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Η ειδίκευση του στόλου των επιχειρή-
σεων
Καθώς το ενδιαφέρον εστιάζεται στις 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην 
ποντοπόρο ναυτιλία, οι οποίες δίνουν 
και τον τόνο ανάπτυξης του Πειραιά ως 
διεθνούς κέντρου διαχείρισης πλοίων, η 
ανάλυση που ακολουθεί αφορά αυτή την 
ομάδα επιχειρήσεων. Στη μεγάλη τους 
πλειοψηφία διαχειρίζονται τους κλασι-
κούς τύπους πλοίων της χύδην φορτη-
γού ναυτιλίας, δηλαδή bulk carriers και 
δεξαμενόπλοια (Γράφημα 1). Αποκλει-
στικά bulk carriers διαχειρίζεται το 50% 
των επιχειρήσεων (289), ενώ αποκλει-
στικά δεξαμενόπλοια διαχειρίζεται το 
25% (145). Καταγράφεται, δηλαδή, ότι 
ένα ποσοστό 75% διαχειρίζεται έναν 
τύπο πλοίου της χύδην φορτηγού ναυ-
τιλίας. 
Περνώντας στους εξειδικευμένους 
τύπους πλοίων, καταγράφεται ότι οκτώ 
εταιρείες διαχειρίζονται αποκλειστικά 
LNG carriers, οκτώ εταιρείες αποκλει-
στικά LPG carriers και δέκα εταιρείες 
αποκλειστικά containerships. Επίσης, 
33 εταιρείες διαχειρίζονται έναν από 
τους λοιπούς τύπους πλοίων. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι 84 εταιρείες διαχειρίζο-
νται διαφοροποιημένους στόλους. 
Στο σημείο αυτό, διευκρινίζεται ότι η 
ανάλυση αφορά αριθμό εταιρειών και 
όχι ναυτιλιακών ομίλων, στους οποίους 
μπορεί να περιλαμβάνονται περισσό-
τερες από μία εταιρείες. Προφανώς, 
ένας περιορισμένος αριθμός αυτών 
των εταιρειών ανήκει σε ευρύτερους 
ομίλους διαχείρισης πλοίων. Παραμέ-
νει ωστόσο γεγονός ότι, ακόμα και στην 
περίπτωση αυτή, δηλαδή των εταιρειών 
που ανήκουν σε ομίλους, η κάθε εται-
ρεία διατηρεί την ευθύνη διαχείρισης 
των πλοίων της. Υπάρχουν, δηλαδή, στον 
όμιλο κοινές εταιρικές λειτουργίες, τις 
οποίες μοιράζονται όλες οι εταιρείες 
του ομίλου και είναι υποστηρικτικές 
στη διαχείριση πλοίων, όμως η βασική 
λειτουργία που αναφέρεται σε αυτή 
καθαυτή τη διαχείριση των πλοίων οργα-
νώνεται, κατά κανόνα, αυτόνομα σε κάθε 
εταιρεία του ομίλου.

ΓΕΝΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Γράφημα  1: Η κατανομή των διαχειριστριών εταιρειών εγκατεστημένων στον Πειραιά/Αθήνα με βάση τον τύπο πλοίου που διαχειρίζονται

Ο συνολικός αριθμός επιχειρήσεων
Στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και 
της Αθήνας καταγράφονται να δραστη-
ριοποιούνται 577 ναυτιλιακές εταιρείες 
διαχείρισης πλοίων. O στόλος που διαχει-
ρίζονται απαρτίζεται από 5.263 εμπορικά 
πλοία, τα οποία δραστηριοποιούνται στις 
ναυλαγορές της ποντοπόρου ναυτιλίας. 
H συνολική χωρητικότητα αυτών των 
πλοίων είναι 443.969.165 dwt. Καθώς, το 
ενδιαφέρον εστιάζεται στη δυναμική του 
Πειραιά και της ευρύτερης περιοχής των 
Αθηνών ως διεθνούς κέντρου διαχείρισης 
πλοίων, στις 577 εταιρείες συγκαταλέγο-
νται και οι εταιρείες ξένων συμφερόντων 
και οι ανεξάρτητες εταιρείες διαχείρισης 
πλοίων (third-party management εται-
ρείες) που έχουν επιλέξει τον Πειραιά/
Αθήνα ως κέντρο διαχείρισης του στόλου 
τους ή ως τόπο λειτουργίας αντιπροσω-
πευτικού γραφείου.
Στις παραπάνω επιχειρήσεις θα πρέπει να 
προστεθούν και 52 εταιρείες που δραστη-
ριοποιούνται στην επιβατηγό ναυτιλία και 
διαχειρίζονται 193 πλοία διαφόρων τύπων 
(πορθμεία, κρουαζιερόπλοια, κ.λπ.), καθώς 
και 15 εταιρείες που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα των υπηρεσιών με 326 πλοία 

υποστηρικτικών δραστηριοτήτων στη 
θάλασσα, όπως ρυμουλκά, φορτηγίδες, 
ναυαγοσωστικά, πλοία μεταφοράς πλη-
ρωμάτων. Η αναφορά στον τύπο πλοίων 
που διαχειρίζονται όλες οι εταιρείες δεν 
είναι λεπτομερής, αλλά μόνο ενδεικτική. 

Bulk Carriers 289 (50%)

Άλλος τύπος πλοίου 33 (6%)

Διαφοροποιημένος 
στόλος 84 (15%)

Tankers 145 (25%)

Containerships 10 (2%)

LNG Carriers 8 (1%)

LPG Carriers 8 (1%)

EΡΕΥΝΑ

O Πειραιάς/Αθήνα συνεχίζει να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο ως διαχειριστικό κέντρο 
στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον της ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στις όποιες σημα-
ντικές προκλήσεις. Η έρευνα που ακολουθεί επιχειρεί να «αποκρυπτογραφήσει» τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του Πειραιά και της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών ως διεθνούς κέντρου 
διαχείρισης πλοίων. Η καταγραφή και η επεξεργασία βασίζονται σε στοιχεία του πρόσφατου 
Greek Shipping Directory (Απρίλιος 2022).

Μια αποκλειστική καταγραφή και 
ανάλυση δεδομένων προερχόμενων  
από το Greek Shipping Publications 
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Το μέγεθος των επιχειρήσεων
Η εξέταση και η κατηγοριοποίηση των 
επιχειρήσεων με βάση το μέγεθος του 
στόλου που διαχειρίζονται δείχνει ότι το 
51% σχεδόν των επιχειρήσεων (292) δια-
χειρίζονται έως τέσσερα πλοία («μικρή»), 
το 34% (198) έως 15 πλοία («μεσαία») 
και το 15% (87) πάνω από 15 πλοία 
(«μεγάλη») (Γράφημα 2). 

Ελαφρά διαφορετική εμφανίζεται η 
κατάταξη ανά μέγεθος, εάν ως κριτήριο 
χρησιμοποιηθεί ο τύπος των πλοίων που 
διαχειρίζεται η επιχείρηση. Έτσι, όπως 
φαίνεται στο Γράφημα 3, στις επιχει-
ρήσεις που διαχειρίζονται μόνο bulk 
carriers το ποσοστό των επιχειρήσεων 
μικρού μεγέθους φτάνει το 54% (156), 
των επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους το 
38% (109) και των επιχειρήσεων μεγάλου 
μεγέθους μόλις το 8% (24).

