΑ-ΠΝΟΗ», για τη στήριξη των περιοχών 
που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 
του 2021, βρέθηκε για μία ακόμα φορά κοντά 
στους κατοίκους της Βόρειας Εύβοιας και κυρίως 
κοντά στα παιδιά. 
Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου, ομάδα του Ιδρύμα-
τος Αικατερίνης Λασκαρίδη επισκέφτηκε τον Δήμο 
Λίμνης-Μαντουδίου-Αγίας Άννας και τον Δήμο 
Ιστιαίας-Αιδηψού. Ανταποκρινόμενοι σε αιτήματα 
που έχουν καταγραφεί στις συνεχείς επισκέψεις 
που πραγματοποιούνται στην περιοχή, προσφέρ-
θηκαν έντεκα τόνοι ζωοτροφών για την κάλυψη 
των αυξημένων αναγκών των κτηνοτρόφων. Υλο-
τόμοι και δασεργάτες παρέλαβαν αλυσοπρίονα 
και άλλα χρήσιμα εργαλεία για να προετοιμαστούν 
για τις δύσκολες ημέρες του χειμώνα. Επιπλέον, 
παραδόθηκε νέος υλικοτεχνικός εξοπλισμός σε 
σχολεία αυτών των περιοχών. Ιδιαίτερη μέριμνα 
υπήρξε για την παροχή στήριξης σε φοιτητές από 
την περιοχή της Κοκκινομηλιάς, που σπουδάζουν 
μακριά από τον τόπο τους.  
Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, όπως είχε 
προαναγγείλει, οργάνωσε δύο μεγάλες γιορτές 
με εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότη-
τες, προσφέροντας στα παιδιά των δήμων στιγμές 
χαράς και ξεγνοιασιάς. Τη Δευτέρα 26 Σεπτεμ-
βρίου πραγματοποιήθηκε γιορτή στην κεντρική 
πλατεία των Κεχριών, με δραστηριότητες από 
τους La petite marguerite, Ονειροδρόμιο και 
Imaginary Rooms, η οποία έκλεισε με τραγούδια 
από τους Burger Project. Αντίστοιχα, την Τρίτη 
27 Σεπτεμβρίου, τα παιδιά των περιοχών του 
Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού διασκέδασαν και αυτά, 
με τη σειρά τους, στην κεντρική πλατεία Ιστι-
αίας. Οι δράσεις αυτές αποτέλεσαν τη συνέχεια 
της πολύ μεγάλης δωρεάς υλικοτεχνικού εξο-
πλισμού, τον οποίο πρόσφερε η «ΑΝΑ-ΠΝΟΗ» 
στα σχολεία της Βόρειας Εύβοιας, ενώ το προ-
σεχές διάστημα το Ίδρυμα θα πραγματοποιήσει 

δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα σε όλα τα 
σχολεία της Βόρειας Εύβοιας και της Αρχαίας 
Ολυμπίας.

ΥΠΌΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ THENAMARIS 
ΣΤΌ ΜΗ ΚΈΡΔΌΣΚΌΠΙΚΌ ΣΩΜΑΤΈΙΌ 
«ΔΈΣΜΌΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΝΙΣΧΥΣΗ ΤΡΙΩΝ 
ΝΌΣΌΚΌΜΈΙΩΝ
Όπως ανακοινώθηκε από τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης του «Δεσμού», το Μη κερδοσκοπικό 
Σωματείο, χάρη στην ευγενική υποστήριξη της 
Thenamaris, παρείχε ιατρικό εξοπλισμό που 
καλύπτει σημαντικές υπηρεσίες φροντίδας, 
πρόληψης και εξυπηρέτησης ασθενών σε τρία 
από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Αθήνας. Πιο 
συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε η δωρεά:
• Ενός φορητού ακτινολογικού μηχανήματος 

για την 7η Πνευμονολογική Κλινική του Γενι-
κού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος 
«Η Σωτηρία», που έχει τη δυνατότητα να 
καλύπτει ανάγκες 180 ασθενών την ημέρα. 

• Πέντε εξωτερικών βηματοδοτών για την 
Κλινική Εντατικής Θεραπείας του Γ. Ν. 
Ευαγγελισμός, που καλύπτει τις ανάγκες 
80 ασθενών τον χρόνο.

• Ενός φορητού έγχρωμου υπερηχοτομο-
γράφου για την Καρδιολογική Κλινική του 
Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, ικανού να 
καλύψει τις ανάγκες 3.000 ασθενών τον 
χρόνο. 

XOΡΗΓΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΈΤΑΙΡΈΙΑΣ 
BERNHARD SCHULTE SHIPMANAGEMENT 
(HELLAS) SPLLC ΠΑΡΚΌ ΣΤΌΝ ΔΗΜΌ 
ΖΩΓΡΑΦΌΥ
Ένα ακόμα νέο, σύγχρονο πάρκο μεταξύ των οδών 
Δάφνης και Διστόμου παραδόθηκε στους πολίτες 
του Ζωγράφου, μετά την τελετή εγκαινίων που 
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022.
Η ανάπλαση του πάρκου έγινε με δωρεά από 
τη ναυτιλιακή εταιρεία Bernhard Schulte 
Shipmanagement (Hellas) SPLLC, υπό την επί-
βλεψη των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζωγρά-
φου, αναβαθμίζοντας αισθητά και λειτουργικά τη 
συγκεκριμένη γειτονιά. Το νέο πάρκο έχει εξο-
πλιστεί με νέα καθίσματα για την ανάπαυση των 
επισκεπτών του καθώς επίσης με φυτά και δέντρα, 
τα οποία προσφέρουν φυσική σκίαση για την πιο 
ευχάριστη παραμονή μέσα στο πάρκο.
Η HR Director της εταιρείας Bernhard Schulte 
Shipmanagement (Hellas) SPLLC, Έλενα Παντα-
ζίδου, δήλωσε από την πλευρά της: «Αυτό το 
πάρκο είναι η αρχή σε πολλά έργα που θέλουμε 
να πραγματοποιήσουμε σε όλες τις χώρες όπου 
έχουμε γραφεία. Είναι το πρώτο πάρκο που ετοι-
μάσαμε και πραγματικά χαίρομαι που ο κόσμος 
έχει αρχίσει να το χρησιμοποιεί». 
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Τι σας ενέπνευσε στην 
ίδρυση της locus ath-
ens το 2004; 

H locus athens ιδρύθηκε το 
2004 μαζί με τη συνάδελφο 
Σοφία Τουρνικιώτη, για να ερευ-
νήσουμε, μέσω καλλιτεχνικών 
δράσεων, εκθέσεων και νέων 
καλλιτεχνικών παραγωγών, τον 
δημόσιο χώρο της Αθήνας, ένα 
μεταβαλλόμενο τοπίο με ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον και προκλήσεις. 
Η αφοσίωσή μας στον δημόσιο 
χώρο της πόλης μετατράπηκε με 
τα χρόνια σε ενδιαφέρον για τα 
κοινά και τις κοινωνικές προε-
κτάσεις του «δημοσίου». Πώς 
δηλαδή, μέσα από ένα καλλι-
τεχνικό πρίσμα, μπορούμε να 
μιλήσουμε για σημαντικά κοι-
νωνικά ζητήματα; Πώς, μέσω 
της τέχνης, μπορούμε να συμ-
μετάσχουμε και να μιλήσουμε 
για τα κοινά;

Πώς έχετε βιώσει την 
εξέλιξη της  locus εν 
μέσω σημαντικών 
κοινωνικών εξελίξεων 
στη χώρα και πώς 
βλέπετε να εξελίσσε-
ται ο οργανισμός τα 
επόμενα χρόνια;

Μετά από μια επιτυχημένη 
πορεία εκθέσεων σε ιστορικά 
κτίρια και χώρους της Αθήνας 
(ΟΛΠ, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, 
Γραφεία Δοξιάδη, κ.λπ.), βασι-
σμένων σε παραγωγές καλλιτε-
χνών/-ιδων μέσα από ενδελεχή 
έρευνα, ενίοτε πολιτική, κοινω-
νική ή και αρχιτεκτονική, και 
έχοντας συμπεράνει πως απα-
ντήσαμε στα αρχικά ερευνητικά 
ερωτήματά μας σχετικά με τον 
δημόσιο χώρο της Αθήνας, απο-
φασίσαμε να ανοίξουμε το 2019 
τον δικό μας χώρο απέναντι σε 
μια νέα και –ακόμα και τώρα–  
επίκαιρη πρόκληση, αυτή της 
βιωσιμότητας. Ο Tavros ξεκίνησε 
ως ένα project space, αλλά δεν 
έχει ορισμένη ημερομηνία λήξης. 
Σκοπεύουμε να λειτουργήσει 
όσο το δυνατόν περισσότερο ως 
ένας ανοιχτός, φιλόξενος χώρος, 

που έχει το θάρρος μέσα από 
ένα πρόγραμμα εκθέσεων, δρά-
σεων, συζητήσεων, προβολών 
και εκπαιδευτικών εργαστηρίων 
να καταπιάνεται με θέματα όπως 
αυτά της κλιματικής και ανθρω-
πιστικής κρίσης.

Η περιοχή του Ταύ-
ρου έχει έντονα στοι-
χεία βιομηχανικής 
ανάπτυξης εν μέσω 
του αστικού ιστού 
της Αθήνας, αλλά και 
σημαντική σύνδεση με 
την εγκατάσταση των 
Μικρασιατών προσφύ-
γων μετά το 1922. Τι 
συνέβαλε στην από-
φαση να εγκαινιάσετε 
τον χώρο τέχνης και 
πολιτισμού Tavros στη 
συγκεκριμένη περι-
οχή;

O Ταύρος είναι μια περιοχή με 
ιδιαιτερότητες, πρόκειται για ένα 

κέντρο άκεντρο, με διαφορετι-
κούς τρόπους αξιοποίησης της 
γης – σε ορισμένα σημεία της 
περιοχής η δόμηση είναι χαμηλή, 
υπάρχει πράσινο και μια γλυκιά 
αίσθηση γειτονιάς, σε άλλα 
σημεία συναντά κανείς έντονα 
στοιχεία βιομηχανικής ανάπτυ-
ξης, αλλού προσφυγικά κτίρια, 
αλλά και αδόμητους χώρους. 
Ο Ταύρος είναι μια πόλη προ-
σφύγων και προσφυγισσών, που 
έφτασαν αρχικά από τη Μικρά 
Ασία και μετέπειτα από τον 
Πόντο, την Ανατολική Ευρώπη το 
Μαρόκο και το Παντζάμπ. Είναι 
αισθητή η αλληλεγγύη στις κοι-
νότητες που ζουν και εργάζονται 
εδώ, παρ’ όλες τις δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουν. 
Ανοίξαμε τον χώρο μας εδώ για 
πολλούς λόγους. Αρχικά, είναι 
ευχάριστο να εργάζεσαι στην 
περιοχή. Επικρατεί μια ηρε-
μία, και ας βρισκόμαστε μόνο 
λίγα λεπτά από το χάος του 

Η ΘΑΛΑΣΣΑ 
ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑ  
ΝΑ ΓΕΝΝΑΕΙ  
ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ

Με αφορμή την επικείμενη έκθεση The Sea Around Us, που θα φιλοξενηθεί στον χώρο τέχνης 
και πολιτισμού Tavros, η κ. Μαρία-Θάλεια Καρρά μιλάει για τη σύνθετη σχέση του ανθρώπου 
με τη θάλασσα αλλά και για τον γόνιμο διάλογο μεταξύ καλλιτεχνικών πρακτικών και πόλης.

Συνέντευξη της  
Μαρίας-Θάλειας Καρρά,  
ιδρύτριας και επιμελήτριας του  
χώρου τέχνης και πολιτισμού 
Tavros, στον Παναγιώτη Κόρακα

Ö
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κέντρου της Αθήνας. Ο χώρος 
μας φιλοδοξεί να οικοδομήσει 
σχέσεις εμπιστοσύνης με τους/
τις κατοίκους της περιοχής, να 
προσφέρει –όπως ήδη κάνει 
άλλωστε– δωρεάν δράσεις και 
εκπαιδευτικά προγράμματα στην 
κοινότητα και στα σχολεία της 
γειτονιάς, ώστε να υπάρξει ένας 
γόνιμος διάλογος μεταξύ καλλι-
τεχνικών πρακτικών και πόλης. 

Τι περιλαμβάνει το 
πολυεπίπεδο πρό-
γραμμα της έκθεσης 
The  Sea  Around  Us; 
Ποιο ευελπιστείτε να 
είναι το βασικό κοινό 
της πρωτοβουλίας 
σας αυτής;

O τίτλος της έκθεσης, The Sea 
Around Us, προέρχεται από το 
ομώνυμο βιβλίο της πρωτοπό-
ρου θαλάσσιας βιολόγου Rachel 
Carson. To βιβλίο της συνδυάζει 
την επιστημονική έρευνα με μια 
ποιητική ανάγνωση της θάλασ-
σας. Η ίδια αργότερα έγραψε 
το Silent Spring, που θεωρείται 
το πρώτο βιβλίο που κρούει τον 
κώδωνα κινδύνου για το περι-
βάλλον. Σκεφτείτε μόνο πως 
γράφτηκε το 1962. 
Η έκθεσή μας είναι το αποτέ-
λεσμα πολλών συνεργασιών και 
αποτελείται από τρία βασικά 
κεφάλαια – ένα αρχείο που εξε-
τάζει την επιρροή των Ελλήνων 
εμπόρων στα λιμάνια της Μασ-
σαλίας και της Οδησσού τον 19ο 
αιώνα, έργα σύγχρονης τέχνης 
που αφηγούνται την εργασία, 
τον μόχθο και τα όνειρα των 
εργατών και των ναυτικών της 
θάλασσας, καθώς και μια σειρά 
από προβολές που μας ταξιδεύ-
ουν σε λιμάνια σε όλο τον κόσμο. 
Επιπλέον, και παράλληλα με την 
έκθεση, θα φιλοξενήσουμε διά-
φορες συζητήσεις και παρουσι-
άσεις στον χώρο και θα τρέχουν 
εκπαιδευτικά προγράμματα σε 
σχολεία της γειτονιάς.
Συνολικά η έκθεση είναι μια 
πρόσκληση στους/στις επισκέ-
πτες/-τριές της να αφουγκρα-

στούν την πολυεπίπεδη σχέση 
μας με τον κύκλο ζωής της 
θάλασσας, των καραβιών που 
ατέρμονα τη διασχίζουν και των 
ανθρώπων των οποίων η ζωή 
εξαρτάται από τη σκληρή εργα-
σία από λιμάνι σε λιμάνι. 

Η θάλασσα αποτελεί 
σημαντικό κομμάτι 
της ελληνικής κουλ-
τούρας διαχρονικά. 
Πόσο σημαντικό είναι 
στη σύγχρονη εποχή 
να εξερευνούμε 
περισσότερες πτυχές 
αυτής της σύνθετης 
σχέσης των Ελλήνων με 
το θαλασσινό στοιχείο;

Έχει ενδιαφέρον να κοιτά-
ζει κανείς τη σχέση μας με τη 
θάλασσα ακριβώς γιατί συμπυ-
κνώνει τόσα δυνατά συναισθή-
ματα. Μας περιβάλλει και, κοιτά-
ζοντάς τη σαν κάτι που βρίσκεται 
γύρω από εμάς, μέσα από αυτή 
την ανθρωποκεντρική σκοπιά, τη 
θεωρούμε σχεδόν δεδομένη. 
Είναι ένας ορίζοντας ανακούφι-
σης, αλλά και το σημείο όπου 
έχουν βρει τον θάνατο πολ-
λοί/-ές πρόσφυγες/-ισσες τα 
τελευταία χρόνια. Είναι ένας 
τόπος που χωρίζει και ενώνει, 
είναι σύνορο, είναι ένας γεω-
γραφικός χώρος που έχει τη 
δική του νομοθεσία και κανό-
νες, αλλά, ό,τι και να είναι, τελικά 
ποτέ δεν σταματά να γεννάει την 
ελπίδα. 
Κοιτάξτε μόνο το έργο των ανώ-
νυμων ζωγράφων που ενώνει ο 
καλλιτέχνης Ευτύχης Πατσουρά-
κης στην έκθεση: δημιουργούν 
έναν κοινό ορίζοντα μέσα από 
πίνακες που κοιτάζουν προς 
τα έξω. Ποια άραγε να ήταν η 
σχέση αυτών των ανθρώπων με 
τη θάλασσα; 
Σε μια εποχή πολλών προκλή-
σεων, είναι αδύνατον να μην 
επαναπροσδιορίσουμε και τη 
σχέση μας με τη θάλασσα ως 
έναν διαχρονικά κοινό τόπο των 
ανθρώπινων πόθων και παθών.

* Η έκθεση The Sea Around Us θα διαρκέσει από τις 14 
Οκτωβρίου 2022 έως τις 28 Ιανουαρίου 2023 και υποστηρίζε-
ται από το Make or Break Foundation, το Ίδρυμα Αικατερίνης 
Λασκαρίδη, την Chios Navigation Ltd, το Ίδρυμα Αντώνιος 
Ε. Κομνηνός, την Byzantine Maritime, το Ελληνικό Ίδρυμα 
Έρευνας & Καινοτομίας, το κτήμα Κοκοτού και την κ. Ιωάννα 
Προκοπίου.

 

Η θάλασσα είναι ένας τόπος 
που χωρίζει και ενώνει, 
είναι σύνορο, είναι ένας 
γεωγραφικός χώρος που έχει 
τη δική του νομοθεσία και 
κανόνες, αλλά, ό,τι και  
να είναι, τελικά ποτέ  
δεν σταματά να γεννάει  

την ελπίδα.
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¾ ¾ Compact design solution 
¾ ¾ High efficiency     
¾ ¾ Flexible and Expandable 
¾ ¾ Cost effective   
¾ ¾ Close Approach Temperature 
¾ ¾ Easy maintenance 
¾ ¾ Small footprint
¾ ¾ Superior clip-on gasket design
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ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ
Oι καταιγιστικές εξελίξεις στον κλάδο της ενέρ-
γειας, σε συνδυασμό με τους γεωπολιτικούς τριγ-
μούς που απασχολούν την παγκόσμια οικονομία το 
τελευταίο έτος, έχουν ταράξει συθέμελα τις ναυτι-
λιακές αγορές, και δη αυτή των δεξαμενόπλοιων.  
Καθώς οι οικονομικές και πολιτικές αποφάσεις 
κυρίως οδηγούν στην πλήρη αναδιαμόρφωση 
του παγκόσμιου χάρτη θαλάσσιων ροών πετρε-
λαίου, οι προκλήσεις που αναδύονται αλλά και οι 
αστάθμητοι παράγοντες που παραμένουν προκα-
λούν μεγάλη ανησυχία και συνάμα δημιουργούν 
ευκαιρίες για τη ναυτιλία την επόμενη ημέρα.  
Τα Ναυτικά Χρονικά, στις σελίδες που ακολου-
θούν, επιχειρούν να σκιαγραφήσουν τις προοπτι-
κές της αγοράς εν μέσω εύθραυστων ισορροπιών 
σε οικονομικό, πολιτικό και ενεργειακό επίπεδο.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ             ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΣΕ 
ΕΝΑ ΕΥΘΡΑΥΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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του καπτ. Κώστα Κανελλόπουλου,  
Managing Director της Nereus Shipping S.A.

Πόσο εύθραυστες είναι οι ισορροπίες 
στη ζήτηση των πλοίων μεταφοράς 
αργού πετρελαίου, δεδομένων των 
συστηματικών επενδύσεων στη Μέση 
Ανατολή για την ανάπτυξη υποδομών 
διύλισης πετρελαίου;

Ο παγκόσμιος χάρτης διύλισης του 
αργού πετρελαίου επανασχεδιάζε-
ται. Το αργό πετρέλαιο μετακινεί-
ται προς την Ασία, καθώς τόσο η 
Ευρώπη και περισσότερο η Βόρεια 
Αμερική το αποφεύγουν. 
Η παγκόσμια διύλιση πετρελαίου 
αναδιαρθρώνεται, αντανακλώ-
ντας τις αλλαγές στα πρότυπα της 
παγκόσμιας ζήτησης και τις περι-
φερειακές πιέσεις από την κλιμα-
τική αλλαγή. Τα γνωστά παραδο-
σιακά διυλιστήρια της Ευρώπης 
και των ΗΠΑ είτε κλείνουν είτε 
μετατρέπονται σε βιοδιυλιστήρια, 
καθώς η διύλιση (downstream) 
έλκεται από τις μεγάλες εγκα-
ταστάσεις της Μέσης Ανατολής 
και της Ασίας. Το αποτύπωμα της 
διύλισης του πετρελαίου από τις 
εγκαταστάσεις της Κίνας πρόκει-
ται να κυριαρχήσει στο τοπίο τα 
επόμενα χρόνια.
Το ανανεώσιμο diesel και η βεν-
ζίνη, το βιοαεροπορικό καύσιμο 

για την τροφοδοσία των αεροσκα-
φών, τα Fuels και τα βιοκαύσιμα 
θα είναι οι βασικοί παράγοντες 
στις ανακατατάξεις-διαφοροποι-
ήσεις, καθοδηγούμενες από την 
υπερβάλλουσα χωρητικότητα και 
την απανθρακοποίηση. Το «τρίτο 
κύμα» εξορθολογισμού στη διύ-
λιση είναι εμφανές σε όλο τον 
Βόρειο Ατλαντικό, με δεκαπέντε 
διυλιστήρια πετρελαίου να κλεί-
νουν ή να μετατρέπονται. 
Πάνω από 7 εκατ. βαρέλια πετρε-
λαίου την ημέρα προγραμματίζεται 
να προστεθούν στη δυνατότητα 
διύλισης Ασίας και Μέσης Ανατο-
λής τα επόμενα πέντε χρόνια.
Η Κίνα και η Ινδία ηγούνται των 
επεκτάσεων στις υποδομές διύ-
λισης, παρά τις προκληθείσες 
καθυστερήσεις λόγω Covid-19. Η 
αύξηση της ζήτησης πετροχημι-
κών θα προωθήσει και θα τονώσει 
την ανάπτυξή τους. 
Η παγκόσμια δυναμικότητα διύ-
λισης αυξήθηκε κατά 500.000 
βαρέλια ημερησίως τον Ιούνιο του 
2022, φτάνοντας τα 79,2 εκατ. b/d.
Τόσο οι αρκετές διακοπές λειτουρ-
γίας των διυλιστηρίων παγκοσμίως 
όσο και η περιορισμένη πλεονά-

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ / ΑΠΟΨΕΙΣ

Γράφημα 1 Η παγκόσμια αγορά 
διύλισης πετρελαίου – Ο ρυθμός ανάπτυξης  
ανά περιοχή (2022-2027) 

High

Medium

Low

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ 
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ

ζουσα χωρητικότητα εκτός Κίνας είχαν ως 
αποτέλεσμα η προσφορά να μην καταφέρει να 
συμβαδίσει με την εποχική αύξηση της ζήτησης. 
Στις ΗΠΑ, οι Αρχές ασκούν πιέσεις για 
αύξηση της διύλισης, ώστε να καλυφθεί η 
εγχώρια ζήτηση και να μειωθούν οι τιμές 
των καυσίμων, το δε περίσσευμα να διατεθεί 
στις εξαγωγικές αγορές της Ευρώπης και της 
Λατινικής Αμερικής. 
Η Μέση Ανατολή θα συμβάλει τα μέγιστα 
στην αύξηση της παραγωγικής ικανότητας των 
διυλιστηρίων φέτος, προσθέτοντας 753.000 
b/d και επιπλέον 431.000 b/d το 2023.
Το διυλιστήριο Al Zour στο Κουβέιτ είναι αυτό 
που συνεισφέρει σημαντικά στην αύξηση, 
καθώς ξεκίνησε να λειτουργεί τον Ιούνιο του 
2022, με αναμενόμενη δυναμικότητα διύλισης 
615.000 b/d. 
Η Ινδία επίσης αναμένεται να αναδειχθεί σε 
σημαντικό παίκτη στον χώρο της διύλισης, 
καθώς η κυβέρνηση συνεχίζει να επενδύει σε 
εγχώρια έργα υποδομής, ενώ ταυτόχρονα θα 
συνεχίζει να ωφελείται (έστω βραχυπρόθε-
σμα) από την εισαγωγή του φθηνού ρωσικού 
αργού πετρελαίου. 
Για το 2023, η σημαντικότερη αναμενό-
μενη προσθήκη είναι αυτή του διυλιστηρίου 
Dangote στη δυτική Αφρική, που θα τεθεί σε 
πλήρη λειτουργία με δυναμικότητα 650.000 

b/d (αναμένεται να λειτουργήσει από το 2019). 
Αυτό θα επηρεάσει αρνητικά τις σημαντικές 
εξαγωγές αργού πετρελαίου από την περιοχή, 
από την άλλη όμως (ίσως πιο σημαντικό) θα 
μειώσει δυνητικά την ton-mile ζήτηση προϊ-
όντων διύλισης από το 2023 και μετά. 
Το διυλιστήριο Dangote θα έχει δείκτη συν-
θετότητας Nelson 10,5, που σημαίνει ότι θα 
είναι αποδοτικότερος από τα περισσότερα 
διυλιστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών (μέσος 
όρος δείκτη 9,5) ή της Ευρώπης (μέσος όρος 
δείκτη 6,5).
(Το μεγαλύτερο διυλιστήριο του κόσμου, το 
διυλιστήριο Jamnagar στην Ινδία, έχει δείκτη 
συνθετότητας 21,1!)
Το σύνολο του εισαγόμενου παγκοσμίως 
αργού πετρελαίου προς διύλιση από τα διυ-
λιστήρια αναμένεται να κυμανθεί λίγο πάνω 
από 80 εκατ. b/d για το 2022, με τη μεγαλύ-
τερη αύξηση να παρατηρείται στις περιοχές 
ανατολικά του Σουέζ. 
Αυτή η τάση αναμένεται να συνεχιστεί και 
στο μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δύση 
θα εντείνει τις προσπάθειες για μείωση των 
ανθρακούχων εκπομπών τα επόμενα χρόνια, 

Πηγή: Mordor Intelligence
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αλλά και λόγω του αυξημένου κόστους χρη-
ματοδότησης και ενέργειας και των χαμηλών 
περιθωρίων διύλισης. 

Βραχυπρόθεσμα, εκτιμάται ότι θα καταγραφεί 
αύξηση των τονομιλίων στην αγορά των δεξαμε-
νόπλοιων, προκειμένου να μεταφερθεί το ρωσικό 
πετρέλαιο στις χώρες της Ασίας. Ποιες είναι οι 
μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις, δεδομένης της εστί-
ασης τόσο της Κίνας όσο και της Ρωσίας στην 
ανάπτυξη χερσαίων εφοδιαστικών αλυσίδων, και 
δη στους αγωγούς; 

Αθροίζοντας τις επιπτώσεις της καθαρής 
ζήτησης δεξαμενόπλοιων λόγω της ανα-
κατανομής του ρωσικού αργού πετρελαίου 
προς την Κίνα και την Ινδία, καθώς και την 
αντικατάσταση του ρωσικού αργού από τα 
ευρωπαϊκά διυλιστήρια, αναμένεται μείωση 
κατά περίπου 300.000 b/d του μεταφερό-
μενου αργού μέσω των αγωγών και περίπου 
72.000 b/d μείωση του μεταφερόμενου μέσω 
θαλάσσης. Δηλαδή, αναμένεται μια συνολική 
απομάκρυνση περίπου 373.000 b/d αργού 

πετρελαίου από τα διυλιστήρια του δυτικού 
κόσμου. 
Η μεγαλύτερη συρρίκνωση του μεταφερό-
μενου όγκου πετρελαίου με VLCC από τη 
Δύση προς την Ανατολή θα προκύψει από 
την αυξανόμενη όρεξη για εισαγωγή ρωσι-
κού αργού πετρελαίου από την Κίνα και την 
Ινδία. Ο καθαρός αντίκτυπος ζήτησης VLCC 
για ταξίδια προς Κίνα και Ινδία αναμένεται 
να φτάσει -0,71 εκατ. b/d ή -0,56 εκατ. b/d 
αντίστοιχα. Από την άλλη πλευρά, η ζήτηση 
μεταφερόμενου όγκου πετρελαίου με VLCC 
προς την Ευρώπη και λοιπές ασιατικές χώρες 
(Σιγκαπούρη, Ταϊβάν, Ιαπωνία, κ.λπ.) θα προ-
σθέσει περίπου +0,78 εκατ. b/d. Έτσι, η τελική 
μείωση του μεταφερόμενου αργού με VLCC 
θα είναι περίπου -0,49 εκατ. b/d. 
Ο μεταφερόμενος όγκος αργού με Suezmaxes 
αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,48 εκατ. b/d, 
λόγω των ροών του ρωσικού αργού προς την 
Ινδία και την Κίνα, αλλά και λόγω της αύξη-
σης των ευρωπαϊκών εισαγωγών από τη Μέση 
Ανατολή, τη δυτική Αφρική και την Αμερική. 
Τα Aframaxes, παρότι είναι οι κύριοι μετα-
φορείς αργού πετρελαίου προς τα ευρωπα-
ϊκά διυλιστήρια μετά την αντικατάσταση του 
ρωσικού αργού, θα περιορίσουν τον μεταφε-
ρόμενο όγκο τους περίπου 64.000 b/d λόγω 
μείωσης της ροής από τη Ρωσία προς την 
Ευρώπη. 
Λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές ροής του 
αργού πετρελαίου, τις αποστάσεις που θα δια-
νύσουν και μια ταχύτητα περίπου 12,5 κόμβων, 
τα VLCCs αναμένεται να μειωθούν σε ζήτηση 
κατά περίπου 21 (λόγω της συρρίκνωσης της 
μεγάλης διάρκειας ταξιδιών από Δύση προς 
Ανατολή). Από την άλλη πλευρά, παρότι ο 
όγκος αργού προς μεταφορά με Aframaxes 
μειώνεται, στο τέλος αναμένεται να κερδίσουν 

Γράφημα 2: Επιλεγμένα projects διύλισης πετρελαίου, προγραμματισμένα  
για το 2022 και 2023. Πηγή: US Energy Information Administration

REFINERY CAPACITY NET ADDITIONS (KB/D)

2021 2022 2023 2022-2023 Total 2019-2023 Total

Atlantic Basin -1 -0.24 1.02 0.78 -0.7

North America -0.6 -0.25 0.38 0.13 -0.94

Europe -0.35 - - - -0.43

Africa -0.1 -0.05 0.62 0.57 0.54

Other 0.05 0.06 0.02 0.08 0.13

East of Suez 0.09 1.25 0.57 1.82 4.17

Middle East 0.01 0.71 0.3 1.01 1.64

OECD Asia -0.22 -0.25 0.12 -0.37 -0.66

China 0.41 0.57 0.1 0.35 0.44

India 0.04 0.19 0.16 0.35 0.44

Other Asia -0.15 0.03 0.13 0.16 0.38

Total Global -0.91 1.01 1.59 2.6 3.46

Global net of China -1.32 0.44 1.49 1.93 1.09
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κατά περίπου 41 πλοία, καθώς η μέχρι τώρα 
απασχόλησή τους στα κοντινά ταξίδια από 
Ρωσία προς Ευρώπη θα αντικατασταθεί με 
τα μεγαλύτερης διάρκειας από Ρωσία προς 
Κίνα, Αμερική, Ευρώπη.
Το θέμα των αγωγών πετρελαίου από Ρωσία 
προς Κίνα είναι πολύπλοκο. Πριν από τον 
πόλεμο της Ουκρανίας, ο γνωστός αγωγός 
ESPO (Eastern Siberia Pacific Ocean 2012), 
μήκους 4.188 χλμ., ο βασικός αγωγός ροής 
πετρελαίου στην ηπειρωτική Κίνα, είχε φτάσει 
στα όρια της χωρητικότητάς του. Μέσω αυτού 
του αγωγού, η Ρωσία δεν μπορεί να αυξήσει 
τη ροή αργού προς τον βασικό καταναλωτή 
της. Ο άλλος αγωγός, Atasu-Alashankou, έχει 
περιορισμένη πλεονάζουσα χωρητικότητα. 
Η ανεπάρκεια των υπαρχόντων αγωγών θα 
αναπληρωθεί από τις θαλάσσιες μεταφορές, 
ως η μόνη εναλλακτική για την ώρα. 
Εκτός από τα παραπάνω, η Ρωσία δεν κατέχει 
και δεν λειτουργεί SPR (Strategic Petroleum 
Reserve) σύστημα, που θα της επέτρεπε να 
αποθηκεύει αργό για περιόδους έλλειψης ή, 
όπως τώρα, να απορροφήσει το άμεσο πλε-
όνασμα. Χωρίς SPR έχει θεωρητικά λιγότερη 
ευελιξία προσφοράς και μόνο με περικοπές 
στην παραγωγή μπορεί να διαχειριστεί τη μεί-
ωση ζήτησης από τους αγοραστές. 
Επομένως, η αλλαγή του προορισμού των 
εξαγωγών ρωσικού πετρελαίου στην Ευρώπη 
είναι ευκολότερο να ειπωθεί από το να υλο-
ποιηθεί. Η τοποθεσία των αποθεμάτων, οι 
τοποθεσίες εξόρυξης και ο τρόπος παρά-
δοσης στην τεράστια έκταση της Ρωσίας 

περιπλέκουν τη σκοπιμότητα αντικατάστασης 
πελατών. Η σινο-ρωσική υποδομή αγωγών 
είναι κατώτερη σε χωρητικότητα σε σύγκριση 
με την ευρω-ρωσική. Επιπλέον, οι παραγωγι-
κές ρωσικές λεκάνες βρίσκονται στη Δυτική 
Σιβηρία, κοντά στους ευρωπαϊκούς αγωγούς, 
με ανύπαρκτη σύνδεση με το σινο-ρωσικό 
δίκτυο. 
Τόσο η Μόσχα όσο και το Πεκίνο γνωρίζουν 
πολύ καλά την επικρατούσα κατάσταση. Η 
Μόσχα χρειάζεται να βρει νέους πελάτες, 
αλλά τέτοια εκτροπή θα πάρει χρόνο. Το 
Πεκίνο είναι πρόθυμο να εξασφαλίσει εισα-
γωγές αργού που διέρχονται από τη στεριά σε 
μειωμένες τιμές και να αποφύγει τις δυσκο-
λίες των Στενών Μαλάκκα-Σιγκαπούρης. 
Υπάρχει καθαρό στρατηγικό πλεονέκτημα 
στην επέκταση του εμπορίου πετρελαίου, 
που η Κίνα θα το αξιολογήσει πρωτίστως 
επενδυτικά. 
Ένας νέος αγωγός πετρελαίου, αν τελικά υλο-
ποιηθεί, θα πάρει χρόνια και μέχρι τότε το 
ενεργειακό μείγμα της Κίνας πιθανόν να είναι 
διαφορετικό από το σημερινό.

Πώς αναμένεται να μεταβληθούν οι συνιστώσες 
προσφοράς στην αγορά δεξαμενόπλοιων από μια 
δυνητική συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα 
του Ιράν ή από την επιστροφή της Βενεζουέλας 
στις διεθνείς αγορές; 

Πριν από την επιβολή των κυρώσεων των 
ΗΠΑ και ΕΕ προς τη Βενεζουέλα, το 2019, η 
παραγωγή του αργού πετρελαίου κυμαινόταν 
μεταξύ 2,0-2,5 εκατ. b/d, με τη Βενεζουέλα 

να έχει προτείνει προς τον ΟΠΕΚ αύξηση της 
παραγωγής της, στα περίπου 3,0 εκατ. b/d.

Από αυτή την παραγωγή, περίπου το 50% (1,5 
εκατ. b/d) εξαγόταν στα διυλιστήρια των ΗΠΑ 
στην περιοχή του Κόλπου του Μεξικού. 
Στο παρόν καθεστώς κυρώσεων, περίπου 
400.000 b/d του αργού της Βενεζουέλας εξά-
γεται στη Μαλαισία για «ανάμειξη – Blending», 
πριν καταλήξουν στον τελικό προορισμό, που είναι 
διυλιστήρια της Άπω Ανατολής. Η παραγωγή τον 
Ιούλιο του 2022 έφτασε τα 661.000 b/d. 
Αν υποθέσουμε ότι οι κυρώσεις μπαίνουν σε 

κάποιο καθεστώς ελάφρυνσης, τότε ο «στό-
λος-φάντασμα» των περίπου 30 VLCCs και 
8 Suezmaxes που διακινούν το αργό της 
Βενεζουέλας θα αφαιρεθεί από το ισοζύ-
γιο προσφοράς/ζήτησης. Η ελάφρυνση των 
κυρώσεων από την άλλη πλευρά θα οδηγήσει 
τη Βενεζουέλα σε αύξηση της παραγωγής της 
και εξαγωγή αυτής στη διεθνή αγορά, συμπε-
ριλαμβανομένων των ΗΠΑ (Κόλπος Μεξικού), 
Ινδίας, Κίνας και Άπω Ανατολής. Θα έχουμε 
λοιπόν το αργό της Βενεζουέλας να διατίθε-

ται στους διεθνείς εμπορικούς εταίρους με 
αποτέλεσμα να απαιτούνται δεξαμενόπλοια 
για τη μεταφορά τους. 
Εκτιμάται ότι ίσως χρειαστούν μέχρι και 22 
VLCCs, 14 Suezmaxes και 25-30 Aframaxes, 
κάτι που μάλλον είναι υπεραισιόδοξο, λαμ-
βάνοντας υπόψη ότι η Βενεζουέλα, λόγω της 
παρατεταμένης υποεπένδυσης στη βιομη-
χανία πετρελαίου, δύσκολα θα ανακτήσει το 
επίπεδο παραγωγής στα 2,5 εκατ. b/d. 
Μια ρεαλιστική προσέγγιση θα ήταν να προσ-
δοκούμε μεσοπρόθεσμα την παραγωγή της 
Βενεζουέλας στα περίπου 1,5 εκατ. b/d, που 
και πάλι καταλήγει σε αύξηση της ζήτησης 
των VLCCs και άνοδο των κερδών των δεξα-
μενόπλοιων αργού.
Αναφορικά με το Ιράν, μετά την απόφαση της 
κυβέρνησης Τραμπ να επαναφέρει τις κυρώ-
σεις στο Ιράν, με σκοπό τον περιορισμό των 
πυρηνικών φιλοδοξιών, η μέση παραγωγή ιρα-
νικού αργού πετρελαίου ήταν λιγότερο από 
3,0 εκατ. b/d το 2021 και το 2022. 
Σε ένα σενάριο ελάφρυνσης των κυρώσεων, 
η ιρανική παραγωγή θα μπορούσε να φτάσει 
τα 3,5 εκατ. στην αρχή και 4,0 εκατ. b/d σε 
λιγότερο από ενάμιση χρόνο.
Οι εξαγωγές του πετρελαίου του Ιράν έχουν 
διαμορφωθεί στα 0,9-1,0 εκατ. b/d αν αφαι-
ρεθεί η εσωτερική ζήτηση και η χρήση των 
διαχωριστήρων condensate για την παραγωγή 
LPG, NAPHTA (light & heavy), kerosene, light 
gases. Στην εποχή μετά τις κυρώσεις, οι εξα-
γωγές θα ξεπερνούν τα 2,0 εκατ. b/d. 
Όσον αφορά τη χρήση των Condensate 
Splitters, υπολογίζεται ότι περίπου 27 VLCCs 
ιδιοκτησίας ιρανικού κράτους (NITC) χρησι-
μοποιούνται ως πλωτές αποθηκευτικές δεξα-
μενές. Αυτό σημαίνει ότι τα υπόλοιπα περίπου 
έντεκα κρατικά ιρανικά VLCCs χρησιμοποι-
ούνται στη διακίνηση του αργού πετρελαίου. 
Δεν είναι εύκολο να προβλέψει κάποιος εάν οι 
ιρανικές κυρώσεις θα αρθούν ή όχι, πράγμα 
που θα φανεί όταν οι κυρώσεις στην εισα-
γωγή ρωσικού αργού τεθούν σε πλήρη ισχύ 
το πρώτο τρίμηνο του 2023. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση θα απαγορεύσει την ασφαλιστική 
κάλυψη για όλες τις συναλλαγές με ρωσικό 
πετρέλαιο που επί του παρόντος επιτρέπε-
ται για χώρες εκτός ΕΕ και τότε, ενόψει του 
επικείμενου ελλείμματος στον εφοδιασμό, οι 
πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν 
θα αυξηθούν.  
Στο σενάριο άρσης-ελάφρυνσης των κυρώ-
σεων, το ιρανικό πετρέλαιο θα διοχετευτεί 
ομοιόμορφα στις παραδοσιακές αγορές της 
Κίνας, της Ευρώπης, της υπόλοιπης Ασίας, 
της Ινδίας, που πιθανότατα τα Suezmaxes θα 

Γράφημα 3: Η παραγωγή πετρελαίου της Βενεζουέλας και ο αριθμός των ενεργών 
πλατφορμών εξόρυξης

Γράφημα 4: Η εξέλιξη της παραγωγής πετρελαίου της Βενεζουέλας 
(Σεπτ. 2021 - Αύγ. 2022)

Πηγή: US Energy 
Information 
Administration, 
Short-Term Energy 
Outlook, October 
2020

Πηγή: NN, OPEC,  
WWW.CEICDATA.COM
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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.

κληθούν να καλύψουν. Δεν αναμένεται σημα-
ντική ζήτηση στα VLCCs, δεδομένου ότι τα 
21 πλοία-φαντάσματα και τα 11 κρατικά NITC 
θα χρησιμοποιηθούν στη διακίνηση του ιρα-
νικού αργού. 
Ακόμα και στο αισιόδοξο σενάριο της στα-
θερής παραγωγής του Ιράν στα 4 εκατ. b/d 
τα έτη 2023-2024, ο θετικός αντίκτυπος θα 
είναι οριακός. 
Εδώ γίνεται αντιληπτό ότι τα 21 VLCCs πλοία-φα-
ντάσματα και τα 11 κρατικά VLCCs του Ιράν 
παίζουν ρόλο, αλλά μόνο για το πρώτο διά-
στημα μετά την άρση των κυρώσεων. Ο κρατι-
κός ιρανικός στόλος (NITC) είναι γερασμένος, 
με μέσο όρο ηλικίας τα 17 χρόνια, ενώ το 35% 
του στόλου ξεπερνάει τα 20 χρόνια.
Επομένως, μεσο-μακροπρόθεσμα και μέχρι το 
Ιράν να ολοκληρώσει το πρόγραμμα ναυπήγη-
σης νεότευκτων δεξαμενόπλοιων, τα VLCCs 
και τα Suezmaxes θα ωφεληθούν. 
 

Με γνώμονα τους επικείμενους περιβαλλοντικούς 
κανονισμούς (CII) από το ερχόμενο έτος και το 
περιορισμένο orderbook των δεξαμενόπλοιων, 
ποιες είναι οι εκτιμήσεις για τη ναυλαγορά με 
ορίζοντα το 2024;

Από 1η Ιανουαρίου 2023, τα πλοία πρέπει 
να πληρούν τις απαιτήσεις EED7 βάσει της 
Φάσης 2 των απαιτήσεων ΙΜΟ. Αυτό σημαί-
νει ότι τα VLCCs, με βάση την περίοδο ανα-
φοράς 2000-2009, θα πρέπει να μειώσουν 
την ένταση του άνθρακα κατά 15%, ενώ τα 
υπόλοιπα δεξαμενόπλοια κατά 20%.
Ο συντελεστής μείωσης θα διαφέρει για 
κάθε πλοίο-σκάφος λόγω της ταχύτητας/
κατανάλωσης από τον σχεδιασμό του και 
το κάθε πλοίο θα πρέπει να προχωρήσει σε 
τεχνικές ή επιχειρησιακές αλλαγές, κατόπιν 
μελέτης. 
Οι μέγιστες αποδόσεις της κύριας μηχανής 
και οι μέγιστες ταχύτητες θα μειωθούν σε 
μεγάλο αριθμό δεξαμενόπλοιων, προκειμένου 
να συμμορφωθούν με το όριο του 75% MCR 
της περιόδου αναφοράς. 
Ωστόσο, εάν συγκριθούν οι μέγιστες επιτρε-
πόμενες ταχύτητες (περίπου 13,6-13,8 κόμ-
βοι για EEXI) έναντι των πραγματικών-επι-
χειρησιακών επιπέδων ταχύτητας (περίπου 
12,2-12,5 κόμβοι), το αποτέλεσμα δείχνει ότι 
λιγότερα από 100 VLCCs παραβιάζουν τα 
όρια EEXI, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα 
πραγματικών ταχυτήτων το 2019. 
Ομοίως, το ποσοστό Suezmax πλοίων που θα 
επηρεαστούν είναι περίπου 5,5% ή περίπου 
3,0% στα Aframaxes/LR2.
Τα μικρά ποσοστά μη συμμόρφωσης οφείλο-
νται τόσο στη σχεδιαστική βελτιστοποίηση 

όσο και στις ηλεκτρονικές κύριες μηχανές, 
που υιοθετήθηκαν τα τελευταία χρόνια. 
Είναι όμως δύσκολο να απαντηθεί σε αυτό το 
στάδιο πόσο θα επηρεαστούν τα δεξαμενό-
πλοια όταν από το πρώτο τρίμηνο του 2023 και 
εκείθεν η ζήτηση αργού πετρελαίου απαιτήσει 
αύξηση των επιχειρησιακών ταχυτήτων. 
Αναφορικά με την παρούσα και μεσοπρόθε-
σμη ευφορία στον χώρο των δεξαμενόπλοιων, 
θεωρούμε ότι αυτή οφείλεται τόσο στις υψη-
λές τιμές ναυπήγησης (US$120 εκατ. έναντι 
US$92 εκατ. πριν από δεκαέξι μήνες για ένα 
VLCC), που οδήγησαν στην έλλειψη παραγ-
γελιών νέων VLCCs (η τελευταία παραγγελία 
ήταν τον Ιούνιο του 2021) αλλά και στην αβε-
βαιότητα της παγκόσμιας ζήτησης αργού, στην 
οποία οδηγούν ο παγκόσμιος προσανατολισμός 
στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας και οι περι-
βαλλοντικοί κανονισμοί.