Γράφημα 3: Η κατανομή των διαχειριστριών εταιρειών bulkers με βάση το μέγεθος 
του στόλου που διαχειρίζονται

Γράφημα  2: Η κατανομή των διαχειριστριών εταιρειών εγκατεστημένων στον Πειραιά/
Αθήνα με βάση το μέγεθος του στόλου που διαχειρίζονται

Μικρή 292 (51%)

Μικρή 156 (54%)

Μεσαία 109 (38%)

Μεγάλη 24 (8%)

Μεσαία 198 (34%)

Μεγάλη 87 (15%)

EΡΕΥΝΑ
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Αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά τις εταιρείες 
που διαχειρίζονται αποκλειστικά δεξαμε-
νόπλοια, το 56% (81) είναι μικρού μεγέ-
θους, το 31% (45) είναι μεσαίου μεγέ-
θους και το 13% (19) μεγάλου μεγέθους 
(Γράφημα 4).
Ωστόσο, υπάρχει ένα χαρακτηριστικό που 
πρέπει να ληφθεί υπόψη όσον αφορά τον 
αριθμό των επιχειρήσεων που διαχειρί-
ζονται δεξαμενόπλοια. Στην κατηγορία 
αυτή καταγράφονται και 27 επιχειρήσεις 
που διαχειρίζονται αποκλειστικά πλοία 
χωρητικότητας μικρότερης των 3.000 
grt και δραστηριοποιούνται στην αγορά 
των πετρελεύσεων πλοίων. Η συντριπτική 
πλειοψηφία αυτών, δηλαδή 23, είναι 
μικρού μεγέθους. Οι επιχειρήσεις αυτής 
της ειδίκευσης δραστηριοποιούνται σε 
τοπικές-περιφερειακές αγορές και δεν 
συμμετέχουν στις παγκόσμιες ναυλαγο-
ρές της χύδην φορτηγού ναυτιλίας υγρών 
φορτίων. Κατά συνέπεια, ο αριθμός των 
μικρών επιχειρήσεων διαχείρισης δεξα-
μενόπλοιων είναι τελικά μικρότερος, 
στοιχείο που επιβεβαιώνει τη σημασία 
του παράγοντα «μέγεθος» για την αντα-
γωνιστική λειτουργία των επιχειρήσεων 
σε αυτές τις αγορές.

Tύπος πλοίου
Καθώς το ενδιαφέρον της ανάλυσης 
αφορά τον Πειραιά και την ευρύτερη 
περιοχή ως διαχειριστικό κέντρο της 
ποντοπόρου ναυτιλίας, η ανάλυση περι-
λαμβάνει πλοία μεγαλύτερα των 1.000 
grt που δραστηριοποιούνται στις αγορές 
της ποντοπόρου ναυτιλίας. Με βάση αυτό 
το κριτήριο, ο αριθμός των πλοίων μειώ-
νεται σε 5.191, η διαχείριση των οποίων 
πραγματοποιείται από 563 επιχειρήσεις.
Από τα 5.191 πλοία του στόλου των επι-
χειρήσεων, τα 2.573 (50%) είναι πλοία 
χύδην ξηρού φορτίου κάθε μεγέθους. 
Εξίσου σημαντικό είναι και το ποσοστό 
των πλοίων μεταφοράς χύδην υγρών 
φορτίων, που φτάνουν τα 1.670 και απο-
τελούν το 32% του στόλου.
Τα containerships αποτελούν το 9% 
(467/5.191), ενώ τα LNG carriers το 3% 
(145/5.191) και τα LPG carriers επίσης 
το 3%. 

Γράφημα 5: Η κατανομή του στόλου που διαχειρίζονται οι εταιρείες που λειτουργούν στον Πειραιά/Αθήνα ανά κατηγορία πλοίου

Γράφημα 4: Η κατανομή των διαχειριστριών εταιρειών tankers 
με βάση το μέγεθος του στόλου που διαχειρίζονται

Μικρή 81 (56%)

Μεσαία 45 (31%)

Μεγάλη 19 (13%)

LPG Carriers 145 (3%)

LNG Carriers 145 (3%)Bulk Carriers 2.573 (50%)Tankers 1.670 (32%)

Containerships 467 (9%) Άλλος τύπος πλοίου 191 (3%)

EΡΕΥΝΑ
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2, Defteras Merarchias,
Piraeus 185 35, Greece

Tel:  +30-211-1030200
Fax: +30-210-4180751

email: office@nedamaritime.gr
website: www.nedamaritime.gr

Tankers > 3rd Edition, 2013, V4/E
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Γράφημα 6: Η κατηγοριοποίηση του στόλου των bulk carriers που διαχειρίζονται οι 
εταιρείες που λειτουργούν στον Πειραιά/Αθήνα

Η ανάλυση κατά κατηγορία μεγέθους δεί-
χνει ότι στην πλειοψηφία τους τα bulk 
carriers είναι πλοία μεγάλου μεγέθους: 
415 Capesize και 921 Panamax πλοία. 
Στα μικρότερα μεγέθη καταγράφονται 
716 Handymax και 521 Handysize πλοία.

 
 

Σε ό,τι αφορά τα 1.670 δεξαμενόπλοια, 
η εικόνα έχει ως εξής: 232 VLCC, 
275 Suezmax, 350 Aframax-LR2, 157 
Panamax-LR1, 379 MR, 64 Handy και 
213 ανήκουν στην κατηγορία «μικρότερα 
δεξαμενόπλοια».

Capesize 415 (16%)

Handysize 521 (20%)

Handymax 716 (28%)

Panamax 921 (36%)

Γράφημα 7: Η κατηγοριοποίηση του στόλου των tankers που διαχειρίζονται οι  
εταιρείες που λειτουργούν στον Πειραιά/Αθήνα

MR 379 (23%)Panamax - LR1 157 (9%)

Aframax - LR2 350 (21%)

Suezmax 275 (16%)

Handy 64 (4%) Μικρότερα δεξαμενόπλοια 213 (13%)

VLCC 232 (14%)

EΡΕΥΝΑ
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Ηλικία
Για την ανάλυση της ηλικίας του στόλου 
των επιχειρήσεων, η κατηγοριοποίηση 
περιλαμβάνει έξι ηλικιακές κατηγορίες: 
0-5 ετών, 6-10 ετών, 11-15 ετών, 16-20 
ετών, 21-25 ετών και 26+. Τα στοιχεία, 
όπως περιέχονται στο Γράφημα 8, επι-
βεβαιώνουν τον δυναμισμό του στόλου 
των επιχειρήσεων του Πειραιά: το 75% 
του συνολικού αριθμού των πλοίων έχει 
ηλικία μικρότερη των 15 ετών, το 38% 
μικρότερη των 10 ετών και το 13% μικρό-
τερη των πέντε ετών. H πλειονότητα, 
δηλαδή περίπου το 37% (1.924 πλοία), 
ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 11-15 ετών, 
ενώ ακολουθούν τα πλοία (1.302) των 
οποίων η ηλικία κυμαίνεται μεταξύ 6 και 
10 ετών.

Γράφημα 8: Η κατανομή του στόλου που διαχειρίζονται οι εταιρείες με έδρα τον Πειραιά/Αθήνα ανά ηλικιακή ομάδα

Hλικία 11-15 
1.924 (37%)

Hλικία 6-10
1.302 (25%)

Hλικία 0-5
693 (13%)

Hλικία 16-20 
891 (17%)

Hλικία 21-25 
259 (5%)

Hλικία 26+
122 (3%)

EΡΕΥΝΑ
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Χώρα ναυπήγησης
Από την ανάλυση του στόλου με βάση 
τη χώρα ναυπήγησης των πλοίων που 
διαχειρίζονται οι εταιρείες του Πειραιά 
προκύπτει ότι το 92% του αριθμού τους 
έχει κατασκευαστεί στις τρεις κυρίαρχες 
ναυπηγικές δυνάμεις της Ασίας, δηλαδή 
τη Νότια Κορέα, την Ιαπωνία και την Κίνα 
(Γράφημα 10). Η Νότια Κορέα κρατά τα 
ηνία των ναυπηγήσεων, με το 34% (1.784) 
του αριθμού των πλοίων να έχει κατα-
σκευαστεί στα εγχώρια ναυπηγεία της. 
Ακολουθούν τα ναυπηγεία της Κίνας, 
με ένα μερίδιο αγοράς της τάξης 29% 
(29,1% - 1.509 πλοία) και αυτά της Ιαπω-
νίας με ποσοστό 29% (28,5% - 1.483).