Οι πάσης φύσεως επιθεωρήσεις σε δεξαμενόπλοια 
γίνονται αυστηρότερες και πιο απαιτητικές, ειδικά 
για τους ναυτολογημένους ναυτικούς. Σε αυτή τη 
νέα τάξη πραγμάτων, και ειδικότερα σε αυτή τη 
διαδικασία συνεχόμενων επιθεωρήσεων από κρα-
τικούς και μη φορείς, πώς μπορεί να εξασφαλιστεί 
με επιτυχία η σύγχρονη κατάρτιση των ναυτικών 
αλλά και η απρόσκοπτη εργασία τους εν πλω;

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ένα μεγάλο 
κύμα αλλαγών, σε όλα τα επίπεδα, στον κλάδο 
της ναυτιλίας. Η ασφαλής και αποτελεσματική 
διαχείριση του ανθρώπινου παράγοντα βρίσκε-
ται στο επίκεντρο αυτών των αλλαγών. Σε μια 
πολυδιάστατη προσπάθεια, που στοχεύει στην 
ουσιαστική μείωση των ατυχημάτων και της 
ρύπανσης, σε μια εποχή όπου οι τεχνολογι-
κές εξελίξεις μάς έχουν επιτρέψει να έχουμε 
πολύ πιο ασφαλή πλοία από ό,τι στο παρελθόν, 
είναι απόλυτα λογικό η προσοχή μας πλέον να 
στρέφεται στην αποτελεσματική κατάρτιση του 
ανθρώπινου παράγοντα.

Γράφημα 5: Το παγκόσμιο orderbook (σε εκατ. τόνους)

Πηγή: Lloyd's List 
Intelligence + 
Poten & Partners
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Στο πλαίσιο αυτό, είναι αλήθεια ότι οι επιθεωρήσεις 
από ναυτιλιακούς φορείς ανά τον κόσμο γίνονται όλο 
και πιο αυστηρές, καθώς και πιο περίπλοκες, αυξά-
νοντας σημαντικά με αυτόν τον τρόπο τις απαιτήσεις 
από τους ναυτικούς, αλλά και τις ίδιες τις ναυτιλια-
κές εταιρείες. Έτσι, το να ανταποκριθούμε επιτυχώς 
σε αυτές τις αυξανόμενες απαιτήσεις, προκειμένου 
να συνεχίζουμε να συνεισφέρουμε με το έργο μας 
στην απόλυτη ασφάλεια των πλοίων, συνεπάγεται τον 
εμπλουτισμό των ικανοτήτων μας και της κατάρτισής 
μας, τόσο σε ατομικό όσο και σε εταιρικό επίπεδο.
Κάνοντας λόγο για κατάρτιση, είναι χρήσιμο 
να ορίσουμε τον όρο competence/standard of 
competence. Στη ναυτιλία, ο όρος αναφέρεται στην 
ελάχιστη γνώση, κατανόηση και ικανότητα που πρέπει 
να επιδείξει ένας ναυτικός, με απώτερο σκοπό την 
απόκτηση πιστοποίησης για την εκτέλεση συγκεκρι-
μένης εργασίας στο πλοίο, όπως προβλέπουν τα πρό-
τυπα εκπαίδευσης της διεθνούς σύμβασης STCW.
Λόγω των γνωστών σε όλους μας πλέον παραμέτρων 
που κάνουν τη ναυτική εργασία πολύπλοκη, θα πρέ-
πει ο σύγχρονος ναυτικός να υπερβεί την ελάχιστη 
γνώση και να τη βελτιώσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε να 
φτάσει σε ένα ανώτερο επίπεδο γνώσεων και ικανο-
τήτων. Καθώς λοιπόν αναδύεται όλο και πιο έντονα 
η διαπίστωση ότι οι ναυτικοί δεν είναι κατάλληλα 
καταρτισμένοι ώστε να ανταποκρίνονται στις όλο και 
μεγαλύτερες απαιτήσεις, παρατηρείται ένα σχετικό 
κενό στον ρυθμό των αλλαγών, ο οποίος μοιάζει να 
μη συμβαδίζει με τη βασική εκπαίδευση, κατάρτιση 
και άσκηση ικανότητας των ναυτικών. Στην επιτυχή 
αντιμετώπιση αυτού του κενού, ο ρόλος των ναυτι-
λιακών εταιρειών είναι κρίσιμης σημασίας.
Προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη βέλτιστη κατάρ-
τιση των ναυτικών μας και την απρόσκοπτη εργασία 
τους εν πλω, οι δράσεις που καλούμαστε να λάβουμε 
ως εταιρείες αφορούν και στον κάθετο αλλά και στον 
οριζόντιο άξονα της στρατηγικής μας.
Σαφώς λοιπόν είναι μείζονος σημασίας να γίνεται 
συνεχόμενη προσπάθεια να μετατρέψουμε την ελά-
χιστη γνώση και ικανότητα (STCW) στη μέγιστη, 
χρησιμοποιώντας την περαιτέρω και παράπλευρη 
επιμόρφωση και εκπαίδευση: σύγχρονες τεχνολογι-
κές εκπαιδεύσεις προς τους ίδιους τους ναυτικούς, 
συνεχείς επιθεωρήσεις από τα αντίστοιχα τμήματα 
του γραφείου, δράσεις που στοχεύουν όλες στην 
άμεση βελτίωση της κατάρτισης των ναυτικών μας.
Παράλληλα, καθώς η βιομηχανία μας έχει στρέ-
ψει την προσοχή της και στην προσωπικότητα του 
ναυτικού, είναι χρήσιμο να αξιοποιούμε εργαλεία 
από την επιστήμη της ψυχομετρίας, προκειμένου 
να αυξήσουμε την επίγνωση των ανθρώπων μας 
σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο η προσω-
πικότητά τους μπορεί να επηρεάζει τις διαστάσεις 
εκείνες της συμπεριφοράς τους που συνδέονται με 
την αποδοτική ναυτική εργασία: κριτική σκέψη, λήψη 
αποφάσεων, ομαδική εργασία, προσαρμοστικότητα, 

ευσυνειδησία, επικοινωνιακές τεχνικές, ηγεσία και 
αντοχή σε στρεσογόνες συνθήκες. Κατανοώντας 
καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο η συμπεριφορά 
τους μπορεί να επηρεάζει την απόδοσή τους, οι ναυ-
τικοί μας βελτιώνουν τη μεταξύ τους συνεργασία, η 
οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ασφαλούς 
λειτουργίας των πλοίων.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων 
της ναυτικής εργασίας, χρειάζεται παράλληλα και η 
διασαφήνιση των στόχων και των προσδοκιών του 
εργασιακού ρόλου. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να 
παρέχουμε στους ναυτικούς μας μια αναθεωρημένη 
περιγραφή των θέσεων εργασίας τους, όπου οι ρόλοι 
και οι ευθύνες, τα ελάχιστα πρότυπα, η απαιτούμενη 
εκπαίδευση καθώς και οι βέλτιστες πρακτικές να 
αποτελούν ένα γνωστικό σύνολο που παρέχει μια 
συνεκτική μήτρα αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης 
της απόδοσής τους.
Γνωρίζουμε καλά ότι, προκειμένου να επιτευχθεί η 
απρόσκοπτη εργασία των ναυτικών στο πλοίο, χρει-
άζεται η απόλυτη συμμόρφωση με τους ισχύοντες 
κανονισμούς ανάπαυσης καθώς και η τεκμηριωμένη 
εφαρμογή του συστήματος ασφαλούς διαχείρισης 
πλοίου. Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που μπορεί να 
αντιμετωπίζουν οι ναυτικοί μας, που άμεσα ή έμμεσα 
μπορεί να σχετίζονται με τις αυξανόμενες απαιτή-
σεις των επιθεωρήσεων, όπως π.χ. λόγω διακοπών 
του επιχειρησιακού έργου του πλοίου, διοικητικού 
και εργασιακού φόρτου κ.λπ., μέχρι να φτάσουμε 
σε ένα κοινό σύστημα ελέγχων και επιθεωρήσεων 
από νηογνώμονες/επιθεωρητές σημαίας/πετρελαϊκών 
εταιρειών, η κατανόηση που παρέχει η εταιρεία έχει 
καθοριστικό ρόλο: ακούμε τις δυσκολίες των ναυτι-
κών μας και τους υποστηρίζουμε ουσιαστικά, είτε 
μέσω άρτια εκπαιδευμένων στελεχών γραφείου, στην 
παροχή coaching και mentoring, είτε με ενισχυμέ-
νους πόρους για τη βέλτιστη στελέχωση του πλοίου.
Συνοψίζοντας, τα πρότυπα συνεχούς εκπαίδευσης και 
προσπάθειας βελτίωσης της επαγγελματικής συμπε-
ριφοράς των ναυτιλλομένων, μέσω των παρεχόμενων 
επιμορφώσεων, με τον εμπλουτισμό των εκπαιδευτι-
κών μαθημάτων με σύγχρονες μεθόδους, και με τη 
στήριξη των στελεχών του γραφείου, καθιστούν εφι-
κτή την εξασφάλιση της σύγχρονης κατάρτισης των 
ναυτικών. Ωστόσο, οι διαδικασίες που υιοθετούμε για 
να διευκολύνουμε και να διασφαλίσουμε την επιτυχή 
κατάρτιση των ναυτικών αποτελούν εργαλεία στα 
χέρια μας, προκειμένου να καλλιεργήσουμε αλλά 
και να προωθήσουμε την εταιρική μας κουλτούρα.
Το να ανταποκριθούμε επιτυχώς στις αυξανόμενες 
απαιτήσεις επιθεώρησης συνεπάγεται και την ευκαι-
ρία να γίνουμε καλύτεροι ως οργανισμός, καθώς μας 
επιτρέπει να ενισχύσουμε μια κουλτούρα συνεχούς 
μάθησης, βελτίωσης και σωστής κατάρτισης. Σε μια 
τέτοια εταιρική κουλτούρα εναπόκειται και η ειλι-
κρινής δέσμευση για ποιότητα και ασφάλεια στις 
θαλάσσιες μεταφορές.
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Η παγκόσμια αγορά ενέργειας βιώνει 
αλλεπάλληλες επιδράσεις εξωγενών 
παραγόντων, που αλλάζουν άρδην τις 
ισορροπίες προσφοράς και ζήτησης 
στα δεξαμενόπλοια. Πώς επηρεάζει η 
εν λόγω κατάσταση τη στρατηγική δια-
χείρισης ενός στόλου δεξαμενόπλοιων;

Οι αλλαγές στο εμπόριο πετρελαίου και ο αντίκτυ-
πος στα δεξαμενόπλοια θα έλεγα ότι αποτελούν 
το κύριο ζήτημα που απασχολεί την εταιρεία σε 
στρατηγικό επίπεδο. Η όλη κατάσταση δεν μπορεί 
να μας αφήσει ανεπηρέαστους. Η εταιρεία, από 
το ξεκίνημά της, είχε προβεί σε μια στρατηγική 
επιλογή να παραμείνει ενεργή στον τομέα της διά 
θαλάσσης μεταφοράς αργού πετρελαίου, και αυτή 
η επιλογή φαίνεται να αποδίδει, δεδομένης της 
επιτυχημένης πορείας της. 
Πλέον βρισκόμαστε σε ένα πολύ κομβικό σημείο 
και διερευνούμε υπό ποιες προϋποθέσεις και 
πότε είναι καλή περίοδος για εμάς να αναθεω-
ρήσουμε τη στρατηγική μας και να στραφούμε 
σε άλλους τομείς δραστηριοποίησης. Υπάρχουν 
πολλά σενάρια και πολλοί τομείς που εξετάζουμε 
για την επόμενη ημέρα. Η μεταφορά αργού πετρε-
λαίου βρίσκεται στην κορυφή της στρατηγικής μας 
και οι οιωνοί δείχνουν ότι η ζήτηση για αργό θα 
συνεχίσει να υπάρχει τα προσεχή έτη. Δεδομένου 
ότι το αργό πετρέλαιο ως εμπόρευμα θα βρίσκεται 
εκεί για να εξυπηρετεί την παγκόσμια οικονομία, 
οι ανάγκες μεταφοράς του θα είναι διαρκείς. Από 
την άλλη, ίσως και σχετικά σύντομα, η ζήτηση 
θα αρχίσει να φθίνει, απόρροια των κινήσεων και 

των πρωτοβουλιών για την απανθρακοποίηση της 
παγκόσμιας οικονομίας, οι οποίες σαφώς και είναι 
ευπρόσδεκτες. 
Ένας στρατηγικός στόχος της εταιρείας θα είναι 
να διατηρήσει ένα συγκεκριμένο όριο τονάζ, αλλά 
παράλληλα να επεκτείνεται διαρκώς, προκειμένου 
να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της. Αυτός είναι 
και ένας λόγος που ερμηνεύει την προτεινόμενη 
συγχώνευση της εταιρείας μας με τη Frontline. 
Εκτιμούμε ότι οι μικρότεροι παίκτες της αγοράς 
σταδιακά θα αντιμετωπίζουν ζητήματα επιβίωσης 
σε περίπτωση που οι συνθήκες των ναυλαγορών 
δεν θα τους ευνοούν.
Αναφορικά με την απανθρακοποίηση, μπορεί η 
τεχνολογία να μην είναι ακόμη αρκετά ώριμη ώστε 
να δώσει τις απαραίτητες απαντήσεις, αλλά θεω-
ρούμε ότι πραγματοποιούνται σοβαρά βήματα προς 
τη μείωση των εκπομπών. Οι προσπάθειες απαν-
θρακοποίησης θα δώσουν μια νέα διάσταση στην 
εκμετάλλευση του πετρελαίου και των παραγώγων 
του. Εξετάζουμε πολύ σοβαρά πολλά ενδεχόμενα 
και ένα από αυτά είναι η είσοδος σε νέες αγορές. 
Βέβαια, υπό τις παρούσες συνθήκες, το timing για 
μια τέτοια κίνηση δεν είναι ιδανικό.

Η επέκταση και σε άλλους τύπους 
(π.χ. bulk carriers, LNGCs) και μεγέθη 
πλοίων (μικρότερα δεξαμενόπλοια) απο-
τελεί μια επιλογή για την Euronav;

Είμαστε ανοικτοί και στα δύο ενδεχόμενα. Κατά 
κύριο λόγο όμως εστιάζουμε στον τομέα του 
υγρού φορτίου, είτε αυτό αφορά δεξαμενόπλοια 

Συνέντευξη του  
Μιχάλη Μαλλιαρού, 
General Manager 
της Euronav Ship 
Management Hellas, 

στους Ηλία Μπίσια και 
Γιάννη Θεοδωρόπουλο

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ 
ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΚΤΑ 
ΠΛΕΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
ΡΟΛΟ

Η Euronav Ship Management Hellas αποτελεί μια διαχειρίστρια εταιρεία-παράδειγμα για τη 
δυναμική της Ελλάδας ως κέντρου διαχείρισης πλοίων. Παράλληλα συνιστά μια πρότυπη εται-
ρεία διαχείρισης πλοίων διεθνών και κυρίως ευρωπαϊκών συμφερόντων, αλλά την ίδια στιγμή 
και ένθερμο υποστηρικτή του ελληνικού νηολογίου και του Έλληνα ναυτικού.
Ο κ. Μιχάλης Μαλλιαρός, στην πρώτη του συνέντευξη στον ναυτιλιακό Τύπο, συζητά για την 
επόμενη ημέρα της Euronav Ship Management Hellas υπό την ηγεσία του αλλά και μετά την 
προτεινόμενη ενοποίηση με τη Frontline, όπως και για τις συθέμελες αλλαγές στις ρότες 
των δεξαμενόπλοιων μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ακόμη, εστιάζει στις προσπά-
θειες απανθρακοποίησης της διεθνούς ναυτιλίας και στις προοπτικές του ναυτικού επαγγέλ-
ματος.
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μικρότερου τονάζ είτε πλοία μεταφοράς 
υγροποιημένου φυσικού αερίου. Για την 
ώρα, και σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, 
ο προσανατολισμός μας παραμένει στο 
αργό πετρέλαιο. 

Θεωρείτε ότι η κρίση στην 
Ανατολική Ευρώπη θα επιβρα-
δύνει την επίτευξη του στόχου 
της απανθρακοποίησης;

Είναι δύσκολο να απαντήσει κανείς σε 
αυτή την ερώτηση. Τα σενάρια είναι 
πολλά και η κατάσταση τόσο έκρυθμη, 
που δεν μπορούμε με βεβαιότητα να 
εξαγάγουμε συμπεράσματα. Θέλουμε 
να πιστεύουμε ότι η κατάσταση θα μπο-
ρέσει, με τη συμβολή των Ευρωπαίων 
ηγετών, τουλάχιστον να παραμείνει σε 
ένα λογικό πλαίσιο. Όσο η κατάσταση 
παραμείνει ως έχει και δεν επεκταθεί 
σε άλλες γεωγραφικές περιοχές, δεν 
είναι ικανή να επιβραδύνει τις εξελίξεις 
γύρω από την απανθρακοποίηση, καθώς 
η τεχνολογία αναπτύσσεται διαρκώς και 
οι λύσεις που προσφέρει μπορούν να μας 
δώσουν θετικά και άμεσα αποτελέσματα. 
Εκτιμώ ότι σύντομα, την επόμενη διετία 
ίσως, θα καταγραφούν σημαντικά βήματα 
προόδου σε τεχνολογικό και περιβαλλο-
ντικό επίπεδο.

Συμμετέχετε σε φορείς 
εκπροσώπησης της πλοιοκτη-
σίας σε θέματα που άπτονται 
της ασφάλειας και της προ-
στασίας του υδάτινου περι-
βάλλοντος. Πόσο σημαντική 
είναι η συμμετοχή σε τέτοιου 

είδους όργανα, προκειμένου 
να εισακούγεται η φωνή της 
ναυτιλιακής κοινότητας σε 
θέματα που την αφορούν;

Στον δρόμο προς την πράσινη μετάβαση, 
οι διεθνείς και οι Ευρωπαίοι νομοθέτες 
δεν λαμβάνουν υπόψη τους τις ξεχω-
ριστές ιδιαιτερότητες και ανάγκες της 
αλυσίδας μεταφορών, πολύ περισσότερο 
του κάθε επιμέρους τομέα της ναυτιλίας. 
Εξετάζουν συνεπώς τη ναυτιλία ως ένα 
μέρος του συνολικού φάσματος μιας 
αλυσίδας μεταφορών. Ως εκ τούτου, θα 
ήταν λίγο δύσκολο γι’ αυτούς να προσπα-
θήσουν να αφουγκραστούν τα «θέλω» 
του κάθε επιμέρους τομέα. Σε αυτό το 
πλαίσιο, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν 
οι δυναμικές που αναπτύσσονται: και 
γνωρίζουμε ότι η δυναμική της πλοιο-
κτησίας, μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον, σε 
διεθνές επίπεδο δεν είναι αυτή που θα 
θέλαμε, παρά το γεγονός ότι ως κλάδος 
έχει τόσο πολλά να πει και τόσο πολλά 
να προσφέρει. Δεν σας κρύβω ότι αυτή 
η κατάσταση μας προβληματίζει, διότι 
είμαστε αυτοί που πρέπει πρώτοι να επι-
τύχουμε απτά αποτελέσματα. 
Ωστόσο, θεωρώ ότι σήμερα η δέσμευση 
της παγκόσμιας ναυτιλιακής κοινότητας 
είναι πρωτοφανής. Οι στόχοι που έχουν 
τεθεί και τα δείγματα που έχουμε δώσει 
ως κλάδος δεν ακολουθούνται στον ίδιο 
βαθμό από άλλες βιομηχανίες. Χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα, το θέμα της απαν-
θρακοποίησης, το οποίο δεν εξετάζεται 
με τον ίδιο βαθμό από άλλες βιομηχανίες 
όπως εξετάζεται σήμερα στα ναυτιλιακά 
fora. Η κουλτούρα της ναυτιλίας στα 
θέματα αυτά έχει αλλάξει σημαντικά και 
είναι απόρροια των προσπαθειών και των 
πρωτοβουλιών της ίδιας της ναυτιλιακής 
κοινότητας και όχι τόσο λόγω των προ-
τεινόμενων πολιτικών πρωτοβουλιών ή 
νομοθεσιών. 
Η ναυτιλία υιοθετεί πλέον μια κουλτούρα 
που εστιάζεται στην αρχή «καταναλώνω 
τα απολύτως απαραίτητα». Η αλλαγή 
κουλτούρας εμφανίζεται πλέον σε κάθε 
ενδιαφερόμενο μέλος της ναυτιλιακής 
κοινότητας (σε πλοιοκτησία, ναυτικούς, 
ναυλωτές, εργαζομένους στις ναυτιλια-
κές εταιρείες, κ.λπ.). Συνεπώς, είμαστε 
τόσο ευαισθητοποιημένοι στα περιβαλ-
λοντικά ζητήματα, που αμέσως ανα-
γνωρίσαμε, ως κλάδος, την ανάγκη να 
βγούμε μπροστά. Το θέμα για εμάς δεν 

Στον δρόμο προς την 
πράσινη μετάβαση, 
οι διεθνείς και οι 
Ευρωπαίοι νομοθέτες 
δεν λαμβάνουν υπόψη 
τους τις ξεχωριστές 
ιδιαιτερότητες και 
ανάγκες της αλυσίδας 

μεταφορών, πολύ 
περισσότερο του κάθε 
επιμέρους τομέα της 

ναυτιλίας.
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Σας ανησυχεί το ενδεχόμενο το τρέχον 
έλλειμμα ναυτικών (αξιωματικών και 
κατώτερων πληρωμάτων) να διογκω-
θεί εν μέσω μη ευνοϊκών συνθηκών 
για το ναυτικό επάγγελμα;

Σαφέστατα μας προβληματίζει και μας απασχολεί. 
Μάλιστα τα τελευταία χρόνια είμαστε αντιμέτω-
ποι σε μεγαλύτερο βαθμό με την απαξίωση του 
ναυτικού επαγγέλματος, απόρροια του τρόπου 
αντιμετώπισης της κρίσης των αλλαγών πληρω-
μάτων από τους εξωτερικούς φορείς. Ενδεικτικά, 
κατά την περίοδο της πανδημίας προχωρήσαμε 
σε ειδικά calls για ναυτικούς συγκεκριμένων 
εθνικοτήτων, οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί στα 
πλοία. Ήταν υποχρέωσή μας απέναντι στους 
ανθρώπους που εξυπηρετούν το διεθνές εμπόριο. 
Έγινε μια πολύ μεγάλη και συντονισμένη προσπά-
θεια προκειμένου να εξομαλυνθεί η κατάσταση. 
Πέραν όμως των ανθρώπων που ήθελαν να επα-
ναπατριστούν, σημαντικά ζητήματα αντιμετώπιζαν 
και όσοι ναυτικοί δεν μπορούσαν να μπαρκάρουν 
και άρα έμεναν χωρίς εισόδημα. Εδώ εισέρχε-
ται και το S, στο οποίο προαναφερθήκαμε· πώς 
δηλαδή οι εταιρείες θα αναπτύξουν έναν μηχα-
νισμό βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των 
ναυτικών εν πλω. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά 
τις ανάγκες και θεωρώ ότι είναι αδιαπραγμάτευ-
τες για όλους μας εντός ναυτιλίας. Πλέον, με τις 
πιέσεις που απορρέουν από τα κριτήρια ESG, τα 
αποτελέσματα θα είναι απτά.

Η Euronav αποτελεί μια εταιρεία που 
πρεσβεύει την απόλυτη διαφάνεια και 
σε μισθολογικό επίπεδο. Τι αντίκτυπο 
έχει αυτή η διαφάνεια στην αγορά 
εργασίας των ναυτικών;

Έχουμε την πολυτέλεια τα πλοία μας να φέρουν 
τέσσερις διαφορετικές σημαίες. Ως εκ τούτου, 
οι ναυτικοί έχουν τη δυνατότητα, εάν σε κάποια 
δεδομένη στιγμή επιθυμούν ένα προνόμιο που 
μπορεί να προσφερθεί από μια άλλη σημαία, 
να μετακινηθούν σε αυτήν και να καλύψουν τις 
όποιες βραχυπρόθεσμες ανάγκες προκύψουν.

Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες 
φορολογικές νομοθεσίες, πιστεύετε 
ότι ο Έλληνας ναυτικός σήμερα θέλει 
ακόμη να ναυτολογείται σε πλοία με 
ελληνική σημαία;

Είναι μεγάλο στοίχημα για εμάς, γιατί, παρότι 
έχουμε τέσσερις διαφορετικές σημαίες και άρα 
τέσσερα διαφορετικά συστήματα προνομίων για 
τους ναυτικούς μας, με βάση την εμπειρία δεκα-
επτά χρόνων θα λέγαμε ότι ο Έλληνας ναυτικός 
επιθυμεί να παραμείνει στην ελληνική σημαία. 
Αυτό είναι πολύ ευχάριστο και αισιόδοξο και 
αποτελεί μια «ανταμοιβή» για εμάς, αν αναλογι-

στεί κανείς ότι η αγορά εργασίας των ναυτικών 
είναι επίσης ελεύθερη. Το ανταγωνιστικό πλεο-
νέκτημα αυτού του γραφείου διαχείρισης πλοίων 
είναι η ελληνική σημαία. 

Ποια είναι η επόμενη ημέρα για την 
Euronav Ship Management Hellas; 
Tι αλλαγές θα φέρει στον τρόπο λει-
τουργίας η συγχώνευση της μητρικής 
εταιρείας με τη Frontline; 

Πρόκειται για συνένωση των δύο εταιρειών, 
ωστόσο το πλαίσιο δραστηριότητας δεν έχει 
διευκρινιστεί πλήρως και υπάρχουν διάφορες 
λεπτομέρειες που εξετάζονται ενδελεχώς για την 
εύρυθμη λειτουργία του νέου σχήματος. Σίγουρα 
θα υπάρξουν αλλαγές, όπως για παράδειγμα στη 
λειτουργία, ωστόσο γίνεται προσπάθεια να βρεθεί 
η χρυσή τομή, προκειμένου ο νέος οργανισμός να 
λειτουργεί με βάση την υπάρχουσα πλατφόρμα 
λειτουργίας της Euronav. Μεγάλο πλεονέκτημα 
αποτελεί το γεγονός ότι το management θα 
παραμείνει ίδιο, καθώς υπάρχει πλήρης αποδοχή 
του υπάρχοντος συστήματος λειτουργίας. Όραμά 
μας είναι ο υπό διαχείριση στόλος μας να ανέλθει 
σε πολύ υψηλά επίπεδα. Η σημερινή επιτυχία 
της Euronav Hellas οφείλεται κατά πολύ στις 
οραματικές προσπάθειες του προκατόχου μου, 
Σταμάτη Μπουρμπούλη. Μεγάλο στοίχημα και 
δέσμευση για όλους μας, ειδικά για εμένα, είναι 
να συνεχίσουμε το εμπνευσμένο και επιτυχές 
μοντέλο διοίκησής του.
Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που η εταιρεία 
αλλάζει. Από το 2005, όταν και φύγαμε από το 
παραδοσιακό/οικογενειακό μοντέλο διοίκησης, 
μέχρι και σήμερα έχω ακολουθήσει όλη τη δια-
δρομή και την εξέλιξη της Euronav. Στη μετά-
βαση αυτή της εταιρείας σε ένα διαφορετικό 
και ανταγωνιστικό περιβάλλον, θεωρούσαμε ότι 
ήμαστε αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε να «απολο-
γούμαστε», αλλά η συγκεκριμένη πεποίθηση 
δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Μας 
δόθηκαν όλα τα απαραίτητα εφόδια προκειμέ-
νου να είμαστε ανταγωνιστικοί. Αργότερα, μετά 
και την απόκτηση του στόλου δεκαεννέα πλοίων 
της Maersk, o στόλος της Euronav κατέγραψε 
μια πρωτόγνωρη αύξηση και στο στάδιο εκείνο 
αντιμετωπίσαμε αρκετές δυσκολίες και προ-
κλήσεις. Τα συναισθήματα ήταν ανάμεικτα και 
αισθανθήκαμε ανήσυχοι εκείνη την περίοδο. 
Ωστόσο, την αβεβαιότητα αυτή τη μετατρέψαμε 
σε πλεονέκτημα και μετουσιώσαμε σε εσωτερικό 
μας προτέρημα την όλη εμπειρία που αποκομί-
σαμε αναφορικά με τη διαχείριση ενός μεγάλου 
στόλου. Σήμερα, όπως είναι λογικό, υπάρχει μια 
πρόκληση, την οποία προσβλέπουμε στο να μετα-
τρέψουμε και πάλι σε ευκαιρία για την επόμενη 
ημέρα. 

είναι αν θα επιτευχθούν οι στόχοι, αλλά με ποια 
μέσα. Είναι ζωτικής σημασίας και άλλοι βιομη-
χανικοί κλάδοι να επιταχύνουν τις προσπάθειές 
τους, προκειμένου οι στόχοι να επιτευχθούν και, 
γιατί όχι, και νωρίτερα του προβλεπόμενου. 

Βλέπετε πρόοδο της ναυτιλιακής κοι-
νότητας στους άλλους δύο πυλώνες 
του ESG, δηλαδή το S και το G;

Ειδικά για το S – social, θεωρώ ότι ίσως, και με 
έναν «απότομο» τρόπο, πλέον καθίσταται κατα-
νοητός ο σημαντικός ρόλος του ανθρώπινου 
παράγοντα. Από συζητήσεις στις οποίες συμμετέ-
χουμε, βλέπουμε ότι, πέραν του E, έμφαση δίνεται 
στο S και στο G – governance. Δεν νομίζω ότι 
το Ε – Environmental μπορεί να υπάρξει χωρίς 
το S. Χαίρομαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι η 
σημαντικότητα του ανθρώπινου παράγοντα δεν 
παραβλέπεται, αλλά δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε 
αυτήν, όμοια με του περιβάλλοντος. Ιδίως για την 
εταιρεία μας, η οποία, ούσα εισηγμένη, εκτίθε-
ται σε φορείς, χρηματιστήρια και τράπεζες, το S 
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι.

Η εξέλιξη αυτή εναπόκειται και στις 
απαιτήσεις των ναυλωτών σας;

Θα έλεγα ότι οι ναυλωτές έχουν μείνει λίγο πίσω 
στο κομμάτι αυτό, σε αντίθεση με τους oil majors, 
οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ενεργοί και αναλαμβά-
νουν διαρκώς πρωτοβουλίες για το ESG. Η συμ-
βολή των oil majors στην αλλαγή κουλτούρας 
είναι μεγάλη και, σε συνεργασία με τις ναυτιλι-
ακές εταιρείες, οδηγούν τις εξελίξεις. Υπάρχει 
σύμπνοια και σύγκλιση απόψεων των δύο μερών 

σε θέματα που άπτονται του ανθρώπινου παρά-
γοντα. Θα πρέπει όμως και οι ναυλωτές από την 
πλευρά τους να ευθυγραμμίζονται με τις σύγ-
χρονες επιταγές.

Οι πάσης φύσεως επιθεωρήσεις σε 
δεξαμενόπλοια γίνονται αυστηρότερες 
και πιο απαιτητικές, ειδικά για τους 
ναυτολογημένους ναυτικούς. Σε αυτή 
τη νέα τάξη πραγμάτων, και ειδικό-
τερα σε αυτή τη διαδικασία συνεχό-
μενων επιθεωρήσεων από κρατικούς 
και μη φορείς, πώς μπορεί να εξα-
σφαλιστεί με επιτυχία η σύγχρονη 
κατάρτιση των ναυτικών, αλλά και η 
απρόσκοπτη εργασία τους εν πλω;

Το κομμάτι της εκπαίδευσης και της επιμόρφω-
σης των ναυτικών είναι κομβικό. Δυστυχώς, στην 
προσπάθεια να προσφέρουμε συνεχή εκπαίδευση 
και επιμόρφωση στους ναυτικούς, η όλη διαδι-
κασία γινόταν «άκομψα». Είναι λανθασμένη η 
πεποίθηση ότι ο ναυτικός πρέπει υποχρεωτικά 
να διαβάζει ασταμάτητα. Η ανάγκη για επιμόρ-
φωση γεννάται μέσα από την ίδια τη βιομηχα-
νία. Η επιμόρφωση θα πρέπει να επιτυγχάνεται 
μέσω ενός συστήματος που θα εξυπηρετεί και 
τον ναυτικό και τον σκοπό του. Τα τμήματα εκπαί-
δευσης των ναυτιλιακών εταιρειών θα πρέπει να 
στελεχωθούν με ικανά στελέχη, τα οποία από την 
πλευρά τους έχουν ήδη επιμορφωθεί για να μπο-
ρέσουν να χτίσουν συστήματα που θα επιφέρουν 
ουσιαστικά αποτελέσματα. Oι ανάγκες σήμερα 
είναι πολλές και η διαχείριση της αλλαγής αποκτά 
πλέον κεντρικό ρόλο.
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SETTING THE COURSE TO LOW CARBON SHIPPING
ZERO CARBON OUTLOOK

www.eagle.org/outlook2022

Download your copy today

To SIRE 2.0 θα τεθεί σε λειτουρ-
γία το δ΄ τρίμηνο του 2022 και έως 
τότε το υπάρχον πρόγραμμα SIRE θα 
επικαιροποιείται και θα βελτιώνεται, 
προκειμένου να περιλαμβάνει τις πιο 
πρόσφατες προδιαγραφές, βέλτιστες 
πρακτικές και κανονισμούς.
Στη Wilhelmsen Ship Management 
έχουμε προετοιμαστεί εντατικά εδώ 
και δύο μήνες, ώστε να διευκολύ-
νουμε την εκπαίδευση των πληρω-
μάτων και των εργαζομένων στα 
γραφεία, καθώς μεταβαίνουμε στο 
νέο σύστημα SIRE 2.0. Υπό το SIRE 
2.0, οι διαδικασίες επιθεωρήσεων 
διαφοροποιούνται από αμιγώς εστια-
σμένες στον εξοπλισμό σε περισσό-
τερο ανθρωποκεντρικές. Εν αναμονή 
αυτής της αλλαγής, η ομάδα vetting 
έχει ξεκινήσει την προεργασία.
Ακόμη, έχει ήδη πραγματοποιη-
θεί μια αρχική ανάλυση για τη νέα 
δέσμη ερωτήσεων σε όλα τα κεφά-

λαια του SIRE 2.0, προκειμένου να 
αναγνωριστούν οι αλλαγές στην 
επικαιροποιημένη μεθοδολογία του 
προγράμματος. Αναγνωρίζοντας τα 
κενά, έχουμε αναπτύξει διαδικασίες 
ώστε να βοηθήσουμε τα πληρώματα 
να κατανοήσουν το νέο σύστημα.
Δεδομένου ότι η κατανόηση του 
νέου SIRE, το οποίο περιλαμβάνει 
νέες διαδικασίες και έγγραφα, δεν 
αποτελεί εύκολη εξίσωση, στόχος 
μας είναι να μη μεταδώσουμε όλες 
αυτές τις δυσκολίες ερμηνείας στα 
πληρώματα. Με συχνή εκπαίδευση, 
στοχεύουμε στο να βοηθήσουμε τα 
πληρώματά μας να προσαρμοστούν 
στις νέες απαιτήσεις πριν, κατά τη 
διάρκεια και μετά τις επιθεωρήσεις.
Ύψιστη προτεραιότητα για μας είναι 
να διασφαλίσουμε ότι οι ναυτικοί 
μας θα καταφέρουν να μεταβούν στο 
νέο σύστημα χωρίς να τους υπερ-
φορτώσουμε με πολλές πληροφο-
ρίες καθώς ασκούν τα καθημερινά 
καθήκοντά τους.
Σήμερα, η Wilhelmsen Ship Man-
agement διαχειρίζεται περίπου 
σαράντα gas tankers και οκτώ δεξα-
μενόπλοια. Η εφαρμογή του νέου 
SIRE θα έχει σημαντικό αντίκτυπο 
στις διαδικασίες μας και στα συστή-
ματα διαχείρισης ασφάλειας. Στόχος 
μας είναι να επικοινωνήσουμε αυτές 
τις αλλαγές, προκειμένου να διασφα-
λίσουμε ότι όλα τα μέρη κατανοούν 
τη σημαντικότητα και τις επιδράσεις 
τους. Το νέο σύστημα αναμφίβολα 
αντανακλά τη δέσμευση της ναυτι-
λίας προς πιο ασφαλείς λειτουργίες 
και η Wilhelmsen, ως διαχειρίστρια 
πλοίων που ακολουθεί τις εξελίξεις, 
θα υιοθετήσει την ίδια νοοτροπία για 
τη βελτίωση των διαδικασιών και των 
συστημάτων της προς τη δημιουρ-
γία ενός ασφαλούς και αποδοτικού 
περιβάλλοντος εν πλω, το οποίο θα 
υποστηρίζει τους ναυτικούς μας.
Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι 
ότι θα καταφέρουμε να υιοθετή-
σουμε αποτελεσματικά το SIRE 2.0. 
Θεωρούμε ότι με την επαρκή προ-
ετοιμασία και τη σωστή κουλτούρα 
θα καταφέρουμε να διαχειριστούμε 
τις νέες αλλαγές προσεχώς και θα 
συνεχίσουμε να διατηρούμε το 
εξαιρετικό track record στις επι-
θεωρήσεις.

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ 
ΤΟΥ SIRE 2.0

του Carl Schou,  
CEO και προέδρου  
της Wilhelmsen Ship Management
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Ακολουθώντας την κατάρρευση της ζήτησης στην 
αγορά πετρελαίου εντός των πανδημικών ετών, το 
έτος 2021 αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητικό για τη 
ναυλαγορά των δεξαμενόπλοιων. Τα επίπεδα των 
ναύλων κυμαίνονταν σε χαμηλά επίπεδα, περιο-
ρίζοντας την κερδοφορία των δεξαμενόπλοιων 
ή, ακόμη, ωθώντας τα κέρδη υπό το μηδέν σε 
πληθώρα περιπτώσεων. 
Πλέον, η εικόνα της ναυλαγοράς έχει βελτιωθεί 
αρκετά, τάση που ξεκίνησε στις αρχές του 2022 
και επιταχύνθηκε τους τελευταίους μήνες. Οι 
αλλεπάλληλες εξελίξεις στα γεωπολιτικά δρώμενα 
επηρέασαν σημαντικά την αγορά, με επίκεντρο 
τα μικρότερα και μεσαία μεγέθη, δημιουργώντας 
ωστόσο spillover φαινόμενα και στα μεγαλύτερα 
μεγέθη. 
Στο πλαίσιο αυτό, τα Ναυτικά Χρονικά, αξιοποιώ-
ντας αποκλειστικά δεδομένα της MarineTraffic και 
της VesselsValue, καθώς και διαθέσιμες πληρο-
φορίες για τον στόλο εταιρειών με παραρτήματα 
στον Πειραιά/Αθήνα του Greek Shipping Directory 
(Απρίλιος 2022), πραγματοποίησαν ανάλυση που 
επικεντρώνεται στην αγορά των δεξαμενόπλοιων, 
και δη στα Suezmaxes και στα VLCCs.

ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ
του Μάνου Χαρίτου

Επεξεργασία δεδομένων:  
Αργύρης Δημόπουλος,  
Ορέστης Παπαδημητρίου

ΤΑ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

Η παρούσα ανάλυση εκπονήθηκε με δεδομένα 
προερχόμενα από τη VesselsValue και τη 
MarineTraffic.

ΑΝΑΚΑΜΨΗ 
ΓΙΑ ΤΑ          

ΑΝΑΛΥΣΗ
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VLCCs
Από τον Μάρτιο μέχρι και τον Ιούλιο του 2022 πραγματοποι-
ήθηκαν 2.421 ταξίδια VLCCs παγκοσμίως με 661 διαφορετικά 
πλοία. Το 27,3% (661) των ταξιδιών πραγματοποιήθηκαν σε ένα 
εκ των πέντε κορυφαίων routes των VLCCs, στα οποία δραστη-
ριοποιήθηκαν συνολικά 441 πλοία. 

Αριθμός ταξιδιών ανά πλοίο 
Το 55% των VLCCs (364) που συμμετείχαν στα 2.421 ταξίδια 
πραγματοποίησαν από ένα έως τρία ταξίδια το συγκεκριμένο 
διάστημα. Το 35% (234) πραγματοποίησαν από τέσσερα έως έξι 
ταξίδια, ενώ το 8% (51) πραγματοποίησαν από επτά έως εννέα 
ταξίδια. Ακόμη, το 2% (12 πλοία) συμμετείχαν σε τουλάχιστον 
δέκα ταξίδια.
Όπως είναι επόμενο, τα πλοία που πραγματοποίησαν περισ-
σότερα από εννέα ταξίδια συμμετείχαν σε routes μικρότερων 
αποστάσεων, όπως από λιμένες της Ερυθράς Θάλασσας σε 
λιμένες του Αραβικού Κόλπου ή από λιμένες της Βόρειας Ευρώ-
πης σε λοιπούς λιμένες της Βόρειας Ευρώπης. Αντιθέτως, τα 
πλοία που πραγματοποίησαν μικρότερα ταξίδια συμμετείχαν σε 
routes μεγαλύτερων αποστάσεων, όπως εκείνο μεταξύ Αραβικού 
Κόλπου και Θάλασσας της Ανατολικής Κίνας.

Ταξίδια ανά μήνα 
Οι μεταβολές στον αριθμό ταξιδιών που ξεκινούσαν τον εκά-
στοτε μήνα δεν ήταν ιδιαίτερα σημαντικές εντός της περιόδου. 
Εξαίρεση αποτελεί το γεγονός ότι τον Ιούνιο εκκίνησαν 508 
ταξίδια, έναντι 573 έναν μήνα νωρίτερα (πτώση 11%). 

Κορυφαίες χώρες
Ο κεντρικός ρόλος της Ασίας στην αγορά πετρελαίου καθίσταται 
εμφανής στην κατάταξη των κορυφαίων πέντε χωρών βάσει των 
αφίξεων και των αναχωρήσεων VLCCs. Τόσο στις αφίξεις όσο 
και στις αναχωρήσεις, η κατάταξη παραμένει ίδια. Κορυφαία 
χώρα είναι η Σαουδική Αραβία, με 481 αναχωρήσεις και 489 
αφίξεις, και στη δεύτερη θέση η Κίνα, με 344 αναχωρήσεις 
και 307 αφίξεις. Η κατάταξη περιλαμβάνει τόσο κορυφαίες 
χώρες-εξαγωγείς πετρελαίου (Σαουδική Αραβία, ΗΑΕ, Ιράκ) 
όσο και χώρες-εισαγωγείς (Κίνα-Ινδία). Στο σημείο αυτό, αξίζει 
να σημειωθεί πως, παρότι είναι ασυνήθιστο ο αριθμός αφίξεων 
και αναχωρήσεων να διαφέρει, υπάρχει ένας αριθμός πλοίων που 
αναχώρησαν εντός του Φεβρουαρίου και αφίχθησαν εντός του 
Μαρτίου και ένας αριθμός πλοίων που αναχώρησαν εντός του 
Ιουλίου και αφίχθησαν τον Αύγουστο. Τα συγκεκριμένα ταξίδια 
δεν συμπεριλαμβάνονται στα δεδομένα της ανάλυσης.

Κορυφαία λιμάνια
Στη Μέση Ανατολή φαίνεται πως «χτυπά» η καρδιά των VLCCs, 
γεγονός που δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένου του πρωταγωνι-
στικού ρόλου της περιοχής ως κόμβου παραγωγής και εξαγωγών 
πετρελαίου. 
Κορυφαίο λιμάνι, με σημαντική διαφορά από τα υπόλοιπα, είναι 
το Ras Tanura της Σαουδικής Αραβίας, από το οποίο εκκίνη-
σαν 435 ταξίδια των VLCCs και ολοκληρώθηκαν 453 ταξίδια, 
την περίοδο Μαρτίου-Ιουλίου. Τη δεύτερη θέση κατέλαβε το 
λιμάνι Al Basrah του Ιράκ (171 αφίξεις και 163 αναχωρήσεις). Την 
πεντάδα ολοκληρώνουν τα: Mina Al Ahmadi (Κουβέιτ), Fujairah 
(ΗΑΕ), Das Island (ΗΑΕ). Συνεπώς, στα πέντε κορυφαία λιμάνια, 
οι αναχωρήσεις και οι αφίξεις διαμορφώθηκαν αθροιστικά στις 
941 και 929 αντίστοιχα. Συνεπώς, αυτά τα λιμάνια αποτέλεσαν 
λιμένα αναχώρησης ή άφιξης για πάνω από το 38% όλων των 
ταξιδιών VLCCs μεταξύ Μαρτίου και Ιουλίου.

ΤΑ ROUTES ΠΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΟΥΝ 
ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Aριστερή σελίδα - Γράφημα 1 Κορυφαίες χώρες των VLCCs,  
βάσει του αριθμού αναχωρήσεων και αφίξεων μεταξύ Μαρτίου  
και Ιουλίου 2022. Πηγή δεδομένων: MarineTraffic
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Τα πέντε κορυφαία routes των VLCCs
Όπως έχει ήδη καταστεί ξεκάθαρο, ο Αραβικός Κόλπος συνιστά 
σημείο σύγκλισης για πληθώρα routes στην αγορά των VLCCs. 
Στο πλαίσιο αυτό, το γεγονός ότι τα πέντε κορυφαία routes 
περιλαμβάνουν τον Αραβικό Κόλπο δεν προκαλεί έκπληξη. 

Αριθμός ταξιδιών
Το κορυφαίο route στην αγορά VLCCs για την περίοδο Μαρ-
τίου-Ιουλίου ήταν το Αραβικός Κόλπος-Ανατολική Ασία, όπου 
πραγματοποιήθηκαν 311 ταξίδια από 178 διαφορετικά πλοία. 
Ακόμη, εντός του Αραβικού Κόλπου πραγματοποιήθηκαν 242 
ταξίδια από 171 διαφορετικά πλοία.