Νηολόγιο
Αναφορικά με τα νηολόγια που φέρουν 
τα πλοία, η εικόνα έχει ως εξής: 1.304 
πλοία (25%) φέρουν τη σημαία των 
Νήσων Μάρσαλ (99,2 εκατ. dwt), 1.276 
(25%) τη σημαία της Λιβερίας (110,4 εκατ. 
dwt), 744 (14%) φέρουν τη σημαία της 
Μάλτας και 505 πλοία (10%) την ελληνική 
σημαία (Γράφημα 9). Στο νηολόγιο του 
Παναμά είναι εγγεγραμμένα 477 πλοία 
(9%), ενώ 282 (6%) και 279 (5%) πλοία 
είναι αντίστοιχα εγγεγραμμένα σε Κύπρο 
και Μπαχάμες. Συνεπώς, το 94% φέρει 
μία από τις προαναφερθείσες σημαίες. 
Σε 31 σημαίες είναι εγγεγραμμένα τα 
υπόλοιπα 324 (6%) πλοία. 

Γράφημα 10: Η κατανομή του στόλου που διαχειρίζονται εται-
ρείες εγκατεστημένες στον Πειραιά/Αθήνα ανά χώρα ναυπήγησης

Γράφημα 9: Η κατανομή του στόλου που διαχειρίζονται εταιρείες 
εγκατεστημένες στον Πειραιά/Αθήνα ανά νηολόγιο (σε αριθμό 
πλοίων)

Νότια Κορέα 
1.784 (34%)

Νήσοι Μάρσαλ
1.304 (25%)

Άλλη/Άγνωστη 
415 (8%)

Άλλο/Άγνωστο
324 (6%)

Μπαχάμες 
279 (5%)

Κύπρος 
282 (6%)

Παναμάς 
477 (9%)

Ιαπωνία 
1.483 (29%)

Κίνα
1.509 (29%)

Λιβερία
1.276 (25%)

Μάλτα
744 (14%)

Ελλάδα
505 (10%)

EΡΕΥΝΑ
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟΝ

 ΤΥΠΟ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 
Τύπος/Κατηγορία πλοίου – Ηλικιακή 
ομάδα
Από τα bulk carriers των οποίων η 
διαχείριση πραγματοποιείται από επι-
χειρήσεις εγκατεστημένες στον Πει-
ραιά/Αθήνα, το 9% έχει ηλικία έως 5 
ετών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για 
το σύνολο του στόλου είναι 13%. Όσον 
αφορά την ηλικιακή ομάδα 6 έως 10 
ετών, η παρουσία των bulk carriers 
είναι υψηλή: ένα στα τρία (33%) bulk 
carriers του στόλου ανήκει σε αυτή 
την ηλικιακή ομάδα, παρά το γεγονός 
ότι ένα στα τέσσερα (25%) πλοία του 
συνολικού στόλου έχει αυτή την ηλικία.  
Η εν λόγω ηλικιακή ομάδα αφορά απο-
κλειστικά πλοία τα οποία παραδόθηκαν 
μεταξύ του 2012 και 2016, με μεγάλο 
αριθμό παραγγελιών να τοποθετείται 
το 2013.
Στα δεξαμενόπλοια, η εικόνα μεταβάλ-
λεται ελαφρά: Ένα στα πέντε (20%) 
δεξαμενόπλοια έχει ηλικία έως πέντε 
έτη και ένα στα τέσσερα (25%) ηλι-
κία μεγαλύτερη των 15 ετών. Μόλις το 
16% των δεξαμενόπλοιων έχουν ηλικία 

μεταξύ 6 και 10 ετών, παρά το γεγονός 
ότι το 25% του στόλου ανήκει σε αυτή 
την ηλικιακή ομάδα. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
ηλικιακή κατανομή των containerships: 
Το 21% των containerships έχει ηλικία 
μικρότερη ή ίση των δέκα ετών, ενώ 
στο σύνολο των πλοίων του στόλου το 
αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 38%. 
Την ίδια ώρα, το 17% των containerships 
έχει ηλικία μεταξύ 21 και 25 ετών, ενώ 
τα αντίστοιχο ποσοστό επί του συνόλου 
των πλοίων είναι 5%. 
Μεταξύ των ετών 2017 και 2022 έχει παρα-
δοθεί μόλις το 5% των containerships 
που απαρτίζουν τον στόλο πλοίων μετα-
φοράς εμπορευματοκιβωτίων.
Τα νωχελικά επίπεδα της ναυλαγοράς τα 
προπανδημικά έτη αποτέλεσαν σημαντικό 
παράγοντα στην εστίαση του επενδυτι-
κού ενδιαφέροντος στη second-hand 
αγορά, έναντι εκείνης των ναυπηγήσεων. 
Εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον έχει και η 
ηλικιακή κατανομή των LNG carriers: 
Μόλις το 16% (23 πλοία) των LNGCs 
έχουν ηλικία μεγαλύτερη των δέκα ετών. 

Η άνθηση της αγοράς των LNG carriers 
έχει επέλθει τα τελευταία έτη, με τη 
ζήτηση να αυξάνεται ως απόρροια της 
ανόδου του φυσικού αερίου στο ενερ-
γειακό μείγμα. Το επενδυτικό ενδιαφέ-
ρον για τα LNG carriers έχει καταγρά-
ψει εκρηκτική αύξηση τα τελευταία έτη: 
Πάνω από ένα στα δύο (52%) LNGCs 
είναι έως πέντε ετών (έναντι 13% για το 
σύνολο των πλοίων του στόλου). 
Στο σύνολό τους τα υγραεριοφόρα είναι 
νεότερα σε ηλικία. Πάνω από τα μισά 
LPGCs (55%) έχουν ηλικία μέχρι δέκα 
ετών (έναντι 38% για όλο τον στόλο). 
Ακόμη, το 19% των LPGCs έχει ηλικία 
μεγαλύτερη των 15 ετών (αντίστοιχο 
ποσοστό για όλο τον στόλο – 24%).  
Όσον αφορά τους λοιπούς τύπους εμπο-
ρικών πλοίων, το 87% έχουν ηλικία μεγα-
λύτερη των δέκα ετών (έναντι 61% για 
το σύνολο του στόλου). Το γεγονός αυτό 
καταδεικνύει ότι τα εν λόγω πλοία, λόγω 
της κατασκευής και της εμπορικής χρή-
σης τους, διαθέτουν μεγαλύτερη οικο-
νομική ζωή έναντι των bulk carriers, 
tankers, containerships και gas carriers.

Γράφημα 11: Η κατανομή του στόλου ανά τύπο πλοίου και ανά ηλικιακή ομάδα

            Δεν αναγράφονται ποσοστά μικρότερα του 5%
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Τύπος/κατηγορία πλοίου – Νηολόγιο
Στην ενότητα αυτή επιχειρείται η συσχέ-
τιση των τύπων πλοίων με τα νηολόγια 
στα οποία είναι εγγεγραμμένα.
Αναφορικά με τα bulk carriers, πάνω από 
ένα στα δύο (55%) είναι νηολογημένο είτε 
στις Νήσους Μάρσαλ είτε στη Λιβερία. 
Συγκεκριμένα, το 31% (έναντι 25% για το 
σύνολο του στόλου) είναι νηολογημένα 
στις Νήσους Μάρσαλ και το 24% είναι 
νηολογημένα στη Λιβερία (έναντι 25% 
στο σύνολο του στόλου).
Στα δεξαμενόπλοια, στα νηολόγια των 
Νήσων Μάρσαλ και της Λιβερίας είναι 
εγγεγραμμένο σχεδόν το ίδιο ποσοστό: 
το 24% των tankers φέρει τη σημαία 
της Λιβερίας και το 23% τη σημαία των 
Νήσων Μάρσαλ. Τα ποσοστά αυτά είναι 
παρεμφερή με εκείνα που καταλαμβάνουν 
τα νηολόγια αυτά επί του συνόλου του 
εμπορικού στόλου.  
Ακόμη, αξίζει να αναφερθεί ότι σημαντικό 