Στα συγκεκριμένα πέντε routes πραγματοποιήθηκαν 1.058 ταξί-
δια από 401 διαφορετικά πλοία την περίοδο Μαρτίου-Ιουλίου 
2022. Συνεπώς, το 44% των ταξιδιών των VLCCs αφορούσαν 
τα συγκεκριμένα routes, στα οποία ταξίδια μάλιστα δραστη-
ριοποιήθηκε το 61% των διακριτών VLCCs. 

Χρόνος ταξιδιού και ταχύτητα πλοίων 
Στο σύνολο των ταξιδιών των VLCCs, η μέση διάρκεια ενός ταξι-
διού είναι ίση με 23,5 ημέρες, ενώ η μέση διάρκεια αδράνειας 
(idle time) ίση με 2,7 ημέρες. Όσον αφορά τα κορυφαία routes της 
αγοράς, ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης ταξιδιού μειώνεται στις 19,7 
ημέρες και ο μέσος χρόνος αδράνειας στις 2,3 ημέρες. 
Όπως είναι επόμενο, τα ταξίδια με τη μεγαλύτερη χρονική διάρκεια 
είναι εκείνα μεταξύ Αραβικού Κόλπου και Άπω Ανατολής. 
Η μέση ταχύτητα που αναπτύσσουν τα VLCCs εξαρτάται από την 
απόσταση που διανύουν. Όπως είναι φυσιολογικό, οι μεγαλύτερες 
αποστάσεις ευνοούν την ανάπτυξη μεγαλύτερων ταχυτήτων καθώς 
και τη διατήρησή τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Μάλιστα, 

φαίνεται ότι όσο μεγαλύτερη η απόσταση, τόσο μεγαλύτερη και η 
μέγιστη ταχύτητα που αναπτύσσουν τα πλοία.

Ταξίδια ανά route και ανά μήνα
Τα κορυφαία routes ακολουθούν τη γενικότερη πτωτική τάση 
του αριθμού ταξιδιών με την πάροδο του χρόνου την περίοδο 
Μαρτίου-Ιουλίου 2022. Εξαίρεση φαίνεται να αποτελεί η ναυ-
τιλιακή κίνηση εντός Αραβικού Κόλπου, όπου τα ταξίδια τον 
Μάιο κατέγραψαν άνοδο. 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο ιδιαίτερα χαμηλός αριθμός 
ταξιδιών –με επίκεντρο τα routes όπου τα ταξίδια διαρκούν 
περισσότερο– οφείλεται στο γεγονός ότι δεν περιλαμβάνονται 
ταξίδια που ξεκίνησαν τον Ιούλιο, αλλά δεν ολοκληρώθηκαν 
εντός αυτού.

Γράφημα 3 Κορυφαία routes των VLCCs, βάσει του αριθμού ταξιδιών 
μεταξύ Μαρτίου και Ιουλίου 2022. Πηγή δεδομένων: MarineTraffic

Γράφημα 5 Κατανομή του αριθμού ταξιδιών στα πέντε κορυφαία routes 
των VLCCs ανά μήνα, περίοδος: Μάρτιος-Ιούλιος 2022.  
Πηγή δεδομένων: MarineTraffic
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Γράφημα 4 Κατανομή των κορυφαίων routes των VLCCs βάσει της μέσης ταχύτητας 
των πλοίων μεταξύ Μαρτίου και Ιουλίου 2022. Πηγή δεδομένων: MarineTraffic
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Suezmaxes
Από τον Μάρτιο μέχρι και τον Ιούλιο του 2022 πραγματοποιήθη-
καν 2.209 ταξίδια Suezmaxes παγκοσμίως με 517 διαφορετικά 
πλοία. Στα κορυφαία πέντε routes των Suezmaxes πραγματοποι-
ήθηκαν 517 ταξίδια, δηλαδή το 23,4% των συνολικών, από 137 
ξεχωριστά πλοία. 

Αριθμός ταξιδιών ανά πλοίο
Το 46% των Suezmaxes (238) που συμμετείχαν στα 2.209 ταξί-
δια πραγματοποίησαν από ένα έως τρία ταξίδια το συγκεκριμένο 
διάστημα. Το 39% (199) πραγματοποίησαν από τέσσερα έως έξι 
ταξίδια, ενώ το 11% (58) πραγματοποίησαν από επτά έως εννέα 
ταξίδια. Ακόμη, το 4% (22 πλοία) συμμετείχαν σε τουλάχιστον 
δέκα ταξίδια.
Όπως και στην περίπτωση των VLCCs, τα πλοία που πραγματο-
ποίησαν τουλάχιστον δέκα ταξίδια δραστηριοποιήθηκαν σε routes 
μικρότερων αποστάσεων. Ενδεικτικά, από τον Αραβικό Κόλπο 
προς τη Δυτική Ακτή της Ινδίας ή τον Κόλπο του Ομάν ή την 
Ερυθρά Θάλασσα. Ένα αντίστοιχο παράδειγμα είναι routes μεταξύ 
Βαλτικής Θάλασσας και Βόρειας Θάλασσας ή μεταξύ Βόρειας 
Θάλασσας και Φινλανδικού Κόλπου ή μεταξύ του Κόλπου του 
Μεξικού και του ποταμού Σεντ Λόρενς. 

Ταξίδια ανά μήνα 
Παρότι οι μεταβολές στον αριθμό ταξιδιών που ξεκινούσαν τον 
εκάστοτε μήνα δεν ήταν ιδιαίτερα σημαντικές, εμφανίζεται μια 
ξεκάθαρα πτωτική τάση από μήνα σε μήνα. Τον Μάρτιο πραγ-
ματοποιήθηκαν 525 ταξίδια, τον Απρίλιο 3% λιγότερα (507), τον 
Μάιο 4% λιγότερα (489), σε σχέση με τον Απρίλιο, και τον Ιούνιο 
6% λιγότερα (461) σε σχέση με τον Μάιο. 
Ωστόσο, η εικόνα δεν παραμένει ίδια σε όλα τα routes. Ενδεικτικό 
παράδειγμα αποτελεί η Ρωσία, όπου τα ταξίδια από και προς τη 
Ρωσία κατέγραψαν άνοδο 67% (από 30 σε 50) τον Απρίλιο, σε 
σύγκριση με τον Μάρτιο, και περαιτέρω άνοδο 28% (από 50 σε 
64) τον Μάιο. 

Κορυφαίες χώρες
Σε αντίθεση με τα VLCCs, όπου ο ρόλος της Ασίας ήταν ξεκάθαρα 
πρωταγωνιστικός, στα Suezmaxes τόσο η Ευρώπη αλλά και η 
Βόρεια Αμερική διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. 
Κορυφαία χώρα εμφανίζεται η Ινδία, με 233 αναχωρήσεις και 
240 αφίξεις πλοίων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τη 
δεύτερη θέση καταλαμβάνει η Ρωσία, με 206 αναχωρήσεις και 
216 αναχωρήσεις Suezmaxes την περίοδο Μαρτίου-Ιουλίου 2022. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 240 αφίξεις στην Ινδία, οι 49 
είχαν ρωσικό λιμένα αναχώρησης. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει 
τον σημαντικό ρόλο της Ινδίας ως προορισμού για το ρωσικό 
πετρέλαιο. 

Κορυφαία λιμάνια
Ο ρόλος της Ευρώπης στην αγορά των Suezmaxes παραμένει 
κεντρικός και στην κατάταξη των κορυφαίων λιμανιών παγκοσμίως. 
Το λιμάνι Novorossiysk της Ρωσίας βρέθηκε στην πρώτη θέση 
με 137 αναχωρήσεις και 131 αφίξεις, σχεδόν ισοβαθμώντας με 
το λιμάνι Al Basrah του Ιράκ (136 αναχωρήσεις και 131 αφίξεις). 

Μια σημαντική διαφορά μεταξύ των Suezmaxes και των VLCCs 
είναι το μερίδιο αγοράς που συγκεντρώνουν τα κορυφαία λιμά-
νια σε σχέση με τα συνολικά ταξίδια. Ενδεικτικά, από το κορυ-
φαίο λιμάνι για τα VLCCs (Ras Tanura) αναχώρησαν συνολικά 
435 πλοία, ενώ από το κορυφαίο λιμάνι για τα Suezmaxes 
(Novorossiysk) αναχώρησαν συνολικά 137 πλοία. Η διαφορά αυτή 
δεν οφείλεται στον συνολικό αριθμό ταξιδιών, καθώς για τα 
VLCCs ήταν 2.421 και για τα Suezmaxes 2.209. Αντιθέτως, 
οφείλεται στους επιχειρησιακούς περιορισμούς των VLCCs. 
που οδηγούν στη δραστηριοποίησή τους σε λιγότερα routes 
και στην προσέγγιση λιγότερων χωρών και λιμένων. 
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βάσει του αριθμού αναχωρήσεων και αφίξεων μεταξύ Μαρτίου 
και Ιουλίου 2022. Πηγή δεδομένων: MarineTraffic
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Τα πέντε κορυφαία routes των Suezmaxes
O Αραβικός Κόλπος συνεχίζει να συνιστά πρωταγωνιστή και 
στα routes των Suezmaxes. Όμως, τόσο η Ευρώπη (Μαύρη 
Θάλασσα, περιοχή Ρότερνταμ, Βόρεια Θάλασσα) όσο και η 
Βόρεια Αμερική (Κόλπος του Μεξικού-ποταμός Σεντ Λόρενς) 
καταδεικνύουν διαφοροποίηση στα routes των Suezmaxes. 

Αριθμός ταξιδιών
Το κορυφαίο route των Suezmaxes για την περίοδο Μαρτί-
ου-Ιουλίου 2022 ήταν το Αραβικός Κόλπος-Δυτική Ακτή Ινδίας, 
όπου και πραγματοποιήθηκαν 218 ταξίδια από 77 διαφορετικά 
πλοία. 

Στη δεύτερη θέση με σημαντική διαφορά βρέθηκε το route 
Αραβικός Κόλπος-Κόλπος της Βεγγάλης, με 71 ταξίδια από 
33 διαφορετικά πλοία. 
Παρότι το route Κόλπος του Μεξικού-ποταμός Σεντ Λόρενς 
βρέθηκε στην τέταρτη θέση της κατάταξης με 40 ταξίδια, μόλις 
έξι Suezmaxes δραστηριοποιήθηκαν σε αυτό. Το γεγονός αυτό 
καταδεικνύει ότι πρόκειται για ένα «niche» route. 
Συνολικά, στα πέντε κορυφαία routes των Suezmaxes πραγμα-
τοποιήθηκαν 418 ταξίδια από 137 διαφορετικά πλοία, αντιστοι-
χώντας στο 18,9% των συνολικών ταξιδιών των Suezmaxes. 

Χρόνος ταξιδιού και ταχύτητα πλοίων
Στο σύνολο των ταξιδιών των Suezmaxes, η μέση διάρκεια ενός 
ταξιδιού είναι ίση με 20,4 ημέρες, ενώ η μέση διάρκεια αδρά-
νειας (idle time) ίση με 3,5 ημέρες. Όσον αφορά τα κορυφαία 
routes της αγοράς, ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης ταξιδιού 
μειώνεται στις 12,3 ημέρες και ο μέσος χρόνος αδράνειας 
στις 2,8 ημέρες.

Το route όπου τα ταξίδια έχουν τη μεγαλύτερη χρονική διάρκεια 
αλλά και τη μεγαλύτερη διάρκεια αδράνειας κατά μέσο όρο 
είναι εκείνο μεταξύ της Μαύρης Θάλασσας και της Δυτικής 
Ακτής της Ινδίας: 21,9 ημέρες η μέση διάρκεια ταξιδιού και  
5 ημέρες ο μέσος όρος των ημερών αδράνειας. 
Τα χαμηλότερα επίπεδα αδράνειας/αναμονής καταγράφονται 
στο route μεταξύ του Κόλπου του Μεξικού και του ποταμού 
Σεντ Λόρενς.
Από το παρακάτω γράφημα διαφαίνεται ότι η μέγιστη ταχύτητα 
εξαρτάται σημαντικά τόσο από την απόσταση όσο και από 
παράγοντες που έχουν να κάνουν με τις συνθήκες στο εκάστοτε 
route (ευκολία ναυσιπλοΐας, καιρικές συνθήκες).

Γράφημα 8 Κορυφαία routes των Suezmaxes, βάσει του αριθμού ταξιδιών 
μεταξύ Μαρτίου και Ιουλίου 2022. Πηγή δεδομένων: MarineTraffic

Γράφημα 9 Κατανομή των κορυφαίων routes των Suezmaxes βάσει του 
μέσου χρόνου ολοκλήρωσης ενός ταξιδιού (σε ημέρες) μεταξύ Μαρτίου 
και Ιουλίου 2022. Πηγή δεδομένων: MarineTraffic

Γράφημα 10 Κατανομή των κορυφαίων routes των Suezmaxes βάσει της 
μέσης ταχύτητας των πλοίων μεταξύ Μαρτίου και Ιουλίου 2022. Πηγή 
δεδομένων: MarineTraffic

Αριθμός ταξιδιών 

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης 
ταξιδιού

Μέση ταχύτητα

Αριθμός διακριτών πλοίων

Μέσος όρος ημερών αδράνειας 

Μέση μέγιστη ταχύτητα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ / ΑΝΑΛΥΣΗ
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ΣΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

Το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, και δη το θαλάσσιο, κατα-
γράφει έντονες αλλαγές, απόρροια των γεωπολιτικών δρώμε-
νων και της πολιτικής βούλησης των διεθνών δυνάμεων. Στο 
συγκεκριμένο σκηνικό, ευκαιρίες και προκλήσεις αναδύονται 
συνεχώς.

Από τη Ρωσία…

Το ρωσικό πετρέλαιο…
Οι θαλάσσιες εξαγωγές πετρελαίου της Ρωσίας βρίσκονται 
σε άνοδο εντός του έτους. Όπως σημειώνει έκθεση της 
BancheroCosta, που δημοσιεύτηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου, 
η Ρωσία εξήγαγε περίπου 150 εκατ. τόνους αργού πετρελαίου 
από τις αρχές του έτους έως και τον Αύγουστο. Κύριοι προο-
ρισμοί για το ρωσικό πετρέλαιο είναι η Ευρώπη, η Κίνα και η 
Ινδία, με τα Aframaxes να διαδραματίζουν κύριο ρόλο.
Σύμφωνα με δεδομένα της Signal Ocean Platform, από τον 
Μάρτιο του 2022 έως και τον Ιούλιο του 2022, η Ρωσία εξή-
γαγε 145,4 εκατ. τόνους πετρελαίου και πετρελαϊκών παραγώ-
γων προς πληθώρα προορισμών. Σε κάθε περίπτωση, το 78% 
των εξαγωγών κατευθύνθηκαν προς την Ευρώπη, την Κίνα και 
την Ινδία. 

Γράφημα 11 Κατανομή εξαγωγών ρωσικού πετρελαίου (εκατ. τόνοι)  
ανά προορισμό, περίοδος Μάρτιος-Ιούλιος 2022.  
Πηγή: Signal Ocean Platform

Γράφημα 12 Κατανομή εξαγωγών ρωσικού πετρελαίου (εκατ. τόνοι)  
ανά τύπο δεξαμενόπλοιου, περίοδος Μάρτιος-Ιούλιος 2022.  
Πηγή: Signal Ocean Platform

Ο ρόλος της Ρωσίας στην κάλυψη της ζήτησης πετρελαίου της 
Ευρώπης είναι σίγουρα σημαντικός και παρουσιάζει ενδιαφέ-
ρον το τι μέλλει να συμβεί στο άμεσο μέλλον. Άλλωστε, εντός 
Δεκεμβρίου –ή ίσως και ακόμα νωρίτερα– αναμένεται να τεθούν 
σε ισχύ κυρώσεις της ΕΕ στο ρωσικό πετρέλαιο αλλά και να 
επιβληθεί πλαφόν στην τιμή του, κινήσεις που στοχεύουν στον 
περιορισμό των κερδών της Ρωσίας από την αγορά ενέργειας. 
Από την άλλη, η Μόσχα έχει υπογραμμίζει ότι οι χώρες που θα 
τηρήσουν το πλαφόν θα σταματήσουν να λαμβάνουν ρωσικό 
πετρέλαιο. 
Σε κάθε περίπτωση, τα ερωτηματικά γύρω από τις αποφάσεις 
των διεθνών δυνάμεων συνεχίζουν να εγείρονται, καθώς, όπως 
πληθώρα αναλυτών και κύκλων της αγοράς δεξαμενόπλοιων 
έχουν τονίσει επανειλημμένως, οι κυρώσεις στο ρωσικό πετρέ-
λαιο είναι αναποτελεσματικές, εφόσον είναι ιδιαίτερα εύκολο 
να παρακαμφθούν. 
Παράλληλα, η Ευρώπη είναι εκείνη που καταλαμβάνει το μεγα-
λύτερο ποσοστό στις εξαγωγές πετρελαίου της Ρωσίας. Το 
51% των θαλάσσιων εξαγωγών έχουν κατευθυνθεί προς ευρω-
παϊκές χώρες. Σε ένα σενάριο όπου το ρωσικό πετρέλαιο θα 
αποτελέσει παρελθόν από τις ευρωπαϊκές αγορές, η Ρωσία θα 
χρειαστεί να ανακατευθύνει τις εξαγωγές της σε άλλες χώρες. 
Κύριοι υποψήφιοι θεωρούνται η Κίνα και η Ινδία. Ήδη αντιστοι-
χούν σε σημαντικό ποσοστό των εξαγωγών ρωσικού πετρε-
λαίου (Κίνα: 14% και Ινδία 12,3%) και φαίνεται πως υπάρχουν 
βλέψεις για περαιτέρω ενίσχυση των ποσοστών τους. Άλλωστε, 
το φθηνό ρωσικό πετρέλαιο αποτελεί «αιμοδότη» για τις δύο 
ασιατικές οικονομίες.

…και τα πλοία που το μεταφέρουν
Όσον αφορά τους τύπους πλοίων που μεταφέρουν το ρωσικό 
πετρέλαιο στην Ευρώπη, τα Aframaxes καταλαμβάνουν τη 
μερίδα του λέοντος, με ποσοστό 49,5% την περίοδο Μαρτί-
ου-Ιουλίου. Εφόσον μάλιστα εξεταστούν μονάχα οι θαλάσσιες 
ροές αργού πετρελαίου από τη Ρωσία προς την Ευρώπη, το εν 
λόγω ποσοστό αυξάνεται στο 69,2%. 
Ο κεντρικός ρόλος των Aframaxes δεν προκαλεί έκπληξη. Το 
γεγονός ότι πρόκειται για ταξίδια μικρών αποστάσεων –και 
όπως έχει αναφερθεί παραπάνω με λιμένα αναχώρησης στη 
Μαύρη Θάλασσα– περιορίζει τον τύπο πλοίων που δύναται να 
το μεταφέρουν αλλά και που είναι οικονομικά βιώσιμο να το 
μεταφέρουν. 
Ωστόσο, ακόμα και τα μεγαλύτερα μεγέθη φαίνεται να διαδρα-
ματίζουν σημαντικό ρόλο. Τα Suezmaxes αντιστοιχούν περίπου 
στο 20% του μεταφερόμενου όγκου πετρελαίου (30,5% του 
αργού πετρελαίου). Η αναδιάταξη των routes, που αναμένεται 
να ωθήσει τη Ρωσία σε αναζήτηση εναλλακτικών προορισμών 
για τις εξαγωγές της, μπορεί να προσφέρει περαιτέρω ώθηση 
στα μεγαλύτερα μεγέθη, καθώς σημαντικό μέρος των εξαγω-
γών της θα κατευθυνθούν προς μακρινότερους προορισμούς. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ρόλος των Suezmaxes στις εξαγωγές 
της Ρωσίας προς την Ινδία μεταξύ Μαρτίου και Ιουλίου είναι 
εξίσου σημαντικός με εκείνον των Aframaxes. Από τους 16,1 
εκατ. τόνους αργού πετρελαίου, το 51,4% μεταφέρθηκε με 
Suezmaxes και το 48,6% με Aframaxes.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ / ΑΝΑΛΥΣΗ

Panamaxes 0,9 (1,2%) MR2s 7,1 (9,5%) Suezmaxes 14,9 (19,9%)

Aframaxes 37 (49,5%)MR1s 12,5 (16,7%)Small Tankers 2,4 (3,2%)
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…προς την Ευρώπη
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, την περίοδο Μαρτί-
ου-Ιουλίου, η Ινδία εξήγαγε προς την Ευρώπη 4,5 εκατ. τόνους 
πετρελαίου. Η μεταφορά του ρωσικού πετρελαίου προς την 
Ινδία και από αυτήν στην Ευρώπη φαίνεται πως αποτελεί έναν 
εκ των απλούστερων τρόπων παράκαμψης κυρώσεων. Περίπου 
το ένα τρίτο των ποσοτήτων μεταφέρθηκε μέσω Aframaxes 
(33,8%), το ένα τέταρτο με Panamaxes (24,4%) και το ένα 
πέμπτο με Suezmaxes (20,4%). 

Τα βλέμματα στη Δύση 
Αξίζει να αναφερθούν και λοιπές πηγές πετρελαίου για τις 
ευρωπαϊκές αγορές, μακρινότερης προέλευσης. Από την 
Κεντρική και τη Λατινική Αμερική, υπάρχουν πέντε χώρες που 
αθροιστικά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην κάλυψη των 
ενεργειακών αναγκών της Ευρώπης. Βραζιλία, Γουιάνα, Μεξικό, 
Κολομβία και Ουρουγουάη αντιστοιχούν σε εξαγωγές πετρε-
λαίου ύψους 11,46 εκατ. τόνων στην Ευρώπη την περίοδο Μαρ-
τίου-Ιουλίου 2022. Η συντριπτική πλειοψηφία των εξαγόμενων 
ποσοτήτων αφορούν αργό πετρέλαιο (97,7%). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Οι χώρες που κρατούν τα ηνία είναι αδιαμφισβήτητα η Βρα-
ζιλία, η Γουιάνα και το Μεξικό. Η Βραζιλία αντιστοιχεί στο 
59,4% των εισαγωγών αργού πετρελαίου της Ευρώπης από 
τις πέντε προαναφερθείσες χώρες, η Γουιάνα στο 18,6% και 
το Μεξικό στο 14,9%.

Η περίπτωση της Γουιάνας φαίνεται να κεντρίζει τα βλέμματα. 
Τα αποθέματα πετρελαίου της χώρας είναι σημαντικά και τα 
τελευταία έτη καταγράφονται συστηματικές επενδύσεις προς 
την εμπορική εκμετάλλευσή τους. Σύμφωνα με πρόσφατη ανά-
λυση της ναυλομεσιτικής Gibson Shipbrokers, οι εξαγωγές 
της Γουιάνας προς την Ευρώπη έχουν αυξηθεί περαιτέρω τον 
Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. 
Η εν λόγω εξέλιξη ωφελεί πρωτίστως τα μεγαλύτερα μεγέθη, 
και δη τα Suezmaxes. Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός επιβεβαι-
ώνεται και από την ευρύτερη εικόνα των θαλάσσιων εξαγω-
γών από τις πέντε χώρες προς την Ευρώπη. Για το 72,5% των 
μεταφερόμενων ποσοτήτων χρησιμοποιήθηκαν Suezmaxes και 
για το 27,5% VLCCs. 
Παράλληλα, δεν είναι μονάχα η Κεντρική και Λατινική Αμερική 
που κεντρίζουν το ενδιαφέρον ως προς τον ρόλο τους στις 
ευρωπαϊκές εισαγωγές ενέργειας. Οι ΗΠΑ εξήγαγαν πάνω 
από 34 εκατ. τόνους πετρελαίου και προϊόντων αυτού μεταξύ 
Μαρτίου και Ιουλίου του τρέχοντος έτους προς την Ευρώπη. 

Η εν λόγω εξέλιξη ευνοεί τόσο τα μεσαία όσο και τα μεγα-
λύτερα μεγέθη. Το 39% των αμερικανικών εξαγωγών αργού 
πετρελαίου προς την Ευρώπη (28,8 εκατ. τόνοι) μεταφέρθηκαν 
μέσω Aframaxes, ενώ το 28% και το 17% μέσω Suezmaxes και 
VLCCs αντίστοιχα.
Όσον αφορά τις ευρωπαϊκές εισαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων 
από τις ΗΠΑ, αυτές ανήλθαν σε περίπου 5,3 εκατ. τόνους, 
για τη μεταφορά των οποίων αξιοποιήθηκαν κυρίως MR2 και 
MR1 tankers.

Γράφημα 14 Κατανομή ευρωπαϊκών εισαγωγών αργού πετρελαίου (εκατ. 
τόνοι) από τις ΗΠΑ ανά τύπο δεξαμενόπλοιου, περίοδος Μάρτιος - 
Ιούλιος 2022, Πηγή: Signal Ocean Platform

Γράφημα 13 Κατανομή ευρωπαϊκών εισαγωγών πετρελαίου (εκατ. τόνοι) 
από χώρες της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, περίοδος  
Μάρτιος-Ιούλιος 2022. Πηγή: Signal Ocean Platform

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ / ΑΝΑΛΥΣΗ

Panamaxes 0,5 (1,8%)

Small Tankers 0,8 
(2,6%)

MR1s 0,8 (2,6%)

Κολομβία 0,5 (3,9%)

Ουρουγουάη 0,4 
(3,2%)

Μεξικό 1,7 
(14,9%)

Βραζιλία 6,8 (59,4%)

Γουιάνα 2,1 (18,6%)

MR2s 2,7 (9,3%) Suezmaxes 8 (27,6%)

Aframaxes 11,2 (38,9%)VLCCs 5 (17,2%)

98



Οι ΗΠΑ προσβλέπουν στο να καταστούν κόμβος εξαγωγών 
ενέργειας, φιλοδοξία που δεν περιορίζεται μονάχα στην αγορά 
πετρελαίου αλλά και σε εκείνη του φυσικού αερίου. Με τις 
συθέμελες αλλαγές στον χάρτη του παγκόσμιου εμπορίου, οι 
ΗΠΑ καταδεικνύονται ως κύριος εταίρος της Ευρώπης στην 
αγορά ενέργειας, εξέλιξη που ευνοεί τη ζήτηση για τονομίλια.

Γράφημα 15 Κατανομή ευρωπαϊκών εισαγωγών προϊόντων πετρελαίου  
από τις ΗΠΑ (εκατ. τόνοι) ανά τύπο δεξαμενόπλοιου,  
περίοδος Μάρτιος-Ιούλιος 2022. Πηγή: Signal Ocean Platform

ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Παραγγελίες
Οι παραγγελίες δεξαμενόπλοιων μεγαλύτερου μεγέθους βρί-
σκονται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα εντός του 2022. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι μόλις στα τέλη Αυγούστου τοποθετήθηκε 
η πρώτη παραγγελία για VLCC του 2022. Μάλιστα ο ορίζο-
ντας παράδοσης υπολογίζεται μεταξύ του 2025 και του 2026, 
αντανακλώντας το αυξημένο backlog –κυρίως των κινεζικών 
και νοτιοκορεατικών ναυπηγείων– το οποίο, παρότι οφείλεται 
στο μπαράζ παραγγελιών για containerships και LNG carriers, 
επηρεάζει και τις ημερομηνίες παράδοσης λοιπών πλοίων. 
Η περιορισμένη δραστηριότητα στις παραγγελίες δεξαμενό-
πλοιων είναι εμφανής και επηρεάζει και τα Suezmaxes, περιορί-
ζοντας στο σύνολό τους τις παραγγελίες tankers. Σύμφωνα με 
τη μηνιαία έκθεση Αυγούστου της VesselsValue, οι παραγγελίες 
δεξαμενόπλοιων την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου ήταν μόλις 
πενήντα τέσσερις. 

Orderbook
Το orderbook των δεξαμενόπλοιων μεγαλύτερου μεγέθους 
παραμένει περιορισμένο. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με δεδο-
μένα των αρχών Σεπτεμβρίου της VesselsValue, 76 tankers 
χωρητικότητας που ξεπερνά τα 140.000 dwt βρίσκονται υπό ναυ-
πήγηση: 46 VLCCs και 30 Suezmaxes. Το γεγονός αυτό οφείλεται 
στην περιορισμένη δραστηριότητα στις παραγγελίες όχι μόνο 
εντός του έτους αλλά και εντός των προηγούμενων ετών. 

Αγοραπωλησίες
Το ενδιαφέρον στη second-hand αγορά για την απόκτηση 
δεξαμενόπλοιων είναι έντονο και δεν περιορίζεται στα μικρό-
τερα μεγέθη. Σύμφωνα με έκθεση της ναυλομεσιτικής Allied 
Shipping Research, από την αρχή του έτους μέχρι και τα μέσα 
Σεπτεμβρίου, 499 δεξαμενόπλοια είχαν αλλάξει χέρια. Παρότι 
περίπου το 40% αυτών ήταν MR tankers (200), 38 δεξαμενό-
πλοια ήταν Suezmaxes και 56 ήταν VLCCs. 

Διαλύσεις 
Ιδιαίτερα χαμηλότερα σε ετήσια βάση εμφανίζονται τα επίπεδα 
διαλύσεων στην αγορά δεξαμενόπλοιων. Σε αντίθεση με το 
2021, οπότε και πάνω από 300 δεξαμενόπλοια είχαν πωληθεί 
προς διάλυση από τις αρχές του έτους μέχρι τα μέσα Σεπτεμ-
βρίου, δεδομένα της Allied καταδεικνύουν ότι το 2022 ο αριθ-
μός είναι μειωμένος στα 139 δεξαμενόπλοια. Μόλις τέσσερα 
και εννιά από αυτά είναι Suezmaxes και VLCCs αντίστοιχα. 

Παραδόσεις
Από τον Μάρτιο έως και τον Ιούλιο του 2022, 22 VLCCs και 
23 Suezmaxes εισήλθαν στον παγκόσμιο στόλο, σύμφωνα με 
δεδομένα της VesselsValue.

Outlook 
Λαμβάνοντας υπόψη τις παραδόσεις και τις διαλύσεις τους 
τελευταίους μήνες, η αύξηση του στόλου των δεξαμενόπλοιων 
μεγαλύτερου μεγέθους –μέχρι στιγμής– εντός του έτους δεν 
είναι υψηλή. Την ίδια ώρα, το orderbook παραμένει περιορι-
σμένο και το πανδαιμόνιο παραγγελιών που εκκίνησε το 2021 

και συνεχίστηκε και στις αρχές του 2022 για containerships και 
LNG carriers έχει οδηγήσει σε σημαντική χρονική μετατόπιση 
της παράδοσης οποιασδήποτε παραγγελίας τοποθετηθεί από 
εδώ και στο εξής. 
Ωστόσο, τα fundamentals της προσφοράς των δεξαμενόπλοιων 
μεγαλύτερου μεγέθους διέπονται από μετριασμένη αβεβαι-
ότητα, επίδραση της στροφής της Κίνας και της Ινδίας στο 
ρωσικό αργό, που εκτιμάται πως θα οδηγήσει σε μερική μείωση 
του μεταφερόμενου όγκου μέσω VLCCs και σε μερική αύξηση 
του μεταφερόμενου όγκου μέσω Suezmaxes.  
Επιπλέον, οι επικείμενοι περιβαλλοντικοί κανονισμοί θα οδη-
γήσουν σε μείωση της προσφοράς, καθώς πληθώρα πλοίων 
θα αναγκαστούν να μειώσουν τις ταχύτητές τους για να συμ-
μορφωθούν. 
Στο δυνητικό σενάριο επιστροφής Ιράν και Βενεζουέλας στις 
διεθνείς αγορές πετρελαίου, τα VLCCs και Suezmaxes-«φαντά-
σματα» του παγκόσμιου στόλου θα οδηγηθούν στα διαλυτήρια, 
εωσότου επιτευχθεί ένα νέο σημείο ισορροπίας στην αγορά 
θαλάσσιας μεταφοράς αργού. 

O στόλος δεξαμενόπλοιων του Πειραιά
Ο ρόλος της ναυτιλιακής δραστηριότητας εταιρειών με παραρ-
τήματα στον Πειραιά/Αθήνα είναι και αναμένεται να παραμείνει 
ανταγωνιστικός στην παγκόσμια αγορά μεταφοράς πετρελαίου. 
Μάλιστα, ο συγκεκριμένος στόλος είναι νέος και σύγχρονος, 
γεγονός που τον καθιστά θελκτική επιλογή για τους απαιτητι-
κούς ναυλωτές της αγοράς δεξαμενόπλοιων, και ταυτόχρονα 
επιτρέπει τη συμμόρφωσή του με επικείμενους περιβαλλοντι-
κούς κανονισμούς.

Εταιρείες και στόλος
Ο συνολικός στόλος των εταιρειών με παραρτήματα στον 
Πειραιά/Αθήνα αποτελείται από 5.191 εμπορικά πλοία, δίχως 
εκείνα της επιβατηγού ναυτιλίας. Η συνολική χωρητικότητά 
τους ξεπερνά τα 441 εκατ. dwt, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας τους 
είναι ίσος με 12,1 έτη. 
Όσον αφορά συγκεκριμένα τα δεξαμενόπλοια, περισσότερες 
από 150 εταιρείες διαχειρίζονται στόλο 1.670 πλοίων, χωρη-
τικότητας που αγγίζει τα 188 εκατ. dwt και μέσης ηλικίας 11,8 
ετών. Όσον αφορά συγκεκριμένα τη διαχείριση VLCCs και 
Suezmaxes, υπάρχουν 60 εταιρείες που διαχειρίζονται 507 
πλοία, χωρητικότητας 115 εκατ. dwt (26% όλου του στόλου 
των εταιρειών με παραρτήματα στον Πειραιά Αθήνα) και μέσης 
ηλικίας 9,4 ετών. 
Επιπλέον, υπάρχουν 38 εταιρείες που διαχειρίζονται αποκλει-
στικά VLCCs (232 πλοία) και 43 εταιρείες οι οποίες διαχειρί-
ζονται αποκλειστικά Suezmaxes (275).

Ηλικία 
Ο στόλος των VLCCs και των Suezmaxes είναι νεότερος σε 
σύγκριση με ολόκληρο τον στόλο (bulk carriers, tankers, gas 
carriers, containerships) του οποίου η διαχείριση πραγματοποι-
είται στον Πειραιά/Αθήνα. Η διαφορά είναι σημαντική, καθώς 
πρόκειται για 9,4 έτη έναντι 12,1 ετών. Το γεγονός αυτό δεν 
προκαλεί έκπληξη: στην αγορά των δεξαμενόπλοιων, και δη 
στα μεγαλύτερα μεγέθη, οι απαιτήσεις των ναυλωτών είναι 
αυξημένες, γεγονός που περιορίζει την οικονομική ζωή των 
πλοίων και ωθεί τις εταιρείες σε συνεχή ανανέωση του στό-
λου τους. Το 54% του στόλου των VLCCs και Suezmaxes έχει 
ηλικία έως 10 ετών.

Γράφημα 16 Κατανομή του στόλου που διαχειρίζονται εταιρείες με παραρτήματα στον Πειραιά/Αθήνα ανά τύπο πλοίου και ηλικία

* Δεν αναγράφονται ποσοστά μικρότερα του 5%.

VLCCs & Suezmaxes

Δεξαμενόπλοια

33%

20%

13% 25% 37% 17% 5%

16% 39% 22%

21% 29% 16%

Στόλος

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ / ΑΝΑΛΥΣΗ

Panamaxes 0,3 (6,5%) ΜR1s 0,9 (17%)

MR2s 3,2 (59,7%)Small Tankers 0,9 (16,8%)

Ηλικία 6-10 Ηλικία 16-20 Ηλικία 21-25 Ηλικία 26+Ηλικία 0-5 Ηλικία 11-15
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Οι συθέμελες αλλαγές στο παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου και 
πετρελαιοειδών καθίστανται εμφανείς στην αναδιάταξη των routes 
θαλάσσιων ροών. Παρότι στα κορυφαία routes ευνοούνται ταξί-
δια μικρότερης απόστασης –καθώς η κατάταξη έχει να κάνει με 
αριθμό ταξιδιών σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο– υπήρχαν routes 
μεγαλύτερης απόστασης που εισχώρησαν στην κορυφαία πεντάδα. 
Στην περίπτωση των Suezmaxes, ένα ταξίδι από τη Μαύρη 
Θάλασσα προς τη Δυτική Ακτή της Ινδίας, route που αναμένεται να 
συνεχίσει να απασχολεί σε σημαντικό βαθμό τη διεθνή ναυτιλία στο 
εγγύς μέλλον, διαρκεί περίπου 22 ημέρες. Την ίδια ώρα, ένα ταξίδι 
από την Ανατολική Ακτή της Κεντρικής ή της Λατινικής Αμερικής 
προς την Ευρώπη διαρκεί περίπου 20 ημέρες. Οι επικρατούσες 
γεωπολιτικές συνιστώσες ευνοούν την ανάπτυξη routes πετρελαίου 
μεγαλύτερης απόστασης, γεγονός που περιορίζει δυνητικά την 
προσφορά και ευνοεί τη ζήτηση για τονομίλια. 
Όσον αφορά τα VLCCs, το γεγονός ότι η δραστηριοποίησή τους 
περιστρέφεται γύρω από τον Αραβικό Κόλπο δεν προκαλεί ουδεμία 
έκπληξη, ούτε αναμένεται να αλλάξει. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι 
ο ρόλος τους στη μεταφορά πετρελαίου από τη Λατινική, Κεντρική 
και Βόρεια Αμερική προς την Ευρώπη εμφανίζεται ολοένα και 
δυναμικότερος. 
Την ίδια ώρα, ερωτηματικό παραμένει η ακριβής επίδραση των επι-
κείμενων περιβαλλοντικών κανονισμών στην πραγματική προσφορά 
των δεξαμενόπλοιων. Η πτώση της ταχύτητας των πλοίων με στόχο 
την επίτευξη καλύτερης αξιολόγησης, ενόψει του περιβαλλοντικού 
κανονισμού CII, συνιστά έναν ακόμα παράγοντα που οδηγεί σε 
μείωση της προσφοράς. 
Επιπλέον, η νωχελικότητα στην αγορά των παραγγελιών και το περι-
ορισμένο orderbook καταδεικνύουν ότι η εικόνα της προσφοράς 
δεν θα αλλάξει βραχυπρόθεσμα. Το εν λόγω επιχείρημα ενισχύεται 
και από το γεγονός ότι τα διαθέσιμα slots στα ναυπηγεία της Κίνας 
και της Νότιας Κορέας παραμένουν περιορισμένα. Το κατά πόσο 
ένα αποδυναμωμένο γιεν είναι αρκετό για να ωθήσει τους επενδυ-
τές στα ναυπηγεία της Ιαπωνίας χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. 
Λοιπές επιδράσεις για την αγορά θα ήταν η επιστροφή του Ιράν 
και της Βενεζουέλας στις διεθνείς αγορές. Πέραν της αύξησης 
της προσφοράς πετρελαίου και όσων θετικών επιπτώσεων θα είχε 
αυτή στις τιμές, ένα μέρος του στόλου υπερήλικων πλοίων που 
δραστηριοποιούνται στη μεταφορά πετρελαίου και παραγώγων 
των δύο χωρών θα έχαναν τη θέση τους στον παγκόσμιο χάρτη 
εμπορίας πετρελαίου. Μια τέτοια εξέλιξη θα περιόριζε περαιτέρω 
την προσφορά. 
Συνεπώς, η προσφορά των δεξαμενόπλοιων μονάχα να μειωθεί 
μπορεί στο βραχυπρόθεσμο μέλλον, γεγονός που, σε συνδυασμό 
με τις επικρατούσες συνιστώσες, προκαλεί αισιοδοξία για τη ναυ-
λαγορά.
Εκτός αυτού, η πολιτική που έχει χαράξει η Κίνα μέχρι στιγμής 
προς αντιμετώπιση εξάρσεων της πανδημίας προκαλεί –έως έναν 
βαθμό– αβεβαιότητα για την ανθεκτικότητα της ζήτησης στην 
αγορά πετρελαίου. Ωστόσο, όλα τα σημάδια δείχνουν πως πλέον 
οδηγούμαστε σε μια εποχή όπου η συντριπτική πλειοψηφία των 
οικονομιών «συμβιώνουν» με την Covid-19, ένα παράδειγμα που 
ίσως ακολουθήσει και η Κίνα μετά τις εκλογές της 16ης Οκτωβρίου.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ

ΜΑΡΤΙΌΣ-ΙΌΥΛΙΌΣ 2022
 

-Το 47% των θαλάσσιων 
εξαγωγών ρωσικού πετρελαίου 
μεταξύ Μαρτίου και Ιουλίου 
2022 είχαν ως προορισμό  
την Ευρώπη.
 
- 137 Suezmaxes αναχώρησαν  
από το ρωσικό λιμάνι  
Novorossiysk τη συγκεκριμένη 
περίοδο.
 
- 941 αναχωρήσεις VLCCs 
σημειώθηκαν στα πέντε 
κορυφαία λιμάνια των VLCCs, 
τα οποία βρίσκονται στη 
Μέση Ανατολή, εντός της 
συγκεκριμένης περιόδου.
 
-Το 55% των VLCCs και το 46% 
των Suezmaxes πραγματοποίησαν 
από ένα έως τρία ταξίδια την 
εν λόγω περίοδο.
 
- 10,6 εκατ. τόνοι ήταν ο 
όγκος εξαγωγών πετρελαίου της 
Βραζιλίας, της Γουιάνας και 
του Μεξικού προς την Ευρώπη. 
 
- 22 VLCCs και 23 Suezmaxes 
εισήλθαν στον παγκόσμιο στόλο 
δεξαμενόπλοιων.
 
- 21,9 ημέρες ήταν η μέση 
διάρκεια ταξιδιού από τη 
Μαύρη Θάλασσα στη Δυτική Ακτή 
της Ινδίας για ένα Suezmax.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ / ΑΝΑΛΥΣΗ
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ΓΕΦΥΡΩΝΟΝΤΑΣ 
ΤΟ ΧΑΣΜΑ ΜΕΤΑΞY

Τα πλοία, στην πλειονότητα των περιπτώ-
σεων, ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο με 
επιτυχία, εν μέρει επειδή τα πληρώματα 
κάνουν ό,τι μπορούν για να γίνουν σωστά 
όλες οι εργασίες, τηρώντας με αυστη-
ρότητα τις διαδικασίες που απορρέουν 
από τα διεθνή θεσμικά πλαίσια. Υπάρχουν 
όμως στιγμές που η απλή συμμόρφωση 
με τους κανόνες δεν αρκεί. Φυσικά, λάθη 
συμβαίνουν. Είναι όμως βαθιά πεποίθησή 
μας ότι οι πράξεις των ανθρώπων δεν 
είναι a priori κακόβουλες και ότι είναι 
πολύ πιθανό, στις σχετικά σπάνιες στιγμές 
ενός σφάλματος, οι αποφάσεις που παίρ-
νονται και οι πράξεις που τις υλοποιούν 
να φαίνονται στους ενεργούντες ως η πιο 
ενδεδειγμένη λύση. 
Ο Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης 
Πλοίων (SMS), η αξιολόγηση κινδύνου, 
οι διαδικασίες που ακολουθούνται και οι 
πολιτικές που τις ορίζουν είναι όλα πλαί-
σια, που έχουν ως απώτερο σκοπό να 
είναι σε θέση τα πληρώματα των πλοίων 
που τα υιοθετούν να εκπληρώνουν τα λει-
τουργικά τους καθήκοντα με ασφάλεια. 
Ο όρος «work as imagined» (WAI) στα 
αγγλικά περιγράφει ακριβώς αυτές τις 
τυποποιημένες διαδικασίες και πρωτό-
κολλα εργασίας, δηλαδή τον τρόπο με τον 
οποίο μια δεδομένη εργασία πρέπει να 

εκτελείται κάτω από δεδομένες συνθή-
κες. Στην πράξη όμως η κάθε κατάσταση 
είναι μοναδική, το περιβάλλον ποικίλλει 
και η πραγματικότητα απέχει από τις ιδε-
ατές συνθήκες. 
Είναι γεγονός ότι οι ναυτικοί, σε όλη τη 
διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, εκπαι-
δεύονται και επιμορφώνονται ώστε να 
είναι προετοιμασμένοι για όλα όσα τούς 
επιφυλάσσει η ζωή πάνω στο πλοίο. Παρ’ 
όλα αυτά, σε πραγματικές συνθήκες δου-
λειάς εν πλω, έχει παρατηρηθεί ότι οι 
ναυτικοί αυτοσχεδιάζουν, παρεκκλίνουν 
από το αρχικό πλάνο δράσης ή ακόμα και 
παραλείπουν στοιχεία της διαδικασίας 
προκειμένου να λύσουν ένα πρόβλημα. 
Ακριβώς αυτός ο τρόπος διεκπεραίω-
σης μιας εργασίας στην πραγματική ζωή 
περιγράφεται με τον όρο «work as done» 
(WAD).
Η απόσταση που χωρίζει το WAI και το 
WAD είναι μερικές φορές τόσο μεγάλη, 
που επηρεάζει αρνητικά την ασφάλεια. 
Αυτό το χάσμα πρέπει να γεφυρωθεί.