ποσοστό των δεξαμενόπλοιων φέρουν 
την ελληνική σημαία (17%), αντανακλώ-
ντας τη δυναμική του εθνικού νηολογίου 
στην αγορά των tankers, σε σύγκριση με 
την παρουσία της στο σύνολο του στόλου, 
που είναι ίση με 10%. 
Η δυναμική του ελληνικού νηολογίου 
καθίσταται εμφανής και στο μερίδιό του 
στα πλοία LNG carriers. To 29% των 
LNGCs (42) φέρουν την ελληνική σημαία, 
με το ελληνικό νηολόγιο να κατακτά την 
πρώτη θέση στον εν λόγω τύπο πλοίου. 
Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Μάλτα, με 
ποσοστό 28% (41 πλοία). Και τα δύο νηο-
λόγια «απολαμβάνουν» πολύ μεγαλύτερο 
ποσοστό στην εν λόγω κατηγορία πλοίου 
σε σύγκριση με εκείνο στο σύνολο του 
στόλου (νηολόγιο Μάλτας: 14%, νηολόγιο 
Ελλάδας: 10%).
Στα LPGCs, οι Nήσοι Μάρσαλ καταλαμ-
βάνουν την πρώτη θέση, με ποσοστό 23% 
(ποσοστό περίπου ίδιο με το αντίστοιχο 

του εν λόγω νηολογίου στο σύνολο του 
στόλου). Μειωμένη είναι η παρουσία της 
Λιβερίας, η οποία καταλαμβάνει ποσο-
στό 14% (έναντι 25% επί του συνόλου 
των πλοίων). Σημαντικό ποσοστό κατα-
λαμβάνει το νηολόγιο των Μπαχαμών 
(16% έναντι μόλις 5% επί του συνόλου 
των πλοίων). 
Στα containerships, κορυφαίο με δια-
φορά νηολόγιο είναι εκείνο της Λιβερίας, 
καθώς τα 220 από τα 467 (47%) πλοία 
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων είναι 
εγγεγραμμένα στο εν λόγω νηολόγιο, την 
ίδια στιγμή που στο σύνολο των πλοίων 
το ποσοστό της Λιβερίας φτάνει στο 25%. 
Όσον αφορά τους λοιπούς τύπους πλοίων, 
τα σημαντικότερα νηολόγια είναι εκείνα 
των Μπαχαμών και του Παναμά, τα οποία 
καταλαμβάνουν ποσοστό 31% και 24% 
αντίστοιχα (ενώ επί του συνόλου των 
πλοίων τα ποσοστά τους είναι ίσα με 5% 
και 9% αντίστοιχα).

Γράφημα 12: Η κατανομή του στόλου ανά τύπο πλοίου και ανά νηολόγιο
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Τύπος/κατηγορία πλοίου – Χώρα ναυ-
πήγησης
Όπως προαναφέρθηκε, το μεγαλύτερο 
μέρος του στόλου των πλοίων (92%) προ-
έρχεται από τα ναυπηγεία της Κίνας, της 
Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας. Συγκε-
κριμένα, το 96% των bulk carriers, το 
93% των δεξαμενόπλοιων και το 79% των 
containerships έχουν ναυπηγηθεί σε μία 
από τις τρεις χώρες. 
Στην περίπτωση των bulk carriers, η 
Ιαπωνία και η Κίνα έχουν διαδραματίσει 
πρωταγωνιστικό ρόλο: Το 41% των bulk 
carriers έχουν ναυπηγηθεί στην Ιαπωνία 
και το 39% στην Κίνα. Συνεπώς, οκτώ 
στα δέκα (80%) bulk carriers έχουν ναυ-
πηγηθεί σε μία από τις δύο χώρες, ενώ, 
από το σύνολο των πλοίων του στόλου, 
λιγότερο από έξι στα δέκα (58%) πλοία 
έχουν κατασκευαστεί σε ιαπωνικά ή κινε-
ζικά ναυπηγεία. Η ιαπωνική παράδοση 
στον ναυπηγικό στίβο είναι καθαρά συνυ-
φασμένη με τη ναυπήγηση bulk carriers, 
ενώ η άνοδος των κινεζικών ναυπηγείων 
έχει στο επίκεντρό της τα bulk carriers, 
τα οποία αποτελούν πλοία χαμηλότερης 
τεχνολογικής εξειδίκευσης. 
Στα δεξαμενόπλοια, η πρωτοκαθεδρία 
της Νότιας Κορέας είναι αδιαμφισβή-
τητη: πάνω από ένα στα δύο (54%) 
δεξαμενόπλοια του στόλου έχει κατα-
σκευαστεί σε νοτιοκορεατικά ναυπηγεία. 
Καταγράφεται ότι η ναυπηγική βιομηχα-
νία της Νότιας Κορέας εστιάζεται στη 
ναυπήγηση πλοίων υψηλότερων τεχνολο-
γικών προδιαγραφών, γεγονός που αντα-
νακλάται και στον ρόλο που διαδραματί-
ζουν στις ναυπηγήσεις υγραεριοφόρων. 
Ειδικότερα, το 91% των LNG carriers και 
το 55% των LPG carriers έχουν ναυπη-
γηθεί στη Νότια Κορέα. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι, στην περίπτωση 
των LPG carriers, η Ιαπωνία βρίσκεται 
στη δεύτερη θέση με ποσοστό 31%. 
Ηγετική θέση καταγράφεται και στην 
περίπτωση των containerships για τα 
νοτιοκορεατικά ναυπηγεία. Πιο συγκε-
κριμένα, το 46% των πλοίων μεταφοράς 
εμπορευματοκιβωτίων έχουν ναυπη-
γηθεί στη Νότια Κορέα, το 28% στην 
Κίνα, το 5% στην Ιαπωνία, ενώ το 21% 
σε χώρα πέραν των τριών σημαντικό-
τερων ναυπηγικών χωρών. Ωστόσο, τα 
κινεζικά ναυπηγεία αποτελούν ολοένα 
ελκυστικότερη επιλογή για τη ναυπήγηση 
containerships: από τα containerships 
ηλικίας μικρότερης των πέντε ετών, το 

57% έχει ναυπηγηθεί στην Κίνα. Συνεπώς, 
με την πάροδο των ετών, η παραπάνω 
εικόνα δείχνει να μεταβάλλεται. 
Όσον αφορά τη ναυπήγηση λοιπών εμπο-
ρικών πλοίων, σημαντικό ποσοστό (40%) 
έχει ναυπηγηθεί σε άλλες χώρες πέραν 
των Νότιας Κορέας, Κίνας, Ιαπωνίας. Η 
εξέλιξη αποτελεί, μεταξύ άλλων, απόρ-
ροια του γεγονότος πως πολλά από τα 
πλοία αυτά έχουν μεγαλύτερη μέση ηλι-
κία και είχαν ναυπηγηθεί σε μια περί-
οδο όπου τα επίπεδα συγκέντρωσης 
στον ναυπηγικό στίβο ήταν μικρότερα. 
Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η Ιαπω-
νία συγκεντρώνει υψηλό ποσοστό (36%) 
επί των ναυπηγημένων λοιπών εμπορικών 
πλοίων που ανήκουν στον στόλο.

Γράφημα 13: Η κατανομή του στόλου ανά τύπο πλοίου και ανά χώρα ναυπήγησης

*Δεν αναγράφονται ποσοστά μικρότερα του 5%
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Στην ενότητα αυτή, η ανάλυση εστιάζεται στην ηλικία των 
πλοίων. Συγκεκριμένα εξετάζεται καθεμία από τις ηλικιακές 
κατηγορίες, με βάση την ειδίκευση (τύπο), το νηολόγιο και τη 
χώρα κατασκευής.
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Ηλικιακή ομάδα 0 έως 5 Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στην 
ομάδα πλοίων με ηλικία έως 
πέντε έτη ανήκει το 13% (693) 
των πλοίων. Από αυτά τα 693 
πλοία, ένα στα τέσσερα είναι 
νηολογημένο στις Νήσους Μάρ-
σαλ (25%), ενώ ένα στα πέντε 
είναι νηολογημένο στη Λιβερία 
(20%). To 18% φέρει τη σημαία 
της Μάλτας (127), ενώ το 13% 
(92) φέρει την ελληνική. Ακόμη, 
το 7% των πλοίων ηλικίας έως 
πέντε ετών είναι εγγεγραμμένο 
στο νηολόγιο των Μπαχαμών, το 
5% στο νηολόγιο της Κύπρου, το 
4% στο νηολόγιο του Παναμά.   
Η εξέταση της ειδίκευσης των 
πλοίων δείχνει ότι σχεδόν ένα 
στα δύο πλοία ηλικίας έως πέντε 
ετών είναι δεξαμενόπλοιο (49%), 
την ίδια στιγμή που τα δεξαμε-
νόπλοια στο σύνολο των πλοίων 
αποτελούν το 32%. 
Στην αντίθετη κατεύθυνση 
κινούνται τα bulk carries, τα 
οποία, ενώ στο σύνολο του 
στόλου αποτελούν σχεδόν το 
50%, τα πλοία έως πέντε ετών 
καταγράφουν ποσοστό 33% 
(227 πλοία). 
Τα πλοία μεταφοράς LNG ενι-
σχύουν τη δυναμική τους στο 
διεθνές εμπόριο ολοένα και 
περισσότερο με την πάροδο 
των ετών: ενώ τα LNG carriers 
αποτελούν το 3% (147 πλοία) του 
συνολικού εμπορικού στόλου, το 
ποσοστό που καταλαμβάνουν 
στην ηλικιακή ομάδα 0 έως 5 
ετών είναι ίσο με 11% (75 πλοία). 
Παρόμοια εικόνα με εκείνη των 
bulk carriers εμφανίζουν και τα 
containerships: ενώ στο σύνολο 
του στόλου τα containerships 
καταγράφουν ποσοστό 9%, σε 
αυτή την ηλικιακή κατηγορία το 
ποσοστό τους είναι μόλις 3% 
(23 πλοία).
Σε ό,τι αφορά τη χώρα κατα-
σκευής, η Νότια Κορέα κρα-
τάει τα ηνία, αφού το 42% των 
πλοίων ηλικίας έως πέντε ετών 
έχουν ναυπηγηθεί εκεί. Το ποσο-
στό αυτό είναι υψηλότερο από 
το γενικό ποσοστό της Νότιας 
Κορέας στις ναυπηγήσεις των 
πλοίων των επιχειρήσεων του 

Πειραιά (34%). Ενώ για την 
Κίνα το ποσοστό (30%) είναι 
σχεδόν ίδιο με το συνολικό της 
ποσοστό (29%), για την Ιαπωνία 
η απόκλιση εμφανίζεται να είναι 
σημαντική, αφού, ενώ το συνο-
λικό της μερίδιο στις ναυπηγή-
σεις φτάνει το 29%, στα πλοία 
έως πέντε ετών το ποσοστό 
μειώνεται στο 19%. Συνολικά, 
πάντως, οι τρεις κορυφαίες 
ναυπηγικές χώρες αντιστοιχούν 
στο 91% των πλοίων ηλικίας 0 
έως 5 ετών, δηλαδή σχεδόν 
το ίδιο με το συνολικό τους 
ποσοστό (92%). Η κατανομή 
των τύπων πλοίων έως πέντε 
ετών ανά χώρα ναυπήγησης 
καταδεικνύει την προτίμηση 
των διαχειριστριών εταιρειών 
να κατασκευάζουν τα δεξαμε-
νόπλοιά τους στη Νότια Κορέα. 
Συγκεκριμένα, το 61% από τα 
δεξαμενόπλοια αυτής της κατη-
γορίας ετών έχουν ναυπηγηθεί 
στη Νότια Κορέα. Το ποσοστό 
γίνεται ακόμα μεγαλύτερο για τα 
gas carriers: τα νοτιοκορεατικά 
ναυπηγεία έχουν κατασκευάσει 
το 87% των LNG carriers και το 
69% των LPG carriers αυτής 
της ηλικίας.  
Από την άλλη, στην Κίνα έχει 
ναυπηγηθεί το 58% των bulk 
carriers ηλικίας μικρότερης ή 
ίσης των πέντε ετών και το 57% 
των containerships, αλλά μόλις 
το 6% των gas carriers. Παρότι 
κανένα containership αυτής 
της ηλικίας δεν έχει ναυπηγηθεί 
στην Ιαπωνία, η χώρα του Ανα-
τέλλοντος Ηλίου συνεχίζει να 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 
στη ναυπήγηση bulk carriers: το 
37% των bulk carriers ηλικίας 
έως πέντε ετών έχουν ναυπη-
γηθεί στην Ιαπωνία, ενώ το 
ποσοστό της Ιαπωνίας στις ναυ-
πηγήσεις bulk carriers ανεξαρ-
τήτως ηλικίας είναι ίσο με 41%. 
Συνεπώς, η Ιαπωνία συνεχίζει να 
συνιστά κορυφαία επιλογή για τη 
ναυπήγηση bulk carriers, παρότι 
σε γενικό πλαίσιο το μερίδιο της 
ασιατικής χώρας στο ναυπηγικό 
στερέωμα έχει μειωθεί με την 
πάροδο των ετών. 

Γράφημα 14: Κατανομή του στόλου ηλικίας 
έως πέντε ετών ανά τύπο πλοίου

Γράφημα 15: Κατανομή του στόλου ηλικίας 
έως πέντε ετών ανά χώρα ναυπήγησης
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Ένα στα τέσσερα πλοία (25% 
- 1.302 πλοία) έχει ηλικία 
μεταξύ των έξι και δέκα ετών. 
Από τα πλοία αυτής της ηλι-
κίας, το 28% είναι νηολογη-
μένο στις Νήσους Μάρσαλ 
και το 22% στη Λιβερία. 
Στο σύνολο των πλοίων, τα 
εν λόγω νηολόγια καταλαμ-
βάνουν ποσοστό 25% έκα-
στο. Συνεπώς, στην ηλικι-
ακή ομάδα 6 έως 10 ετών, η 
παρουσία των Νήσων Μάρ-
σαλ είναι ελαφρώς εντονό-
τερη ενώ εκείνη της Λιβερίας 
ελαφρώς χαμηλότερη. 
Η παρουσία του ελληνικού 
νηολογίου στη συγκεκριμένη 
ηλικιακή ομάδα ταυτίζεται 
με εκείνη του νηολογίου στο 
σύνολο του στόλου (10%). 
Από τα πλοία ηλικίας 6 έως 
10 ετών, το 7% φέρει τη 
σημαία του Παναμά, ποσοστό 
παρεμφερές με εκείνο του 
νηολογίου επί του συνόλου 
των πλοίων, το οποίο είναι 
ίσο με 9%. 
Παρόμοια εμφανίζεται η 
δυναμικότητα των νηολογίων 
της Μάλτας και της Κύπρου 
στη συγκεκριμένη ηλικιακή 
ομάδα δεδομένου του ποσο-
στού που καταλαμβάνουν τα 
νηολόγια επί του συνόλου των 
πλοίων (16% έναντι 14% για 
τη Μάλτα και 7% έναντι 6% 
για την Κύπρο). Όσον αφορά 
το νηολόγιο των Μπαχαμών, 
το ποσοστό ταυτίζεται με το 
αντίστοιχο ποσοστό επί του 
συνόλου των πλοίων (5%). 
Μεγάλο ποσοστό των πλοίων 
που ανήκει στην ηλικιακή 
ομάδα έξι έως δέκα ετών 
είναι bulk carriers. Συγκεκρι-
μένα, 842 από τα 1.302 πλοία 
(65%) είναι bulk carriers. Η 
δυναμική παρουσία των bulk 
carriers στην εν λόγω ηλικι-
ακή ομάδα σε σύγκριση με 
την παρουσία τους επί του 
συνόλου των πλοίων (50%) 
αντανακλά το μπαράζ παραγ-
γελιών που είχαν λάβει χώρα 
τα έτη μετά το 2008. 
Ένα στα πέντε πλοία (20% 