Πού υπεισέρχεται ο ανθρώπινος παρά-
γοντας;
Οι ιστορίες που αναφέρονται σε ναυτικά 
ατυχήματα και οι αντίστοιχες αναλύσεις 
εμπειρογνωμόνων φέρνουν το ανθρώπινο 

«WORK AS IMAGINED»

«WORK AS DONE» 
ΜΈΣΩ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ

της Δρος Μαρίας Προγουλάκη,  
συμβούλου της Green-Jakobsen A/S

λάθος ως πρωταρχική αιτία. Μια παραδο-
σιακή άποψη για το τι συνιστά ανθρώπινο 
λάθος τείνει να υποδείξει το πλήρωμα 
ως αιτία του προβλήματος, υπονοώντας 
ότι, αν ο ανθρώπινος παράγοντας έλειπε 
τελείως από την εξίσωση, θα εξέλιπαν και 
τα προβλήματα.
Από την παραπάνω εξίσωση όμως λείπει 
το θεμελιώδες γεγονός ότι ο ανθρώπινος 
παράγων είναι ταυτόχρονα γενεσιουργός 
αιτία και του λάθους και της αποφυγής και 
διόρθωσής του. Οι στατιστικές δεν αντι-
κατοπτρίζουν τον αριθμό των ατυχημάτων 
που καθημερινά αποσοβούνται χάρη στην 
επέμβαση των πληρωμάτων ή τις κατά 
πολύ ελαφρότερες συνέπειες τέτοιων 
γεγονότων που οφείλονται και πάλι στον 
ανθρώπινο παράγοντα. Αυτή η στατιστική 
«μη εξαίρεση» δεν απεικονίζεται πουθενά. 
Φυσικά, κάτι τέτοιο δεν ισοδυναμεί με 
πλήρη απουσία σφαλμάτων. Οι άνθρωποι 
κάνουν λάθη, και τα λάθη τους οφείλονται 
κατά κύριο λόγο σε εργασιακές συνθήκες 
και συστήματα που αυξάνουν την επικιν-
δυνότητα της εργασίας. Κι επειδή τα λάθη 
κατά κανόνα διαπράττονται μέσα στην 
αλληλεπίδραση του ανθρώπινου παράγο-
ντα με τον εξοπλισμό και τις διαδικασίες, 
η γνώση σχετικά με την ύπαρξη τέτοιων 
παραγόντων μπορεί να γίνει κεντρικό στοι-
χείο για τον εντοπισμό των κενών ασφα-
λείας μεταξύ WAI και WAD.  

Ο ανθρώπινος παράγοντας στη μέθοδο 
Δέλτα
Η αρχική παραδοχή μας στην προσπά-
θεια να κατανοήσουμε τον ανθρώπινο 

παράγοντα και τη δυναμική του είναι ότι 
οι εργαζόμενοι στα πλοία είναι εκείνοι 
που γνωρίζουν καλύτερα από όλους την 
εργασία τους και άρα είναι η σημαντικό-
τερη πηγή λύσεων στα προβλήματά της. 
Για να περιοριστεί λοιπόν η έκταση του 
ανθρώπινου λάθους, πρέπει να δοθεί η 
δυνατότητα στους ίδιους τους ναυτικούς 
να αξιολογήσουν, να πάρουν αποφάσεις 
και να αντιδράσουν σε κάθε πρόβλημα με 
βάση τη δική τους αντίληψη. Επιπλέον, 
πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα διαθέτουν 
τις ικανότητες να το πράξουν με τον βέλ-
τιστο τρόπο. Μάλιστα πιστεύουμε ότι οι 
ηγέτες συμβάλλουν αποφασιστικά στη 
διαμόρφωση συνθηκών οι οποίες, με τη 
σειρά τους, διαμορφώνουν τον τρόπο που 
οι άνθρωποι διεκπεραιώνουν όλα όσα 
τούς ανατίθενται. 
Η Green-Jakobsen ανέπτυξε εδώ και 
χρόνια τη μέθοδο Δέλτα, αναδεικνύο-
ντας τον ρόλο των ναυτικών στη δημι-
ουργία, στην ανάπτυξη και στη διατήρηση 
μιας ισχυρής προληπτικής κουλτούρας 
ασφάλειας. Το ελληνικό γράμμα δέλτα 
(Δ) στη Φυσική αντιπροσωπεύει τη δια-
φορά μεταξύ δύο τιμών. Η μέθοδος 
Δέλτα εστιάζει με παρόμοιο τρόπο στη 
διαφορά μεταξύ WAI και WAD. Προ-
κειμένου να γεφυρώσει το κενό που τα 
χωρίζει, το SAFETY DELTA™ στρέφει την 
προσοχή του πληρώματος σε κρίσιμους 
τομείς, που επηρεάζουν την ασφάλεια, 
και εξασφαλίζει τη συμμετοχή τους στην 
απαιτούμενη διαδικασία αλλαγής συμπε-
ριφοράς. Για να αποφευχθεί το λάθος ή 
έστω να περιοριστούν οι συνέπειές του, 

πρέπει αυτός που το διέπραξε να κατα-
νοήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 
συμβαίνει. Ακόμα και αν είναι έμπειροι 
ναυτικοί, που η εργασιακή τους οξυ-
δέρκεια μπορεί να φθίνει εξαιτίας του 
φόρτου εργασίας, του εφησυχασμού ή 
της υπερβολικής αυτοπεποίθησης. Διότι 
έχει ιδιαίτερη σημασία το πώς αντιδρούν 
οι ηγέτες όταν μια κατάσταση αρχίζει να 
δυσκολεύει ή να παρεκκλίνει, καθώς και 
το πώς αξιοποιούν τέτοιες καταστάσεις 
ως ευκαιρίες μάθησης.

Ενώνοντας τις δυνάμεις σε ένα κοινό 
δίκτυο
Ο εργασιακός χώρος, τα εργαλεία που 
χρησιμοποιούνται σε αυτόν, ακόμα και οι 
ίδιες οι δραστηριότητες μπορούν να σχε-
διαστούν ή να επανασχεδιαστούν ώστε να 
περιορίσουν την πιθανότητα ανθρώπινου 
σφάλματος και να βοηθήσουν στη διαχεί-
ριση κινδύνου. Με αυτή την προοπτική, 
έχει δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας 
με εκπροσώπους ναυτιλιακών επιχειρή-
σεων, που μοιράζονται και αναπτύσσουν 
από κοινού βέλτιστες πρακτικές. Υπό την 
αιγίδα της Green-Jakobsen, το δίκτυο 
χρησιμοποιεί το SAFETY DELTA™ ως 
εργαλείο, για να οδηγήσει ένα βήμα πιο 
πέρα τις εταιρείες στα θέματα διαχείρι-
σης ανθρώπινου παράγοντα, όπως ορίζο-
νται στο TMSA3 και SIRE 2.0.

* Το άρθρο ενσωματώνει τις 8 Αρχές του 
OCIMF για τη Διαχείριση του Ανθρώπινου 
Παράγοντα.

ADVERTORIAL
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ΔΙΕΘΝΗ
Επιμέλεια: Γιάννης Θεοδωρόπουλος, 

Μάνος Χαρίτος

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΈΠΈΚΤΑΣΗ ΤΗΣ MSC  
ΣΤΌΥΣ ΑΙΘΈΡΈΣ
Την επέκτασή του στις αερομετα-
φορές ανακοίνωσε τη Δευτέρα 26 
Σεπτεμβρίου ο κολοσσός των τακτι-
κών γραμμών MSC, ο οποίος προ-
σβλέπει στην παροχή μιας επιπλέον 
λύσης προς αντιμετώπιση της αυξημέ-
νης μεταφορικής ζήτησης. Η MSC Air 
Cargo θα εκκινήσει τη λειτουργία της 
από τις αρχές του 2023 και αναμένε-
ται να διαφοροποιήσει το χαρτοφυλά-
κιο της εταιρείας αλλά και να διευρύ-
νει τις προσφερόμενες υπηρεσίες της.
Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, 
η MSC Air Cargo βρίσκεται υπό 
ανάπτυξη για αρκετούς μήνες και 
θα είναι εμπορικά διαθέσιμη από 
το 2023, μετά και την παράδοση 
των πρώτων τεσσάρων Boeing 777-
200F αεροσκαφών που θα φέρουν 
το σήμα της εταιρείας.
Στο εν λόγω εγχείρημα, σημαντικός 
είναι ο ρόλος του κ. Jannie Davel, 
επικεφαλής της MSC Air Cargo, ο 
οποίος διαθέτει πολυετή εμπειρία 
σε εταιρείες όπως η Delta Cargo, 
η Emirates SkyCargo και η DHL.
O CEO της MSC, Soren Toft, 
δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είμαστε 
στην ευχάριστη θέση να ανακοινώ-
σουμε την ανάπτυξη της MSC Air 
Cargo και την άφιξη του Jannie 

Davel, προκειμένου να ηγηθεί της 
νέας πρωτοβουλίας. […] Αποτελεί το 
πρώτο μας βήμα στην εν λόγω αγορά 
και σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να 
διερευνούμε διαφορετικούς τρόπους 
να αναπτυχθούμε στις αερομετα-
φορές, συμπληρώνοντας τις κύριες 
δραστηριότητές μας στην αγορά 
containerships».

(ΝΈΑ) ΨΗΦΌΣ ΈΜΠΙΣΤΌΣΥΝΗΣ 
ΤΗΣ BLACKROCK ΣΤΗ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑ
H BlackRock συνεχίζει την επέκτασή 
της στη ναυτιλιακή αγορά, μετά από 
νέα συμφωνία εξαγοράς μετοχών.
Συγκεκριμένα, η BlackRock, σε 
μια επένδυση περίπου $93 εκατ., 
απέκτησε μετοχές της Golden 
Ocean Group με επικεφαλής τον 
John Fredriksen. Ως εκ τούτου, 
η BlackRock κατέχει πλέον 10,2 
εκατ. μετοχές στην εισηγμένη στον 
Nasdaq και στο Χρηματιστήριο του 
Όσλο εταιρεία, αριθμός που μετα-
φράζεται στο 5,07% του συνολικού 
μετοχικού κεφαλαίου. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι το 5,07% αναφερό-
ταν στο άνοιγμα της συνεδρίασης 
του Χρηματιστηρίου του Όσλο το 
πρωί της Τρίτης 13 Σεπτεμβρίου. Στο 
κλείσιμο της συνεδρίασης και μετά 
τις συναλλαγές που έλαβαν χώρα 

Ειδήσεις από τις θάλασσες του κόσμου

εντός της ημέρας, το ποσοστό του 
αμερικανικού επενδυτικού κολοσσού 
στην Golden Ocean υποχώρησε κάτω 
από το 5%. Σε κάθε περίπτωση, η 
BlackRock αποτελεί πλέον τον δεύ-
τερο μεγαλύτερο μέτοχο της νορβη-
γικών συμφερόντων εταιρείας.
Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα η 
BlackRock αύξησε το μερίδιό της 
στην Carnival έναντι $861 εκατ. και 
πλέον αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο 
μέτοχο με ποσοστό 5,1%, το οποίο 
αντιστοιχεί σε περίπου 50 εκατ. 
μετοχές. H BlackRock, τον Φεβρου-
άριο του 2021, τάραξε και τα ελληνικά 
νερά, καθώς η θυγατρική της Global 
Energy & Power Infrastructure Team 
(GEPIF) ανακοίνωσε τη συγχώνευσή 
της με την GasLog, με επίκεντρο 
επενδύσεις σε υποδομές στον κλάδο 
της ενέργειας.

O ΝΈΌΣ «ΜΝΗΣΤΗΡΑΣ»  
ΤΗΣ DSME
Νέο αέρα στη ναυπηγική βιομηχα-
νία της Νότιας Κορέας επιχειρεί 
να φέρει το conglomerate Hanwha 
Group, καθώς κινείται για την από-
κτηση μέρους του μετοχικού μερι-
δίου της Daewoo Shipbuilding & 
Marine Engineering Co. (DSME).
Συγκεκριμένα, ο όμιλος Hanwha, το 
έβδομο μεγαλύτερο conglomerate 
της Νότιας Κορέας, ανακοίνωσε ότι 
υπέγραψε ένα υπό όρους μνημόνιο 
συνεργασίας για την απόκτηση του 
49,3% των μετοχών του τέταρτου 
μεγαλύτερου ναυπηγείου του κόσμου, 

σύμφωνα με όσα αναφέρει το νοτιο-
κορεατικό ειδησεογραφικό πρακτο-
ρείο Yonhap. H πρόταση της Hanwha 
αντανακλά τις προσπάθειες να ενι-
σχύσει το αποτύπωμά της στους 
τομείς της πράσινης μετάβασης και 
της άμυνας.
Η κρατική Korea Development 
Bank, ο κύριος πιστωτής της DSME, 
θα διατηρήσει ένα μερίδιο 28,2%, 
μειωμένο σε σχέση με το 55,7%. Η 
ανακοίνωση της Hanwha σηματοδο-
τεί την πιο πρόσφατη προσπάθεια 
της KDB να πουλήσει το ναυπηγείο, 
είκοσι πέντε χρόνια μετά την πτώ-
χευσή του. Όλες οι προηγούμενες 
προσπάθειες είχαν πέσει στο κενό. 
Μία εξ αυτών ήταν της Hanwha το 
2008 έναντι 6,32 τρισ. γουόν.
Οι συζητήσεις για πιθανή εξαγορά 
από την Hanwha αναζωπυρώθη-
καν νωρίτερα μέσα στο έτος, όταν 
οι αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης άσκησαν 
βέτο στην προσφορά εξαγοράς 
της DSME από την Hyundai Heavy 
Industries, μετά από σχεδόν τρία 
χρόνια μακροχρόνιας αξιολόγησης.

ΣΤΑ ΣΚΑΡΙΑ ΓΑΜΌΣ  
ADNOC-GUNVOR GROUP;
Την προοπτική εξαγοράς του συνό-
λου ή μέρους των μετοχών του 
Gunvor Group εξετάζει η Abu Dhabi 
National Oil Company (ADNOC), και 
μάλιστα φαίνεται πως οι δύο εται-
ρείες βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο 
συζητήσεων, σύμφωνα με όσα ανέ-
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φεραν πρόσφατα στο Reuters πηγές με γνώση του 
θέματος.
Τα τελευταία χρόνια, η Gunvor αναζητά «συμπαί-
κτη» και τον περασμένο Μάρτιο ο επικεφαλής της 
εταιρείας, Torbjorn Tornqvist, τόνισε ότι αναζητά 
εταίρους για την επέκταση της εταιρείας και την 
εισροή νέων κεφαλαίων σε αυτήν. Το 2019, ο κ. 
Tornqvist εισήλθε ανεπίσημα σε συνομιλίες με την 
κρατική εταιρεία ενέργειας της Αλγερίας, Sonatrach, 
σύμφωνα με τα όσα αναφέρει δημοσίευμα των 
Financial Times.
Οι εταιρείες εμπορίας ενέργειας και οι oil majors 
βρίσκονται σε ένα ιδιαίτερα θετικό momentum σε 
ό,τι αφορά τα οικονομικά τους, καθώς, μετά τη 
ρωσική εισβολή, οι τιμές του πετρελαίου και του 
φυσικού αερίου κινούνται σε εκρηκτικά επίπεδα. 
Στο πλαίσιο αυτό, η Gunvor αύξησε τα έσοδά της 
κατά $4 δισ. το α΄ εξάμηνο φέτος.
Ενδεχόμενη επένδυση της ADNOC στην Gunvor 
θα είναι σε πλήρη συμφωνία με τη στρατηγική δια-
φοροποίησης των εσόδων της και ανάπτυξης νέων 
τμημάτων με επίκεντρο το εμπόριο ενέργειας.

ΚΑΙ ΤΗΛΈΌΠΤΙΚΌ ΔΙΚΤΥΌ  
ΣΤΌ ΣΤΌΧΑΣΤΡΌ ΤΌΥ SAADÉ
Μετά την επισημοποίηση εξαγοράς της γαλλικής 
εφημερίδας La Provence και της Corse Martin από 
τη CMA CGM λίγες εβδομάδες πριν, ο γαλλικός 
κολοσσός της αγοράς logistics συνεχίζει να προ-
σβλέπει σε επενδύσεις στα ΜΜΕ, στοχεύοντας στην 
εξαγορά του τηλεοπτικού δικτύου Μ6.
Πρόσφατα, ύστερα από πρόσκληση του ομίλου 
Bertelsmann, στον οποίο ανήκει το Μ6, αρκετοί 
και σημαντικοί επενδυτές εξέφρασαν ενδιαφέρον. 
Συγκεκριμένα, μεγάλα ονόματα του επιχειρηματι-
κού κλάδου, όπως ο Stéphane Courbit του ομίλου 
τηλεοπτικών παραγωγών Banijay, και ο επενδυτής 
Marc Ladreit de Lacharrière «έκλεισαν το μάτι» στο 
M6, ενώ σε κάτι αντίστοιχο προέβη και ο Rodolphe 
Saadé, ιδιοκτήτης του κολοσσού CMA CGM.
Παρ’ όλα αυτά, όπως δήλωσε ο Thomas Rabe, CEO 
του ομίλου Bertelsmann, οι προτάσεις αυτές που 
έχει ζητήσει είναι μη δεσμευτικές και σκοπός είναι 
η «δοκιμή της αγοράς». Την ίδια ώρα, δεν απέκλεισε 
το ενδεχόμενο απόρριψης όλων των προσφορών, 
καθώς στο κάδρο υπάρχει και το πλάνο συγχώνευ-
σης με το μεγαλύτερο αντίπαλο μέσο TF1.
Η πρόταση του Saadé δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο 
για τα τηλεοπτικά δρώμενα, καθώς δεν είναι λίγες 
οι φορές που ο επιχειρηματικός κόσμος των θαλάσ-
σιων μεταφορών πραγματοποιεί επενδύσεις σε αντί-
στοιχα projects.

ΔΙΩΡΥΓΑ ΣΌΥΈΖ: ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΤΈΛΩΝ 
ΔΙΈΛΈΥΣΗΣ ΠΛΌΙΩΝ ΑΠΌ ΤΌ 2023
Νέα τέλη διέλευσης για τα πλοία που διέρχονται 
από τη διώρυγα του Σουέζ ανακοίνωσε ο Ossama 

Rabiee, επικεφαλής της Αρχής της Διώρυγας.
Συγκεκριμένα, από το επόμενο έτος, τα τέλη διέ-
λευσης θα αυξηθούν κατά 15%, με μόνη εξαί-
ρεση αυτά που αφορούν τα bulk carriers και 
τα κρουαζιερόπλοια, των οποίων η αύξηση θα 
αγγίξει το 10%.
Σύμφωνα με την Αρχή της Διώρυγας του Σουέζ, η 
εν λόγω αύξηση αποτελεί απόρροια πολλών παρα-
γόντων, μεταξύ άλλων της ανόδου των ναύλων για 
αρκετούς τύπους πλοίων. Το προαναφερθέν ερμη-
νεύει τη μικρότερη αύξηση στα τέλη διέλευσης των 
bulk carriers, των οποίων οι ναύλοιπαρουσιάζουν 
υψηλή μεταβλητότητα, και των κρουαζιερόπλοιων, 
τα οποία ακόμη ανακάμπτουν από την πανδημία.
Ακόμη, ο πολύ υψηλός πληθωρισμός, που ξεπερνά 
το 8%, οδηγεί σε αύξηση των λειτουργικών εξό-
δων και των εξόδων υπηρεσιών πλοήγησης στη 
διώρυγα, σημειώνει ο Ossama Rabiee, αναφερό-
μενος στην αύξηση των τελών διέλευσης.

BALTIC PIPE: ΝΈΑ ΈΝΈΡΓΈΙΑΚΑ 
ΔΈΔΌΜΈΝΑ ΣΤΗ ΒΑΛΤΙΚΗ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρέτισε τα εγκαίνια του 
νέου αγωγού φυσικού αερίου Baltic Pipe από την 
Πολωνία, τη Νορβηγία και τη Δανία στο Goleniów 
της Πολωνίας. Καθώς η ΕΕ εντείνει τις προσπά-
θειές της για την ενίσχυση της ασφάλειας του 
ενεργειακού εφοδιασμού, αυτή η νέα υποδομή 
θα συμβάλει στη διαφοροποίηση των εισαγωγών 
φυσικού αερίου στην Κεντρική-Ανατολική Ευρώπη 
και στις χώρες της Βαλτικής, ανοίγοντας μια νέα 
διαδρομή από τη Βόρεια Θάλασσα προς την ΕΕ.
Η Επίτροπος Ενέργειας Kάντρι Σίμσον ανέφερε 
ότι «ο αγωγός της Βαλτικής είναι ένα βασικό έργο 
για την ασφάλεια του εφοδιασμού της περιοχής 
και το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας της πολιτι-
κής της ΕΕ για διαφοροποίηση των πηγών φυσι-
κού αερίου. Ο αγωγός θα διαδραματίσει πολύτιμο 
ρόλο στον μετριασμό της τρέχουσας ενεργειακής 
κρίσης».
O Baltic Pipe είναι έργο κοινού ενδιαφέρο-
ντος από το 2013 και έχει λάβει χρηματοδότηση 
περίπου 267 εκατ. ευρώ από την ΕΕ μέσω του 
μηχανισμού Connecting Europe Facility (CEF), 
βοηθώντας στην ολοκλήρωση των προπαρασκευ-
αστικών μελετών (περίπου 51 εκατ. ευρώ) και των 
κατασκευαστικών εργασιών (περίπου 215 εκατ. 
ευρώ). Θα επιτρέψει την εισαγωγή έως και 10 
δισ. κυβικών μέτρων (bcm) φυσικού αερίου ετη-
σίως από τη Νορβηγία στην Πολωνία μέσω της 
Δανίας και τη μεταφορά 3 bcm φυσικού αερίου 
ετησίως από την Πολωνία στη Δανία. Η έναρξη 
της μεταφοράς του αερίου έλαβε χώρα την  
1η Οκτωβρίου 2022.

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ
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ΈΚΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ  
ΜΈ ΦΌΝΤΌ ΤΑ ΤΣΙΠ
Εμφανής είναι η ανησυχία των ΗΠΑ για το μέλλον 
της παγκόσμιας βιομηχανίας μικροκυκλωμάτων, 
όπου Ταϊβάν και Κίνα έχουν τον πρώτο λόγο. Πιο 
συγκεκριμένα, η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Κάμαλα 
Χάρις, κάλεσε για ενίσχυση των συνεργασιών στην 
αγορά τσιπ με επίκεντρο τις ιαπωνικές εταιρείες, 
προκειμένου να διασφαλιστούν οι ανάγκες των 
εξαρτώμενων βιομηχανιών.
Τα τελευταία έτη καταγράφεται πτώση της προ-
σφοράς τσιπ στις διεθνείς αγορές, γεγονός που 
έχει επηρεάσει πληθώρα βιομηχανιών, όπως εκείνη 
των αυτοκινήτων, και επιβεβαιώνει τις ανησυχίες 
ότι η αβεβαιότητα από πλευράς προσφοράς δύνα-
ται να έχει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις.
Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ έχουν προωθήσει το 
CHIPS and Science Act, το οποίο προσβλέπει 
σε επενδύσεις ύψους $52,7 δισ. στην ανάπτυξη 
της βιομηχανίας μικροκυκλωμάτων. Ξεκάθαρος 
στόχος της εν λόγω κίνησης είναι η μείωση της 
εξάρτησης της διεθνούς αγοράς από την Κίνα, 
αλλά και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 
ΗΠΑ έναντι της δεύτερης ισχυρότερης οικονομίας 
του πλανήτη.
Στο κάδρο εισέρχεται φυσικά και η Ταϊβάν, πυλώ-
νας της αγοράς μικροκυκλωμάτων και επίκεντρο 
πληθώρας γεωπολιτικών εξελίξεων. Οι φαινομενικά 
ανυποχώρητες φιλοδοξίες της Κίνας για επανέ-
νωσή της με την Ταϊβάν προκαλούν πονοκεφά-
λους στις ΗΠΑ, που δύσκολα θα επιτρέψουν την 

απώλεια ενός κρίσιμου συμμάχου τους, τόσο από 
οικονομικής όσο και από γεωπολιτικής σκοπιάς.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΈΛΈΥΘΈΡΌΥ ΈΜΠΌΡΙΌΥ 
ΙΣΡΑΗΛ-ΝΌΤΙΑΣ ΚΌΡΈΑΣ
Μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ Ισραήλ 
και Νότιας Κορέας θα εκκινήσει την 1η Δεκεμβρίου, 
σύμφωνα με όσα ανέφερε πρόσφατα ο υπουργός 
Οικονομικών του Ισραήλ. Η συμφωνία εγκρίθηκε 
επίσης από το νοτιοκορεατικό κοινοβούλιο.
Το Ισραήλ προσβλέπει σε πολλά και σημαντικά 
οφέλη από την εν λόγω συμφωνία, όπως είναι η 
ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών, καθώς η Νότια 
Κορέα διατηρεί δεκαοκτώ αντίστοιχες συμφωνίες. 
Παράλληλα επιχειρείται μια αύξηση των νοτιοκορε-
ατικών επενδύσεων στην αγορά του Ισραήλ, σε μια 
κίνηση που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, θα απο-
φέρει οικονομικά οφέλη ύψους $141 εκατ. ετησίως.
Πρόκειται μάλιστα για την πρώτη τέτοια συμφωνία 
του Ισραήλ με χώρα της Ασίας και ορίζει ότι το 
95% των εξαγωγών του Ισραήλ στη Νότια Κορέα 
δεν θα υπόκειται σε δασμούς. Το Ισραήλ επισημο-
ποίησε πρόσφατα τη συμφωνία ελεύθερου εμπο-
ρίου με τα ΗΑΕ, ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύ-
σεις με την Κίνα, το Βιετνάμ, το Μπαχρέιν και το 
Ηνωμένο Βασίλειο. 

ΠΌΛΩΝΙΑ: ΈΝΑ ΝΈΌ ΚΑΝΑΛΙ ΓΙΑ ΤΑ 
ΠΛΌΙΑ ΜΈ... ΠΌΛΙΤΙΚΈΣ ΔΙΑΣΤΑΣΈΙΣ
Ένα νέο κανάλι που θα συνδέει τη Βαλτική 
Θάλασσα με τη λιμνοθάλασσα Vistula, στην οποία 
η είσοδος προηγουμένως πραγματοποιούνταν απο-
κλειστικά μέσω των χωρικών υδάτων της Ρωσίας, 
εγκαινίασε το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου η Πολωνία.
Με το εν λόγω κανάλι καθίσταται ευκολότερη 
η πρόσβαση των πλοίων βάθους έως 4,5 μ. και 
μήκους έως 100 μ. στο λιμάνι Elblag. Η έναρξη 
της λειτουργίας του καναλιού πρακτικά σημαίνει 
ότι, για πρώτη φορά στη μεταπολεμική ιστορία της 
Πολωνίας, πλοία θα μπορούν να εισέρχονται στη 
λιμνοθάλασσα Vistula παρακάμπτοντας το Καλί-
νινγκραντ της Ρωσίας. Το project, ύψους $467 
εκατ., περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία ενός 
λιμένα στον κόλπο του Gdansk και ενός τεχνη-
τού νησιού στη λιμνοθάλασσα Vistula, με αρκετές 
περιβαλλοντικές ΜΚΟ να εκφράζουν τις ανησυχίες 
τους για τον αντίκτυπο στον βιότοπο.
Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2019 
και η έναρξη λειτουργίας του καναλιού συνιστά 
το πρώτο στάδιο της επένδυσης. Τον Απρίλιο του 
2021, το Maritime Office της Gdynia υπέγραψε 
συμφωνία με την Budimex για το δεύτερο στάδιο, 
του οποίου το κόστος ανέρχεται σε $116 εκατ. και 
περιλαμβάνει την ανακατασκευή του υπάρχοντος 
καναλιού κατά μήκος του ποταμού Elblag.
Η επένδυση σαφέστατα έχει και πολιτικές διαστά-
σεις, καθώς οι σχέσεις Ρωσίας-Πολωνίας, μετά 
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τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, έχουν επιδει-
νωθεί. Μάλιστα τα εγκαίνια συνέπεσαν χρονικά με 
την 83η επέτειο από την εισβολή της Σοβιετικής 
Ένωσης στην Πολωνία τις πρώτες ημέρες του Β΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου.

ΠΡΌΣΈΧΩΣ ΠΤΗΣΈΙΣ ΜΈ ΥΔΡΌΠΛΑΝΑ  
ΣΈ ΨΑΡΑ ΚΑΙ ΚΥΛΛΗΝΗ
Το δίκτυο υδατοδρομίων που έχει σχεδιάσει η 
Hellenic Seaplanes ενισχύεται με νέες προσθή-
κες, καθώς δρομολογούνται οι υποδομές άμεσα 
σε Ψαρά και Κυλλήνη, ώστε να υποδεχτούν την 
επόμενη καλοκαιρινή περίοδο πτήσεις με υδρο-
πλάνα. Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, 
πολύ σύντομα αναμένονται εγκρίσεις από λιμάνια 
σε όλη την Ελλάδα.

Τα Ψαρά, το πρώτο νησί που λαμβάνει έγκριση 
στο Βόρειο Αιγαίο
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, εγκρίθηκε το 
λιμάνι των Ψαρών, όπου τα υδροπλάνα θα μπο-
ρούν να προβούν σε πτητική λειτουργία.
Η εταιρεία Υδατοδρόμια Xίου-Ψαρών-Οινουσ-
σών, θυγατρική της Hellenic Seaplanes, βρίσκεται 
στα τελικά στάδια για την έναρξη κατασκευής των 
υποδομών στα παραπάνω νησιά σε συνεννόηση 
με το λιμενικό ταμείο της Χίου, Ψαρών και Οινουσ-
σών, τους δημάρχους των νησιών –κ. Κάρμαντζη, 
κ. Βρατσάνο, κ. Δανιήλ– και τον περιφερειάρχη 
Βορείου Αιγαίου, κ. Κώστα Μουτζούρη.
Με τη λήψη της έγκρισης για τον λιμένα Ψαρών 

έγινε η αρχή ώστε να ενισχυθεί αποφασιστικά το 
επιχειρησιακό περιβάλλον των υδροπλάνων στο 
Βόρειο Αιγαίο.

Η Κυλλήνη επισήμως στο «club» των υδατο-
δρομίων
Χορηγήθηκε η άδεια ίδρυσης του υδατοδρομίου 
Κυλλήνης με κοινή Υπουργική Απόφαση του υφυ-
πουργού Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιου για 
τις Μεταφορές κ. Μιχάλη Παπαδόπουλου, του 
υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. 
Ιωάννη Πλακιωτάκη και του υφυπουργού Οικονο-
μικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου.
Αναφορικά με το αδειοδοτημένο πλέον υδατο-
δρόμιο Κυλλήνης, ο υφυπουργός Μεταφορών και 
Υποδομών, κ. Παπαδόπουλος, δήλωσε: «Η περι-
οχή της Δυτικής Πελοποννήσου αποκτά σήμερα 
τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία μιας επιπλέον 
υποδομής, η οποία θα επιτρέψει τη λειτουργία 
ενός ακόμα νέου μεταφορικού μέσου στο λιμάνι 
της Κυλλήνης. Μαζί με την Καλαμάτα, την Κέρ-
κυρα και τους Παξούς, αλλά και την Πάτρα, 
αναπτύσσεται σταθερά ένα δίκτυο που μπορεί 
να υποστηρίξει τις πτήσεις υδροπλάνων στην 
ευρύτερη περιοχή, η οποία γνωρίζει αλματώδη 
τουριστική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια».
Από πλευράς του, ο πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος της Hellenic Seaplanes, κ. Νικόλας 
Χαραλάμπους, ανέφερε: «Σήμερα, το δίκτυο υδα-
τοδρομίων έχει μεγαλώσει, καλωσορίζοντας τα 
Ψαρά και την Κυλλήνη. Στα Ψαρά, ως εγκεκρι-
μένο Υδάτινο Πεδίο, επιτρέπεται, σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία, να πραγματοποιούνται 
καθημερινά μέχρι έξι ζεύγη πτήσεων (προσθα-
λάσσωση – αποθαλάσσωση) ανά αεροπορική 

ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

εταιρεία υδροπλάνων. Επιπλέον των έξι ζευγών 
πτήσεων, επιτρέπονται οι πτήσεις γενικής αερο-
πορίας, οι πτήσεις για αεροδιακομιδή, πυρόσβεση, 
έρευνα και διάσωση, καθώς και οι περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης. […] Στον αντίποδα, η Κυλλήνη, 
με το στρατηγικής σημασίας λιμάνι της, θα παίξει 
ρόλο-κλειδί για τη διασύνδεση με τα υδατοδρό-
μια Επτανήσων και Δυτικής Ελλάδας, αλλά μπορεί 
παράλληλα να παρέχει νέα τουριστικά προϊόντα, 
όπου πλέον στηρίζεται πολύ η χώρα μας, όπως ο 
τουρισμός κρουαζιέρας και ο συνδυασμός του με 
τις περιηγητικές πτήσεις των υδροπλάνων».

DRONES ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΈΣΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ 
ΈΤΑΙΡΈΙΩΝ
Μετά τη συνεργασία τους για τη δοκιμή drones 
προς μεταφορά αγαθών σε πλοία ελλιμενισμένα 
στη Σιγκαπούρη τον Ιούνιο του 2020, Hafnia και 
F-Drones επισημοποίησαν τη συνεργασία τους.
Εντός του 2022 έλαβαν χώρα περαιτέρω δοκιμές 
drones σε πλοία της Hafnia σε μεγαλύτερο εύρος 
και το αποτέλεσμα ήταν άκρως ενθαρρυντικό. Στο 
πλαίσιο αυτό, τα δύο μέρη συμφώνησαν στη χρήση 
drones σε πλοία στη Σιγκαπούρη, εφόσον όλες 
οι παράμετροι επιτρέπουν ένα τέτοιο εγχείρημα.
Με τη χρήση της υπηρεσίας της F-Drones, η 
Hafnia ευελπιστεί ότι θα μειώσει τη χρήση σκαφών 
για τη μεταφορά εξαρτημάτων και άλλων αγαθών 
στα πλοία της, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο το 
περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.

ΜΑΡΙΝΑ ΦΛΌΙΣΒΌΥ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΈΡΙΒΑΛΛΌΝΤΙΚΗ 
ΥΠΈΥΘΥΝΌΤΗΤΑ
Το πρώτο διεθνές βραβείο «Smart & Sustainable 

Marina» απέσπασε η Μαρίνα Φλοίσβου του ομί-
λου Lamda Development στον διεθνή διαγωνι-
σμό που πραγματοποιήθηκε στο Monaco Yacht 
Club στις 25-26 Σεπτεμβρίου και διοργανώθηκε 
από τη Monaco Marina Management, με στόχο 
να αναδείξει τις έξυπνες και βιώσιμες πρακτικές 
start-ups, μαρινών και αρχιτεκτόνων.
Το βραβείο «Smart & Sustainable Marina» απονέ-
μεται σε μαρίνες με περιβαλλοντική υπευθυνότητα, 
βέλτιστη εμπειρία πελάτη και ξεχωριστή αρχιτε-
κτονική, ενώ βασίζεται στο όραμα ότι οι «έξυπνες 
και βιώσιμες μαρίνες» μπορούν να χαράξουν τον 
δρόμο για μια πόλη που σέβεται το περιβάλλον 
και εναρμονίζεται πλήρως με το παράκτιο μέτωπο 
και τη θάλασσα. Στόχος είναι οι μαρίνες να γίνουν 
τόποι αναψυχής, πρώτες στην προτίμηση του 
κόσμου, με πληθώρα βιώσιμων επιχειρήσεων, που 
προσφέρουν υψηλού επιπέδου εμπειρία σε όλους 
τους επισκέπτες.
Ο κ. Σταύρος Κατσικάδης, διευθύνων σύμβου-
λος της LAMDA Flisvos Marina A.E., με αφορμή 
τη νέα διάκριση, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η 
Μαρίνα Φλοίσβου, στα είκοσι χρόνια της δρα-
στηριοποίησής της, κατάφερε να διαμορφώσει 
έναν πολυτελή προορισμό μεγάλων σκαφών ανα-
ψυχής παγκόσμιας κλάσης, δημιουργώντας νέες 
θέσεις εργασίας και συνεισφέροντας σημαντικά 
στην τοπική οικονομία. Το πρώτο βραβείο Smart 
and Sustainable Marina στον διεθνή διαγωνισμό 
του Μονακό επιβεβαιώνει τη συνεχή προσπάθεια 
για βελτίωση και προσαρμογή των πρακτικών δια-
χείρισης στις ανάγκες των καιρών. Η προσήλωση 
στις αξίες ESG δεν αποτελεί μόνο κύρια πολιτική 
για τη Μαρίνα Φλοίσβου. Αποτελεί αναπόσπαστο 
κομμάτι της κουλτούρας της και του DNA των 
ανθρώπων της».

ΈΝΑ ΥΠΌΘΑΛΑΣΣΙΌ ΚΑΛΩΔΙΌ ΜΈΤΑΦΌΡΑΣ 
ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΈΝΈΡΓΈΙΑΣ ΜΈΤΑΞΥ ΜΑΡΌΚΌΥ 
ΚΑΙ ΗΝΩΜΈΝΌΥ ΒΑΣΙΛΈΙΌΥ
Ένα χωριό στο Torridge της Σκωτίας φιλοδοξεί να 
γίνει το κέντρο ενός καινοτόμου πράσινου ενερ-
γειακού project, μετά τις σχετικές εγκρίσεις για 
την κατασκευή εργοστασίου.
Συγκεκριμένα, το εν λόγω εργοστάσιο στο Hunt-
erston θα κατασκευάσει ένα καλώδιο από 90.000 
τόνους χάλυβα, το οποίο θα συνδέει διά θαλάσσης 
το Μαρόκο με το Ηνωμένο Βασίλειο. Το υποθα-
λάσσιο καλώδιο, μήκους 3.800 χλμ., θα μεταφέρει 
7 GW ηλιακής και 3,5 GW αιολικής ενέργειας από 
τη Σαχάρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ θα δια-
περνά την Πορτογαλία, την Ισπανία και τη Γαλλία. 
Το project, αξίας £17 δισ., θα καλύπτει τις ανάγκες 
ηλεκτροδότησης 7 εκατ. σπιτιών στο Ηνωμένο 
Βασίλειο έως το 2030.
Η κατασκευή του εργοστασίου αναμένεται να ξεκι-
νήσει το επόμενο έτος.
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ΑΛΛΑΓΗ ΔΈΔΌΜΈΝΩΝ ΣΤΗΝ ΈΛΛΗΝΙΚΗ 
ΈΠΙΒΑΤΗΓΌ ΝΑΥΤΙΛΙΑ: ΣΥΓΧΩΝΈΥΣΗ  
ΤΩΝ ATTICA GROUP ΚΑΙ ANEK LINES
H «ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με ανακοίνωση 
γνωστοποίησε στο επενδυτικό κοινό ότι επετεύ-
χθη συμφωνία με τους μεγαλύτερους πιστωτές και 
μετόχους που εκπροσωπούν ποσοστό 57,70% του 
συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της «Ανώνυμη Ναυ-
τιλιακή Εταιρεία Κρήτης» (ΑΝΕΚ) με περιεχόμενο:
α) Τη συγχώνευση με απορρόφηση της ΑΝΕΚ από 
την Attica Group με σχέση ανταλλαγής μία (1) κοινή 
ή προνομιούχο μετοχή της ΑΝΕΚ προς 0,1217 νέες 
κοινές ονομαστικές μετοχές της Attica, και
β) Την καταβολή του ποσού των 80.000.000 ευρώ 
προς πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του δανεισμού 
της ΑΝΕΚ προς τους ανωτέρω πιστωτές (ανεξό-
φλητο κεφάλαιο ύψους 236.419.251,23 ευρώ πλέον 
του συνόλου ανεξόφλητων τόκων έως την ημερομη-
νία ολοκλήρωσης της συναλλαγής) από το ενοποιη-
μένο σχήμα που θα προκύψει κατά την ημερομηνία 
ολοκλήρωσης της συγχώνευσης. 
Τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών ενέκριναν εν 
συνεχεία τις διαδικασίες συγχώνευσης των Attica 
Group και ANEK Lines.
Η συγχώνευση τελεί υπό τις συνήθεις, στις περι-
πτώσεις αυτές, αιρέσεις και εγκρίσεις των αρμόδιων 
εταιρικών οργάνων και της Επιτροπής Ανταγωνι-
σμού. Η Attica Group εκτιμά ότι η συναλλαγή θα 
αποβεί προς όφελος των μετόχων, των εργαζομένων 
και των προμηθευτών των δύο εταιρειών και της 
ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας γενικότερα.

ΠΡΌ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΤΌ ΠΡΩΤΌ ΣΤΌΝ ΚΌΣΜΌ 
ΚΡΌΥΑΖΙΈΡΌΠΛΌΙΌ ΜΗΔΈΝΙΚΩΝ ΈΚΠΌΜΠΩΝ
Η εταιρεία Northern Xplorer υπέγραψε επιστολή 
προθέσεων (LoI) με το πορτογαλικό ναυπηγείο West 
Sea για την κατασκευή του πρώτου παγκοσμίως 
κρουαζιερόπλοιου μηδενικών εκπομπών.
Το χωρητικότητας 250 επιβατών πλοίο θα διαθέτει 
σύστημα πλήρους ηλεκτρικής πρόωσης της εται-
ρείας ΑΒΒ, το οποίο περιλαμβάνει μπαταρίες αλλά 
και κυψέλες καυσίμου υδρογόνου, επιτρέποντας 
στο κρουαζιερόπλοιο να πλέει στα νορβηγικά φιόρδ 
καταναλώνοντας ανθρακικά ουδέτερα καύσιμα και 
παράγοντας μηδενικές εκπομπές. Northern Xplorer 
και ΑΒΒ βρίσκονται αυτή την περίοδο σε συζητήσεις 
με αρκετούς υποπρομηθευτές συστημάτων, αναζητώ-
ντας τις τελευταίες τεχνολογίες και τα βιωσιμότερα 
υλικά για τον εξοπλισμό του νεότευκτου πλοίου.
Η υπογραφή της εν λόγω επιστολής προθέσεων 

αποτελεί σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία νέων 
προτύπων στον κλάδο της κρουαζιέρας, υποστη-
ρίζοντας παράλληλα την απόφαση της Νορβηγίας 
να απαγορεύσει από το 2026 να πλέουν στα φιόρδ 
πλοία που καταναλώνουν ορυκτά καύσιμα.
Ο Rolf André Sandvik, ιδρυτής και CEO της νορ-
βηγικής Northern Xplorer, ανέφερε σχετικά με 
την κατασκευή του νέου κρουαζιερόπλοιου: «Οι 
απαιτητικοί ταξιδιώτες θέλουν να συμμετέχουν σε 
κρουαζιέρες έχοντας καθαρή συνείδηση, και με την 
κατασκευή του εν λόγω καινοτόμου πράσινου κρου-
αζιερόπλοιου στοχεύουμε να καλύψουμε αυτή την 
αυξανόμενη ζήτηση».

CELESTYAL CRUISES: ΑΡΣΗ ΤΩΝ 
ΠΈΡΙΌΡΙΣΜΩΝ ΑΠΌ ΤΌΝ ΜΑΡΤΙΌ  
ΤΌΥ 2023
Η Celestyal ανακοίνωσε πρόσφατα την κατάργηση 
της απαίτησης πιστοποιητικών πλήρους εμβολια-
σμού Covid-19 ή τη βεβαίωση νόσησης, καθώς και 
την απόδειξη αρνητικού ελέγχου Covid-19 πριν από 
την επιβίβαση. Η άρση των πρωτοκόλλων ισχύει για 
τις κρουαζιέρες που ξεκινούν από τις 2 Μαρτίου 
2023 και μετέπειτα, εκτός εάν υπάρξει διαφορετική 
απαίτηση από τις ελληνικές υγειονομικές αρχές.
Όλα τα μέλη του πληρώματος της Celestyal θα 
συνεχίσουν να είναι πλήρως εμβολιασμένα, ενώ η 
εταιρεία ενθαρρύνει όλους τους επιβάτες ηλικίας 
δώδεκα ετών και άνω να εμβολιαστούν πλήρως. 
Ανεξάρτητα από τον εμβολιασμό, η Celestyal εξα-
κολουθεί να συνιστά σε όλους τους επιβάτες που 
αναχωρούν από οποιοδήποτε λιμάνι να υποβάλλο-
νται σε προληπτική εξέταση κορονοϊού πριν από 
το ταξίδι τους, για να εξασφαλίσουν μια άνετη και 
ευχάριστη ταξιδιωτική εμπειρία. Τα αποτελέσματα 
αυτά δεν θα είναι απαραίτητα για την επιβίβαση στο 
κρουαζιερόπλοιο.
Τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής θα αξιολογούνται 
διαρκώς και θα αναπροσαρμόζονται βάσει των 
τρεχουσών εξελίξεων στην πορεία της πανδημίας 
στην Ευρώπη και της λήψης νέων μέτρων πρόληψης, 
θεραπείας και περιορισμού του ιού.

ΔΈΚΑ ΈΠΙΠΛΈΌΝ ΠΑΡΑΔΌΣΈΙΣ 
ΚΡΌΥΑΖΙΈΡΌΠΛΌΙΩΝ ΑΝΑΜΈΝΌΝΤΑΙ
ΤΌ 2022
Μετά την παράδοση επτά νεότευκτων κρουαζιερό-
πλοιων εντός του 2022, δέκα επιπλέον νεότευκτα 
θα εισέλθουν στον παγκόσμιο στόλο έως τα τέλη 
του έτους. 
Τα εν λόγω πλοία θα προστεθούν στον στόλο εται-
ρειών συμπεριλαμβανομένων των Carnival, P&O, 
Viking και MSC.
Σημαντική ενίσχυση καταγράφει και ο στόλος των 
κρουαζιερόπλοιων εξερεύνησης, καθώς νέα πλοία 
θα «ντεμπουτάρουν» για λογαριασμό των Viking, 
Vantage, Atlas Ocean και Aurora.

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ
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ATTICA GROUP:
ΤΑ ΤΡΙΑ AERO 
HIGHSPEED  
ΣΥΣΤΗΘΗΚΑΝ  
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ  
ΚΟΙΝΟ

Παρουσία πολλών και σημαντικών μελών της 
ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας, η Attica Group 
γιόρτασε το απόγευμα της Πέμπτης 8 Σεπτεμ-
βρίου την παραλαβή των τριών νεότευκτων κατα-
μαράν πλοίων AERO Speed 1, AERO Speed 2 και 
AERO Speed 3 στο λιμάνι του Πειραιά.
Τα Aero Highspeed, τα οποία ναυπηγήθηκαν στα 
ναυπηγεία Brødrene Aa της Νορβηγίας, ξεκίνη-
σαν δρομολόγια τη Δευτέρα 8 Αυγούστου στις 
γραμμές του Αργοσαρωνικού και θα καλύπτουν τις 
συνδέσεις του Πειραιά με την Αίγινα, το Αγκίστρι, 
τον Πόρο, την Ύδρα, τις Σπέτσες, την Ερμιόνη 
και το Πόρτο Χέλι με έως δεκαεπτά καθημερινά 
δρομολόγια, αντικαθιστώντας παλαιότερης τεχνο-
λογίας πλοία του ομίλου στους συγκεκριμένους 
προορισμούς.
Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 
21 εκατ. ευρώ και καλύφθηκε με ίδια κεφάλαια και 
τραπεζικό δανεισμό.
Τα νέα, τελευταίας τεχνολογίας και σύγχρονης 
αισθητικής, πλοία έχουν σχεδιαστεί με καινοτόμα 
χαρακτηριστικά, που αναβαθμίζουν πλήρως τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες, παρέχοντας στους 
πάνω από 3 εκατ. επιβάτες που διακινούνται ετη-
σίως στις γραμμές του Αργοσαρωνικού μια νέα 
και μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία. Με τη δρο-
μολόγησή τους θα αυξηθεί η μεταφορική ικανό-
τητα για τους προορισμούς του Αργοσαρωνικού, 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Α-Δ: Ο κ. Σπυρίδων Πασχάλης και ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
κ. Γιάννης Πλακιωτάκης.