– 261 στα 1.302) ηλικίας έξι 
έως δέκα ετών είναι δεξαμε-
νόπλοιο, αρκετά μικρότερο 
ποσοστό σε σύγκριση με 
εκείνο που καταλαμβάνουν τα 
δεξαμενόπλοια επί του συνό-
λου των πλοίων (32%). 
Από τα 1.302 πλοία αυτής 
της ηλικίας, το 95% (1.242 
πλοία) έχουν ναυπηγηθεί 
στην Κίνα, στη Νότια Κορέα ή 
στην Ιαπωνία. Κίνα και Νότια 
Κορέα κονταροχτυπήθηκαν 
σθεναρά για την πρώτη θέση, 
με την Κίνα να καταλαμβάνει 
ποσοστό 37% (485 πλοία) 
και τη Νότια Κορέα ποσο-
στό 36% (468 πλοία), ενώ η 
Ιαπωνία ακολουθεί τρίτη με 
ποσοστό 22% (289 πλοία). 
Καθώς στην Ιαπωνία έχουν 
ναυπηγηθεί το 29% των 
πλοίων του εμπορικού στό-
λου, διαφαίνεται η μείωση της 
συμμετοχής των εγχώριων 
ναυπηγείων στη συγκεκριμένη 
ηλικιακή ομάδα.
Η Κίνα και η Ιαπωνία πρω-
ταγωνιστούν στη ναυπήγηση 
των bulk carriers, με το 50% 
αυτών ηλικίας από 6 έως 10 
ετών να έχουν ναυπηγηθεί 
σε κινεζικά ναυπηγεία και το 
30% σε ιαπωνικά ναυπηγεία. 
Τα ποσοστά αυτά αντανα-
κλούν εκ νέου την αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας των 
κινεζικών ναυπηγείων και τη 
μείωση εκείνης των ιαπωνι-
κών με την πάροδο των ετών, 
καθώς, επί του συνόλου των 
bulk carriers, η Κίνα έχει ναυ-
πηγήσει το 39% και η Ιαπωνία 
το 41%.  
Την περίοδο 2012 έως 2016, 
η Νότια Κορέα εδραίωσε 
περαιτέρω τη θέση της ως 
ναυπηγική μητρόπολη των 
δεξαμενόπλοιων, καταλαμ-
βάνοντας ποσοστό 73% επί 
των ναυπηγημένων tankers 
ηλικίας 6 έως 10 ετών. Ακόμη, 
καταλαμβάνει ποσοστό 98% 
και 69% επί των ναυπηγημέ-
νων LNG και LPG carriers 
αυτής της ηλικίας αντίστοιχα.

Γράφημα 16: Κατανομή του στόλου ηλικίας 
έξι έως δέκα ετών ανά τύπο πλοίου

Γράφημα 17: Κατανομή του στόλου ηλικίας 
έξι έως δέκα ετών ανά χώρα ναυπήγησης

Tankers 261 (20%)

Άλλος τύπος 
πλοίου 24 (2%)

Bulk Carriers 
842 (65%)

Containerships 76 (6%) LNG 47 (3%)

LPG 52 (4%)

Κίνα 485 (37%)
Ιαπωνία 289 (22%)

Άλλη/Άγνωστη 60 (5%)

Νότια Κορέα
468 (36%)

Ηλικιακή ομάδα 6 έως 10
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Το 37% του στόλου (1.924 από τα 5.191 
πλοία) είναι ηλικίας 11 έως 15 ετών. Το 28% 
των 1.924 πλοίων (544 πλοία) είναι νηολογη-
μένα στις Νήσους Μάρσαλ, ποσοστό ελα-
φρώς αυξημένο σε σύγκριση με εκείνο που 
καταλαμβάνει το νηολόγιο επί του συνόλου 
των πλοίων. Σε παρόμοια επίπεδα με εκείνη 
επί του συνόλου του στόλου εμφανίζεται η 
παρουσία των νηολογίων της Λιβερίας (26% 
έναντι 25% επί του συνόλου των πλοίων), της 
Ελλάδας (8% έναντι 10% στο σύνολο των 
πλοίων) και του Παναμά (8% έναντι 9% στο 
σύνολο των πλοίων).
Πάνω από ένα στα δύο πλοία ηλικίας 11 έως 
15 ετών είναι bulk carrier (1.006 πλοία – 
52%), ενώ πάνω από ένα στα τρία (34% – 647 
πλοία) είναι δεξαμενόπλοιο. Τα εν λόγω ποσο-
στά είναι παρεμφερή με εκείνα που κατα-
λαμβάνουν οι συγκεκριμένοι τύποι πλοίων επί 
του συνόλου των πλοίων του στόλου. Όλες 
οι υπόλοιπες κατηγορίες εμπορικών πλοίων 
(Containerships, LNG carriers, LPG carriers, 
άλλος τύπος πλοίου) καταλαμβάνουν αθροι-
στικά ποσοστό 14% στα πλοία ηλικίας μεταξύ 
11 και 15 ετών. 
Το 94% των πλοίων (1.814 πλοία από τα 1.924) 
ηλικίας 11 έως 15 ετών έχουν ναυπηγηθεί στην 
Κίνα, στη Νότια Κορέα ή στην Ιαπωνία. Τα 
ποσοστά της Κίνας και της Νότιας Κορέας 
επί των ναυπηγημένων πλοίων αυτής της 
ηλικίας είναι περίπου τα ίδια, γεγονός που 
φανερώνει την έντονη μεταξύ τους «κόντρα»: 
672 πλοία (35%) έχουν ναυπηγηθεί στην Κίνα 
και 649 πλοία (34%) έχουν ναυπηγηθεί στη 
Νότια Κορέα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 
παρουσία της Κίνας στη συγκεκριμένη ηλι-
κιακή ομάδα είναι αυξημένη σε σύγκριση με 
εκείνη επί του συνόλου των πλοίων (29%). 
Ενδιαφέρουσα είναι η κατανομή των τύπων 
πλοίων σε κάθε ναυπηγική χώρα. Η Νότια 
Κορέα παραμένει πρώτη στις ναυπηγήσεις 
tankers: το 47% των δεξαμενόπλοιων της 
ηλικιακής ομάδας 11-15 ετών έχει ναυπηγη-
θεί στη Νότια Κορέα (έναντι 54% επί του 
συνόλου του στόλου). 
Στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα υπήρχε πιο 
έντονος ανταγωνισμός μεταξύ της Κίνας και 
της Ιαπωνίας στις ναυπηγήσεις bulkers: το 
38% (386) είχαν ναυπηγηθεί στην Κίνα και 
το 34% (343) στην Ιαπωνία. 
Τα ναυπηγεία της Νότιας Κορέας καταγρά-
φουν εξαιρετικά υψηλά ποσοστά στις ναυπη-
γήσεις LNG carriers και σε αυτή την ηλικιακή 
ομάδα. Η εξειδίκευση των νοτιοκορεατικών 
ναυπηγείων σε υγραεριοφόρα συνιστά μια 
τάση που αντανακλάται σε όλες τις ηλικιακές 
ομάδες.

Ηλικιακή ομάδα 11 έως 15 

Γράφημα 19: Κατανομή του στόλου ηλικίας 11 έως 15 ετών ανά 
χώρα ναυπήγησης

Γράφημα 18: Κατανομή του στόλου ηλικίας 11 έως 15 ετών ανά 
τύπο πλοίου

Κίνα 672 (35%)
Ιαπωνία 493 (25%)

Άλλη/Άγνωστη 110 (6%)
Νότια Κορέα 649 (34%)

Tankers 647 (34%)

Containerships 160 (8%)

LPG Carriers 37 (2%)

Bulk Carriers 1.006 (52%)

LNG Carriers 16 (1%)