Φωτ.: Ναυτικά Χρονικά

δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για την 
περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη των νησιών και 
των τοπικών κοινωνιών.
Τα πλοία έχουν μέγιστη ταχύτητα 32,2 κόμβων με 
πλήρες φορτίο, ολικό μήκος 36 μ., πλάτος 9,7 μ. 
και μεταφορική ικανότητα 150 επιβατών. Η εσωτε-
ρική διαρρύθμιση και γενικότερα ο πρωτοποριακός 
σχεδιασμός τους στοχεύουν στο να προσφέρουν 
στον επιβάτη υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.
Στην ομιλία του ο κ. Σπύρος Πασχάλης, CEO της 
Attica Group, τόνισε ότι επρόκειτο για μια πολύ 
σημαντική ημέρα, καθώς τα τρία αυτά πλοία είναι 
τα πρώτα νεότευκτα που προστίθενται στον ελλη-
νικό ακτοπλοϊκό στόλο μετά το Blue Star Patmos, 
το οποίο παρέλαβε η Attica Group τον Ιούνιο του 
2012. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η εν λόγω 
επένδυση στα πλοία AERO Highspeed συμβάλ-
λει στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώμα-
τος της εταιρείας και στη σταδιακή μετάβαση σε 
μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. «Το 
σημαντικό ύψος της επένδυσης, σε μια περίοδο 
με έντονες οικονομικές δυσχέρειες εξαιτίας της 
παγκόσμιας κρίσης από την πανδημία, αλλά και 
της γεωπολιτικής και ενεργειακής κρίσης στην 
Ευρώπη, αποτελεί αδιάψευστη επιβεβαίωση της 
μακροπρόθεσμης στρατηγικής του ομίλου μας 
για βιώσιμη ανάπτυξη», ανέφερε χαρακτηριστικά 
ο κ. Πασχάλης.

«Η ελληνική ακτοπλοΐα είναι η μεγαλύτερη της 
Ευρώπης. Ο νησιωτικός χαρακτήρας της Ελλάδας 
δημιουργεί ιδιαίτερες ανάγκες για επαρκείς και 
ποιοτικές ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες και μεγεθύνει 
την υποχρέωση του ΥΝΑΝΠ να διασφαλίσει και 
τον κοινωνικό χαρακτήρα της ακτοπλοΐας. Στη-
ρίζουμε την ακτοπλοΐα, στηρίζουμε την εθνική 
κυριαρχία των νησιών και των νησιωτών μας. 
Πάνω σε αυτόν τον άξονα κινηθήκαμε με σχέδιο 
και αποτελεσματικότητα τα τρία αυτά δύσκολα 
χρόνια. Στηρίξαμε κατά τη διάρκεια της πανδη-
μίας και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τους ναυ-
τικούς μας», τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, 
ο οποίος αναφέρθηκε επίσης στην εξαίρεση της 
ακτοπλοΐας από το ETS και έκανε λόγο για ένα 
ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντικατάσταση του 
στόλου της επιβατηγού ναυτιλίας και τη μείωση 
του ανθρακικού του αποτυπώματος.
Σε επικοινωνία των Ναυτικών Χρονικών με τον 
κ. Μύρωνα Βεργή, Director of Electrical and 
Electronic Department της Attica Group, ανα-
φορικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των AERO 
1-2-3, o ίδιος σημείωσε τα εξής: 
«Οι κύριες μηχανές νέας γενιάς είναι Caterpillar 
C32 με ZF reduction gear (μειωτήρα), που ως 
λειτουργία επιτρέπει και την αναστροφή λειτουρ-
γίας των αξόνων σε περίπτωση που τα water jet 
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πιάσουν κάποιο αντικείμενο. π.χ. σακούλες, κάποια 
δίχτυα (παρακαλώ σημειώστε ότι το πρόσω ανά-
ποδα δεν έχει να κάνει με αυτή τη λειτουργία, 
διότι αυτό γίνεται στα water jet με τη θέση που 
βρίσκεται το καλάθι –bucket– στο πίσω μέρος).
»Η ηλεκτροδότηση γίνεται από μία γεννήτρια 
Caterpillar, ενώ η δεύτερη γεννήτρια είναι σε 
εφεδρεία εάν χρειαστεί. Παράλληλα, η ηλεκτρο-
δότηση πραγματοποιείται και με νέας τεχνολογίας 
high efficiency φωτοβολταϊκά, τα οποία αποδίδουν 
το 30% του απαιτούμενου ηλεκτρικού φορτίου 
(πράσινη ενέργεια).
»Έχει γίνει ειδική εγκατάσταση κλειστού κυκλώ-
ματος τηλεόρασης για να μπορούν να έχουν περι-
μετρική όραση 360 μοίρες, διευκολύνοντάς τους 
κατά τη διάρκεια πρόσδεσης των πλοίων.
»Ο κλιματισμός του πλοίου γίνεται από πλήρως 
αυτοματοποιημένο σύστημα αεροπορικού τύπου 
με φίλτρα HEPA, εξασφαλίζοντας άνεση κατά τη 
διάρκεια του ταξιδιού και πλήρη κάλυψη όσον 
αφορά τον αερισμό από μετάδοση μικροβίων 
καθώς και του Covid-19.
»Ιδιαίτερη μέριμνα έχει δοθεί και στη μετάδοση 
του ήχου από τις τηλεοράσεις του πλοίου, με την 
εγκατάσταση high fidelity ηχείων σε διάφορα 
σημεία, ανεξάρτητα από την υπάρχουσα μεγα-
φωνική ανακοινώσεων του πλοίου.
»Γίνεται χρήση telemetry technology και με αυτόν 
τον τρόπο όλα τα στοιχεία του πλοίου που σχετί-
ζονται με τη λειτουργία και τους αυτοματισμούς 
μεταδίδονται online στο γραφείο μας, ακόμα και 
στα κινητά τηλέφωνα συγκεκριμένων ατόμων στην 
τεχνική υπηρεσία μας, που είναι επιφορτισμένα 
με την παρακολούθηση και την υποστήριξη λει-
τουργίας των AERO.
»Οι εσωτερικοί φωτισμοί των πλοίων είναι από 
LED, τα όποια, εκτός από dimmers, αλλάζουν και 
διάφορα χρώματα, καλύπτοντας ολόκληρη τη χρω-
ματική παλέτα, αλλά γενικά όλος ο φωτισμός των 
πλοίων είναι LED Type.
»Πάνω από κάθε κάθισμα επιβατών υπάρχουν 

dimmable reading lights και κάθε θέση έχει το 
δικό της USB για φόρτιση κινητών τηλέφωνων, 
τάμπλετ, κ.λπ.
»Έχουν προηγμένο σύστημα σταθεροποίη-
σης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού (Humphree 
Interceptors Stabilizers), πετυχαίνοντας άνεση 
χωρίς ιδιαίτερους κλυδωνισμούς από τη θάλασσα.
»Το steering και maneuvering των πλοίων γίνεται 
με τελευταίας γενιάς Kongsberg Water Jets type 
s-56-4 steel series maximum performance at 
minimum weight και η λειτουργία και η παρακο-
λούθηση από τη γέφυρα με touch screen οθόνες.
»Τέλος, όπως θα γνωρίζετε, τα πλοία είναι κατα-
σκευασμένα από ανθρακονήματα (πρώτη φορά 
στην Ελλάδα σε εμπορικό επιβατηγό πλοίο), και 
έτσι έχουμε μικρότερο βάρος, χαμηλότερη κατα-
νάλωση πετρελαίου και καλύτερη ηχομόνωση. 
Αυτά και αρκετά άλλα συστήματα εξασφαλίζουν 
άνεση και ασφάλεια στην πλεύση, καθώς και 
σημαντική μείωση των ρύπων στην ατμόσφαιρα».
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ, 
ΝΑ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

Ο κ. Κωνσταντίνος Οικονόμου, με μακρόχρονη  
εμπειρία στον κλάδο τoυ Marine & Offshore Travel, 
μιλά στα Ναυτικά Χρονικά για τη νέα στρατηγική 
συνεργασία με την ΒCD ERM, τους σκοπέλους της 
ναυτικής κίνησης και τις συνθήκες προσφοράς και 
ζήτησης στις αερομεταφορές, οι οποίες επί του 
παρόντος δεν είναι ευνοϊκές για τον κλάδο.

Συνέντευξη του Κωνσταντίνου Όικονόμου,  
CEO της Marine Tours, 

στον Γιάννη Θεοδωρόπουλο

Πρόσφατα, η Marine Tours ανακοίνωσε τη 
στρατηγική συνεργασία της με την ΒCD 
ERM. Τι προσδοκάτε μέσα από αυτή τη 
συνεργασία;

Πρόκειται για μια συνεργασία υψηλής προστιθέμε-
νης αξίας για τους πελάτες της Marine Tours, αλλά 
και για τον κλάδο ευρύτερα, η οποία εδραιώνει την 
ηγετική θέση της Marine Tours στη βιομηχανία του 
Energy, Resources & Marine Travel.
H στρατηγική συνεργασία με την BCD ERM έχει 
ουσιαστικά άμεσο αντίκτυπο σε τρεις πυλώνες: 
Ο πρώτος είναι το διεθνές δίκτυο της Marine 
Tours, το οποίο αναβαθμίζεται περαιτέρω, τόσο 
σε έκταση (109 αγορές παγκοσμίως) όσο και σε 
ποιότητα. Το δεύτερο πολύ σημαντικό κομμάτι 
είναι οι τεχνολογίες αιχμής, μέσω των οποίων απο-
κτάμε νέες δυνατότητες και πρωτοπόρα εργαλεία 
για την αποδοτικότερη εξυπηρέτηση των πελατών 
μας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών μας. Ο 
τρίτος πυλώνας αφορά το know how στο travel 
management. H εξειδίκευση, η μακρά πείρα και η 
υψηλή τεχνογνωσία της Marine Tours ενώνονται με 
την ισχυρή διεθνή παρουσία της BCD, με στόχο την 
παροχή των πλέον προηγμένων υπηρεσιών Τravel 
Μanagement, όπως η μεγιστοποίηση του Duty of 
Care και η βελτιστοποίηση του κόστους ταξιδιών. 

Τι οφέλη συνεπάγεται για τις ναυτιλιακές 
εταιρείες;

Η συνεργασία με την ΒCD ERM προσβλέπει στο να 
μπορέσουμε να προσδώσουμε μεγαλύτερη απόδοση 
στην επένδυση των πελατών μας για το ταξιδιωτικό 
τους πρόγραμμα.
Και είναι σημαντικό στο σημείο αυτό να τονίσουμε 
πως υπάρχει ειδοποιός διαφορά μεταξύ κόστους 
και επένδυσης. Είναι θέμα προοπτικής και πώς το 
αντιλαμβάνεται και το αξιοποιεί η εκάστοτε εταιρεία.
Χρησιμοποιώ –κάθε άλλο παρά τυχαία– τη λέξη 
«επένδυση» τα τελευταία χρόνια, διότι οι ανάγκες 
για μεταφορές ενέργειας και άλλων προϊόντων είναι 
ολοένα και αυξανόμενες, δημιουργώντας ζήτηση 
για τη ναυτιλία. Η ταχύτατη και έγκαιρη μετακίνηση 
των πληρωμάτων έχει μεγάλη απόδοση για μια ναυ-
τιλιακή εταιρεία. Αντιθέτως, η καθυστέρηση μετα-
κίνησής τους συνεπάγεται κόστος, καθώς τώρα η 
ναυλαγορά κινείται σε υψηλά επίπεδα.
Αυτός είναι και ο δικός μας ρόλος. Να ταξιδεύουμε 
τα πληρώματα με αμεσότητα, αποτελεσματικότητα 
και με το μικρότερο δυνατό κόστος, με στόχο να 
αυξάνουμε το ROI της επένδυσης για το εν λόγω 
ταξίδι. Θέλουμε να παράγουμε πραγματική αξία για 
τους πελάτες μας και στο πλαίσιο αυτό κινείται και 
η συνεργασία μας με την BCD ERM.

Κατά το διάστημα της πανδημίας, η 
Marine Tours  προέβη σε μεγάλης κλί-
μακας επενδύσεις, με επίκεντρο τη βελ-
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τίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
Βλέπετε να κεφαλαιοποιούνται αυτές οι 
επενδύσεις σε όρους ζήτησης και αύξη-
σης του πελατολογίου;

Έχουμε υπερδιπλασιάσει το πελατολόγιό μας τα 
τελευταία δυόμισι χρόνια εν μέσω πανδημίας. 
Την κρίσιμη εκείνη περίοδο αντιληφθήκαμε ότι η 
ναυτιλία μας είχε ανάγκη και έπρεπε να είμαστε 
παρόντες.
Ήμασταν εκεί, παρέχοντας υπηρεσίες ασφα-
λούς και συνεπούς μετακίνησης των ναυτικών. 
Αφουγκραζόμασταν τις ανάγκες της ναυτιλιακής 
κοινότητας, λαμβάναμε το feedback της αγοράς, 
επικαιροποιήσαμε τον τρόπο λειτουργίας μας και 
τη μεθοδολογία μας, ενισχύσαμε το ανθρώπινο 
δυναμικό μας, αξιοποιήσαμε τα ψηφιακά εργαλεία, 
προκειμένου να είμαστε διαθέσιμοι 24/7 για τους 
πελάτες μας και όλη την αγορά μας.
Φυσικά, όλη αυτή η προετοιμασία δεν γίνεται σε 
μία νύχτα! Πρόκειται για επενδύσεις που είχαν 
πραγματοποιηθεί πολύ καιρό πριν, κατά τον σχε-
διασμό του contingency plan της εταιρείας μας, 
και ήταν έτοιμες να ενεργοποιηθούν τη στιγμή 
που απαιτούνταν.
Τα τελευταία χρόνια λειτουργούμε σταθερά, έχο-
ντας εναλλακτικά πλάνα crisis management για 
την επόμενη μέρα, καθώς πλέον η κρίση είναι 
το new normality στον κλάδο μας!

Ποιες είναι σήμερα οι σημαντικότερες 
προκλήσεις για τη ναυτική κίνηση στη 
μεταπανδημική περίοδο, ιδιαίτερα εν 
μέσω της κρίσης στην Ουκρανία;

Η πανδημία ήταν κυρίως μια ανθρωπιστική 
κρίση, καθώς πολλοί ναυτικοί έπρεπε να παρα-
μείνουν στα πλοία για αρκετό χρονικό διάστημα. 
Στη Marine Tours έχουμε ζήσει έντονα συναισθη-
ματικές στιγμές, ιδιαίτερα από Έλληνες ναυτικούς, 
που δεν πίστευαν ότι επαναπατρίζονται, καθώς 
παραμείναμε σε όλη τη διάρκεια της κρίσης στην 
πρώτη γραμμή της «μάχης» με την επιστροφή των 
ναυτικών στο σπίτι τους ή τη μετακίνησή τους στο 
πλοίο για να εργαστούν.
Σήμερα, ο Covid παραμένει μια σημαντική πρό-
κληση. Μπορεί οι περισσότερες χώρες να έχουν 
χαλαρώσει τα μέτρα υπό προϋποθέσεις, όμως τα 
περισσότερα πρωτόκολλα για τις αεροπορικές 
μετακινήσεις παραμένουν. Η Κίνα, από την άλλη, 
ακολουθεί μια δική της, αυτόνομη στρατηγική, με 
αποτέλεσμα οι πτήσεις από και προς τα εκεί να 
έχουν μειωθεί σημαντικά.
Αναφορικά με την κρίση στην Ουκρανία, αυτή 
δημιούργησε σίγουρα σημαντική αναστάτωση στις 
αερομεταφορές, κυρίως για τους πρώτους μήνες. 
Αυτή τη στιγμή, όμως, πολλοί Ουκρανοί έχουν 
μεταφερθεί σε άλλες χώρες. Συνεπώς δεν τίθεται 
πλέον θέμα μετακίνησης των Ουκρανών ναυτικών. 

Την ίδια στιγμή, Ρώσοι ναυτικοί απασχολούνται σε 
πλοία ρωσικών συμφερόντων στη μεγάλη τους 
πλειοψηφία και ως εκ τούτου δεν επηρεάζουν τον 
κλάδο μας. Συνολικά θα λέγαμε ότι η κρίση στην 
Ουκρανία δεν έχει προκαλέσει κάποιο σημαντικό 
ή μακροχρόνιο disruption στις μετακινήσεις που 
αξίζει να λάβουμε σοβαρά υπόψη στη μεθοδολογία 
μας, πλην εξαιρέσεων.

Θεωρείτε ότι το υψηλό ενεργειακό κόστος 
θα επηρεάσει αρνητικά τις αεροπορικές 
εταιρείες και θα οδηγήσει σε νέες απώ-
λειες τον κλάδο των αερομεταφορών;

Oι επιδράσεις του πληθωρισμού στο κόστος ταξι-
διών είναι μεγάλες. Η πανδημία δημιούργησε 
σημαντικά προβλήματα στο πτητικό έργο και στις 
υπηρεσίες εδάφους. Το καλοκαίρι, δεκάδες χιλιά-
δες πτήσεις ακυρώθηκαν, διότι δεν μπορούσαν να 
υποστηριχτούν από τις υπηρεσίες εδάφους. Την 
ίδια ώρα, οι αεροπορικές εταιρείες δεν διέθεταν 
τον ικανό αριθμό πληρωμάτων για να εκτελέσουν 
το πτητικό έργο που είχαν αρχικώς προγραμματίσει. 
Όλα τα παραπάνω είναι ο απόηχος της μη λειτουρ-
γίας του κλάδου για πάνω από δύο έτη. 
Σε αυτή την εξίσωση προστίθεται και η ουκρα-
νική κρίση, η οποία θα αυξήσει το disruption του 
κόστους των αερομεταφορών. Βρισκόμαστε σε 
ένα περιβάλλον υπερπληθωρισμού για το κόστος 
των αερομεταφορών, κυρίως για προορισμούς 
υψηλού ταξιδιωτικού δείκτη (π.χ. Άπω Ανατολή, 
Νοτιοανατολική Ασία). Σημαντικό παράγοντα για 
τον αποπληθωρισμό των αερομεταφορών συνιστά 
η προσφορά αεροσκαφών. Περιμένουμε, ωστόσο, 
μια σταδιακή αποκλιμάκωση τα επόμενα δύο με 
τρία χρόνια, υπό την προϋπόθεση ότι θα εισέλ-
θουμε σε μια φάση κανονικότητας. Προσωπικά, δεν 
θεωρώ ότι ο πληθωρισμός που μαστίζει τις οικο-
νομίες διεθνώς αποτελεί τη μοναδική συνιστώσα 
αύξησης του κόστους των εισιτηρίων. Τα εισιτήρια 
καταγράφουν αύξηση 100-200% εδώ και ενάμιση 
χρόνο, πολύ πριν δηλαδή από τη ρωσική εισβολή 
στην Ουκρανία.

Τι ρόλο διαδραματίζουν τα κριτήρια ESG 
για τον τομέα της διαχείρισης ταξιδιών 
αλλά και για τη λειτουργία της Marine 
Tours;

Εδώ και αρκετά χρόνια υποστηρίζουμε συστηματικά 
τις ESG ανάγκες των μεγάλων εταιρικών πελατών 
μας, ενώ στη ναυτιλιακή βιομηχανία η ανάγκη για 
σχετική υποστήριξη ξεκίνησε τα τελευταία δύο έτη, 
με έναν σταθερά αυξανόμενο ρυθμό. 
Στη Marine Tours δρούμε πάντα προληπτικά και 
έχουμε προετοιμάσει ήδη τις υποδομές μας σε εσω-
τερικές πολιτικές, εργαλεία και πιστοποιήσεις, προκει-
μένου να ανταποκριθούμε στις επιταγές της εποχής 
αλλά και της αγοράς μας, με επίκεντρο το ESG. 

Αυτό που δια-
φοροποιεί τους 
οργανισμούς εί-
ναι οι άνθρωποί 
τους. Η εσωτε-
ρική κουλτούρα 
και το πνεύμα 
που προσεγγί-
ζουν την αγορά 
και τους πε-
λάτες τους. Το 
πιστεύουμε και 
το επικοινωνού-
με συστηματικά. 
Ερχόμαστε να 

συνδυάσουμε την 
κουλτούρα, τη 
φιλοσοφία και 
τη στρατηγική 
με το κανονι-
στικό πλαίσιο, 
τις πολιτικές 
και την τεχνο-

λογία.
Αυτή είναι

η Marine Tours. 
It’s not just 

business for us.

ã

ç

è
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του καπτ. Γ. Γεωργούλη

ΤΗΑΠΟΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΓΕΦΥΡΑ

SIRE 2.0: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΈΣ, ΈΦΑΡΜΌΓΗ 
ΚΑΙ ΈΠΙΠΤΩΣΈΙΣ
Η θαλάσσια μεταφορά υγρών φορτίων, όπως 
το πετρέλαιο, τα πετροχημικά, τα υγροποιημένα 
αέρια και τα προϊόντα υπό πίεση, είναι μια εγγε-
νώς εξαιρετικά επικίνδυνη διαδικασία. Τα θαλάσ-
σια ατυχήματα σε αυτόν τον τομέα μπορούν να 
προκαλέσουν θύματα, σοβαρές ζημιές στο περι-
βάλλον καθώς και σημαντικές οικονομικές απώ-
λειες.
Με την πλοιοκτησία δεξαμενόπλοιων από εται-
ρείες πετρελαίου και χημικών να έχει αποτύχει 
στον τομέα της ασφάλειας, η πλοιοκτησία πέρασε 
σε ανεξάρτητους πλοιοκτήτες τη δεκαετία του 
1980 και οι εταιρείες πετρελαίου δημιούργησαν 
και εφάρμοσαν διαδικασίες αξιολόγησης των δια-
χειριστών των πλοίων με τη διεξαγωγή επιθεω-
ρήσεων. Για την αξιολόγηση των κινδύνων ενός 
πλοίου, το Διεθνές Ναυτιλιακό Φόρουμ Εταιρειών 
Πετρελαίου (OCIMF) ανέπτυξε το Πρόγραμμα 
Αναφοράς Επιθεώρησης Πλοίου (SIRE), το οποίο 
αργότερα έγινε υποχρεωτικό βήμα στη ναύλωση, 

ώστε τα υποβαθμισμένα δεξαμενόπλοια να μένουν 
εκτός ναύλωσης.
Ουσιαστικά, το SIRE είναι μια ολοκληρωμένη 
βάση δεδομένων με ενημερωμένες πληροφορίες 
για τα πλοία, που αποδεικνύουν ότι μπορούν να 
μεταφέρουν φορτία με ασφάλεια, υπευθυνότητα 
και ανταγωνιστικότητα. Σήμερα, το SIRE καλύπτει 
τις ακόλουθες κατηγορίες πλοίων: δεξαμενόπλοια, 
δεξαμενόπλοια χημικών, πλοία LPG, πλοία LNG 
και πλοία συνδυασμού (κατηγορίες 1 και 2 βάσει 
χωρητικότητας), καθώς και φορτηγίδες ανοικτής 
θάλασσας, φορτηγίδες εσωτερικής ναυσιπλοΐας 
(επανδρωμένες και μη επανδρωμένες) και ολο-
κληρωμένες φορτηγίδες (κατηγορία 3).
Καθώς ο κλάδος συνεχίζει να εξελίσσεται, το 
OCIMF αποφάσισε το 2017 να αναπτύξει το SIRE 
2.0, ένα βελτιωμένο και βασισμένο στην ανάληψη 
κινδύνου πρόγραμμα επιθεώρησης πλοίων, που 
θα αντικαταστήσει το υπάρχον πρόγραμμα SIRE. 
Το SIRE 2.0 αναμένεται να παρέχει πιο ακριβείς 
πληροφορίες, για να επιτρέψει στα μέλη του 
OCIMF και στους αποδέκτες του προγράμματος 

να κάνουν κρίσεις για την ποιότητα και τις πιθανές 
μελλοντικές επιδόσεις ενός πλοίου. Προβλέπεται 
να τεθεί σε λειτουργία το τέταρτο τρίμηνο του 
2022.
Στο παρόν σύστημα SIRE υπάρχουν δύο έγγραφα 
που πρέπει να προσκομίσει ο διαχειριστής πριν 
από την επιθεώρηση: ένα ενημερωμένο εναρμονι-
σμένο ερωτηματολόγιο στοιχείων πλοίου (HVPQ) 
και ένας πίνακας πληρώματος. Στο SIRE 2.0 χρει-
άζονται τέσσερα έγγραφα:
• Εναρμονισμένο ερωτηματολόγιο στοιχείων 

σκάφους (HVPQ).
• Ερωτηματολόγιο προ-επιθεώρησης: Αυτό 

αναμένεται να είναι ένα διαδικτυακό ερωτη-
ματολόγιο, το οποίο συμπληρώνεται από τον 
διαχειριστή του πλοίου, παρέχει πληροφορίες 
για το πλοίο και συμπληρώνει το HVPQ. Μπο-
ρεί να περιλαμβάνει πίνακα πληρώματος και 
λεπτομέρειες εσωτερικών και εξωτερικών 
ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στο πλοίο, 
όπως έλεγχος ISM, έλεγχος πλοήγησης, 
έκθεση TSI, κ.λπ.

• Πιστοποιητικά: Ο διαχειριστής θα πρέπει να 
ανεβάσει αντίγραφα των πιστοποιητικών όλων 
των πλοίων και να τα ενημερώνει.

• Φωτογραφίες: Πρέπει να φορτωθεί ένα αντι-
προσωπευτικό και τυποποιημένο σύνολο 
φωτογραφιών του πλοίου, το οποίο να ανα-
νεώνεται σε μεσοδιαστήματα περίπου έξι 
μηνών ή όταν αλλάζει ο εξοπλισμός του 
πλοίου.

Τα νέα ερωτηματολόγια επιθεώρησης του πλοίου 
θα δημιουργηθούν με βάση τον κίνδυνο, χρησιμο-
ποιώντας τη μεθοδολογία του παπιγιόν (bow tie). 
Οι ερωτήσεις θα καλύψουν  τέσσερις βασικούς 
τομείς:
• Βασικές (Core): Ένα ελάχιστο σύνολο ερω-

τήσεων που απαιτείται για την ικανοποίηση 
των θεμελιωδών κριτηρίων αξιολόγησης του 
τύπου του πλοίου. Αυτές οι ερωτήσεις σχε-
τίζονται με σημαντικούς κινδύνους επί του 
πλοίου, όπως ορίζονται από το OCIMF.

• Κυκλικές (Rotational): Ο αλγόριθμος του 
ερωτηματολογίου θα διασφαλίσει ότι όλες 
οι μη βασικές ερωτήσεις καλύπτονται σε μια 
χρονική περίοδο και ότι κάθε πρότυπο επι-
θεώρησης έχει σχεδιαστεί για καθορισμένη 
διάρκεια. 

• Υπό συνθήκη (Conditional): Συγκεκριμένες 
ερωτήσεις με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα 
για το πλοίο, τον διαχειριστή ή τον τύπο του 
πλοίου.

• Καμπάνια (Campaign): Τομείς ειδικής εστί-
ασης από το OCIMF και τα μέλη του, που 
απαιτεί χρονικά περιορισμένη έκθεση (όμοια 
με τις καμπάνιες ασφαλείας σε συγκεκριμένα 
πεδία από τα κράτη λιμένα και τα μνημόνια).

Ένα βασικό στοιχείο του SIRE 2.0 είναι ο προ-
σανατολισμός στον ανθρώπινο παράγοντα, που 
θα παρέχει μια καθορισμένη διαδικασία για την 
αποκάλυψη συστημικών ζητημάτων που μπορεί 
να οδηγήσουν σε κινδύνους. Η ανθρωποκεντρική 
αυτή προσέγγιση θα λάβει υπόψη τους φυσικούς, 
ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες που 
επηρεάζουν την ανθρώπινη αλληλεπίδραση με 
τον εξοπλισμό, τις διαδικασίες και με άλλους 
ανθρώπους.
Αυτό επιτυγχάνεται με την αξιολόγηση των 
παραγόντων που επηρεάζουν την απόδοση 
(Performance Influencing Factors – PIF). Για κάθε 
ερώτηση που σχετίζεται με παράγοντες που επη-
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ρεάζουν την απόδοση, ο επιθεωρητής θα κληθεί 
να δώσει αντικειμενικές απαντήσεις σε εννέα 
τομείς. Αυτοί οι τομείς καλύπτουν μια ποικιλία 
παραγόντων που σχετίζονται με ανθρώπινα λάθη, 
όπως η προσβασιμότητα και η χρησιμότητα των 
διαδικασιών, οι διεπαφές ανθρώπου-μηχανής ή η 
ευκαιρία για μάθηση ή εξάσκηση.
Αντί για ένα στατικό ερωτηματολόγιο με απα-
ντήσεις «ναι/όχι», οι επιθεωρήσεις SIRE 2.0 
θα διεξαχθούν σε ψηφιακή μορφή, σε πραγμα-
τικό χρόνο, με τους επιθεωρητές να συμπληρώ-
νουν ένα ερωτηματολόγιο επιθεώρησης πλοίου 
(Compiled Vessel Inspection Questionnaire 
– CVIQ) χρησιμοποιώντας μια συσκευή tablet. 
Αυτό αποσκοπεί στη βελτίωση της συνολικής ποι-
ότητας της έκθεσης της επιθεώρησης και επίσης 
στην αύξηση της διασφάλισης των δεδομένων. 
Το σύστημα αυτό θα καταγράφει επίσης όλες τις 
αλληλεπιδράσεις, όπως αυτόματη καταγραφή των 
χρόνων έναρξης και λήξης και αυτόματη υποβολή 
αναφορών επιθεώρησης μέσω ενσωματωμένης 
παρακολούθησης GPS.
Ο επιθεωρητής θα πραγματοποιήσει έλεγχο 
εγγράφων πριν από την επιβίβαση, ελέγχοντας όλα 
τα πιστοποιητικά και τις πληροφορίες που δίνονται 
στο PIQ, τα πιστοποιητικά, κ.λπ. Ο χρόνος επιθεώ-
ρησης επί του πλοίου ορίζεται σε οκτώ ώρες. Σε 
όλες τις ερωτήσεις, διατίθεται ένα χρονικό διά-

στημα στον επιθεωρητή για να εξετάσει το εν λόγω 
αντικείμενο και να γράψει την απάντησή τους. Ο 
επιθεωρητής πρέπει να επικυρώσει τις φωτογρα-
φίες που δημοσιεύονται από τον διαχειριστή και 
να τραβήξει τις δικές του φωτογραφίες, ιδιαίτερα 
για παρατηρήσεις. Επίσης, εάν η φωτογραφία ενός 
διαχειριστή δεν είναι πραγματικά αντιπροσωπευ-
τική, τότε ο επιθεωρητής μπορεί να τραβήξει μια 
φωτογραφία της ίδιας σκηνής. Όλες οι ερωτήσεις 
πρέπει να απαντώνται κατά τη διάρκεια της επιθε-
ώρησης, έτσι ώστε η έκθεση να είναι σε μεγάλο 
βαθμό πλήρης πριν ο επιθεωρητής εγκαταλείψει το 
πλοίο. Η χρονική περίοδος για τις απαντήσεις του 
διαχειριστή στις παρατηρήσεις μπορεί να μειωθεί 
από δεκατέσσερις ημερολογιακές ημέρες σε επτά 
εργάσιμες ημέρες.
Τα προγράμματα επιθεώρησης έχουν σχεδιαστεί 
για να μειώνουν τους κινδύνους και τα δυσάρεστα 
αποτελέσματά τους στα πλοία. Ωστόσο, αρκετές 
επιθεωρήσεις απαιτούν εκτεταμένες προετοιμα-
σίες και χρειάζονται πολύ χρόνο, γεγονός που 
προκαλεί διάφορους πονοκεφάλους στους δια-
χειριστές δεξαμενόπλοιων. Σύμφωνα με έρευνες, 
η μέση τιμή της επιθεώρησης είναι τουλάχιστον 
33.600 USD ανά δεξαμενόπλοιο και ο φόρτος 
εργασίας της επιθεώρησης έχει γίνει επιπλέον 
δυσβάστακτο βάρος για τα πληρώματα. Η μεγάλη 
αναμόρφωση στο καθεστώς SIRE 2.0 θα απαι-
τήσει πρόσθετη προσαρμογή στις τεχνικές λει-
τουργίες του σκάφους και συνεπώς αύξηση του 
φόρτου εργασίας των πληρωμάτων και ειδική 
εκπαίδευση για την προσαρμογή. Οι αρμόδιοι 
φορείς πρέπει, πριν από την εφαρμογή νέων 
συστημάτων, να λαμβάνουν υπόψη πραγματικά 
την ευζωία των ναυτικών και τελικά την ουσια-
στική βελτίωση των κινδύνων, αξιοποιώντας άλλα 
εργαλεία ποιότητας, εκτός από τις τροποποιήσεις 
στις επιθεωρήσεις.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΙΌΝΤΩΝ ΛΙΘΙΌΥ 
(LI-ION) ΚΑΙ ΈΦΑΡΜΌΓΗ ΤΌΥΣ ΣΤΗ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Το ενδιαφέρον για την εγκατάσταση συστημάτων 
μπαταριών στα πλοία έχει αυξηθεί τα τελευταία 
χρόνια. Η δυνατότητα μείωσης του ενεργειακού 
κόστους και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
καθιστά την τεχνολογία μπαταριών πολύτιμη για τη 
χρήση στα πλοία. Οι μπαταρίες μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν σε μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών, 
όπως τα υβριδικά συστήματα, για να βοηθήσουν 
τους κινητήρες να λειτουργούν με το βέλτιστο 
φορτίο, αυξάνοντας παράλληλα την απόδοση.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης για τη λει-
τουργία κινητήρων ή ως εφεδρική πηγή ενέργειας 
για τη μείωση του φορτίου των γεννητριών. Αυτό 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε μειωμένο κόστος 
καυσίμου τόσο για την πρόωση όσο και για την 
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παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Τα συστήματα 
μπαταριών μπορούν να λειτουργούν παράλληλα με 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή ή η 
αιολική ενέργεια, επιτρέποντας η ενέργειά τους να 
μετατρέπεται και να αποθηκεύεται για χρήση σε 
περιόδους που δεν είναι διαθέσιμη η παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας.
Οι στόχοι απαλλαγής από τον άνθρακα του Διε-
θνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) καθιστούν 
τα συστήματα μπαταριών ακόμα πιο ελκυστικά. 
Η μείωση της κατανάλωσης καυσίμου μέσω της 
χρήσης υβριδικών συστημάτων μπορεί να βοη-
θήσει σημαντικά στη μείωση των εκπομπών για 
την κάλυψη των περιβαλλοντικών απαιτήσεων. Για 
να είναι αποτελεσματικά τα υβριδικά συστήματα, 
υπάρχει ανάγκη για αποδοτικές και βιώσιμες 
τεχνολογίες μπαταριών, που μπορούν να παρέχουν 
την ισχύ που απαιτείται για ένα τέτοιο σύστημα. 
Οι βελτιωμένες μπαταρίες επιτρέπουν επίσης την 
περαιτέρω εφαρμογή των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, μειώνοντας ενδεχομένως τις εκπομπές. 
Καθώς η τάση στη μείωση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων συνεχίζει να αυξάνεται, αυτή μπορεί 
να είναι μια απαραίτητη τεχνολογία για μια ενδε-
χόμενη στροφή σε περισσότερα υβριδικά ή ακόμα 
και πλήρως ηλεκτρικά πλοία.
Ο νηογνώμονας ABS δημοσίευσε μια μελέτη που 
διερευνά τα πλεονεκτήματα και τις προκλήσεις 

που συνεπάγονται τα υβριδικά συστήματα στα 
πλοία, εξετάζοντας τεχνολογίες όπως η ηλιακή 
ενέργεια και οι κυψέλες καυσίμου, που μπορεί 
να είναι χρήσιμες σε ένα τέτοιο σύστημα. Αυτή 
η εργασία εξετάζει συγκεκριμένα τις τεχνολογίες 
μπαταριών και τον πιθανό αντίκτυπό τους στη ναυ-
τιλιακή βιομηχανία.
Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-ion) είναι αυτή τη 
στιγμή η πιο σημαντική τεχνολογία μπαταριών σε 
ναυτιλιακές εφαρμογές. Έχει αποδειχθεί ότι τα 
συστήματα μπαταριών ιόντων λιθίου είναι χρήσιμα 
για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και τη 
διανομή της στα πλοία. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου 
είναι κατασκευασμένες από θετικά και αρνητικά 
ηλεκτρόδια (που ονομάζονται κάθοδος και άνοδος 
αντίστοιχα), έναν ηλεκτρολύτη και έναν διαχω-
ριστή.
Παρά τα πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με 
παλαιότερες τεχνολογίες μπαταριών, οι μπατα-
ρίες Li-ion έχουν τους δικούς τους περιορισμούς. 
Τα συστήματα ιόντων λιθίου απαιτούν πολύπλοκα 
συστήματα παρακολούθησης για να διατηρού-
νται εντός του κατάλληλου εύρους λειτουργίας 
για θερμοκρασία και τάση. Είναι ευαίσθητα στη 
θερμική διαφυγή, όπου μια αύξηση της θερμο-
κρασίας μπορεί να προκαλέσει μια αυτοσυντηρού-
μενη χημική αντίδραση και περαιτέρω αύξηση της 
θερμοκρασίας. Αυτό είναι δυνατόν να οδηγήσει 

σε αστοχία της μπαταρίας και πιθανή ανάφλεξη 
του διαχωριστή ηλεκτρολυτών και των ηλεκτρο-
δίων, προκαλώντας πυρκαγιά στο σύστημα της 
μπαταρίας. Πρέπει να υπάρχουν συστήματα δια-
χείρισης μπαταριών και πυροπροστασίας για να 
αποφευχθεί αυτό και να αποτραπεί περαιτέρω 
ζημιά σε περίπτωση θερμικής διαφυγής. Έρευνες 
δείχνουν ότι οι μπαταρίες ιόντων λιθίου έχουν 
φτάσει σχεδόν στο θεωρητικό όριο σε ενέργεια 
και πυκνότητα ισχύος. Αυτό περιορίζει τις δυνατό-
τητές τους για ναυτιλιακές εφαρμογές, όπου απαι-
τούνται υψηλότερα επίπεδα ισχύος και ενέργειας, 
καθώς χρειάζεται περισσότερος χώρος για ένα 
μεγαλύτερο σύστημα μπαταρίας, για να καλύψει 
τις αυξημένες απαιτήσεις ηλεκτρικού φορτίου.
Οι κίνδυνοι για την ασφάλεια και οι ενεργεια-
κοί περιορισμοί που περιβάλλουν τις μπαταρίες 
ιόντων λιθίου έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον 
για άλλες τεχνολογίες μπαταριών που υπάρχουν 
και ερευνώνται τώρα, που θα μπορούσαν να χρη-
σιμοποιηθούν ως εναλλακτικές λύσεις. Ορισμέ-
νες από αυτές τις τεχνολογίες είναι οι μπαταρίες 
μετάλλου-αέρα, οι μπαταρίες ροής REDOX, οι 
μπαταρίες αμμωνίας και οι μπαταρίες στερεάς 
κατάστασης. Αυτές οι πιθανές εναλλακτικές 
λύσεις για τις μπαταρίες ιόντων λιθίου βρίσκο-
νται σε διαφορετικά στάδια έρευνας, αλλά μπορεί 
να υποσχεθούν ότι τα συστήματα μπαταριών θα 

γίνουν πιο πρακτικά και διαδεδομένα στις ναυτι-
λιακές εφαρμογές στο μέλλον.

ΈΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΌΝ ΚΩΔΙΚΑ ΑΣΦΑΛΌΥΣ 
ΔΙΑΧΈΙΡΙΣΗΣ (ISM) ΤΩΝ ΔΙΈΘΝΩΝ 
ΠΡΌΤΥΠΩΝ ΠΌΙΌΤΗΤΑΣ
Ο σημαντικός ρόλος των πρακτικών διαχείρισης 
στην ασφαλή λειτουργία των πλοίων έχει πλέον 
αναγνωριστεί από όλους τους φορείς στη ναυτι-
λιακή βιομηχανία. Η Γενική Συνέλευση του Διε-
θνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού ζήτησε από τη 
Ναυτιλιακή Επιτροπή Ασφάλειας (Maritime Safety 
Committee – MSC), με την απόφαση A.596(15), να 
αναπτύξει, με διαδικασίες επείγοντος, κατευθυ-
ντήριες γραμμές (guidelines) σχετικά με τη δια-
χείριση των πλοίων και των γραφείων, οι οποίες 
να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα εργασίας 
τόσο της Ναυτιλιακής Επιτροπής Ασφάλειας 
όσο και της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου 
Περιβάλλοντος (Maritime Environment Protection 
Committee – MEPC) για να ενσωματωθεί στον 
Διεθνή Κώδικα Διαχείρισης Ασφάλειας (ISM 
Code). Ο κώδικας ISM αναπτύχθηκε από τον Διε-
θνή Ναυτιλιακό Οργανισμό για να παράσχει στη 
ναυτιλιακή βιομηχανία διεθνώς αναγνωρισμένα 
πρότυπα για την ασφαλή διαχείριση και λειτουρ-
γία των πλοίων και την πρόληψη της ρύπανσης. 
Αρχικά εγκρίθηκε ως το ψήφισμα A. 741(18) και 
αργότερα ενσωματώθηκε στο κεφάλαιο IX της 
σύμβασης SOLAS και έγινε πλέον υποχρεωτι-
κός για τα δεξαμενόπλοια, τα χημικά, τα πλοία 
μεταφοράς υγροποιημένων αερίων (φυσικού και 
πετρελαίου) και τα ταχύπλοα φορτηγά 500 μεικτά 
χωρητικότητας και άνω, και για επιβατηγά πλοία, 
συμπεριλαμβανομένων των επιβατηγών ταχύ-
πλοων, από την 1η Ιουλίου 1998.
Άλλα φορτηγά πλοία και αυτοκινούμενες κινη-
τές μονάδες γεώτρησης ανοικτής θαλάσσης 
(MODUs), χωρητικότητας 500 τόνων και άνω, 
έπρεπε να συμμορφωθούν έως την 1η Ιουλίου 
2002.
Άλλα πρότυπα ποιότητας στη διαχείριση έχουν 
αναπτυχθεί, ιδίως τα ISO 9001, ISO 14001, ISO 
45001 και ISO 50001, τα οποία δεν είναι εξειδι-
κευμένα για τη ναυτιλιακή βιομηχανία και τα οποία 
αφορούν πρακτικές διαχείρισης υπό το πρίσμα 
του ελέγχου της ποιότητας, των περιβαλλοντι-
κών επιπτώσεων, της ενεργειακής απόδοσης και 
της επαγγελματικής υγείας. Αυτά τα πρότυπα, αν 
και δεν είναι ειδικά για τη ναυτιλιακή βιομηχα-
νία, παρέχουν χρήσιμες οδηγίες και μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στη διαχείριση των ναυτιλια-
κών επιχειρήσεων και στη λειτουργία πλοίων, για 
την περαιτέρω ενίσχυση των ήδη εφαρμοσμένων 
συστημάτων διαχείρισης. 
Οι γενικές αρχές του συστήματος διαχείρισης που 
υπάρχουν στον κώδικα ISM ενσωματώνονται με 
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τα συστήματα ποιότητας ISO 9001, ISO 14001, ISO 
45001 και ISO 50001.
Οι παραπάνω οδηγίες ενσωματώνουν επίσης τις ανα-
θεωρήσεις που προσδιορίζονται στο πρότυπο ISO 
50001:2018 και ISM 2018. Επιπλέον, οι απαιτήσεις του 
OHSAS 18001 αντικαταστάθηκαν με το ISO Πρότυπο 
45001:2018. Η σωστή εφαρμογή αυτών των απαιτή-
σεων θα βοηθήσει την εταιρεία να εφαρμόσει συστήματα 
με βάση τον κίνδυνο και να καθιερώσει ελέγχους κατά 
περίπτωση.
Ο νηογνώμονας ABS εξέδωσε έναν οδηγό, απευθυ-
νόμενο στη ναυτιλιακή βιομηχανία, ως εργαλείο για 
τη βελτίωση των πρακτικών ασφαλείας στη θαλάσσια 
διαχείριση και λειτουργία των πλοίων, στην πρόληψη 
της ρύπανσης και στη βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση.
Ο Οδηγός για Συστήματα Ναυτιλιακής Διαχείρισης έχει 
αναπτυχθεί με στόχο την παροχή βοήθειας σε πλοιο-
κτήτες, διαχειριστές για τη βελτίωση της ασφάλειας, 
του περιβάλλοντος και της ενεργειακής απόδοσης στη 
διαχείριση και στη λειτουργία πλοίων. Αυτός ο οδηγός 
παρέχει στη ναυτιλιακή βιομηχανία ένα μοντέλο για 
εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρι-
σης, που καλύπτει αυτά τα βασικά ζητήματα και προο-
ρίζεται για χρήση από εταιρείες που εκμεταλλεύονται 
όλους τους τύπους πλοίων. 
Οι απαιτήσεις αυτού του οδηγού έχουν προέλθει σε 
μεγάλο βαθμό από τις αρχές του συστήματος ορθής 
διαχείρισης όπως αντικατοπτρίζεται στις απαιτήσεις των:
— Κώδικας ISM – Διεθνής Κώδικας Διαχείρισης για την 
Ασφαλή Λειτουργία Πλοίων και για την Πρόληψη της 
Ρύπανσης (γνωστός και ως «Διεθνής Κώδικας Διαχεί-
ρισης Ασφάλειας»)
— ISO 9001:2015 – Συστήματα διαχείρισης ποιότητας 
— ISO 14001:2015 – Συστήματα περιβαλλοντικής δια-
χείρισης. 
— ISO 50001:2018 – Συστήματα διαχείρισης ενέργειας. 
— ISO 45001:2018 – Συστήματα διαχείρισης υγείας και 
ασφάλειας στην εργασία.
Αν και ο οδηγός έχει αναπτυχθεί κυρίως ως μοντέλο 
συστήματος διαχείρισης για την επαγγελματική υγεία, 
την ασφαλή λειτουργία, την πρόληψη της ρύπανσης, τη 
διατήρηση του περιβάλλοντος και τις βελτιωμένες επι-
δόσεις στην ενέργεια, ενώ η διαχείριση ποιότητας εστι-
άζει κυρίως σε ενίσχυση της ικανοποίησης των πελατών 
και ενθάρρυνση της εκπλήρωσης των απαιτήσεων των 
πελατών για ποιότητα, η εφαρμογή των αρχών ποιότητας 
τελικά μπορεί να έχει σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην 
επίτευξη στόχων στους τομείς της ασφάλειας και της 
περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
Η υποχρεωτική πλέον εφαρμογή των συστημάτων ποιό-
τητας, ενσωματωμένων στο σύστημα ασφαλούς διαχεί-
ρισης των επιχειρήσεων, θέτει νέες απαιτήσεις τήρησης 
νέων διαδικασιών (γραφειοκρατικών περισσότερο) και 
θα προσθέσει φόρτο εργασίας στον ήδη επιβαρυμένο 
φόρτο εργασίας των ναυτικών στο πλοίο. Με την ελπίδα 
το αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης να είναι αποδοτικό-
τερο από την αναστάτωση που θα προκαλέσει, πρέπει 

να είμαστε θετικοί επί της αρχής της εφαρμογής αυτής 
της ενσωμάτωσης.

ΠΡΌΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΥΓΡΌΠΌΙΗΣΗ ΣΤΈΡΈΩΝ 
ΦΌΡΤΙΩΝ
Τα στερεά φορτία χύδην, προκειμένου να μεταφέρονται 
ασφαλώς, πρέπει να φορτώνονται σε συμμόρφωση με 
όλους τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς, συμπερι-
λαμβανομένου του κώδικα IMSBC 2009 (και των σχε-
τικών τροποποιήσεών του). Όλος ο χρόνος και τα έξοδα 
που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με αυτούς τους 
κανονισμούς ή για την αποκατάσταση της μη συμμόρ-
φωσης θα χρεώνονται στους ναυλωτές. 
Για φορτία της ομάδας Α (φορτία που μπορεί να υγροποι-
ηθούν κατά το ταξίδι) του κώδικα IMSBC, οι ναυλωτές 
οφείλουν να παρέχουν πιστοποιητικό ελέγχου από εργα-
στήριο, το οποίο πρέπει να έχει εγκριθεί εκ των προτέ-
ρων από τον πλοιοκτήτη. Τέτοιο πιστοποιητικό δοκιμής 
πρέπει να εμφανίζει τις μετρήσεις του φορτίου σε σχέση 
με το όριο υγρασίας μεταφοράς (Transportable Moisture 
Limit), το σημείο υγρασίας ροής (Flow Moisture Point) 
και την περιεκτικότητα σε υγρασία του φορτίου. Αυτά τα 
πιστοποιητικά πρέπει να προσκομίζονται στους πλοιο-
κτήτες και στον πλοίαρχο πριν και ως προϋπόθεση της 
έναρξης της φόρτωσης. 
Ο πλοίαρχος έχει επίσης το δικαίωμα, κατά την απόλυτη 
διακριτική του ευχέρεια, να αρνηθεί να δεχτεί φορτίο επί 
του πλοίου ή, μετά τη φόρτωση, να αρνηθεί να αποπλεύσει, 
όταν κατά την εύλογη γνώμη του υπάρχει κίνδυνος (συμπε-
ριλαμβανομένου, αλλά χωρίς περιορισμό, του κινδύνου 
υγροποίησης του φορτίου) για την ασφάλεια του πληρώ-
ματος, του πλοίου ή του φορτίου στο ταξίδι. Έχει επίσης το 
δικαίωμα να απαιτήσει την εκφόρτωση αυτού του φορτίου 
από το πλοίο. Τέτοια άρνηση ή/και απαίτηση εκφόρτωσης 
δεν αποτελεί παραβίαση της ναύλωσης και οι ναυλωτές 
θα είναι υπεύθυνοι με την αποκλειστική επιβάρυνσή τους 
στον χρόνο και στα έξοδα που απαιτούνται για να γίνει το 
φορτίο ασφαλές και να μπορέσει το πλοίο να αποπλεύσει. 
Σε κάθε περίπτωση, οι ναυλωτές πρέπει να επιτρέπουν 
στους πλοιοκτήτες ή στους εκπροσώπους τους να λαμ-
βάνουν δείγματα φορτίων πριν από τη φόρτωση, να έχουν 
το δικαίωμα να στείλουν για έλεγχο τέτοια δείγματα ή/και 
να διορίσουν επιθεωρητές ή/και εμπειρογνώμονες που 
θα ενεργούν για λογαριασμό τους πάντα κατά την κρίση 
τους. Οι ναυλωτές πρέπει να επωμίζονται το κόστος, τις 
συνέπειες και τον χρόνο που προκύπτουν ως αποτέλεσμα 
των εντολών τους για φόρτωση στερεών φορτίων χύδην. 
Παρά την υποχρέωση των ναυλωτών που απορρέει από 
τον παραπάνω όρο (clause), πολλές φορές δεν υπάρ-
χει πρόσβαση του πλοιοκτήτη και των εκπροσώπων του 
(surveyors) στη λήψη δειγμάτων πριν από τη φόρτωση και 
την αποστολή τους σε ανεξάρτητα εργαστήρια. Ιδιαίτερη 
ανησυχία προκαλεί ο μεγάλος αριθμός φορτίων μεταλλεύ-
ματος νικελίου που φορτώθηκαν στην Ινδονησία και στις 
Φιλιππίνες, για τα οποία υπάρχουν αμφιβολίες ως προς 
την ακρίβεια των δηλώσεων και των πιστοποιητικών των 
φορτωτών (shippers).
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Αν και συχνά φαίνονται στεγνά κατά τη φόρ-
τωση, αυτά τα φορτία περιέχουν υγρασία στα 
κενά μεταξύ των σωματιδίων. Κατά τη θαλάσσια 
μεταφορά, τα φορτία εκτίθενται σε ανάδευση με 
τη μορφή κραδασμών της μηχανής, των διατοι-
χισμών και των προνευστασμών του πλοίου, και 
κρούσης των κυμάτων, με αποτέλεσμα τη συμπύ-
κνωση του φορτίου. Το αποτέλεσμα αυτής της 
διαδικασίας μπορεί να είναι μια μετάβαση από μια 
στερεά κατάσταση σε μια παχύρρευστη ρευστή 
κατάσταση, στην οποία όλο ή μέρος του φορτίου 
μπορεί να σχηματίσει μια ρευστή επιφάνεια και 
τελικά την απώλεια ευστάθειας του πλοίου με κίν-
δυνο ανατροπής του.
Παρά το γεγονός ότι ο κώδικας IMSBC ορίζει 
τις απαιτήσεις ελέγχων και πιστοποίησης που 
έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν ότι τα 
φορτία φορτώνονται μόνο εάν η περιεκτικότητα 
σε υγρασία είναι αρκετά χαμηλή, ώστε να αποφευ-
χθεί η υγροποίηση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, 
ανακριβείς δηλώσεις και πιστοποιητικά από τους 
φορτωτές εξακολουθούν να εμφανίζονται στο 
επίκεντρο του προβλήματος. Για την αντιμετώ-
πιση των παραπάνω προβλημάτων, προτείνονται 
τα ακόλουθα μέτρα:
• Πριν φορτώσει το φορτίο της ομάδας Α, ο 

πλοίαρχος θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος 
με το πρόγραμμα ατομικού φορτίου IMSBC.

• Η δήλωση φορτίου, το πιστοποιητικό TML 
και οι δηλώσεις υγρασίας πρέπει να είναι 
διαθέσιμα πριν από τη φόρτωση. 

• Το φορτίο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο για 
επιθεώρηση από τον πλοίαρχο ή άλλους εκπρο-
σώπους του πλοίου πριν από τη φόρτωση.

• Μπορεί να πραγματοποιηθεί έλεγχος δοχείου 

(can test – πρακτικό τεστ που πραγματο-
ποιείται από τον πλοίαρχο, για να διαπιστω-
θεί ο κίνδυνος υγροποίησης του φορτίου 
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού). Το θετικό 
αποτέλεσμα της δοκιμής δοχείου δείχνει 
σίγουρα ότι το φορτίο είναι επικίνδυνο για 
υγροποίηση, ενώ το αρνητικό αποτελέ-
σματα, μολονότι αποτελεί ένδειξη ασφαλούς 
φορτίου, πιθανόν να χρειαστεί και εργαστη-
ριακή εξέταση για επιβεβαίωση.

• Το φορτίο της ομάδας Α δεν πρέπει να φορ-
τώνεται σε βροχόπτωση. Η περιεκτικότητα 
σε υγρασία πρέπει να ελέγχεται εντός επτά 
ημερών από τη φόρτωση ή κάθε φορά που 
υπάρχει αλλαγή στην υγρασία, όπως πρό-
σφατη έκθεση στη βροχή.

• Κατά τη φόρτωση, οι ενδείξεις υπερβολικής 
υγρασίας μπορεί να περιλαμβάνουν σημά-
δια συγκέντρωσης υγρασίας ή γυαλάδα στα 
διαφράγματα.

• Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας 
σχετικά με την ασφάλεια του φορτίου ή την 
αξιοπιστία των πιστοποιητικών, καλό είναι 
να επικοινωνεί ο πλοίαρχος με εκπρόσωπο 
του P&I Club.

• Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, το πλήρωμα 
οφείλει να ελέγχει τακτικά την κατάσταση 
του φορτίου. Οποιοδήποτε σημάδι υγρο-
ποίησης αυτού, όπως ισοπέδωση, μετατό-
πιση, ελεύθερη επιφάνεια νερού και μόνιμη 
κλίση, θα πρέπει να θεωρείται κατάσταση 
ανάγκης (distress) και το πλοίο, αν βρίσκε-
ται κοντά σε στεριές, να αγκυροβολήσει και 
να ξεφορτώσει μέρος του φορτίου, ώστε 
να αντιμετωπίσει την απώλεια ευστάθειας.

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ

130



Ποιες είναι οι κυριότερες διαφορές 
του τηλεσκοπίου James Webb από τον 
προκάτοχό του Hubble;

Η διαφορά είναι κυρίως στο κομμάτι του φάσμα-
τος του φωτός το οποίο κοιτάνε τα δύο τηλεσκό-
πια. Το Hubble λειτουργεί στο οπτικό, το φως 
που βλέπουμε και εμείς οι άνθρωποι. Επεκτεί-
νεται και λίγο στο υπεριώδες και στο υπέρυθρο, 
αλλά ο σχεδιασμός του είναι για το οπτικό. Σε 
αντίθεση, το Webb είναι σχεδιασμένο να λει-
τουργεί στο υπέρυθρο κομμάτι του φάσματος, 
μήκη κύματος μεγαλύτερα (πιο κόκκινα) από 
αυτά που αντιλαμβανόμαστε εμείς. Μία ακόμα 
μεγάλη διαφορά είναι το μέγεθος του κατόπτρου, 
το οποίο στα 6,8 μ. προσφέρει πολύ καλή ανά-
λυση και ευαισθησία. Μπορείτε να σκεφτείτε το 
κάτοπτρο σαν έναν μεγάλο συλλέκτη φωτός, που 
δίνει τη δυνατότητα στους επιστήμονες να δουν 
πηγές στο σύμπαν οι οποίες είναι πολύ μακριά 
και πολύ αχνές. 

Ποιες ήταν οι σημαντικότερες δυσκο-
λίες κατά την κατασκευή του James 
Webb; Υπήρξαν εμπόδια που δεν 
ξεπεράστηκαν;

Η κύρια δυσκολία ήταν το μέγεθος και το βάρος 
του δορυφόρου. Η κατασκευή έπρεπε να επι-
τρέπει την αναδίπλωση του καθρέπτη και του 

σκιάστρου, ώστε να χωράει στη διάμετρο που 
παρείχε ο πύραυλος Ariane 5. Η κατασκευή 
λοιπόν χρησιμοποίησε ειδικά υλικά, που είναι 
ελαφριά αλλά και ανθεκτικά στις συνθήκες του 
διαστήματος. Ο καθρέπτης αποτελείται από 18 
ξεχωριστά εξάγωνα κάτοπτρα, τα οποία έπρεπε 
να εστιαστούν στο διάστημα, και σε αυτό το κομ-
μάτι επενδύθηκαν χρόνος και resources για να 
εφευρεθεί η τεχνολογία που θα πραγματοποιούσε 
την εστίαση του Webb. Τέλος, ένα από τα όργανα, 
το MIRI, λειτουργεί σε θερμοκρασίες μόλις 6 
Κelvin πάνω από το απόλυτο μηδέν (-267 βαθμοί 
Κελσίου). Για να ψύχεται ολόκληρο το όργανο 
σε τέτοια θερμοκρασία (η μέση θερμοκρασία 
του τηλεσκοπίου είναι περίπου στους 50 Κelvin, 
-223 βαθμοί Κελσίου), ένα ειδικό σύστημα ψύξης 
έπρεπε να αναπτυχθεί από μια τεχνολογία που 
τότε (γύρω στο έτος 2000) ήταν ακόμη σε πρώ-
ιμη μορφή. Το τεχνολογικό αυτό επίτευγμα έχει 
βοηθήσει και άλλους τομείς της φυσικής, όπως 
για παράδειγμα τους κβαντικούς υπολογιστές, 
οι οποίοι απαιτούν επίσης πολύ χαμηλές θερ-
μοκρασίες.    
Ποια είναι τα πιο ενδιαφέροντα κοσμικά γεγονότα 
που κατέγραψε το James Webb από την εκτό-
ξευσή του; Υπάρχουν κοσμικά γεγονότα που μόνο 
μέσω αυτού θα μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε;
Ήδη το τηλεσκόπιο έχει καταγράψει εικόνες οι 

Τον Ιούλιο του 2022, οι πρώτες φωτογραφίες από το διαστημικό ταξίδι του τηλεσκοπίου 
James Webb έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας δέος και περιέργεια παγκοσμίως 
αναφορικά με τα μυστήρια του σύμπαντος και το μέλλον της διαστημικής εξερεύνησης.
Σε συνέντευξή του στα Ναυτικά Χρονικά, ο κ. Πολυχρόνης Πατάπης –ερευνητής στο Space 
Telescope Science Institute στη Βαλτιμόρη των ΗΠΑ και συμμετέχων στην κατασκευή του 
υπερσύγχρονου τηλεσκοπίου– αποσαφηνίζει ορισμένα από τα φλέγοντα ερωτήματα που το  
περιβάλλουν και προετοιμάζει το αναγνωστικό κοινό για όσα επιφυλάσσει το μέλλον. 

ΤΟ JAMES WEBB 
ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΖΕΙ 
ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ 
ΣΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗΣ

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Συνέντευξη του  
Πολυχρόνη Πατάπη 

στους Μάνο Χαρίτο  
και Παναγιώτη Κόρακα

οποίες απεικονίζουν νέους γαλαξίες, έχει 
απεικονίσει νεφελώματα σε εκπληκτική ανά-
λυση και οδήγησε στην ανακάλυψη διοξειδίου 
του άνθρακα στην ατμόσφαιρα ενός εξωπλα-
νήτη που έχει δύο με τρεις φορές το μέγεθος 
της Γης. Από τις πιο εκπληκτικές εικόνες είναι 
ένας διπλός αστέρας στον οποίο, λόγω της 
εννιάχρονης περιόδου του, δημιουργούνται 
σοκ στη σκόνη που περιβάλλει το σύστημα. Το 
αποτέλεσμα είναι δακτύλιοι σκόνης, οι οποίοι 
φαίνονται σαν τα κύματα που κάνει μια πέτρα 
στο νερό. 

Τι σημαίνει για την ανθρωπότητα 
η κατασκευή του James Webb; 
Ποια μυστήρια του σύμπαντος θα 
αποσαφηνίσει;

Πιστεύω πως αυτό το πρότζεκτ αντικατο-
πτρίζει την ανθρωπότητα στα καλύτερά της. 
Μια κοινή προσπάθεια από πολλές χώρες και 
χιλιάδες ανθρώπους με στόχο να πετύχουν 
κάτι δύσκολο, το οποίο θα μας αποκαλύψει 
νέες πτυχές του σύμπαντος. Κατά βάση, το 
τηλεσκόπιο σχεδιάστηκε για να αποκαλύψει 
τους πρώτους γαλαξίες που δημιουργήθη-
καν μετά το Big Bang. Αλλά οι δυνατότη-
τες του τηλεσκοπίου δεν σταματούν εκεί. 
Με τα χρόνια, όλο και περισσότεροι τομείς 

της αστροφυσικής έχουν δείξει ότι το Webb 
θα ανατρέψει την κατανόηση του τομέα. Για 
παράδειγμα, η εξέλιξη γαλαξιών, η γέννηση 
αστέρων και ο χαρακτηρισμός ατμοσφαιρών 
από εξωπλανήτες.

Τι είναι η σκοτεινή ύλη και η σκο-
τεινή ενέργεια; Γιατί η κατανόησή 
τους θεωρείται πως θα οδηγή-
σει σε σημαντική πρόοδο για την 
κατανόηση της γέννησης του 
σύμπαντος αλλά και του θανάτου 
του; Ποιος ο ρόλος του James 
Webb στο εν λόγω εγχείρημα; 

Καλή ερώτηση, κανείς δεν ξέρει τι είναι η 
σκοτεινή ενέργεια και η σκοτεινή ύλη. Η 
σκοτεινή ενέργεια είναι η εξήγηση που δίνε-
ται για την επιτάχυνση της εξάπλωσης του 
σύμπαντος και η σκοτεινή ύλη εξηγεί την από-
κλιση της ταχύτητας περιστροφής γαλαξιών 
σε σχέση με το τι θα περιμέναμε από την 
ύλη που παρατηρούμε στον γαλαξία. Όπως 
ανέφερα πριν, η κατανομή των γαλαξιών ανά 
τον χρόνο δίνει ενδείξεις για την επίδραση 
της σκοτεινής ενέργειας και ύλης με την ύλη 
(γαλαξίες, αστέρια) τα οποία μπορούμε να 
παρατηρήσουμε. 

Ö

á

â

ã

133132



MARILOT
ELECTRONICS

Authorized agents and distributors in 
Greece and Cyprus

Your trusted 
partner in 
navigation & 
communication 
electronics

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

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

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

info@marilot.grwww.marilot.gr+30.210.45.37.374

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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

Ποιες είναι οι απα-
ραίτητες προϋποθέ-
σεις ώστε να υπάρ-
χει έστω η ευκαιρία 
δημιουργίας ζωής σε 
έναν πλανήτη; Πόσοι 
πλανήτες υπολογίζε-
ται ότι πληρούν αυτές 
τις προϋποθέσεις; Θα 
επιτρέψει το James 
Webb την παρατήρηση 
περισσότερων τέτοιων 
πλανητών; 

Αυτή τη στιγμή εκτιμάται ότι 
κάθε δεύτερο αστέρι έχει του-
λάχιστον έναν πλανήτη, και από 
τους 5.000 εξωπλανήτες που 
έχουν ανακαλυφθεί ένα μεγάλο 
μέρος είναι terrestrial πλανή-
τες. Μία από τις προϋποθέσεις 
για την ύπαρξη ζωής είναι η 
ύπαρξη υγρού νερού στην επι-
φάνεια του πλανήτη. Βεβαίως, 
αυτό είναι μια πιθανή προϋπό-
θεση και σίγουρα όχι η μοναδική. 
Η ελπίδα είναι πως το Webb θα 
ανοίξει το παράθυρο στον χαρα-
κτηρισμό των ατμοσφαιρών από 
διάφορους εξωπλανήτες, ώστε 
να κατανοήσουμε τη χημική 
τους σύσταση και τη δυναμική 

της ατμόσφαιρας, όπως σύν-
νεφα. Με αυτή τη γνώση, όταν 
ανακαλυφθούν πλανήτες που θα 
πληρούσαν τα κριτήρια για την 
ύπαρξη ζωής, θα έχουμε την 
κατανόηση να ερμηνεύσουμε τα 
δεδομένα και να αποδείξουμε ότι 
όντως είναι στοιχεία ζωής που 
βλέπουμε και όχι κάτι άλλο.
Οι εικόνες που καταγράφει το 
James Webb, όπως και οποιοδή-
ποτε άλλο τηλεσκόπιο, από γαλα-
ξίες δισεκατομμύρια έτη φωτός 
μακριά αφορούν την κατάστασή 
τους στο μακρινό παρελθόν. 
Τι δυνατότητες μας παρέχει η 
παρατήρηση του παρελθόντος; 
Υπάρχει η πιθανότητα και η δυνα-
τότητα να καταγράψουμε εικόνες 
από τις πρώτες στιγμές δημιουρ-
γίας του σύμπαντος;
Η ιδέα είναι ότι, παρατηρώντας 
τους αρχαιότερους γαλαξίες, 
μπορούμε να πάρουμε στοιχεία 
για την κατάσταση του σύμπα-
ντος εκείνη την εποχή. Την κατα-
νομή της ύλης, για παράδειγμα, 
και το πώς αλληλεπιδρά με τη 
σκοτεινή ύλη, αλλά και τον ρυθμό 
αστρογέννησης των γαλαξιών. 

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Το James Webb είναι μια κοινή 
προσπάθεια από πολλές χώρες και 
χιλιάδες ανθρώπους με στόχο να 
πετύχουν κάτι δύσκολο, το οποίο 
θα μας αποκαλύψει νέες πτυχές 

του σύμπαντος.
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ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
ΤΗΣ ΠΡΟΩΣΗΣ 
ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Παρουσία διακεκριμένων μελών της ναυτιλιακής βιομηχανίας 
και στελεχών του νοτιοκορεατικού κολοσσού Hyundai Heavy 
Industries, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Customer Day 
2022» της Hyundai Heavy Industries – Engine & Machinery 
Division (HHI EMD) στη Γλυφάδα, την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 
και την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου.

του Μάνου Χαρίτου

Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στις τεχνολο-
γίες πρόωσης των πλοίων του μέλλοντος, 
με την ΗΗΙ να παρουσιάζει τα πρόσφατα 
επιτεύγματά της αλλά και τις βραχυπρό-
θεσμες και μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες 
της, αποδεικνύοντας έμπρακτα την ισχυρή 
θέση της στην ελληνική αγορά.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν υψηλό-
βαθμα στελέχη της ΗΗΙ από την Κορέα, 
καθώς και στελέχη του γραφείου της HHI 
στην Ελλάδα. Την εκδήλωση χαιρέτισε εκ 
μέρους της HHI ο κ. An Kwang-Hean, 
πρόεδρος της HHI EMD.
Στην αρχική του τοποθέτηση, ο κ. Τσα-
λαπάτης, ο οποίος διαθέτει εκτενή και 
πολυετή εμπειρία στη ναυπηγική τεχνο-
λογία (MAN, Costamare Shipping), ανα-
φέρθηκε μεταξύ άλλων στον κρίσιμο 
ρόλο των συνεργασιών στην ευρύτερη 
ναυτιλιακή βιομηχανία, προκειμένου να 
καταστούν εφικτά σημαντικά επιτεύγματα 
που σχετίζονται με τον περιορισμό των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από 
τη ναυτιλία. 
Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και η ομιλία του κ. 
Φιστέ, επισημαίνοντας την ανάγκη λήψης 
δράσεων προκειμένου να επιτευχθεί ο 
στόχος της απανθρακοποίησης.
Το πρώτο μέρος της παρουσίασης της 
HHI-EMD επικεντρώθηκε στις τάσεις 
που αναδύονται εντός της ναυτιλιακής 

βιομηχανίας, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού 
αντικτύπου της ναυτιλίας. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε ότι, 
στην αγορά παραγγελιών, το ενδιαφέρον για πλοία κατα-
νάλωσης εναλλακτικών καυσίμων αυξάνεται ολοένα και 
περισσότερο, με το LNG, τη μεθανόλη και την αμμωνία 
να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο.
Επιπλέον, τα στελέχη της HHI στάθηκαν στις νομοθε-
τικές αλλαγές και στην επίδρασή τους στη ναυτιλία. 
Στο πλαίσιο αυτό αναλύθηκαν μερικώς οι επιλογές 
των εταιρειών ως προς τα εναλλακτικά καύσιμα, ενώ 
η HHI επανέλαβε τη θέση της για το LNG και τον 
πρωτεύοντα ρόλο του ως εναλλακτικού καυσίμου με 
ορίζοντα το 2040.
Παράλληλα, η παρουσίαση στάθηκε στα διαφορετικά 
προτερήματα αλλά και στις προκλήσεις που αντιμετωπί-
ζουν η ανάπτυξη και η εμπορική χρήση καθενός εκ των 
εναλλακτικών καυσίμων. Σε κάθε περίπτωση, πληθώρα 
προκλήσεων είναι σε σημαντικό βαθμό κοινές, όπως η 
ανάπτυξη και η διαθεσιμότητα υποδομών τροφοδοσίας 
και αποθήκευσης, αλλά και το κόστος τους.
Ποιο το επικρατέστερο ναυτιλιακό καύσιμο μετά το 
LNG;
Σε τοποθέτησή του, ο πρόεδρος της MARTECMA και 
Advanced Engineering Services, κ. Σταύρος Χατζηγρη-
γόρης, εξέφρασε την ανάγκη εστίασης των διαθέσι-
μων πόρων σε λιγότερα από πέντε ή έξι διαφορετικά 
εναλλακτικά καύσιμα, για τη μεγιστοποίηση των οφελών 
για τον κλάδο, ενώ απηύθυνε ερώτημα για το ποιο 
εναλλακτικό καύσιμο αναμένουν πως θα αντικατα-
στήσει το LNG, ως επικρατέστερο για το μέλλον 
της πρόωσης των πλοίων.
Όταν η μεθανόλη και η αμμωνία καταδείχθηκαν ως 
σημαντικοί υποψήφιοι, ο κ. Χατζηγρηγόρης σχολί-
ασε ότι η υιοθέτηση της αμμωνίας αντιμετωπίζει 
δύο κύριες προκλήσεις: το γεγονός ότι πρόκειται 
για μια τοξική ουσία, αλλά και το ότι η ναυτιλία θα 
πρέπει να ανταγωνιστεί τη βιομηχανία λιπασμάτων 
για την αγορά της. Η δεύτερη πρόκληση σημαίνει 
πως η τιμή της είναι και αναμένεται να παραμείνει 
σε τόσο υψηλά επίπεδα, που θα την καταστήσουν 
οικονομικά μη ανταγωνιστική.
Ενδοιασμούς για τη δυνατότητα υιοθέτησης της 
αμμωνίας ως ναυτιλιακού καυσίμου εξέφρασε και 
ο κ. Δημήτρης Α. Χελιώτης, τεχνικός διευθυντής και 
COO της Target Marine.
Ο αντίλογος των στελεχών της HHI βασίστηκε στο 
επιχείρημα ότι η αμμωνία αναμένεται να διαδρα-
ματίσει κεντρικό ρόλο στο μακροπρόθεσμο μέλλον. 
Η τιμή της τότε είναι δύσκολο να υπολογιστεί με 
τα κριτήρια του σήμερα, καθώς εκτιμάται ότι θα 
λάβουν χώρα σημαντικές επενδύσεις, που θα αυξή-
σουν την προσφορά της.
O κ. Παναγιώτης Κασιμάτης, εκ μέρους της HHI 
EMD, σημειώνει:
«Η HHI EMD είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής 
δίχρονων (2-stroke) μηχανών για την πρόωση μεγά-
λων εμπορικών πλοίων, με ποσοστό 35% σε όρους 

απόδοσης (kW) στις μηχανές συμβατικού καυσίμου και 
πάνω από 54% σε μηχανές που φέρουν τεχνολογία 
διπλού καυσίμου. 
»Η HHI EMD, ενόψει και των επικείμενων αλλαγών στη 
ναυτιλία, στο πλαίσιο της απανθρακοποίησης, επενδύει 
σημαντικούς πόρους και κεφάλαια στο κομμάτι της 
έρευνας και της ανάπτυξης (R&D) νέων προϊόντων 
τελευταίας τεχνολογίας και γραμμών παραγωγής, τόσο 
για τις δίχρονες όσο για τις τετράχρονες (HiMSEN) 
μηχανές, τα οποία θα μπορέσουν να καλύψουν όποια 
ανάγκη ζητηθεί από τους πελάτες της παγκοσμίως. 
»Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε 
και το νέο εταιρικό τμήμα της HHI, το SD (System 
Engineering & Digital Solution) Business Unit. To νέο 
αυτό τμήμα είναι επιφορτισμένο με την ανάπτυξη και 
την παραγωγή των συστημάτων τροφοδοσίας καυσί-
μου για καθένα από τα εναλλακτικά καύσιμα, το οποία 
αναμένεται να χρησιμοποιηθούν ή χρησιμοποιούνται 
ήδη στην ποντοπόρο και επιβατηγό ναυτιλία. Το SD 
Business Unit παρέχει επίσης ολοκληρωμένες λύσεις 
σε θέματα επανυγροποίησης και επαναεριοποίησης 
LNG, το οποίο προσελκύει μεγάλο ενδιαφέρον τον 
τελευταίο καιρό, στην προσπάθεια της Ευρώπης να 
καλύψει τις ενεργειακές της ανάγκες, καθώς και όσον 
αφορά την παροχή συστημάτων air lubrication, με 
σκοπό τη μείωση της αντίστασης του νερού με οφέλη 
στην κατανάλωση καυσίμου».
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PANTHEON TANKERS MANAGEMENT
«SEA AMETHYST», «SEA CORAL», 
«SEA ONYX», «SEA SAPPHIRE»

NΕΟΤΕΎΚΤΑ

Σε πλήρη εξέλιξη η ενίσχυση του στό-
λου της Pantheon Tankers Management

Το 2022 είναι μια ενεργή χρονιά για 
το ναυπηγικό πρόγραμμα και την επέ-
κταση του στόλου της Pantheon 
Tankers Management. Εντός του έτους 
η Pantheon Tankers Management έχει 
παραλάβει, μεταξύ άλλων, τέσσερα δεξα-
μενόπλοια μεγέθους Suezmax, εγγεγραμ-
μένα στο ελληνικό νηολόγιο. Τα πρώτα 
δύο, «Sea Amethyst» και «Sea Coral», 
παραδόθηκαν τον Μάρτιο και τον Μάιο 
αντίστοιχα από τα νοτιοκορεατικά ναυπη-
γεία της Samsung Heavy Industries. Τα 
εν λόγω πλοία συμμορφώνονται με όλες 
τις τελευταίες περιβαλλοντικές απαιτή-
σεις και επιπροσθέτως φέρουν το ABS 
notation LNG Fuel Ready για μελλοντική 
καύση LNG. 
Ακόμη, τον Ιούνιο και τον Αύγου-
στο, παραδόθηκαν από τη New Times 
Shipbuilding τα «Sea Onyx» και «Sea 
Sapphire». Και αυτά τα πλοία φέρουν 
την αντίστοιχη μελέτη του DNV για μελ-
λοντική χρήση LNG και αμμωνίας, Fuel 
ready (Ammonia [D], LNG [D; MEc]), ενώ 
είναι εξοπλισμένα και με scrubbers για 
τον περιορισμό των εκπομπών SOx.

Όνομα

Τύπος

IMO Νο.

Έτος ναυπήγησης

DWT

Μήκος (μ.)

Ναυπηγείο

Σημαία

Sea Amethyst / Sea Coral

Suezmax Tankers

9920693 / 9920708

2022

157.100

277,3

Samsung Heavy Industries

Ελληνική

Sea Onyx / Sea Sapphire

Suezmax Tankers

9922108 / 9935600

2022

156.600

274,3

New Times Shipbuilding

Ελληνική
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Οι πρόσφατες τάσεις στη ναυπηγική τεχνολογία και καινοτομίαEπιμέλεια: Νίκος Βεργούνης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ         
 & ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ

Η ΔΈΣΜΈΥΣΗ CΌ� ΣΤΗΝ ΑΤΖΈΝΤΑ 
ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΚΌΛΌΣΣΩΝ
Το ιαπωνικό ενδιαφέρον φαίνεται πως κεντρίζουν 
σε σημαντικό βαθμό τα projects δέσμευσης και 
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα. Πιο συγκε-
κριμένα, ο ιαπωνικός κολοσσός ορυκτών καυσίμων 
και μετάλλων Eneos Holdings ανακοίνωσε πως 
θα αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της κοινοπραξίας 
Petra Nova Parish Holdings, η οποία διαχειρίζεται 
ένα πρόγραμμα που αφορά την αποθήκευση και τη 
δέσμευση CO₂ σε εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής 
μέσω καύσης άνθρακα στο Τέξας των ΗΠΑ.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η θυγατρική της 
Eneos, JX Nippon Oil & Gas Exploration, η οποία 
κατέχει το 50% των μετοχών της Petra Nova, θα 
αποκτήσει και το υπόλοιπο 50% από την NRG 
Energy έναντι $3,6 εκατ.
Το project είχε ως στόχο τη δέσμευση 1,6 εκατ. 
τόνων διοξειδίου του άνθρακα ετησίως και την 
έγχυσή τους σε κοιτάσματα πετρελαίου, προκει-
μένου να αυξηθεί η παραγωγή μαύρου χρυσού 
μέσω τριτογενούς ανάκτησης. Από την εκκίνηση 
του project το 2016, έχουν εγχυθεί περίπου  
4 εκατ. τόνοι CO₂.
Ωστόσο, το πρόγραμμα διακόπηκε το 2020, λόγω 
συστηματικής αδυναμίας επίτευξης των στόχων 
του. Παρότι το γεγονός αυτό θεωρείται πως οφεί-
λεται σε μηχανικά προβλήματα, εκπρόσωπος της 
ιαπωνικής JX αναφέρει στο Reuters ότι κύριο 
ρόλο για την αποτυχία του project διαδραμάτισαν 
οι χαμηλές τιμές πετρελαίου εκείνη την περίοδο. 

Επιπλέον πρόσθεσε ότι ορίζοντας επανεκκίνησης 
του project είναι το β΄ τρίμηνο του 2023.
Παράλληλα, η ιαπωνική εταιρεία φαίνεται να 
ποντάρει πολλά στην τεχνολογία δέσμευσης 
και αποθήκευσης του διοξειδίου του άνθρακα. 
Ενδεικτικά, συμμετέχει σε σχετικό project της 
Ιαπωνίας, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030. Υπό 
το project αυτό, θα αποθηκεύονται ετησίως από  
120 εκατ. έως 240 εκατ. τόνοι CO₂.

ΈΝΑΣ ΚΑΙΝΌΤΌΜΌΣ ΣΧΈΔΙΑΣΜΌΣ ΠΛΌΙΌΥ 
ΜΈΤΑΦΌΡΑΣ ΑΜΜΩΝΙΑΣ ΣΤΑ ΣΚΑΡΙΑ
Ο νηογνώμονας ClassNK εξέδωσε έγκριση επί 
της αρχής (AiP) για ένα πλοίο μεταφοράς αμμω-
νίας, που θα καταναλώνει και ως καύσιμο αμμωνία 
(AFAGC), το οποίο αναπτύσσουν αυτή την περί-
οδο οι εταιρείες Nippon Yusen Kabushiki Kaisha 
(NYK Line), Japan Engine Corporation, IHI Power 
Systems Co. Ltd. και Nihon Shipyard Co. Ltd.
Η αμμωνία αναμένεται να αποτελέσει ένα από 
τα εναλλακτικά καύσιμα που θα συμβάλουν 
στην απανθρακοποίηση του ναυτιλιακού κλάδου, 
καθώς η καύση της δεν παράγει εκπομπές CO₂. Η 
χρήση της αμμωνίας ως καυσίμου προϋποθέτει, 
παρ’ όλα αυτά, επαρκή μέτρα ασφαλείας, καθώς 
είναι τοξική για τον άνθρωπο και διαβρωτική για 
τα υλικά. Ο ClassNK έχει συμμετάσχει σε διά-
φορα προγράμματα που αφορούν τη χρήση της 
αμμωνίας ως καυσίμου, ενώ έχει εκδώσει και τις 
«Οδηγίες για Πλοία που Καταναλώνουν Εναλλα-
κτικά Καύσιμα» ως απαραίτητο πρότυπο για την 

ελαχιστοποίηση των κινδύνων που σχετίζονται με 
τη χρήση του εν λόγω εναλλακτικού καυσίμου, 
ορίζοντας παράλληλα και τις σχετικές απαιτήσεις 
για τα συστήματα ελέγχου και ασφάλειας.
Οι τέσσερις εταίροι στοχεύουν στην ανάπτυξη 
πλοίων τα οποία θα είναι εξοπλισμένα με κινητή-
ρες κατανάλωσης αμμωνίας που θα αναπτυχθούν 
και θα κατασκευαστούν στην Ιαπωνία στο πλαίσιο 
του προγράμματος Green Innovation Fund και 
υπό την έγκριση του Οργανισμού Ανάπτυξης Νέας 
Ενέργειας και Βιομηχανικής Τεχνολογίας της 
Ιαπωνίας (NEDO). Προωθώντας την υιοθέτηση 
καυσίμων επόμενης γενιάς, η κοινοπραξία ανα-
πτύσσει έναν δίχρονο κινητήρα πρόωσης κατα-
νάλωσης αμμωνίας, έναν τετράχρονο ηλεκτροκι-
νητήρα κατανάλωσης αμμωνίας καθώς και έναν 
ενεργειακά αποδοτικό σχεδιασμό κύτους, μελε-
τώντας παράλληλα τη δυνατότητα κατασκευής και 
εμπορικής λειτουργίας του πρωτότυπου πλοίου, η 
παράδοση του οποίου υπολογίζεται για το 2026.

ΤΈΧΝΗΤΗ ΝΌΗΜΌΣΥΝΗ: ΈΝΑΣ ΑΣΌΣ  
ΣΤΌ ΜΑΝΙΚΙ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Η Wallenius Wilhelmsen αποτελεί την πρώτη ναυ-
τιλιακή εταιρεία η οποία υιοθετεί μια προσέγγιση 

που βασίζεται πλήρως στην τεχνητή νοημοσύνη 
για τη βελτίωση της επιχειρησιακής απόδοσης 
των πλοίων της. Έχοντας ήδη εγκαταστήσει σε 
65 πλοία της συστήματα για τη συλλογή και τη 
μετάδοση σημαντικών δεδομένων σε πραγματικό 
χρόνο, η νέα προσέγγιση που πρόκειται να υιο-
θετήσει η εταιρεία θα τη βοηθήσει να μειώσει 
την κατανάλωση καυσίμου των πλοίων της έως 
και κατά 10%.
Στο πλαίσιο των προσπαθειών μείωσης του περι-
βαλλοντικού της αποτυπώματος, η εταιρεία συνερ-
γάζεται τους τελευταίους 18 μήνες με την εταιρεία 
τεχνολογίας DeepSea, η οποία ειδικεύεται στην 
αξιοποίηση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης 
και μηχανικής μάθησης, για την περαιτέρω ανά-
πτυξη του λογισμικού βελτίωσης της λειτουργικής 
απόδοσης που θα χρησιμοποιήσει στα πλοία της.
Τα τελευταία τρία χρόνια, η Wallenius Wilhelmsen 
έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις σε 
υποδομές πληροφορικής και cloud, εγκαθιστώ-
ντας στα πλοία της αισθητήρες για τη συλλογή 
δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν για τη μεί-
ωση της κατανάλωσης καυσίμου. Πλέον η εται-
ρεία θα μπορεί, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία 
τεχνητής νοημοσύνης της DeepSea, να αξιοποιεί 
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τα δεδομένα τροφοδοτώντας σύνθετα μαθημα-
τικά μοντέλα, ώστε να παρέχει στον καπετάνιο του 
πλοίου λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη βέλτι-
στη διαδρομή και ταχύτητα του πλοίου, λαμβάνο-
ντας υπόψη τις προβλεπόμενες καιρικές συνθή-
κες. Με αυτόν τον τρόπο θα επιτυγχάνεται μείωση 
της κατανάλωσης καυσίμου και των παραγόμενων 
εκπομπών, ενώ τα ταξίδια θα πραγματοποιούνται 
με μεγαλύτερη ασφάλεια.
Σύμφωνα με την Wallenius, η υλοποίηση του 
συγκεκριμένου έργου θα έχει σημαντικό αντίκτυπο 
στη βελτίωση της επιχειρησιακής απόδοσης των 
πλοίων, θεωρώντας πως η ψηφιοποίηση αποτελεί 
μία από τις βασικότερες λύσεις για τη μείωση του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δραστηριο-
τήτων της εταιρείας.

Η ΗΛΈΚΤΡΙΚΗ ΠΡΌΩΣΗ ΣΈ ΠΡΩΤΌ ΠΛΑΝΌ
Η εταιρεία παροχής συστημάτων αποθήκευσης 
ενέργειας Shift Clean Energy, με έδρα το Βαν-
κούβερ, ενώνει τις δυνάμεις της με τη νορβηγική 
εταιρεία ανάπτυξης συστημάτων πρόωσης STADT, 
προκειμένου να αναπτύξουν ολοκληρωμένες βιώ-
σιμες λύσεις ηλεκτρικής πρόωσης και αποθήκευ-
σης ενέργειας για τον ναυτιλιακό κλάδο.
Η Shift Clean Energy ειδικεύεται στην παραγωγή 
συστημάτων μπαταριών ιόντων λιθίου, τα οποία 
μπορούν να εγκατασταθούν σε υβριδικά ή πλή-
ρως ηλεκτρικά πλοία, ενώ η STADT κατασκευάζει 
συστήματα πρόωσης τα οποία είναι συμβατά με 
ένα μεγάλο εύρος πηγών ισχύος. Η Shift έχει 
ήδη συμβάλει στην ανάπτυξη του πρώτου ηλε-

κτρικού επιβατηγού πλοίου της νότιας Ευρώπης 
στην Πορτογαλία και συμμετέχει σε ένα πιλοτικό 
πρόγραμμα για τον εξηλεκτρισμό των σκαφών του 
λιμένα της Σιγκαπούρης, ενώ η STADT από τη 
μεριά της έχει εξοπλίσει περισσότερα από 150 
πλοία παγκοσμίως με ηλεκτρικά συστήματα πρόωσης.
Ο Brent Perry, διευθύνων σύμβουλος της Shift, 
ανέφερε σχετικά: «Συνεργασίες όπως αυτή είναι 
απαραίτητες για την απανθρακοποίηση του κλά-
δου των θαλάσσιων μεταφορών. Είμαστε περήφα-
νοι που συνεργαζόμαστε με τη STADT και πιστεύ-
ουμε πως η εν λόγω συνεργασία θα προσφέρει 
στους πελάτες μας μειωμένα λειτουργικά κόστη 
με υψηλά επίπεδα ασφάλειας, υποστηρίζοντας 
παράλληλα τις προσπάθειες του κλάδου για την 
επίτευξη μηδενικών εκπομπών».