Άλλος τύπος πλοίου 3%
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Ηλικιακή ομάδα 16 έως 20 Από τα 5.191 πλοία των οποίων η διαχείριση 
γίνεται από εταιρείες που έχουν επιλέξει 
ως διαχειριστικό τους κέντρο τον Πειραιά/
Αθήνα, τα 891 (17%) ανήκουν στην ηλικιακή 
ομάδα 16-20.  
Το 11% αυτών των πλοίων (96) φέρουν την 
ελληνική (έναντι 10% επί του συνόλου των 
πλοίων), ενώ πάνω από ένα στα τέσσερα 
(27%) φέρει τη σημαία της Λιβερίας (ένα-
ντι 25% επί του συνόλου των πλοίων) και 
πάνω από ένα στα πέντε (21%) τη σημαία 
των Νήσων Μάρσαλ (έναντι 25% επί του 
συνόλου των πλοίων). Συνεπώς, τα τρία 
προαναφερθέντα νηολόγια καταλαμβάνουν 
παρεμφερή ποσοστά με εκείνα επί του συνό-
λου των πλοίων. 
Το 41% (367) των πλοίων ηλικίας 16-20 
ετών είναι bulk carriers, ενώ το 41% (365) 
είναι δεξαμενόπλοια και το 14% (120) είναι 
containerships. Στη συγκεκριμένη ηλικιακή 
ομάδα, το ποσοστό που καταλαμβάνουν τα 
υγραεριοφόρα είναι μόλις 2% (έναντι 6% επί 
του συνόλου του στόλου). Το εν λόγω εύρημα 
επιβεβαιώνει ότι οι προσπάθειες μείωσης 
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της 
παγκόσμιας οικονομίας οδήγησαν σε μεγα-
λύτερη ζήτηση για ναυπηγήσεις LNG και 
LPG carriers τα τελευταία έτη. 
Στην εν λόγω ηλικιακή ομάδα παρατηρού-
νται σημαντικές αλλαγές ως προς τη χώρα 
ναυπήγησης σε σύγκριση με τα πλοία μικρό-
τερης ηλικίας. Πιο συγκεκριμένα, το 46% 
των πλοίων ηλικίας 16 έως 20 ετών έχουν 
ναυπηγηθεί στην Ιαπωνία, το 34% στη Νότια 
Κορέα, ενώ μόλις το 13% στην Κίνα. 
Καθίσταται σαφές πως το προαναφερθέν 
συνιστά απόρροια της εξαιρετικής άνθησης 
των ιαπωνικών ναυπηγείων στο παρελθόν, 
σε μια χρονική περίοδο όπου τα κινεζικά 
ναυπηγεία έκαναν τα πρώτα βήματα με επί-
κεντρο την εδραίωσή τους στον ναυπηγικό 
στίβο. Υπενθυμίζεται ότι στα νεότερα πλοία 
η Ιαπωνία καταλάμβανε ποσοστά έως 26% 
και επί του συνόλου του στόλου 29%.
Η ιαπωνική ναυπηγική βιομηχανία ήταν πρω-
τοπόρος στην κατασκευή bulk carriers. Από 
τα bulk carriers ηλικίας 16-20 ετών, τα 273 
(74%) έχουν ναυπηγηθεί στην Ιαπωνία. Στην 
Ιαπωνία έχει ναυπηγηθεί και το 30% των 
tankers αυτής της ηλικίας (επί του συνόλου 
των πλοίων το αντίστοιχο ποσοστό είναι 
18%). 
Η Νότια Κορέα έκτοτε κρατούσε τα ηνία 
στις ναυπηγήσεις δεξαμενόπλοιων, καθώς 
τα 197 από τα 365 (54%) δεξαμενόπλοια 
αυτής της ηλικίας είχαν κατασκευαστεί στα 
ναυπηγεία της.

Γράφημα 21: Κατανομή του στόλου ηλικίας 16 έως 20 ετών ανά 
χώρα ναυπήγησης

Γράφημα 20: Κατανομή του στόλου ηλικίας 16 έως 20 ετών ανά 
τύπο πλοίου

Κίνα 119 (13%)
Ιαπωνία 407 (46%)

Άλλη/Άγνωστη 66 (7%)
Νότια Κορέα 299 (34%)

Tankers 365 (41%)

Containerships 
120 (14%)

LPG Carriers 12 (1%)

Bulk Carriers 367 (41%)

LNG Carriers 7 (1%)

Άλλος τύπος πλοίου 20 (2%)
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Μόλις 122 από τα 5.191 πλοία 
(2%) έχουν ηλικία μεγαλύτερη ή 
ίση των 26 ετών. Το 28% (αντί-
στοιχο ποσοστό επί του συνό-
λου των πλοίων: 9%) αυτών 
φέρουν τη σημαία του Παναμά, 
το 24% (6%) άλλη ή άγνωστη 
σημαία, το 20% (10%) τη σημαία 
της Ελλάδας και το 16% (25%) 
τη σημαία της Λιβερίας. 
Από τα πλοία μεγαλύτερης 
ηλικίας δεν υπάρχει κάποιος 
τύπος πλοίου που να επι-
κρατεί. Το 16% είναι bulk 
carriers, το 20% δεξαμενό-
πλοια και το 48% είναι άλλου 
τύπου, πέραν των τεσσάρων 
βασικών τύπων εμπορικών 
πλοίων (bulk carriers, tankers, 
containerships, gas carriers). 

Η κατανομή των πλοίων αυτής 
της ηλικίας καταδεικνύει την 
έντονη ανταγωνιστικότητα 
στους κύριους κλάδους της 
εμπορικής ναυτιλίας, η οποία 
μειώνει την οικονομική ζωή των 
πλοίων που δραστηριοποιού-
νται σε αυτές (bulk carriers, 
tankers, containerships). 
Η Ιαπωνία κυριαρχεί ως ναυ-
πηγική χώρα έναντι της Κίνας 
ή της Νότιας Κορέας στην εν 
λόγω ηλικιακή ομάδα: το 38% 
(46 από τα 122 πλοία) έχουν 
ναυπηγηθεί στην Ιαπωνία. 
Ωστόσο, η πλειονότητα (52%) 
των πλοίων αυτής της ηλικίας 
δεν έχουν ναυπηγηθεί σε καμία 
από τις τρεις κορυφαίες ναυπη-
γικές χώρες.

Στην ηλικιακή ομάδα 21-25 ετών 
ανήκουν 259 από τα 5.191 πλοία 
(5%).  Όσον αφορά τα νηολό-
για, ιδιαίτερα πρωταγωνιστικό 
ρόλο διαδραματίζουν εκείνα της 
Λιβερίας και του Παναμά, στα 
οποία είναι νηολογημένο το 31% 
και το 24% των πλοίων αντί-
στοιχα. Σημειωτέον ότι, επί του 
συνόλου των πλοίων, τα νηολό-
για αυτά καταλαμβάνουν ποσο-
στό 25% και 9% αντίστοιχα.  
Το 43% (111) των πλοίων ηλι-
κίας 21-25 ετών είναι bulk 
carriers, ενώ το 30% (78) είναι 
containerships και το 13% (33) 
είναι δεξαμενόπλοια. 
Το 46% (118) των πλοίων αυτής 
της ηλικίας είναι ναυπηγημένα 
στην Ιαπωνία, αντανακλώντας 
για ακόμα μία φορά τη δύναμη 
που διέθετε η χώρα του Ανατέλ-
λοντος Ηλίου στον ναυπηγικό 
στίβο τις προηγούμενες δεκα-
ετίες. To 25% (65) των πλοίων 
ηλικίας 21-25 ετών έχουν ναυ-
πηγηθεί στη Νότια Κορέα, 
ενώ μόλις το 8% (24 πλοία) 
στην Κίνα, ποσοστά αρκετά 
χαμηλότερα σε σύγκριση με 
τα αντίστοιχα επί του συνόλου 
του στόλου (34% για τη Νότια 
Κορέα και 29% για την Κίνα).
Ο ρόλος της Ιαπωνίας στις 

ναυπηγήσεις είναι εντονότερος 
στα bulk carriers. Από τα bulk 
carriers ηλικίας 21-25 ετών, 
σχεδόν τρία στα τέσσερα (74%) 
έχουν ναυπηγηθεί στην Ιαπω-
νία, ποσοστό αρκετά υψηλότερο 
σε σύγκριση με εκείνο επί του 
συνόλου των πλοίων (41%).
Η Νότια Κορέα πρωταγω-
νιστεί στις ναυπηγήσεις 
containerships, έχοντας ναυ-
πηγήσει περισσότερα από ένα 
στα δύο (53%) containerships 
της συγκεκριμένης ηλικιακής 
ομάδας. Ακόμη, παρότι η 
Νότια Κορέα πλέον αποτελεί 
τη νούμερο ένα επιλογή για τις 
ναυπηγήσεις υγραεριοφόρων, 
όλα τα LPG carriers μεταξύ 21 
και 25 ετών έχουν ναυπηγηθεί 
στην Ιαπωνία. 
Επιπλέον, στην εν λόγω ηλι-
κιακή ομάδα, πάνω από ένα 
στα πέντε (21%) πλοία δεν έχει 
ναυπηγηθεί σε κάποια εκ των 
ναυπηγικών μητροπόλεων. Το 
αντίστοιχο ποσοστό επί του 
συνόλου των πλοίων είναι 8%. 
Το γεγονός αυτό καταδεικνύει 
ότι στα τέλη του 20ού και 
στις αρχές του 21ου αιώνα, 
υπήρχε μικρότερο ποσοστό 
συγκέντρωσης στη ναυπηγική 
βιομηχανία.