ΓΈΓΌΝΌΣ Η ΠΡΩΤΗ ΠΑΓΚΌΣΜΙΩΣ 
ΜΈΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΈΙΑΣ ΔΌΚΙΜΗ 
ΒΙΌΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΈ ΚΡΌΥΑΖΙΈΡΌΠΛΌΙΌ
Η εταιρεία κρουαζιέρας Holland America Line, 
η οποία εδρεύει στην Αμερική και αποτελεί θυγα-
τρική της Carnival Corporation, ολοκλήρωσε μια 
μεγάλης διάρκειας δοκιμή βιοκαυσίμων στο κρουα-
ζιερόπλοιο «Volendam» στο λιμάνι του Ρότερνταμ.
Η διάρκειας είκοσι ημερών δοκιμή πραγματοποι-
ήθηκε σε συνεργασία με την ολλανδική εταιρεία 
βιοκαυσίμων GoodFuels και τη φινλανδική εται-
ρεία τεχνολογίας Wärtsilä, ενώ αποτελεί την πρώτη 
στο είδος της δοκιμή βιοκαυσίμου στον κλάδο της 
κρουαζιέρας.
Τις πέντε πρώτες ημέρες των δοκιμών, το πλοίο 
κατανάλωσε ένα μείγμα από 30% βιοκαύσιμο και 
70% ελαφρύ πετρέλαιο (MGO) σε μία από τις 
μηχανές του, ενώ για τις υπόλοιπες δεκαπέντε 
ημέρες κατανάλωσε 100% βιοκαύσιμο. Σύμφωνα 
με την GoodFuels, κατά τη διάρκεια των δεκαπέ-
ντε ημερών που το πλοίο κατανάλωνε βιοκαύσιμο 
παρατηρήθηκε 78% μείωση των εκπομπών κύκλου 
ζωής του CO₂ σε σύγκριση με τις αντίστοιχες 
εκπομπές από την κατανάλωση MGO.
Η διαχείριση των βιοκαυσίμων φέρει ελάχιστες 
διαφορές σε σχέση με εκείνη των συμβατικών 
καυσίμων, ενώ η κατανάλωση ενός «drop-in» 
βιοκαυσίμου, όπως αυτό που δοκιμάστηκε στο 
«Volendam», δεν απαιτεί την πραγματοποίηση 
μετασκευών ή την εγκατάσταση ειδικού εξοπλι-
σμού στο πλοίο.
Η εν λόγω δοκιμή αποτελεί μέρος των πρωτοβου-
λιών της Carnival Corporation για την υλοποίηση 
των περιβαλλοντικών της στόχων, οι οποίοι περι-
λαμβάνουν μεταξύ άλλων την υιοθέτηση εναλλα-
κτικών ναυτιλιακών καυσίμων, όπως το LNG και τα 
βιοκαύσιμα, αλλά και τη χρήση κυψελών καυσίμου 
και μπαταριών, με απώτερο στόχο την επίτευξη της 
ανθρακικής ουδετερότητας των δραστηριοτήτων 
της έως το 2050.
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ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΩΝ 
ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΘΡΑΚΑ

Η ΑΦΡΙΚΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ

Η «απουσία» της Ρωσίας από την προ-
σφορά άνθρακα ωθεί τους Ευρωπαίους 
εμπόρους να στραφούν σε απομακρυσμένα 
ορυχεία, όπως της Τανζανίας, της Μπο-
τσουάνα, ακόμα και της Μαδαγασκάρης.
Υπό αυτό το πρίσμα, γεγονός αποτελεί η 
επανεκκίνηση των εξαγωγών άνθρακα από 
την Τανζανία, και συγκεκριμένα από το 
λιμάνι Mtwara, το οποίο μέχρι πρόσφατα 
επιδιδόταν στις εξαγωγές ξηρών καρπών. 
Η Τανζανία παραδοσιακά εξάγει άνθρακα 
προς γειτονικά κράτη της ανατολικής Αφρι-
κής, καθώς η μεταφορά από τα ορυχεία 
στα νοτιοδυτικά έως το Mtwara, το πλησι-
έστερο λιμάνι στον Ινδικό Ωκεανό, απαιτεί 
φορτηγά να καλύψουν μια απόσταση 600 
χλμ.
Οι εξαγωγές άνθρακα της Τανζανίας το 
2020 διαμορφώθηκαν μόλις στους 127.000 
τόνους, με τους μοναδικούς εισαγωγείς 
να είναι το Βιετνάμ, το οποίο εισήγαγε το 
40,9% του άνθρακα της Τανζανίας, η Ινδία, 
που εισήγαγε το 33,1%, και τέλος η Νότια 
Αφρική με το 26%, σύμφωνα με δεδομένα 
της Signal Ocean. Μάλιστα η Τανζανία εξή-
γαγε άνθρακα στις διεθνείς αγορές μόνο 
τους πρώτους δύο και τους τελευταίους 
δύο μήνες του έτους.
Παρόμοια ήταν και η εικόνα το 2021. Οι 
εξαγωγές άνθρακα της χώρας της ανατο-
λικής Αφρικής ανήλθαν σε 135.000 τόνους 
και οι εισαγωγείς που επέλεξαν να προμη-
θευτούν άνθρακα από την αφρικανική χώρα 
ήταν η Ινδία (45,9%), το Βιετνάμ (33,4%) 
και η Νότια Κορέα με μερίδιο που άγγιξε 
το 20,7%.
Φέτος, ωστόσο, λόγω των προαναφερθει-
σών παραμέτρων, οι εν λόγω ροές ακο-
λουθούν μια εκρηκτική άνοδο και ενώ 
απομένουν ακόμα τρεις μήνες για την ολο-
κλήρωση του έτους. Συγκεκριμένα, ο όγκος 
του φορτίου άνθρακα που έχει εξαχθεί 
αγγίζει μέχρι στιγμής τους 520.000 τόνους 
άνθρακα (δεδομένα 20 Σεπτεμβρίου), με 
τους εισαγωγείς να διαφοροποιούνται 
σημαντικά. Η Πολωνία αποτελεί τον κορυ-
φαίο εισαγωγέα, έχοντας αγοράσει το 17,4% 
του άνθρακα της Τανζανίας. Ακολουθούν η 
Αίγυπτος με ποσοστό 14%, η Σενεγάλη με 
13,3%, το Βιετνάμ με 13,1%, η Κίνα με 6,4%, 
η Νότια Αφρική με 4,9% και τέλος η Νότια 
Κορέα με 4,3%.
Αυτό που επίσης παρουσιάζει ενδιαφέ-
ρον είναι ότι, ενώ το 2020 και το 2021 τα 
Handysizes αντιπροσώπευσαν κατά μέσο 
όρο περίπου το 75% των εν λόγω εξαγω-
γών, το 2022 μέχρι στιγμής τα ποσοστά 

συμμετοχής των Supramaxes και των 
Handysizes ανέρχονται αντίστοιχα σε 87% 
και 13%, δείγμα της αλλαγής συσχετισμών 
στο θαλάσσιο εμπόριο της αφρικανικής 
χώρας.
Η περίκλειστη Μποτσουάνα επίσης φαίνε-
ται να εισέρχεται ενεργά στις εξαγωγές, 
καθώς οι επικρατούσες τιμές άνθρακα 
καθιστούν βιώσιμη μια τέτοια δραστηρι-
ότητα. Σύμφωνα με το Reuters, εξήγαγε 
πρόσφατα 30.000 τόνους άνθρακα από 
το λιμάνι Walvis Bay της Ναμίμπια, ενώ 
επιπλέον 30.000 τόνοι απεστάλησαν μέσω 
δύο τρένων στο λιμάνι Maputo της Μοζαμ-
βίκης.
Ένας εκ των κορυφαίων commodity 
traders παγκοσμίως, η Cargill, επιβεβαι-
ώνει με τη σειρά της τη σημαντική άνοδο 
των εισαγωγών άνθρακα στην Ευρώπη. Ο 
Jan Dieleman, πρόεδρος της Cargill στη 
Διεύθυνση των Θαλάσσιων Μεταφορών, 
μιλώντας στο Reuters, τόνισε ότι η εται-
ρεία μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου μετέ-
φερε παγκοσμίως 9 εκατ. τόνους άνθρακα, 
συγκριτικά με τους 7 εκατ. τόνους έναν 
χρόνο πριν. «Η Ευρώπη ανταγωνίζεται με 
άλλους αγοραστές και η εναλλακτική, το 
φυσικό αέριο, είναι πολύ πιο ακριβό. […] 
Θα δούμε πολύ ισχυρές ροές στην Ευρώπη 
από την Κολομβία και τη Νότια Αφρική».
Πέραν των προαναφερθέντων, υπερδιπλα-
σιασμό στις εξαγωγές άνθρακα καταγράφει 
και η Νιγηρία. Ειδικότερα, το χρονικό διά-
στημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, οι εξαγω-
γές άνθρακα της αφρικανικής χώρας δια-
μορφώθηκαν στους 1,1 εκατ. τόνους έναντι 
494.000 το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, 
σύμφωνα με τη Signal Ocean. Αξίζει να 
τονιστεί πάντως ότι η πλειονότητα των εν 
λόγω ροών κατευθύνεται στις αγορές της 
Νότιας Αμερικής, με Βραζιλία και Αργε-
ντινή να αποτελούν κορυφαίους εισαγωγείς.
Η άνοδος της ζήτησης για εξασφάλιση της 
ζήτησης άνθρακα από… οπουδήποτε πυρο-
δοτεί αύξηση στις τιμές και στα περιθώρια 
κέρδους. Αναλυτές της αγοράς σημειώνουν 
ότι οι Ευρωπαίοι traders είναι διατεθειμέ-
νοι να πληρώσουν διπλάσια τιμή από τους 
Ασιάτες ανταγωνιστές τους. Σε κάθε περί-
πτωση, πάντως, μένει να δούμε εάν η νέα 
αυτή πραγματικότητα για τις ροές άνθρακα 
θα διαρκέσει μεσο-μακροπρόθεσμα, επι-
βεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις κύκλων της 
αγοράς ότι η Αφρική θα εισέρχεται δυνα-
μικά στα dry ή ότι η επιστροφή σε μια 
«γεωπολιτική νηνεμία» θα αποκαταστήσει 
τις ισορροπίες.

Τεκτονικές αλλαγές συντελούνται στο θαλάσσιο εμπόριο άνθρακα μετά τη ρωσική εισβολή, 
καθώς η μεγάλη αύξηση στην τιμή άλλων καυσίμων, όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, 
δίνει εκ νέου ώθηση στη ζήτηση για άνθρακα. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

του Γιάννη Θεοδωρόπουλου
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COMMODITIES
ΕΜΠΟΡΕΎΜΑΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ: 
Από την παραγωγή στη διακίνηση και στην κατανάλωση

ΑΝΘΡΑΚΑΣ

Σε υψηλά πέντε ετών οι κινεζικές εισαγωγές από 
τη Ρωσία
Σε υψηλά πενταετίας ανήλθαν οι κινεζικές εισαγω-
γές άνθρακα από τη Ρωσία τον Αύγουστο, δείγμα 
ότι το Πεκίνο συνεχίζει να αποτελεί «αιμοδότη» για 
τη ρωσική οικονομία μετά τα αλλεπάλληλα χτυπή-
ματα των κυρώσεων.
Συγκεκριμένα, τον προηγούμενο μήνα, η Κίνα εισή-
γαγε 8,54 εκατ. τόνους ρωσικού άνθρακα εν μέσω 
πολύ υψηλών θερμοκρασιών, που πυροδότησαν 
αύξηση της ζήτησης για ενέργεια, σύμφωνα με τα 
τελωνειακά στοιχεία της ασιατικής χώρας.
Ο όγκος ρωσικού άνθρακα που κατευθύνθηκε 
στην Κίνα ήταν αυξημένος κατά 57% σε σχέση με 
τον Αύγουστο του 2021 και ο υψηλότερος από το 
2017, οπότε και άρχισαν να συλλέγονται τα εν λόγω 
δεδομένα.
Κίνα και Ρωσία, οι οποίες πρόσφατα διακήρυξαν 
ότι η φιλία τους «δεν έχει όρια», έχουν ενισχύσει 
τους οικονομικούς και εμπορικούς δεσμούς από τη 
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και έπειτα. Η αξία 
των κινεζικών εισαγωγών ρωσικών εμπορευμάτων 
αυξήθηκε κατά 60% τον Αύγουστο, στα $11,2 δισ., 
εν μέσω εκρηκτικής ζήτησης για πετρέλαιο, αέριο 
και άνθρακα.
Την ίδια ώρα, αυξητική τάση ακολουθεί και το εμπό-
ριο από την Κίνα στη Ρωσία. Τον Αύγουστο, μάλιστα, 

οι κινεζικές εξαγωγές στη Ρωσία σημείωσαν άνοδο 
26%, στα $8 δισ. Τέλος, το διμερές τους εμπόριο 
άγγιξε το πρώτο οκτάμηνο τα $117,2 δισ., καταγρά-
φοντας ετήσια αύξηση 31%.

Κόντρα μεταξύ Κίνας και Ινδίας
Κλείνει η ψαλίδα Κίνας και Ινδίας στο εμπόριο 
άνθρακα, καθώς οι δύο χώρες προσαρμόζουν τις 
αγορές τους προς αντίθετες τροχιές. Υπενθυμίζεται 
ότι Κίνα και Ινδία αποτελούν τους δύο κορυφαίους 
εισαγωγείς άνθρακα.
Σύμφωνα με τη συμβουλευτική Wood Mackenzie, η 
Ινδία οδεύει στο να πλησιάσει αρκετά τις εισαγω-
γές της Κίνας, αφού, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το 
2022 ο συνολικός όγκος των εισαγωγών αναμένε-
ται να αυξηθεί κατά 7%, φτάνοντας τους 158 εκατ. 
τόνους, σε σχέση με τον συνολικό όγκο εισαγωγών 
της Κίνας, όπου αναμένεται να μειωθεί στους 182 
εκατ. τόνους από τους 246 εκατ. τόνους το 2021. 
Παράλληλα, οι εκτιμήσεις για το 2023 δείχνουν 
πως οι ινδικές εισαγωγές θα αυξηθούν στους 163 
εκατ. τόνους, ενώ οι κινεζικές θα υποχωρήσουν 
στους 176 εκατ. τόνους.
Η εν λόγω εκτίμηση αποτελεί απόρροια της αύξη-
σης των εξαγωγών ρωσικού άνθρακα προς την 
Ινδία, η οποία συνιστά σημαντικό εμπορικό εταίρο 
της Μόσχας. Στον αντίποδα, η ζήτηση της Κίνας 
έχει μειωθεί σημαντικά λόγω των συνεχιζόμενων 
lockdowns.
Τέλος, αναλυτές των συμβουλευτικών CRISIL και 
ICRA εκτιμούν πως οι ινδικές εισαγωγές άνθρακα 
θα αυξηθούν κατά 16-20% έως το τέλος του 2023.

ΣΙΔΗΡΌΜΈΤΑΛΛΈΥΜΑ – ΧΑΛΥΒΑΣ

Μακρύς ο δρόμος της απανθρακοποίησης
H απανθρακοποίηση των βιομηχανιών χάλυβα και 
σιδηρομεταλλεύματος έως το 2050, σε ευθυγράμ-
μιση με τη Συμφωνία του Παρισιού, θα απαιτήσει 
επενδύσεις $1,4 τρισ., σύμφωνα με έκθεση της 
Wood Mackenzie.
Η ανάλυση της Wood Mackenzie επισημαίνει την 
εξάρτηση του βιομηχανοποιημένου κόσμου από τον 

ΞΗΡΑ ΦΟΡΤΙΑ

χάλυβα, με 2,2 δισ. τόνους παραγωγής να απαιτού-
νται για την κάλυψη της παγκόσμιας ζήτησης έως το 
2050 – αύξηση 15% από το 2021. Την ίδια ώρα, η 
αλυσίδα από την εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος έως 
την παραγωγή χάλυβα χαρακτηρίζεται ως υψηλής 
έντασης άνθρακα. Από την παραγωγή σιδήρου και 
χάλυβα εκπέμπονται συνολικά 3,4 δισ. τόνοι άνθρακα 
ετησίως – αριθμός ίσος με το 7% των παγκόσμιων 
εκπομπών.
Κατά τη Wood Mackenzie, απαιτείται μια «επανά-
σταση» σε κάθε στάδιο της αλυσίδας αξίας της βιο-
μηχανίας –από την εξόρυξη έως την κατανάλωση–, 
μια διαδικασία που μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία 
για τις εταιρείες του κλάδου καθώς οδεύουμε σε 
έναν κόσμο μηδενικών εκπομπών. Περίπου $800-
900 δισ. επενδύσεων είναι απαραίτητα για τη μείωση 
των ανθρακικών εκπομπών από τη χαλυβουργία.
Σύμφωνα με την κ. Malan Wu, research director της 
Wood Mackenzie, οι εταιρείες εξόρυξης θα πρέπει 
να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη μείωση των 
εκπομπών και να επενδύσουν σε πράσινες πρακτικές 
και υποδομές.

Πτώση της παγκόσμιας παραγωγής χάλυβα
Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Διεθνούς Ένωσης 
Χάλυβα, για τον μήνα Αύγουστο του 2022, ο όγκος 
παραγωγής ακατέργαστου χάλυβα έφτασε στους 
150,6 εκατ. τόνους, για τις 64 χώρες που αναφέ-
ρονται στην έκθεση, καταγράφοντας πτώση 3% σε 
σχέση με τον Αύγουστο του 2021.

Η έκθεση, επιπλέον, περιλαμβάνει στοιχεία και για 
κάθε περιοχή συγκεντρωτικά. Πιο συγκεκριμένα, ο 
όγκος παραγωγής στην Αφρική ανήλθε σε 1,3 εκατ. 
τόνους, παρουσιάζοντας αύξηση 3,5% από το προ-
ηγούμενο έτος. Παράλληλα, οι χώρες της Ασίας και 
της Ωκεανίας παρήγαγαν συνολικά 112,6 εκατ. τόνους, 
σημειώνοντας μείωση 0,2%. Την ίδια στιγμή, στην ΕΕ 
η παραγωγή μειώθηκε κατά 13,3%, στους 9,7 εκατ. 
τόνους, ενώ η παραγωγή των υπόλοιπων ευρωπαϊ-
κών χωρών εκτός ΕΕ μειώθηκε κατά 18,6%, στους 
3,6 εκατ. τόνους. Όσον αφορά τη Μέση Ανατολή, 
η παραγωγή της αυξήθηκε κατά 34,2%, φτάνοντας 
τους 3,2 εκατ. τόνους χάλυβα. Η Βόρεια Αμερική 
κατέγραψε μείωση της παραγωγής κατά 5,4%, στους 
9,6 εκατ. τόνους. Η Ρωσία, η Κοινοπολιτεία Ανεξάρ-
τητων Κρατών και η Ουκρανία συνολικά μείωσαν 
την παραγωγή χάλυβα κατά 22,4%, στους 6,9 εκατ. 
τόνους. Τέλος, οι χώρες της Νότιας Αμερικής κατέ-
γραψαν μείωση της παραγωγής κατά 10,1%, στους 
3,6 εκατ. τόνους χάλυβα.
Σε επίπεδο χωρών, η Κίνα κατέλαβε την πρώτη θέση 
μεταξύ των κορυφαίων παραγωγών χάλυβα, καθώς 
τον Αύγουστο του 2022 η παραγωγή της ανήλθε σε 
83,9 εκατ. τόνους, σημειώνοντας αύξηση 0,5%. Η 
Ινδία ήρθε δεύτερη, με παραγωγή 10,2 εκατ. τόνων, 
ενώ την τρίτη και τέταρτη θέση καταλαμβάνουν η 
Ιαπωνία και οι ΗΠΑ, με παραγωγή 7,3 εκατ. τόνους 
(-7,4%) και 7 εκατ. τόνους (-7,1%) αντίστοιχα. Τέλος, η 
Ρωσία παρήγαγε 5,9 εκατ. τόνους χάλυβα, με μείωση 
5,5% από το προηγούμενο έτος.
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Εκτιμήσεις για οριακή άνοδο της παγκόσμιας 
παραγωγής 
Αναθεωρημένη προς τα επάνω είναι η τελευταία 
εκτίμηση του International Grains Council (IGC) 
για την παγκόσμια παραγωγή σιτηρών.
Συγκεκριμένα, το IGC εκτιμά ότι η παγκόσμια παρα-
γωγή σιτηρών θα διαμορφωθεί σε 2,256 δισ. τόνους 
(+8 εκατ. τόνοι από την προηγούμενη εκτίμηση) το 
2022/2023, καθώς η ανοδική πορεία της παραγω-
γής σιταριού και κριθαριού σε Ρωσία, Καναδά και 
Αυστραλία θα αντισταθμίσει στο έπακρο τις όποιες 
απώλειες στην αμερικανική παραγωγή καλαμποκιού. 
Ιδιαίτερα για τη σόγια, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 
άνοδο 10% σε ετήσια βάση, στα επίπεδα ρεκόρ των 
387 εκατ. τόνων, με την ανάκαμψη της παραγωγής 
σε Βραζιλία και Παραγουάη να συνιστά τον κύριο 
οδηγό μιας τέτοιας εξέλιξης.
Η κατανάλωση σιτηρών θα παρουσιάσει οριακή 
πτώση 1% για πρώτη φορά από το 2015/2016. Ανα-
φορικά με το εμπόριο, το IGC βλέπει πτώση κατά 
3%, στους 409 εκατ. τόνους.

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΗΠΑ: Η χαμηλή στάθμη των υδάτων, «απειλή» 
για το εμπόριο 
Οι Αμερικανοί γεωργοί συλλέγουν σόγια και καλα-
μπόκι αργότερα από ό,τι συνήθως, καθώς η ανοιξιά-
τικη φύτευση φέτος μετατέθηκε χρονικά. Ωστόσο, η 
χαμηλή στάθμη των υδάτων σημαντικών υδάτινων 
αρτηριών επισπεύδει τις εξαγωγές των εν λόγω 
εμπορευμάτων στις διεθνείς αγορές.
Σύμφωνα με τη National Oceanic and Atmospheric 
Administration, η χαμηλή στάθμη των υδάτων σε 
σημαντικές οδούς κατά μήκος του Μισισιπή και οι 
ξηρές καιρικές συνθήκες υποδηλώνουν ότι το πρό-
βλημα θα διογκωθεί τις προσεχείς εβδομάδες. Η 
χαμηλή στάθμη έχει ως αποτέλεσμα ένας περιορι-
σμένος αριθμός φορτηγίδων να εισέρχονται στο US 
Gulf, τον μεγαλύτερο κόμβο εξαγωγών γεωργικών 
προϊόντων της χώρας.

Την ίδια ώρα, οι Αμερικανοί γεωργοί δέχονται πιέ-
σεις από τους συναδέλφους τους στη Νότια Αμε-
ρική, όπου η παραγωγή κινείται σε πολύ υψηλά 
επίπεδα. H παραγωγή καλαμποκιού στη Βραζιλία 
άγγιξε επίπεδα ρεκόρ τους τελευταίους δύο μήνες. 
Από την άλλη, το κενό της Ουκρανίας και οι προο-
πτικές για χαμηλότερες εξαγωγές από την Αργεντινή 
εκτιμάται ότι θα αυξήσουν την παγκόσμια ζήτηση 
για το καλαμπόκι των ΗΠΑ.

ΣΟΓΙΑ

Πώς διαμορφώνονται οι ροές
Στις 26 Σεπτεμβρίου, οι τιμές σόγιας για διατροφή 
στην Κίνα αυξήθηκαν κατά 8%, στα $739/τόνο, 
συγκριτικά με μία εβδομάδα νωρίτερα. Ενόψει της 
εθνικής εορτής στην ασιατική χώρα την 1η Οκτω-
βρίου, η ζήτηση ήταν μεγάλη, ενώ πολλοί παραγωγοί 
διέκοψαν τη δραστηριότητά τους λόγω ελλείψεων. 
Η BIMCO εκτιμά ότι οι εν λόγω συνιστώσες θα 
οδηγήσουν σε αύξηση των εισαγωγών σόγιας, μετά 
από μια νωχελικότητα της ζήτησης και την άνοδο 
των τιμών. Μέχρι στιγμής το 2022, έχει καταγραφεί 
πτώση στις κινεζικές εισαγωγές σόγιας κατά 6,2%.
Από την άλλη, η παραγωγή σόγιας στη Βραζιλία το 
α’ εξάμηνο διαμορφώθηκε στους 126 εκατ. τόνους, 
καταγράφοντας μείωση 9,7% σε ετήσια βάση 
λόγω της ξηρασίας στη χώρα. Η αποδυναμωμένη 
παραγωγή στον μεγαλύτερο εξαγωγέα σόγιας του 
κόσμου, σε συνδυασμό με τις αυξημένες τιμές 
σιτηρών λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, έχουν 
ωθήσει τις τιμές σε υψηλότερα κατά 14,6% επίπεδα.
«Οι συγκομιδές σόγιας στις ΗΠΑ αναμένεται να 
αυξηθούν κατά 5,2% σε σχέση με το 2021, “ανα-
κουφίζοντας” τις τιμές. Σύμφωνα με δεδομένα του 
αμερικανικού Υπουργείου Γεωργίας, οι εξαγωγές 
των ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο εκτιμάται ότι παρουσία-
σαν αύξηση 18,3%, σηματοδοτώντας μια δυναμική 
εκκίνηση για το τρέχον εμπορικό έτος», τονίζει ο 
Niels Rasmussen, επικεφαλής ναυτιλιακός αναλυτής 
της BIMCO.
Την ίδια ώρα, η Αργεντινή διαδραματίζει έναν ολο-
ένα αυξανόμενο ρόλο στις προμήθειες της Κίνας. 
Προσώρας, 3 εκατ. τόνοι σόγιας της Αργεντινής 
κατευθύνονται στην Κίνα, σύμφωνα με την BIMCO, 
καθώς η βελτίωση των συναλλαγματικών ισοτιμιών 
καθιστά ελκυστικές τις εξαγωγές. 
Η Κίνα, εδώ και πολλά χρόνια, επιχειρεί να ανακό-
ψει τις εισαγωγές σόγιας, ωστόσο οι προσπάθειές 
της πέφτουν στο κενό. Τα τελευταία τέσσερα χρό-
νια, η παραγωγή της κινείται κάτω των 20 εκατ. 
τόνων, καλύπτοντας μετά βίας το 20% της εγχώ-
ριας ζήτησης. Η φετινή παραγωγή εκτιμάται από 
το αμερικανικό Υπουργείο Γεωργίας στους 18,4 
εκατ. τόνους, ενώ στόχος της κινεζικής κυβέρνησης 
είναι η παραγωγή να φτάσει τους 23 εκατ. τόνους 
έως το 2023

ΣΙΤΗΡA 

COMMODITIES
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Μεταβλητότητας συνέχεια στις τιμές;
Κάτω των $100/βαρέλι θα παραμείνουν οι παγκό-
σμιες τιμές πετρελαίου για το υπόλοιπο του έτους, 
καθώς η αύξηση των επιτοκίων από τις κεντρικές 
τράπεζες μειώνει τις επενδύσεις σε risk assets 
όπως τα εμπορεύματα, ανέφερε πρόσφατα η 
Trafigura, εκ των κορυφαίων commodity traders.
Οι τιμές Brent έφτασαν στα πολύ υψηλά επί-
πεδα των $139/βαρέλι τον Μάρτιο, μετά τη ρωσική 
εισβολή, ωστόσο πρόσφατα υποχώρησαν στα $85/
βαρέλι, καθώς παράγοντες όπως το ισχυρό δολάριο 
αλλά και οι ανησυχίες όσον αφορά τις αυξήσεις των 
επιτοκίων και την ενδεχόμενη παγκόσμια ύφεση επέ-
δρασαν σημαντικά στη ζήτηση.
Κύκλοι της αγοράς αναμένουν υψηλή μεταβλητότητα 
των τιμών πετρελαίου, καθώς το προσεχές ευρωπα-
ϊκό εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο και το πλαφόν 
στην τιμή από τους G7 εντείνουν τις ανησυχίες για 
πτώση της προσφοράς.
Από την άλλη, η κινεζική οικονομία τα πηγαίνει 
καλύτερα από το αναμενόμενο και η ευρωπαϊκή 
κατανάλωση περιορίζεται από τις ελλείψεις στην 
προσφορά, τόνισε στο Reuters, στο περιθώριο του 
38ου Asia Pacific Petroleum Conference (APPEC), 
ο Saad Rahim, επικεφαλής οικονομολόγος της 
Trafigura. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η ζήτηση για 
πετρέλαιο είναι πιθανό να ανακάμψει το επόμενο 
έτος, εάν η Κίνα άρει τους περιορισμούς για την 
πανδημία και η Fed μειώσει ή παγώσει τις αυξήσεις 
των επιτοκίων προς υποστήριξη της ανάπτυξης. Οι 
παράγοντες αυτοί, σε συνδυασμό με το έλλειμμα 
νέων επενδύσεων σε υποδομές ορυκτών καυσίμων 
και τα χαμηλά αποθέματα πετρελαίου, θα ωθήσουν 
το Brent πάνω από τα $100/βαρέλι, σύμφωνα με 
τον Saad Rahim.

Ρεκόρ 49 ετών για τις εξαγωγές των ΗΠΑ
Ρεκόρ κατέγραψαν οι εξαγωγές αμερικανικού πετρε-
λαίου το α΄ τρίμηνο του 2022, φτάνοντας κατά μέσο 
όρο τα 6 εκατ. βαρέλια ανά ημέρα, ο μεγαλύτε-

ρος όγκος που έχει καταγραφεί από το 1973. Πιο 
συγκεκριμένα, οι εξαγωγές πετρελαίου των ΗΠΑ 
το α΄ εξάμηνο του 2022 παρουσίασαν αύξηση 11% 
(596.000 βαρέλια ανά ημέρα) συγκριτικά με το  
α΄ εξάμηνο του 2021. Η αύξηση αποτελεί παράλ-
ληλα τη μεγαλύτερη από το 2017.
Όσον αφορά τα πετρελαϊκά παράγωγα που συνεισέ-
φεραν περισσότερο στην άνοδο των εξαγωγών, το 
μαζούτ είχε σημαντικό ρόλο, καθώς οι εξαγωγές του 
αυξήθηκαν κατά 19% (190.000 βαρέλια ανά ημέρα) 
σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2021.
Επιπλέον, οι εξαγωγές προπανίου ήταν οι υψηλό-
τερες μεταξύ των προϊόντων πετρελαίου, καταγρά-
φοντας συνεχιζόμενη αυξητική τάση από το 2020. 
Κατά μέσο όρο, ο ημερήσιος όγκος εξαγωγών το 
α΄ εξάμηνο διαμορφώθηκε σε 1,4 εκατ. βαρέλια, 
σημειώνοντας ετήσια αύξηση 6% (78.000 βαρέλια 
ανά ημέρα). Το μεγαλύτερο μέρος του προπανίου 
μεταφέρθηκε προς τα ευρωπαϊκά λιμάνια.
Παράλληλα, οι εξαγωγές βενζίνης αυξήθηκαν κατά 
11% (89.000 βαρέλια ανά ημέρα), καταγράφοντας 
ρεκόρ στα 910.000 βαρέλια ημερησίως. Τέλος, οι 
εξαγωγές jet fuel υπερδιπλασιάστηκαν σε σύγκριση 
με το α΄ εξάμηνο του περασμένου έτους.

Ανακατατάξεις στην αγορά
H πρωτοκαθεδρία της Σαουδικής Αραβίας στις 
εξαγωγές πετρελαίου προς την Κίνα φαίνεται να 
απειλείται, καθώς η Ρωσία πλησιάζει δυναμικά την 
πρώτη θέση.
Πιο συγκεκριμένα, οι κινεζικές εισαγωγές ρωσι-
κού αργού πετρελαίου αυξάνονται διαρκώς και τον 
Αύγουστο κατέγραψαν αύξηση 28% σε σχέση με 
το προηγούμενο έτος, στα 1,96 εκατ. βαρέλια ανά 
ημέρα.
Από την άλλη, η Κίνα εισήγαγε τον Αύγουστο 8,475 
εκατ. τόνους πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία, 
αριθμός που αντιστοιχεί σε 1,99 εκατ. βαρέλια ανά 
ημέρα.
Η Σαουδική Αραβία αποτελεί τον μεγαλύτερο προ-
μηθευτή πετρελαίου της Κίνας, με τον όγκο των 
εξαγωγών να ανέρχεται στους 58,31 εκατ. τόνους 
από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο, σημειώνο-
ντας μείωση 0,3% σε σχέση με πέρυσι. Από τον 
μεγάλο ανταγωνιστή, τη Ρωσία, η Κίνα έχει αυξήσει 
τις εισαγωγές κατά 7,3%, στους 56,79 εκατ. τόνους 
πετρελαίου, το ίδιο χρονικό διάστημα.

Άνεμος αισιοδοξίας στη βιομηχανία;
Παρά το γεγονός ότι επικρατεί ανησυχία για την 
αγορά πετρελαίου, και δη για τη ζήτηση της Κίνας 
βραχυπρόθεσμα, οι νεότερες εκτιμήσεις παρα-
μένουν αισιόδοξες. Πιο συγκεκριμένα, o OAPEC 
(Organization of Arab Petroleum Exporting 
Countries) εκτιμά ότι η ζήτηση πετρελαίου το  
γ΄ τρίμηνο άγγιξε τα 100,6 εκατ. βαρέλια/ημέρα.
Δημοσίευμα του Arab News αναφέρει ότι τα 

YΓΡΑ ΦΟΡΤΙΑ

fundamentals της αγοράς διαφαίνονται ισχυρά, 
με επίκεντρο τη ζήτηση διυλιστηρίων, τα μεγάλα 
περιθώρια κέρδους αλλά και τις διαταραχές στην 
παραγωγή χωρών όπως η Λιβύη και το Εκουαδόρ.
Την ίδια ώρα, ο OPEC εκτιμά ότι το 2023 η παγκό-
σμια ζήτηση πετρελαίου θα καταγράψει άνοδο 2,7 
εκατ. βαρελιών/ημέρα, επιστρέφοντας σε προπαν-
δημικά επίπεδα. Η εν λόγω εκτίμηση στηρίζεται 
στην οικονομική επίδοση ισχυρών χωρών σε όρους 
κατανάλωσης πετρελαίου, στη θετική επίδραση 
δυνητικής χαλάρωσης των περιορισμών έναντι της 
πανδημίας αλλά και στην πιθανή βελτίωση της γεω-
πολιτικής αστάθειας.
Ωστόσο, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας δεν συμ-
μερίζεται στον ίδιο βαθμό την προαναφερθείσα αισι-
οδοξία. Σύμφωνα με τον IEA, ο ρυθμός ανόδου της 
ζήτησης πετρελαίου στο δ΄ τρίμηνο του έτους θα 
καταγράψει πτώση, λόγω της οικονομικής επιβρά-
δυνσης. Πάντως, εκτιμά ισχυρή άνοδο της ζήτησης 
το 2023.
Παράλληλα, το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας 
κρίνει πρωτεύοντα τον ρόλο των ΗΠΑ στην παγκό-
σμια αγορά πετρελαίου βραχυπρόθεσμα. Ειδικότερα, 
η παραγωγή αργού πετρελαίου των ΗΠΑ εκτιμά-
ται πως θα διαμορφωθεί σε επίπεδα ρεκόρ, με την 
Ινδία και την Κίνα να καταδεικνύονται ως πιθανοί 
αγοραστές.

Η εγχώρια παραγωγή των ΗΠΑ αναμένεται να 
διαμορφωθεί στα 11,8 εκατ. βαρέλια/ημέρα για το 
2022 και στα 12,6 εκατ. βαρέλια/ημέρα για το 2023, 
ξεπερνώντας το πρότερο ρεκόρ των 12,3 εκατ. βαρε-
λιών/ημέρα το 2019.

ΥΓΡΌΠΌΙΗΜΈΝΌ ΦΥΣΙΚΌ AΈΡΙΌ (LNG)

Υψηλά τα επίπεδα συγκέντρωσης στην αγορά
Η εκτόξευση των τιμών LNG έχει αναγκάσει πολ-
λούς μικρότερους εμπόρους να εγκαταλείψουν την 
αγορά, δίνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα στους μεγα-
λύτερους παίκτες. Αυτή η εικόνα δεν αναμένεται να 
διαφοροποιηθεί έως και το 2026, οπότε η παραγωγή 
LNG εκτιμάται ότι θα είναι αυξημένη και οι τιμές 
του θα καταγράφουν πτώση.
Η παγκόσμια αγορά LNG έχει υπερδιπλασιαστεί 
σε μέγεθος από το 2011, με πολλούς μικρότερους 
εμπόρους να εισέρχονται στην αγορά και να διεκ-
δικούν ευκαιρίες όλα αυτά τα χρόνια. Ωστόσο, η 
απότομη αύξηση των τιμών των φορτίων επέδρασε 
σημαντικά στους εμπόρους μικρότερου βεληνεκούς, 
καθώς δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν κατάλληλα. 
Συνεπώς, δίνεται η δυνατότητα στους μεγάλους 
ενεργειακούς κολοσσούς να αποκομίσουν ακόμα 
μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς.
Πιο συγκεκριμένα, τα ονόματα που κινούν τα εμπο-
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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
gaslogltd.com

INCREASING CERTAINTY

IMPROVING RETURNS

ρικά νήματα φαίνεται να είναι η Shell, η BP και 
η TotalEnergies, σε συνεργασία με σημαντικούς 
εμπορικούς οίκους, όπως η Vitol, η Trafigura, η 
Gunvor και η Glencore.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Reuters o Jason 
Feed, Head of Business Intelligence της συμ-
βουλευτικής Poten & Partners, η Shell και η 
TotalEnergies εκτιμάται πως θα διαθέτουν συν-
δυασμένο χαρτοφυλάκιο ύψους 110 εκατ. τόνων 
LNG, από τους 400 εκατ. τόνους που υπάρχουν 
συνολικά στην αγορά. Επιπλέον, συνυπολογίζοντας 
το χαρτοφυλάκιο της Qatar Energy στους 70 εκατ. 
τόνους και της BP, της οποίας εκτιμάται στους 30 
εκατ. τόνους, οι συγκεκριμένοι ενεργειακοί κολοσ-
σοί συμμετέχουν με ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 
50% στο εμπόριο LNG.
Τέλος, αναλυτές της αγοράς υπογραμμίζουν την 
ανάγκη για την ανάπτυξη των υποδομών στα φτω-
χότερα κράτη, ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλ-
θουν στις πιέσεις της αγοράς.

TotalEnergies – ΔΕΠΑ Εμπορίας: Καθοριστική 
συμφωνία για την ενεργειακή επάρκεια της 
Ελλάδας
Συμφωνία της ΔΕΠΑ Εμπορίας με τη γαλλική 
TotalEnergies για την προμήθεια υγροποιημένου 
φυσικού αερίου (LNG) ανακοίνωσε το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, σημει-
ώνοντας ότι αποτελεί καθοριστικό βήμα για την 
ενεργειακή επάρκεια σε περίπτωση μείωσης ή και 
διακοπής της ροής φυσικού αερίου από τη Ρωσία.
«Με τη στρατηγική αυτή συμφωνία επιτυγχάνεται 
ο εθνικός στόχος που έθεσε η κυβέρνηση για την 
ενεργειακή επάρκεια της χώρας και τη σταδιακή 
απεξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο. Η 
συμφωνία υλοποιείται ενόψει ενός δύσκολου ενερ-

γειακά χειμώνα για ολόκληρη την Ευρώπη, όχι μόνο 
εξαιτίας του διεθνούς ράλι των τιμών αλλά και υπό 
τον φόβο διακοπών ηλεκτροδότησης και θέρμαν-
σης σε όλη, σχεδόν, την ήπειρο», τονίζει το ΥΠΕΝ.
Η συμφωνία προβλέπει την προμήθεια LNG με 
δύο πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού 
αερίου ανά μήνα, συνολικού φορτίου που αντι-
στοιχεί σε 10 TWh για τους επόμενους πέντε 
μήνες, δηλαδή από τον Νοέμβριο του 2022 έως 
και τον Μάρτιο του 2023. Η Ελλάδα θα προμη-
θεύεται το LNG με τιμή αναφοράς διαφορετική 
από εκείνη του κόμβου TTF (που αποτελεί σήμερα 
την τιμή αναφοράς για την Ευρώπη), ο οποίος 
παρουσιάζει έντονη μεταβλητότητα, ενώ διατη-
ρεί τη δυνατότητα να μην παραλάβει τα φορτία, 
εάν κριθεί ότι δεν μας είναι απαραίτητα, με την 
καταβολή τέλους ακύρωσης.
«Με δεδομένο ότι περισσότερο από το 70% του 
εισαγόμενου φυσικού αερίου στην Ελλάδα χρησι-
μοποιείται στην ηλεκτροπαραγωγή, η απρόσκοπτη 
προμήθειά του, που διασφαλίστηκε με μια σειρά 
συμφωνιών, εγγυάται τη σταθερή κάλυψη των 
ενεργειακών αναγκών της χώρας, ακόμα και με 
μειωμένες προμήθειες από τη Ρωσία», αναφέρει 
το ΥΠΕΝ.
Επισημαίνεται ότι, ήδη κατά το α΄ εξάμηνο του 
2022, η εξάρτηση της Ελλάδας από το ρωσικό 
φυσικό αέριο μειώθηκε αισθητά, καθώς το μερίδιό 
του επί των εισαγωγών φυσικού αερίου διαμορ-
φώθηκε στο 34% (έναντι 45% το ίδιο διάστημα 
πέρυσι). Παράλληλα, έχουν ενισχυθεί σημαντικά 
οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου 
(αύξηση 50% σε ετήσια βάση). Οι εισαγωγές 
LNG από τη Ρεβυθούσα αντιστοιχούν στο 44% 
των συνολικών εισαγωγών φυσικού αερίου έναντι 
31% τον περασμένο χρόνο.
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ΤΟ «ΣΤΟΙΧΗΜΑ» 
ΤΗΣ ΙΝΔΙΑΣ,
ΝΤΟΜΙΝΟ ΓΙΑ ΤΟ 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
Αρκετούς μήνες μετά τη ρωσική εισβολή, που συγκλόνισε τον 
πλανήτη, αλλάζοντας τις ισορροπίες στο παγκόσμιο εμπό-
ριο και προσθέτοντας στους σκοπέλους που ταλανίζουν την 
οικονομία, η πλειονότητα των χωρών και των εταιρειών του 
πλανήτη έχουν διακόψει κάθε επαφή εμπορικού χαρακτήρα με 
τη Ρωσία. Εξαίρεση στον κανόνα αποτελεί μεταξύ άλλων η 
Ινδία, καθώς τους τελευταίους μήνες φαίνεται να ακολουθεί 
μια στρατηγική ίσων αποστάσεων μεταξύ Δύσης και Ρωσίας, 
ενώ οι εμπορικές της συναλλαγές με τη Μόσχα μόνο πτώση 
δεν παρουσιάζουν.

του Ορέστη Παπαδημητρίου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Η Ινδία αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους παί-
κτες του παγκόσμιου εμπορικού στίβου, λόγω του 
υπερμεγέθους πληθυσμού της –περίπου 1,5 δισ.– 
και κατ’ επέκταση του γεγονότος ότι συνιστά τερά-
στια καταναλωτική δύναμη. Μάλιστα, αναμένεται 
να αποτελέσει την τρίτη μεγαλύτερη οικονομία και 
καταναλωτική δύναμη παγκοσμίως έως το 2030, 
ενώ πολύ πρόσφατα ξεπέρασε το Ηνωμένο Βασί-
λειο και πλέον είναι η πέμπτη μεγαλύτερη οικο-
νομία. Παράλληλα, κατέχει τεράστια γεωπολιτική 
σημασία, καθώς διαδραματίζει περίοπτο ρόλο σε 
μία από τις κυριότερες εμπορευματικές διαδρο-
μές του κόσμου, εκείνη μεταξύ Ευρώπης και Άπω 
Ανατολής. 

Η ινδική οικονομία «καλπάζει»… με αστερίσκους
H άνοδος της κινεζικής οικονομίας αποτελούσε 
σημείο έντονου ενδιαφέροντος για πολιτικούς και 
οικονομικούς αναλυτές τις περασμένες δεκαε-
τίες. Ωστόσο, εν μέσω κρίσης στην αγορά ακινή-
των και των αλλεπάλληλων lockdown στον ασια-
τικό γίγαντα, η γειτονική της Ινδία αναδύεται ως 
το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο για την παγκόσμια 
οικονομία. Για πολλά χρόνια, η Ινδία θεωρείτο 
«φτωχός συγγενής», σε σχέση με την Κίνα, λόγω 
ενός δαιδαλώδους δημοσίου τομέα και της γρα-
φειοκρατίας που μάστιζε (και μαστίζει) όλες τις 
εκφάνσεις της δημόσιας ζωής. Τα επίπεδα φτώ-
χειας είναι ακόμη υψηλά, ωστόσο η οικονομική 
της ανάπτυξη είναι εντυπωσιακή. Το ΑΕΠ της το 
β΄ τρίμηνο φέτος αναπτύχθηκε κατά 13,8%, και 
ενώ μια διψήφια ανάπτυξη είναι δύσκολο να επι-
τευχθεί τα επόμενα τρίμηνα, εκτιμήσεις κάνουν 
λόγο για οικονομική ανάπτυξη 7% για το σύνολο 
του έτους. Η απελευθέρωση του ιδιωτικού τομέα 
και η «απεξάρτηση» των εφοδιαστικών αλυσίδων 
από την Κίνα αποτελούν τους κύριους οδηγούς για 
την εν λόγω ανάπτυξη. Στα «assets» της Ινδίας 
συγκαταλέγεται η μεγάλη, καλά εκπαιδευμένη 
και με πολύ καλή γνώση αγγλικών μεσαία τάξη, 
η οποία συμβάλλει στην ανάπτυξη κλάδων όπως 
ο φαρμακευτικός και της πληροφορικής. Την ίδια 
ώρα, το εργατικό της δυναμικό εμπλουτίζεται με 
νέους ανθρώπους, οι οποίοι παραλαμβάνουν τη 
σκυτάλη από μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένους. 
Η παραπάνω παράμετρος ωθεί προς τα επάνω την 
καταναλωτική δαπάνη και τη ζήτηση.  
Με βάση τα παραπάνω, δεν προκαλεί εντύπωση το 
γεγονός ότι τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος στον 
κόσμο αναδείχθηκε ο Ινδός μεγιστάνας Adani, με 
επενδύσεις σε logistics, αερομεταφορές και ενέρ-
γεια. Μάλιστα, τον Φεβρουάριο του 2022 ξεπέ-
ρασε τον επίσης Ινδό Mukesh Ambani και έγινε ο 
πλουσιότερος Ασιάτης του κόσμου.
Από την άλλη, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του 
Reuters, σημαντικός οικονομικός πονοκέφαλος 
(και) για την Ινδία αποτελεί ο πληθωρισμός, το 

ενεργειακό κόστος και η αύξηση των επιτοκίων. 
Η επιστροφή σε οικονομική, πολιτική και ενεργει-
ακή νηνεμία θα δώσει τα απαραίτητα «φτερά» στη 
χώρα.

Οι εμπορικοί σύμμαχοι
Σημείο αναφοράς της εξωτερικής πολιτικής της 
Ινδίας αποτελούν οι εμπορικές σχέσεις της με 
άλλες χώρες του πλανήτη. Πρόσφατο παράδειγμα 
συνιστά η επικείμενη αύξηση στη συχνότητα εμπο-
ρικών ροών μεταξύ Ινδίας-Ρωσίας, με το Ιράν να 
αποτελεί κόμβο για τη συγκεκριμένη εμπορική 
δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, στις 5 Ιουλίου, η 
Ινδία παρότρυνε το Ιράν για την ενεργοποίηση 
του INSTC, το οποίο είναι ένα μεταφορικό δίκτυο 
7.200 χλμ. που ενώνει τη Ρωσία και την Ινδία μέσω 
θαλάσσης, σιδηροδρόμου και οδικού δικτύου. Εξί-
σου σημαντικό είναι πως, έπειτα από δοκιμαστική 
λειτουργία του εν λόγω δικτύου, προέκυψε ότι 
ο χρόνος μεταφοράς μειώθηκε στις 25 ημέρες 
έναντι 40-45 ημερών της πρότερης διαδρομής, 
μειώνοντας έτσι το κόστος μεταφοράς κατά 30%, 
ενώ ταυτόχρονα ο INSTC δεν επηρεάζεται από τις 
δυτικές κυρώσεις. 
Συνεπώς, στο μακροπρόθεσμο μέλλον, το μεταφο-
ρικό δίκτυο INSTC μπορεί να αντικαταστήσει τις 
συνήθεις διαδρομές, όπως εκείνες της Μεσογείου, 
του Σουέζ, του Βοσπόρου. Σε συνδυασμό με τα 
παραπάνω, η Ινδία προκρίνει την είσοδο του ιρα-
νικού λιμένα Chabahar στο INSTC, με σκοπό την 
πρόσβαση στη θαλάσσια περιοχή στον Κόλπο του 
Ομάν και τη δημιουργία ενός νέου μεταφορικού 
κόμβου στην ευρύτερη περιοχή. 
Επιπρόσθετα, παρά τις συχνά σφοδρές αντιπαρα-
θέσεις με το Πεκίνο, οι εμπορικές συναλλαγές με 
την Κίνα αποτελούν ραχοκοκαλιά για τις εμπορικές 
δραστηριότητες της Ινδίας. Σύμφωνα με δημοσί-
ευμα του Economic Times of India, το σινο-ινδικό 
εμπόριο ενδέχεται να σπάσει το φράγμα των $100 
δισ. για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά φέτος, καθώς 
το πρώτο εξάμηνο άγγιξε τα $67,08 δισ., έπειτα 
από εκτόξευση των κινεζικών εξαγωγών. 

Το στοίχημα της πράσινης ενέργειας
Όπως προαναφέρθηκε, ο ενεργειακός τομέας της 
Ινδίας βασίζεται σε σημαντικό βαθμό από τις εισα-
γωγές (ρωσικού) αργού πετρελαίου. 
Εντούτοις, πέρα από τη χρήση πετρελαίου, η Ινδία 
κάνει αισθητή την προσπάθεια στροφής της στο 
πράσινο υδρογόνο, προκειμένου να μειώσει το 
ενεργειακό της αποτύπωμα. Αναλυτικότερα, στις 
15 Αυγούστου 2021, ο πρωθυπουργός της Ινδίας 
Narendra Modi ανακοίνωσε το «στοίχημα» της 
Ινδίας για παραγωγή 5 εκατ. τόνων πράσινου υδρο-
γόνου ανά έτος έως το 2030, project που απαι-
τεί επενδύσεις τουλάχιστον $100 δισ. Τα οφέλη 
είναι πολλαπλά, μεταξύ των οποίων μείωση των 
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εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 50 εκατ. 
τόνους μέχρι το 2030. Το συγκεκριμένο σχέδιο 
συνάδει με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
περί παραγωγής υδρογόνου, συνεπώς η συνεργα-
σία μεταξύ των δύο μερών μπορεί να αποδώσει 
καρπούς. Τέλος, μέσω της βαθιάς συνεργασίας των 
δύο μερών, υπάρχει η δυνατότητα να γεφυρωθεί το 
εμπορικό τους χάσμα αλλά και να δημιουργηθούν 
νέες επενδυτικές ευκαιρίες. 

Οι θαλάσσιες και ποτάμιες μεταφορές στο επί-
κεντρο
Η στρατηγική σημασία της Ινδίας στον πιο πολυ-
σύχναστο εμπορικό κόμβο του Ινδικού Ωκεανού 
υπογραμμίζει τη σημασία της ναυτιλιακής της βιο-
μηχανίας, καθώς το 95% της εμπορικής δραστηρι-
ότητας της χώρας σε όρους όγκου φορτίων αλλά 
και το 70% σε όρους αξίας επιτυγχάνονται μέσω 
θαλάσσιων μεταφορών. Η ανάπτυξη του ναυτιλια-
κού τομέα της χώρας αποτελεί άμεση προτεραιό-
τητα της Ινδίας, καθώς η ίδια αποζητά επενδύσεις 
$81 δισ., ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει άμεσες ξένες 
επενδύσεις σε ποσοστό έως και 100%, με στόχο 
τα κατασκευαστικά projects γύρω από τα λιμάνια. 
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η νέα θαλάσ-
σια τακτική γραμμή μεταξύ της Καλκούτας και 
του κεντρικού Βιετνάμ. Αναλυτικότερα, η εν λόγω 
γραμμή αναμένεται να ενδυναμώσει τις διμερείς 
εμπορικές σχέσεις, επιτυγχάνοντας τον στόχο κερ-
δών των $15 δισ. για το διμερές εμπόριο για το 
2022. Κύριοι λόγοι υλοποίησης του συγκεκριμένου 
project ήταν κυρίως η αντιμετώπιση των προκλή-
σεων συνδεσιμότητας των δύο χωρών, η απουσία 
μιας άμεσης θαλάσσιας διαδρομής μεταξύ τους 
αλλά και η δημιουργία πρόσφορου εδάφους για 
τις ινδικές αλλά και τις βιετναμέζικες επιχειρήσεις.
Παρά το γεγονός ότι οι θαλάσσιες μεταφορές απο-
τελούν το άλφα και το ωμέγα για το εμπόριο της 
Ινδίας, πολλές εταιρείες τελευταία αναπτύσσουν 
και δραστηριοποιούνται και στις ενδοποτάμιες 
μεταφορές, με πρόσφατο παράδειγμα τη Maersk. 
Συγκεκριμένα, ο δανέζικος κολοσσός δημιούρ-
γησε μια νέα ενδοποτάμια διαδρομή μεταξύ Ινδί-
ας-Μπανγκλαντές. Το συγκεκριμένο εγχείρημα 
περιέλαβε τη μεταφορά πενήντα εμπορευματο-
κιβωτίων από την Καλκούτα της Ινδίας προς την 
πρωτεύουσα του Μπανγκλαντές, Ντάκα, και στό-
χος, σύμφωνα με τη Maersk, είναι η δημιουργία 
κινήτρου για περισσότερες, πιο αξιόπιστες και πιο 
ασφαλείς μεταφορικές δραστηριότητες από τους 
εισαγωγείς και τους εξαγωγείς των δύο χωρών. 

Πρόσφορο έδαφος για ναυτιλιακές επενδύσεις
Η ινδική κυβέρνηση προωθεί πολιτικές για να κατα-
στούν ελκυστικές οι ξένες επενδύσεις. Παράλληλα, 
διευκολύνει τις ξένες επιχειρήσεις που δραστηρι-

οποιούνται γύρω από τη διαχείριση, τη συντήρηση 
και την ανάπτυξη των λιμένων, των ενδοποτάμιων 
διαδρομών και των ενδοποτάμιων λιμένων, μέσω 
δεκαετούς φοροαπαλλαγής. 
Ακόμη, το ινδικό κράτος ανακοίνωσε πως τα κύρια 
λιμάνια της Ινδίας αναμένεται να υλοποιήσουν επτά 
projects αξίας $274,31 εκατ., στο πλαίσιο δημόσι-
ας-ιδιωτικής σύμπραξης για το οικονομικό έτος 
2022-2023. Άλλωστε, οι ιδιωτικές επενδύσεις σε 
ινδικούς λιμένες σημείωσαν σταθερή άνοδο τα 
τελευταία πέντε έτη, σημειώνοντας ποσό ρεκόρ 
$2,35 δισ. το 2020. 

Αλλαγή πλεύσης στα ναυπηγεία;
Η Ινδία αποτελεί κυρίαρχη δύναμη παγκοσμίως 
όσον αφορά τις διαλύσεις πλοίων, ενώ το τελευ-
ταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται επέκτασή της 
και στην αγορά ναυπηγήσεων. Αναλυτικότερα, με 
δεδομένη τη ραγδαία άνοδο του πληθωρισμού στις 
χώρες του πλανήτη, καταγράφονται μεταξύ άλλων 
αυξήσεις στους μισθούς και στο κόστος πρώτων 
υλών. Με δεδομένους τους κύκλους της αγοράς, 
εύκολα συμπεραίνεται ότι, λόγω του φθηνού εργα-
τικού δυναμικού στην Ινδία, οι προοπτικές για τη 
ναυπηγική βιομηχανία διαφαίνονται θετικές. Συγκε-
κριμένα, τα βλέμματα μαγνητίζει η ανταπόκριση της 
Ρωσίας γύρω από το επενδυτικό πρόγραμμα «Make 
in India», με στόχο την ενίσχυση των επενδύσεων 
σε ινδικά ναυπηγεία. Πρόσφατο παράδειγμα αποτε-
λεί η ναυπήγηση δύο stealth φρεγατών στο ινδικό 
ναυπηγείο Goa Shipyard Ltd., έπειτα από παραχώ-
ρηση των σχεδίων κατασκευής τους από τη Ρωσία. 
Από την άλλη, πέραν του ρωσο-ινδικού φλερτ, οι 
ΗΠΑ εξέφρασαν επίσης την προθυμία τους για 
επένδυση στα ινδικά ναυπηγεία, με σκοπό τις επι-
σκευές αμερικανικών πολεμικών πλοίων. Το αποτέ-
λεσμα θα είναι σαφώς η ενίσχυση της στρατιωτικής 
συνεργασίας των δύο χωρών, αλλά, πάνω απ’ όλα, η 
ενδυνάμωση της ινδικής ναυπηγικής βιομηχανίας. 

Είναι η Ινδία το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο για 
τη ναυτιλία;
Οι κινήσεις της Ινδίας στις διεθνείς αγορές πραγ-
ματοποιούνται στρατηγικά και έχουν στόχο να 
δώσουν ώθηση στην οικονομία της και να την 
εδραιώσουν ως κύριο πυλώνα του παγκόσμιου 
εμπορίου. Το διμερές εμπόριο με την Κίνα, το 
ενεργειακό ειδύλλιο με τη Ρωσία και ο ρυθμός 
ανάπτυξης του πληθυσμού της ενισχύουν αυτές 
τις προσπάθειες και στρώνουν τον δρόμο για ένα 
μέλλον ινδικού αρώματος στο παγκόσμιο εμπόριο. 
Oι εκτιμήσεις αναλυτών και εμπειρογνωμόνων των 
ναυλαγορών ότι η Ινδία θα διαδραματίσει κεντρικό 
ρόλο στη ναυτιλία, και δη σε αυτήν του ξηρού 
φορτίου, φαντάζουν ως ένα καθ’ όλα ρεαλιστικό 
σενάριο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ     &
Οι τελευταίες εξελίξεις στο ενεργειακό μέτωποΕπιμέλεια: Γιάννης Θεοδωρόπουλος

ΈΛΛΗΝΌΒΌΥΛΓΑΡΙΚΌΣ ΑΓΩΓΌΣ IGB: 
ΑΛΛΑΖΈΙ Ό ΈΝΈΡΓΈΙΑΚΌΣ ΧΑΡΤΗΣ  
ΣΤΗΝ ΈΥΡΩΠΗ
Με την κοινή διαπίστωση από όλους τους ομιλητές 
ότι ο διασυνδετήριος αγωγός φυσικού αερίου Ελλά-
δας-Βουλγαρίας (IGB) αλλάζει τα δεδομένα, αλλά 
κυρίως τον ενεργειακό χάρτη στην περιοχή και στην 
Ευρώπη ευρύτερα, ξεκίνησε το Σάββατο 1η Οκτω-
βρίου επίσημα η εμπορική λειτουργία του αγωγού.
«Αυτό το έργο δεν είναι μόνο ένας αγωγός ενέργειας. 
Είναι ένα έργο που διαφοροποιεί πηγές και οδεύσεις. 
Είναι επίσης ένας αγωγός που συνδέει ευρωπαϊκά 
κράτη τα οποία μοιράζονται τις ίδιες ευρωπαϊκές 
αξίες της αλληλεγγύης και της περιφερειακής συνερ-
γασίας. Πιστεύω πως πρόκειται για μια χειροπιαστή 
έκφραση της αποφασιστικότητάς μας να αντιδρά-
σουμε από κοινού στις υφιστάμενες και στις μελλοντι-
κές προκλήσεις – και όντως είναι εξαιρετικά σημαντι-
κές. Ταυτόχρονα, εκφράζουμε την αποφασιστικότητά 
μας να προωθήσουμε από κοινού την ευημερία των 

λαών μας», τόνισε αρχικά ο Έλληνας πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης.
Τη βούληση που επέδειξαν οι κυβερνήσεις Ελλά-
δας και Βουλγαρίας για την ολοκλήρωση του έργου 
υπογράμμισε, στον εναρκτήριο χαιρετισμό του στην 
εκδήλωση, ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός της Βουλ-
γαρίας Γκάλαμπ Ντόνεφ. «Οι κοινές προσπάθειές μας 
στέφθηκαν με επιτυχία, καθώς από σήμερα ο αγω-
γός είναι έτοιμος για εμπορική χρήση», σημείωσε και 
πρόσθεσε πως ο IGB μπορεί να ικανοποιήσει όλη την 
εσωτερική ζήτηση και κυρίως να επιτύχει την πολυ-
πόθητη διαφοροποίηση πηγών και οδεύσεων φυσι-
κού αερίου, που «είναι “κλειδί” για τη διασφάλιση της 
ενεργειακής ασφάλειας της Βουλγαρίας».
«Η ενεργειακή ασφάλεια είναι κομμάτι της εθνικής 
ασφάλειας κάθε χώρας και η σημερινή γεωπολιτική 
κατάσταση στον κόσμο το αποδεικνύει αυτό για ακόμα 
μία φορά», υπογράμμισε από την πλευρά του ο Αζέ-
ρος πρόεδρος Ιλχάμ Αλίγιεφ και αναφέρθηκε στη 
σημασία του Νοτίου Διαδρόμου, ενός από τα μεγα-

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

λύτερα, όπως τόνισε, ενεργειακά πρότζεκτ, που άλλαξε 
τον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης και για το οποίο το 
Αζερμπαϊτζάν είναι περήφανο που συγκαταλέγεται στους 
εμπνευστές του.
«Η ολοκλήρωση του αγωγού συμβάλλει σημαντικά στη 
διαφοροποίηση των πηγών φυσικού αερίου», επισήμανε 
από την πλευρά του ο πρωθυπουργός της Ρουμανίας, 
Νικολάε Τσιούκα, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως «θα πρέ-
πει να παραμείνουμε ρεαλιστές και να επιταχύνουμε αυτή 
τη διαφοροποίηση, μειώνοντας περαιτέρω την εξάρτηση 
από τη Ρωσία».
Στη σημασία του έργου και για τη χώρα του αναφέρθηκε 
ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάντερ Βούτσιτς, ο οποίος 
συνεχάρη τις κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Βουλ-
γαρίας για την επιτυχή ολοκλήρωσή του. «Είναι πολύ 
σημαντικό και για τη Σερβία, καθώς έχει αρχίσει να κατα-
σκευάζεται ο διασυνδετήριος αγωγός με τη Βουλγαρία», 
σημείωσε, εκφράζοντας την ελπίδα πως την ίδια περίοδο 
του χρόνου θα έχει ολοκληρωθεί και αυτό το πρότζεκτ, 
που θα συμβάλει ακόμα περισσότερο στην αλλαγή του 

ενεργειακού χάρτη της περιοχής, όπως επίσης και το αντί-
στοιχο πρότζεκτ με τη Βόρεια Μακεδονία.
Ο πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, Στέβο Πεντάροφ-
σκι, μιλώντας στην ίδια τελετή για την έναρξη της εμπο-
ρικής χρήσης του IGB, ευχαρίστησε την Ελλάδα και τη 
Βουλγαρία για τη βούληση της επέκτασης της ενεργειακής 
υποδομής και στις υπόλοιπες χώρες των Βαλκανίων, υπο-
γράμμισε τη σημασία που έχει αυτό για τη χώρα του και 
πρόσθεσε πως η Βόρεια Μακεδονία είναι έτοιμη να κάνει 
όλα τα απαραίτητα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.

ΤΌ ΠΥΡΗΝΙΚΌ ΣΤΌΙΧΗΜΑ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ, 
ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΥΡΩΠΗ;
Η εκ νέου στροφή της Ιαπωνίας στην πυρηνική ενέργεια 
έχει ξεσηκώσει πλήθος αντιδράσεων, με τα συναισθήματα 
να είναι ανάμεικτα. Από τη μία, η φτωχή σε ορυκτό πλούτο 
Ιαπωνία βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στις εισαγωγές 
ενεργειακών αγαθών και συνεπώς δύναται να απεξαρ-
τηθεί από αυτές με την ανάπτυξη υποδομών πυρηνικής 
ενέργειας. Από την άλλη, οι μνήμες του παρελθόντος είναι 
βαθιά χαραγμένες στην ιαπωνική ιστορία και τυχόν επα-
νάληψη πρότερων συμβάντων τρομοκρατεί μεγάλο μέρος 
του πληθυσμού.
Σε κάθε περίπτωση, η εκλογή του πρωθυπουργού Φουμίο 
Κισίντα σήμανε έως έναν βαθμό την επιβεβαίωση της 
στροφής της Ιαπωνίας στην πυρηνική ενέργεια. Άλλωστε, 
ο Ιάπωνας πρωθυπουργός είχε καταστήσει σαφείς τις 
βλέψεις του για ενίσχυση του τομέα πυρηνικής ενέργειας.
Στο πλαίσιο αυτό, ο ΔΟΕ (Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας) 
φαίνεται να καλωσορίζει την πολιτική που χαράσσει το 
Τόκιο. Το προηγούμενο έτος, ο επικεφαλής του ΔΟΕ, Φατίχ 
Μπιρόλ, είχε σημειώσει πως είναι σημαντικό η Ιαπωνία να 
επιστρέψει στην αγκαλιά της πυρηνικής ενέργειας.
Η Ιαπωνία αποτελεί, τα τελευταία έτη, κύριο προορισμό 
για τις εισαγωγές LNG. Η αύξηση του μεριδίου της πυρη-
νικής ενέργειας στο χαρτοφυλάκιο ενέργειας της χώρας 
ενδέχεται να μειώσει τις εισαγωγές LNG. Εφόσον το σενά-
ριο αυτό πραγματοποιηθεί, ο ανταγωνισμός στις διεθνείς 
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αγορές θα παραμείνει –όσο το δυνατόν– περιορισμέ-
νος και η διψασμένη για LNG Ευρώπη θα υποδεχτεί 
μεγαλύτερες ποσότητες.

ΤΑ ΚΌΙΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΌΥ, ΜΑΓΝΗΤΗΣ 
ΓΙΑ ΈΝΈΡΓΈΙΑΚΌΥΣ ΚΌΛΌΣΣΌΥΣ
Εγκρίθηκε επένδυση ύψους $192 εκατ. για την 
έναρξη γεώτρησης και την κάλυψη επιπλέον δαπα-
νών στο κοίτασμα φυσικού αερίου «Αφροδίτη», στα 
κυπριακά ύδατα, όπως δήλωσε η ισραηλινή εταιρεία 
NewMed Energy. 
Όπως μετέδωσε το Reuters, το μεγαλύτερο μέρος 
της επένδυσης αφορά γεώτρηση που θα επιβεβαι-
ώσει το μέγεθος του κοιτάσματος που βρίσκεται 170 
χλμ. νότια της Λεμεσού και στη συνέχεια θα προ-
χωρήσει σε διαδικασίες παραγωγής. To κοίτασμα 
εκτιμάται στα 124 δισ. κ.μ., ενώ το έργο αναμένεται 
να ξεκινήσει κατά το α΄ εξάμηνο του 2023.
Από το συγκεκριμένο κοίτασμα δεν απουσιάζει το 
ενδιαφέρον και κολοσσών της αγοράς ενέργειας. 
Άλλωστε, η NewMed κατέχει μερίδιο 30% στο κοί-
τασμα «Αφροδίτη» και οι κολοσσοί Chevron και Shell 
κατέχουν 35% έκαστος.
Τέλος, οι εταίροι εξετάζουν επιλογές ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης του κοιτάσμα-
τος με υπάρχουσες εγκαταστάσεις στην περιοχή ή 
της σύνδεσής του με σχέδια ανάπτυξης στην Αίγυπτο.

ΤΑ FSRUS ΣΤΗ ΦΑΡΈΤΡΑ ΤΗΣ ΈΥΡΩΠΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΝΈΡΓΈΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ
Η νέα ενεργειακή πραγματικότητα στην Ευρώπη 
φέρνει στο προσκήνιο το φυσικό αέριο και τις υπο-
δομές μεταφοράς του, προκειμένου να αποφευχθεί 
μια «ψυχρολουσία» διαρκείας.
Στο πλαίσιο αυτό, πρόσφατα δύο FSRUs (Golar 
Igloo και Eemshaven LNG) επιστρατεύτηκαν στον 
ολλανδικό λιμένα Eemshaven, προκειμένου LNG που 
μεταφέρεται με πλοία να επαναεριοποιηθεί και να 
μεταφέρεται στην ενδοχώρα.
Η δημοφιλία των FSRUs εξαπλώνεται ανά την 
Ευρώπη, στην προσπάθεια απεξάρτησης από την 
ενέργεια της Ρωσίας. Η Γερμανία, η οποία παραδο-
σιακά εισάγει πάνω από το 50% του φυσικού της 
αερίου με αγωγούς από τη Ρωσία, ήδη ναυλώνει επτά 
FSRUs. Τρία από αυτά θα ξεκινήσουν τη λειτουρ-
γία τους τον φετινό χειμώνα. Την ίδια ώρα, η Ιταλία, 
η Γαλλία και οι χώρες της Βαλτικής εξετάζουν την 
εναλλακτική των εν λόγω μονάδων.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΡΈΚΌΡ ΑΠΌ ΤΑ ΦΩΤΌΒΌΛΤΑΪΚΑ 
ΣΤΗΝ ΈΈ
Τα ηλιακά φωτοβολταϊκά πάνελ συνεισέφεραν αυτό το 
καλοκαίρι το 12% του ηλεκτρισμού που κατανάλωσε 
η Ευρωπαϊκή Ένωση, επίπεδο ρεκόρ που επέτρεψε 
στην ήπειρο να αποφύγει την εισαγωγή 20 δισ. κ.μ. 
αερίου έναντι δυνητικού τιμήματος 29 δισ. ευρώ, 
αναφέρει έκθεση του κέντρου μελετών Ember.

Μεταξύ Μαΐου και Αυγούστου, η παραγωγή ηλεκτρι-
σμού από τα φωτοβολταϊκά συστήματα ανήλθε σε 
99,4 τεραβατώρες (TWh), σύμφωνα με το κέντρο 
μελετών που ειδικεύεται σε ενεργειακά ζητήματα. 
Κατά την έκθεσή του, οι 18 από τις 27 χώρες-μέλη της 
ΕΕ κατέγραψαν αυτό το καλοκαίρι ρεκόρ παραγωγής 
ηλεκτρισμού με τη μετατροπή της ηλιακής ενέργειας 
σε ηλεκτρική, ειδικά η Ολλανδία (23% του ενεργεια-
κού μείγματος), η Γερμανία (19%) και η Ισπανία (17%).
Η Γαλλία αντίθετα βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο, 
με μόλις το 7,7% της παραγωγής ηλεκτρισμού στη 
χώρα να προέρχεται από φωτοβολταϊκά συστήματα 
αυτό το καλοκαίρι.
Η ισχυρότερη αύξηση της παραγωγής ηλεκτρισμού 
με αυτόν τον τρόπο καταγράφηκε στην Πολωνία, όπου 
26πλασιάστηκε, ενώ ακολούθησαν η Φινλανδία και 
η Ουγγαρία, όπου πενταπλασιάστηκε, σημειώνει το 
Ember, το οποίο άντλησε δεδομένα από το Ευρω-
παϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΣΜΗΕ).
Χωρίς αυτή την παραγωγή, η ΕΕ θα ήταν υποχρεω-
μένη να εισαγάγει 20 δισ. κ.μ. αερίου επιπλέον, υπο-
λόγισαν οι αναλυτές, έναντι τιμήματος 29 δισ. ευρώ 
στις τιμές που καταγράφονταν από τον Μάιο έως τον 
Αύγουστο.
Η άνοδος της παραγωγής από το καλοκαίρι του 2021 
έως το καλοκαίρι του 2022 (22 TWh) επέτρεψε να 
εξοικονομηθούν σε τέσσερις μήνες 4 δισ. κ.μ. αερίου, 
αξίας 6 και πλέον δισ. ευρώ.
Παρ’ όλα αυτά, μολονότι η παραγωγή από φωτοβολτα-
ϊκά συστήματα επιταχύνεται, η ανάπτυξή τους κρίνεται 
ακόμη ανεπαρκής. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του 
Ember, η ήπειρος θα έχει, τα χρόνια που έρχονται, 
εγκατεστημένα λιγότερα από τα μισά από αυτά που 
χρειάζεται για να εκπληρώσει τους ενεργειακούς και 
κλιματικούς στόχους τους οποίους έχει θέσει η ΕΕ 
με ορίζοντα το 2030.

ΤΌ ΚΑΤΑΡ ΚΑΤΑΣΚΈΥΑΖΈΙ ΤΗ ΜΈΓΑΛΥΤΈΡΗ 
ΜΌΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΠΛΈ ΑΜΜΩΝΙΑΣ
Η QatarEnergy, μέσω θυγατρικής της, θα κατα-
σκευάσει τη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής μπλε 
αμμωνίας, η οποία θα τεθεί σε λειτουργία το α΄ 
τρίμηνο του 2026. Το project με την ονομασία 
«Ammonia-7», σύμφωνα με τον CEO του καταρια-
νού κολοσσού και υπουργό Ενέργειας της χώρας, 
Saad al-Kaabi, θα έχει τη δυνατότητα να δεσμεύει 
1,5 εκατ. τόνους CO₂ ετησίως, να παρέχει ηλεκτρική 
ενέργεια 35 megawatts από ανανεώσιμες πηγές 
μέσω ηλιακών πάνελ και να εμπορεύεται το προϊόν 
ως μπλε αμμωνία.
«Βλέπουμε ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη χρήση 
της μπλε αμμωνίας ως καυσίμου, οδηγούμενο από 
την ανάγκη μείωσης των εκπομπών CO₂ στο ενεργει-
ακό οικοσύστημα», τόνισε ο Saad al-Kaabi.
Η αμμωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της παγκό-
σμιας βιομηχανίας λιπασμάτων.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Πρόκειται για ένα βιβλίο που περιλαμβάνει το 
ισχύον νομοθετικό καθεστώς στο οποίο στηρί-
ζεται η ελληνική εμπορική ναυτιλία, με ιδιαίτερη 
αναφορά:
• Στο καθεστώς των εγκριτικών πράξεων νηο-

λόγησης πλοίων κατά το άρθρο 13 του ν.δ. 
2687/1953.

• Στην εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών στην 
Ελλάδα.

• Στα κατ’ ιδίαν «παράλληλα» νηολόγια των 
ευρωπαϊκών κρατών και στο πλαίσιο λειτουρ-
γίας τους, με το τελικό ερώτημα αν πράγματι 
η Ελλάδα χρειάζεται «παράλληλο» νηολόγιο.

Στην εκδήλωση της παρουσίασης απηύθυναν 
χαιρετισμό οι: 
- Ηλίας Κλάππας, πρόεδρος του Δικηγο-
ρικού Συλλόγου Πειραιά 
- Χαράλαμπος Σημαντώνης, πλοιοκτήτης 
και πρόεδρος της ΕΕΝΜΑ

Για το βιβλίο μίλησαν οι: 
- Ιωσήφ Τσαλαγανίδης, πρόεδρος του 
Αρείου Πάγου ε.τ. 
- Λία Αθανασίου, καθηγήτρια της Νομι-
κής Σχολής Αθηνών 

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Ηλίας Μπί-
σιας, δικηγόρος και εκδότης των Ναυτικών Χρο-
νικών. Μιλώντας για το βιβλίο του κ. Γερασίμου, ο  
κ. Μπίσιας τόνισε ότι «αφορά όχι μόνο τον ναυτικό 
δικηγόρο ή νομικό, αλλά και τον σύγχρονο πολιτικό 
επιστήμονα, τον ιστορικό της ναυτιλίας μας και τον 
ακαδημαϊκό δάσκαλο, ερευνητή ή φοιτητή σε τμή-
ματα ναυτιλίας και διοίκησης.
»H σύγχρονη γενιά διαρκώς αναζητά απαντήσεις 

που αφορούν τα πώς και τα γιατί πίσω από κάθε 
σημαντική πολιτική ή νομοθετική πρωτοβουλία. Το 
πόνημα του κ. Γερασίμου ρίχνει φως στα πώς και 
στα γιατί πίσω από τις σημαντικότερες νομοθεσίες 
που συμπληρώνουν ή, κατά μερικούς, οδήγησαν στο 
ελληνικό ναυτιλιακό θαύμα.
»Το σύγγραμμα αυτό, όμως, δεν στέκεται μόνο στην 
αναζήτηση των αιτιών που οδήγησαν στις συγκε-
κριμένες νομοθεσίες των προηγούμενων δεκαετιών. 
Ιδιαίτερα σημαντική είναι επίσης η εκτενής ανά-
λυση –με το βλέμμα ενός έμπειρου δικηγόρου– των 
νομοθεσιών του 1953, του 1967 και του 1975, και 
άλλων, που συμπληρώνουν το θεσμικό πλαίσιο της 
ελληνικής ναυτιλίας. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι 
και η παρουσίαση των νομοθεσιών που αφορούν 
τη θέσπιση σε άλλα ναυτιλιακά κράτη των διεθνών, 
παράλληλων ή διπλών νηολογίων, τα οποία δημι-
ουργήθηκαν από το 1980 και μετά».
Στην εκδήλωση της παρουσίασης παρευρέθηκαν 
ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, ο υφυπουργός 
Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. 
Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, ο βουλευτής της ΝΔ 
κ. Γιώργος Κουμουτσάκος, οι πρόεδροι και τα μέλη 
του ΔΣ της ΕΕΝΜΑ, της HELMEPA, της Ελληνικής 
Ένωσης Ναυτικού Δικαίου και Ναυτιλιακών Δικη-
γόρων, του Ελληνικού Συνδέσμου Παραδοσιακών 
Σκαφών, της Ναυτιλιακής Λέσχης Πειραιά, στελέχη 
τραπεζικών ιδρυμάτων, καθηγητές πανεπιστημίων, 
πρόεδροι και εκπρόσωποι ιδιωτικών ναυτιλιακών 
φορέων, διμερών διεθνών επιμελητηρίων, δικηγό-
ροι, νομικοί, δημοσιογράφοι και στελέχη της εμπο-
ρικής ναυτιλίας.
Μετά το πέρας της παρουσίασης, παρατέθηκε δεξί-
ωση, όπου όλοι οι παρευρισκόμενοι συζήτησαν τα 
θέματα και αντάλλαξαν απόψεις.

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ:
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Η Νομική Βιβλιοθήκη παρουσίασε το απόγευμα της Δευτέρας 19 Σεπτεμβρίου 2022, στον 
Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος στον Πειραιά, την έκδοση του βιβλίου του Νικολάου Γερασίμου, 
Δικηγόρου Πειραιά, LL.M. (Soton), με τίτλο Το θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής ναυτιλίας 
– Κεφάλαια εξωτερικού και αλλοδαπές ναυτιλιακές εταιρείες σε σχέση με το «παράλληλο» 
νηολόγιο.

Α-Δ: Ο κ. Ηλίας Μπίσιας, η καθ. Λία Αθανασίου, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτά-
κης, ο κ. Νίκος Γερασίμου, ο κ. Ιωσήφ Τσαλαγανίδης, ο κ. Ηλίας Κλάππας, ο κ. Χαράλαμπος Σημαντώνης και ο βουλευ-
τής της ΝΔ κ. Γιώργος Κουμουτσάκος.

Φωτ.: Paterakis Photo 
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ΑΝΘΡΩΠΟΙ     ΠΛΟΙΑ 
ΙΣΤΟΡΙΑ

Εικόνες και αναμνήσεις από το Aρχείο των Ναυτικών Χρονικών

Επιμέλεια:

Παναγιώτης Κόρακας

Η «Διμερής Συνεργασία»: Στιγμιότυπο από την υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας το 1971 μεταξύ ΕΕΕ και ΠΝΟ. 
Εικονίζονται μεταξύ άλλων ο εκδότης των Ναυτικών Χρονικών Δημήτριος Κωττάκης, ο γενικός γραμματέας της ΠΝΟ Σωτήριος 
Κατσαρός και τα μέλη της ΕΕΕ Μιχαήλ Ξυλάς, Στρατής Ανδρεάδης, Άλκιμος Γράτσος, Βασίλης Γουλανδρής και Αντώνης Χανδρής.

10 Ιουνίου 1963: Καθελκύεται το μετασκευασμένο φορτηγό 
πλοίο μεταφοράς ξηρών φορτίων «Παγκόσμιος Πρόμαχος» 
του Οίκου Νιάρχου. Το πλοίο, χωρητικότητας 23.500 dwt, 
αποτέλεσε τη δέκατη κατά σειρά καθέλκυση των «Ελληνικών 
Ναυπηγείων» Σκαραμαγκά.

Η Λούση Μιχάλου, ανάδοχος του SD-14 «John Michalos», 
θρυμματίζει την τελετουργική σαμπάνια στην πλώρη του 
πλοίου. Το συγκεκριμένο «αντιλίμπερτυ» ναυπηγήθηκε στα 
ναυπηγεία Σκαραμαγκά τον Ιούλιο του 1970.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022

Mε την ευγενική χορηγία
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Το δεξαμενόπλοιο «Hellespont Paradise», διαχείρισης του Οίκου Παπαχρηστίδη. Διέθετε χωρητικότητα 315.000 dwt και ναυ-
πηγήθηκε στο Odense το 1975.

Το φορτηγό πλοίο «Miss Chandris» απο-
τέλεσε «ένα επίλεκτον σκάφος υπό την 
κυανόλευκον», όπως ανέφεραν χαρακτη-
ριστικά τα Ναυτικά Χρονικά το 1959. Το 
πλοίο είχε ναυπηγηθεί στα αγγλικά ναυ-
πηγεία του Doxford το 1959 και τελούσε 
υπό τη διαχείριση του Οίκου Χανδρή. 
Η φωτογραφία απεστάλη στα Ναυτικά 
Χρονικά από τον πλοίαρχο του νεότευ-
κτου τότε πλοίου, με την παράκληση να 
δημοσιευτεί.

166



    EN ΠΤΗΣΕΙ
Επιμέλεια: Mάνος Χαρίτος

Eπικαιρότητα από τον χώρο των αερομεταφορών

Η ΠΈΡΙΒΑΛΛΌΝΤΙΚΗ ΠΡΌΌΔΌΣ  
ΤΩΝ ΈΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΈΡΌΜΈΤΑΦΌΡΩΝ
Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των ευρωπαϊκών 
αερομεταφορών, αλλά και τις μελλοντικές προοπτι-
κές, εξετάζει έκθεση του Οργανισμού της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια (EASA).
Τα στοιχεία της έκθεσης σε ό,τι αφορά τις εκπομπές 
των αερομεταφορών έχουν ως εξής: οι εκπομπές 
CO₂ όλων των πτήσεων που αναχώρησαν από αερο-
δρόμια των EU27+ Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων 
Συναλλαγών (EFTA) έφτασαν τους 147 εκατ. τόνους το 
2019, 34% περισσότερο από το 2005. Ο μέσος όρος 
γραμμαρίων CO₂ που εκπέμφθηκαν ανά επιβατικό 
χιλιόμετρο μειώθηκε κατά μέσο όρο στα 2,3% ανά 
έτος, φτάνοντας στα 89 γρ. το 2019, που ισοδυναμεί 
με 3,5 λίτρα καυσίμου ανά 100 επιβατικά χιλιόμετρα. 
Το 2020, λόγω της πανδημίας Covid-19, οι εκπομπές 
μειώθηκαν περισσότερο από 50% και η έκθεση του 
πληθυσμού στον θόρυβο έπεσε περίπου 65%.
Λαμβάνοντας υπόψη το «σενάριο βασικής κίνησης», 
οι πτήσεις από και προς τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια 
εκτιμάται ότι ετησίως θα ανέλθουν σε 12,2 εκατ. έως 
το 2050. Με βάση αυτό το σενάριο, οι εκπομπές CO₂ 
σε μια πλήρη πτήση όλων των αναχωρήσεων από τις 
χώρες EU27-EFTA θα διαμορφωθούν ετησίως σε 
188 εκατ. τόνους.
Βέβαια, η έκθεση προβλέπει ότι τα μέτρα που θα 
ληφθούν στον τομέα των αερομεταφορών θα μπο-
ρούσαν να μειώσουν τις εκπομπές CO₂ κατά 69%, σε 
59 εκατ. τόνους, σε σύγκριση με το σενάριο συνή-
θους τακτικής (business-as-usual) «παλιάς τεχνολο-
γίας» (19% από την τεχνολογία/σχεδιασμό, 8% από 
ATM-Ops, 37% από τα καύσιμα SAF και 5% από τα 
ηλεκτρικά αεροσκάφη/αεροσκάφη που λειτουργούν 
με υδρογόνο).

AEGEAN: Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΩΣ Η «ΚΑΛΥΤΈΡΗ 
ΠΈΡΙΦΈΡΈΙΑΚΗ ΑΈΡΌΠΌΡΙΚΗ ΈΤΑΙΡΈΙΑ 
ΣΤΗΝ ΈΥΡΩΠΗ»
Μία ακόμα σημαντική διάκριση έλαβε η Aegean, 
στα φετινά 2022 Skytrax World Airline Awards, 
κατακτώντας για ενδέκατη συνεχή χρονιά και 
δωδέκατη τα τελευταία δεκατρία χρόνια τον τίτλο 

της «Καλύτερης Περιφερειακής Αεροπορικής Εταιρείας 
στην Ευρώπη».
Συγκεκριμένα, στα βραβεία που ανακοινώθηκαν την Παρα-
σκευή 23 Σεπτεμβρίου στο Λονδίνο, η Aegean βραβεύτηκε 
ως η «Καλύτερη Περιφερειακή Αεροπορική Εταιρεία στην 
Ευρώπη» για ενδέκατη συνεχή χρονιά, ενώ έλαβε και τη 
δεύτερη θέση στην κατηγορία της «Καλύτερης Περιφερει-
ακής Αεροπορικής Εταιρείας Παγκοσμίως». Παράλληλα, 
συνέχισε να βρίσκεται μεταξύ των δέκα καλύτερων εται-
ρειών στην Ευρώπη για το προσωπικό καμπίνας που δια-
θέτει και την ταξιδιωτική εμπειρία που προσφέρουν στους 
επιβάτες τους.
Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, διευθύνων σύμβουλος της 
Aegean, δήλωσε: «Σε μια περίοδο που οι παγκόσμιες προ-
κλήσεις αλλά και η αυξημένη επιθυμία για ταξίδια δημιούρ-
γησαν αναταράξεις στο αεροπορικό ταξίδι, η αναγνώριση 
της προσπάθειας που όλοι εμείς στην Aegean καταβάλλουμε 
για να συνεχίζουμε να προσφέρουμε μια μοναδική ταξιδιω-
τική εμπειρία στους επιβάτες μας αποκτά ακόμα μεγαλύτερη 
σημασία. Έτσι, όπως πάντα, η διάκριση αυτή ανήκει πρωτί-
στως στους ανθρώπους μας, ενώ αποτελεί ταυτόχρονα και 
τη δέσμευση όλων μας για να συνεχίζουμε να κερδίζουμε την 
προτίμηση και την αγάπη των επιβατών μας».

ΈΞΗΛΈΚΤΡΙΣΜΌΣ ΑΙΘΈΡΩΝ: ΠΡΌΣΦΑΤΈΣ 
ΈΠΈΝΔΥΣΈΙΣ ΚΑΙ ΌΙ ΠΡΌΌΠΤΙΚΈΣ  
ΤΗΣ ΈΛΛΑΔΑΣ
Τα ηλεκτρικά αεροσκάφη φαίνεται πως επιστρατεύουν οι 
εταιρείες αερομεταφορών στον αγώνα για μείωση του περι-
βαλλοντικού αποτυπώματός τους.
Πιο συγκεκριμένα, η Air Canada ανακοίνωσε ότι θα προβεί 
στην απόκτηση 30 αεροσκαφών από τη σουηδική Heart 
Aerospace. Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη αξιοποιούν μπα-
ταρίες και συνεπώς αναμένεται να δραστηριοποιούνται σε 
εσωτερικές γραμμές υπό το υπάρχον τεχνολογικό πλαίσιο.
Σημειώνεται ότι, υπό τη συμφωνία, η Air Canada θα απο-
κτήσει και μετοχικό μερίδιο ύψους $5 εκατ. στην Heart 
Aerospace, αντανακλώντας τις εκτιμήσεις της για τις ανα-
πτυξιακές προοπτικές της εταιρείας.
Παράλληλα, δεν είναι η πρώτη φορά που η Βόρεια Αμερική 
στρέφει το βλέμμα της στο ευρωπαϊκό δημιούργημα. Εντός 
του 2021 προηγήθηκαν παραγγελίες για 200 αεροσκάφη, 
από την United Airlines και την MESA.

Ωστόσο, εκείνες οι παραγγελίες αφορούσαν τα αεροσκάφη 
ES-19, χωρητικότητας 19 επιβατών, ενώ η παραγγελία που 
τοποθέτησε η Air Canada αφορά το μοντέλο ES-30, το 
οποίο θα μεταφέρει έως και 30 επιβάτες.
Η αυτονομία των μπαταριών επιτρέπει πτήσεις 200 χλμ., ενώ 
η υβριδική λειτουργία επιτρέπει τη διάνυση αποστάσεων που 
φτάνουν τα 400 χλμ. Μάλιστα, βάσει της εταιρείας, όταν το 
αεροπλάνο μεταφέρει 25 επιβάτες, η ικανότητα που μπορεί 
να καλύψει σε υβριδική λειτουργία φτάνει τα 800 χλμ.
Στο πλαίσιο αυτό, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προοπτικές 
ενός τέτοιου αεροσκάφους στην ελληνική αγορά. Ενδεικτικά, 
η απόσταση πτήσης μεταξύ Αθήνας και Μυκόνου είναι ίση με 
περίπου 153 χλμ., ενώ εκείνη μεταξύ Αθήνας και Σαντορίνης 
περίπου 219 χλμ.
Συνεπώς, δύο ιδιαίτερα δημοφιλείς θερινοί προορισμοί μπο-
ρούν να εξυπηρετηθούν μελλοντικά από τα συγκεκριμένα 
αεροσκάφη, εφόσον φυσικά αναπτυχθούν οι απαραίτητες 
υποδομές. Η χρήση τους θα επέτρεπε τόσο τη μείωση του 
περιβαλλοντικού αντικτύπου της βιομηχανίας αερομεταφο-
ρών στην Ελλάδα όσο και τη σημαντική μείωση του κόστους 
των καυσίμων.

ITA AIRWAYS: ΝΈΈΣ ΣΥΝΔΈΣΈΙΣ ΓΙΑ ΤΌ 
ΈΛΛΗΝΙΚΌ (ΚΑΙ ΜΗ) ΈΠΙΒΑΤΙΚΌ ΚΌΙΝΌ
Σε ενίσχυση των δρομολογίων της κατά τη χειμερινή περίοδο 
του 2022 θα προχωρήσει η ITA Airways, ο ιταλικός εθνι-
κός αερομεταφορέας, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση σε 
προορισμούς της Ανατολής για το ελληνικό επιβατικό κοινό.
Ειδικότερα, η ITA Airways πραγματοποιεί τρεις καθημερινές 
πτήσεις από Αθήνα για Ρώμη με επιστροφή κατά τη διάρκεια 
της καλοκαιρινής περιόδου και δεκατρείς εβδομαδιαίες πτή-
σεις τη χειμερινή περίοδο, εξασφαλίζοντας άνετες συνδέσεις 
με τους προορισμούς του δικτύου της. Η αεροπορική εταιρεία 
επεκτείνει περαιτέρω το διηπειρωτικό της δίκτυο και από 
τον Νοέμβριο του 2022 θα πραγματοποιεί τρεις απευθείας 
εβδομαδιαίες πτήσεις από Ρώμη προς Τόκιο.
Επίσης, από τις 3 Δεκεμβρίου του 2022, μια νέα απευθείας 
πτήση από τη Ρώμη προς το Νέο Δελχί θα εκτελείται τρεις 
φορές την εβδομάδα. Μία απευθείας πτήση από Ρώμη προς 
Μαλδίβες θα πραγματοποιείται από 17 Δεκεμβρίου 2022 
έως 22 Ιανουαρίου 2023 τρεις φορές την εβδομάδα και 
από 23 Ιανουαρίου έως 26 Μαρτίου 2023 δύο φορές την 
εβδομάδα.
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ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 
ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

85,22 εκατ.
      TEUs
η συνολική διακίνηση εμπορευματο-
κιβωτίων στους κορυφαίους πέντε 
λιμένες παγκοσμίως το α΄ εξάμηνο.

91,9% 
η αύξηση της συνολικής διακίνησης 
επιβατών στους ελληνικούς λιμένες  
το α΄ τρίμηνο του 2022.

1.046
ο αριθμός των υπό ναυπήγηση πλοίων 
που θα μπορούν να καταναλώνουν 
εναλλακτικά καύσιμα.

77%
η πτώση στις εκπομπές θείου των 
πλοίων από το 2020 έως σήμερα.

2.782 χλμ.
το μήκος της ουκρανικής ακτογραμμής 
στη Μαύρη Θάλασσα.

7,5% 
η αναλογία του orderbook προς  
τον υφιστάμενο στόλο bulk carriers.

$41,6 δισ. 
τα αθροιστικά κέρδη προ τόκων  
και φόρων (EBIT) των liner εταιρειών  
το β΄ τρίμηνο.

$290,12 
δισ.
το χαρτοφυλάκιο των 40 τραπεζών με 
τη μεγαλύτερη έκθεση στη ναυτιλία.

€200 εκατ. 
οι προγραμματισμένες επενδύσεις για 
τη ναυτική εκπαίδευση στην Ελλάδα.

45, Vasilissis Sofias Avenue, Athens - Greece
T. +30 210 7267800

www.contships-management.com170