Ηλικιακή ομάδα 26+

Γράφημα 22: Κατανομή του στόλου ηλικίας 
21 έως 25 ετών ανά χώρα ναυπήγησης

Containerships 
78 (30%)

LPG Carriers 6 (2%) Bulk Carriers 
111 (43%)

Tankers 33 (13%)

Άλλος τύπος πλοίου 31 (12%)
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Νηολόγιο – Τύπος πλοίου
Τα bulk carriers καταλαμβάνουν σημα-
ντικά ποσοστά επί των συνολικών πλοίων 
που είναι νηολογημένα στα περισσότερα 
από τα επτά κύρια νηολόγια. Από τα 
1.304 πλοία που είναι νηολογημένα στις 
Νήσους Μάρσαλ, το 61%, ήτοι 797 πλοία, 
είναι bulk carriers. Το αντίστοιχο ποσο-
στό για τη Λιβερία είναι 48% (614 πλοία), 
για τη Μάλτα 42% (312), για τον Παναμά 
58% (276) και για την Κύπρο 70% (198). 
Από τα πλοία που είναι εγγεγραμμένα 
στο ελληνικό νηολόγιο, η πλειονότητα 
είναι δεξαμενόπλοια, καθώς αποτε-
λούν το 57%, την ίδια στιγμή που στο 
σύνολο του στόλου τα δεξαμενόπλοια 
καταλαμβάνουν ποσοστό 32%. Το ελλη-
νικό νηολόγιο είναι το μόνο στο οποίο η 
συγκέντρωση δεξαμενόπλοιων είναι τόσο 
υψηλή: στα υπόλοιπα κύρια νηολόγια τα 
ποσοστά που καταλαμβάνουν τα δεξα-
μενόπλοια είναι παρεμφερή ή παρουσι-
άζουν οριακές μεταβολές σε σύγκριση 

με το ποσοστό των δεξαμενόπλοιων 
στο σύνολο του στόλου. Ενδεικτικά, 
στο νηολόγιο των Νήσων Μάρσαλ, τα 
δεξαμενόπλοια καταλαμβάνουν ποσο-
στό 30%, ενώ σε εκείνα της Λιβερίας 
και της Μάλτας ποσοστό 31% και 37% 
αντίστοιχα (Γράφημα 23).  
Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζεται και 
στα υγραεριοφόρα, και δη στα LNG 
carriers: Από τα πλοία που φέρουν 
την ελληνική σημαία, το 8% είναι LNG 
carriers, ενώ στο σύνολο του εμπορικού 
στόλου τα LNG carriers καταλαμβάνουν 
ποσοστό 3%. Το εύρημα αυτό αντανακλά 
τη δυναμική της Ελλάδας στην αγορά 
δεξαμενόπλοιων.  
Οι στόλοι που είναι εγγεγραμμένοι στα 
νηολόγια των Νήσων Μάρσαλ, της Λιβε-
ρίας και της Κύπρου συνδέονται με τις 
τρεις κύριες κατηγορίες πλοίων: Το 96% 
των πλοίων που φέρουν τη σημαία των 
Νήσων Μάρσαλ είναι bulk carriers, 
tankers ή containerships. Το αντίστοιχο 

ποσοστό για το νηολόγιο της Λιβερίας 
είναι επίσης 96%, ενώ για εκείνο της 
Κύπρου 97%. 
Στα νηολόγια των Μπαχαμών και του 
Παναμά, παρότι τα bulk carriers και τα 
δεξαμενόπλοια διαδραματίζουν πρω-
ταγωνιστικό ρόλο, είναι εγγεγραμμένα 
και πλοία διαφορετικού τύπου. Το 10% 
των πλοίων που είναι νηολογημένα στον 
Παναμά ανήκουν σε κάποια άλλη πέραν 
των βασικών τεσσάρων κατηγοριών. Το 
αντίστοιχο ποσοστό για το νηολόγιο των 
Μπαχαμών είναι 21%. 
Από το σύνολο των 744 πλοίων στο 
νηολόγιο της Μάλτας, τα 312 είναι bulk 
carriers (42%) και τα 273 είναι δεξα-
μενόπλοια (37%). Κατά συνέπεια, το εν 
λόγω νηολόγιο παρουσιάζει μια μεγα-
λύτερη ισορροπία σε ό,τι αφορά την 
κατανομή του σε bulkers και tankers, 
ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το 6% των 
πλοίων που είναι νηολογημένα σε αυτό 
είναι LNG carriers.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟ 
ΝΗΟΛΟΓΙΟ

Γράφημα 23: Η κατανομή των επτά μεγαλύτερων νηολογίων στο σύνολο του στόλου ανά τύπο πλοίου
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Νηολόγιο – Ηλικιακή ομάδα Από το σύνολο των πλοίων που απαρτί-
ζουν τον εμπορικό στόλο του οποίου η 
διαχείριση πραγματοποιείται από εται-
ρείες που λειτουργούν στον Πειραιά/
Αθήνα, το 13% έχει ηλικία μικρότερη ή 
ίση των 5 ετών. Το ποσοστό αυτό είναι 
παρεμφερές με εκείνο των πλοίων 
τέτοιας ηλικίας που είναι νηολογημένα 
στις Νήσους Μάρσαλ, στη Λιβερία και 
στην Κύπρο. Από την άλλη, τα πλοία 
ηλικίας μικρότερης ή ίσης των πέντε 
ετών έχουν αυξημένη δυναμική στα 
νηολόγια των Μπαχαμών, της Μάλτας 
και της Ελλάδας. Το 17% των πλοίων που 
είναι νηολογημένα στις Μπαχάμες ή στη 
Μάλτα είναι πλοία ηλικίας μικρότερης 
των 5 ετών, ενώ το αντίστοιχο ποσο-
στό για εκείνα που φέρουν την ελληνική 
σημαία είναι ίσο με 18%. 
Από τα πλοία που είναι νηολογημένα στη 
Λιβερία, το 63% έχει ηλικία μεταξύ 6 
και 15 ετών. Τα αντίστοιχα ποσοστά για 
τα νηολόγια της Μάλτας, της Κύπρου 

και των Μπαχαμών είναι ίσα με 62%, 
63% και 60%. Συνεπώς, στα εν λόγω 
νηολόγια ο ρόλος που διαδραματίζουν 
τα πλοία των οποίων η ναυπήγηση ολο-
κληρώθηκε μεταξύ του 2007 και του 
2016 είναι παρεμφερής με εκείνον που 
διαδραματίζουν και στο σύνολο του 
στόλου. Άλλωστε, επί του συνόλου του 
εμπορικού στόλου, το 62% των πλοίων 
έχει ηλικία μεταξύ 6 και 15 ετών. 
Από τα πλοία που φέρουν την ελληνική 
σημαία, το 56% είναι ηλικίας μεταξύ 6 
και 15 ετών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό 
για το νηολόγιο του Παναμά είναι ίσο 
με 54%. Έτσι, στα δύο αυτά νηολόγια 
παρατηρούνται διαφορές στο ποσοστό 
που καταλαμβάνουν τα πλοία αυτής της 
ηλικιακής ομάδας, σε σύγκριση με το 
αντίστοιχο ποσοστό επί του συνόλου του 
εμπορικού στόλου (62%).  Από την άλλη, 
το 70% των πλοίων που είναι νηολογη-
μένα στις Νήσους Μάρσαλ έχουν ηλικία 
μεταξύ 6 και 15 ετών.

Γράφημα 24: Η κατανομή των πλοίων που είναι εγγεγραμμένα στα επτά μεγαλύτερα νηολόγια ανά ηλικιακή ομάδα
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Μια αποκλειστική καταγραφή και 
ανάλυση δεδομένων προερχόμενων  
από το Greek Shipping Publications 

JOIN OUR CORPORATE 
SAF PROGRAM TODAY

Sustainable Aviation Fuel (SAF)  
is produced from renewable sources 

like used cooking oil. Because it 
is made in a cleaner process than 

conventional fuel, it is one of the keys 
to reducing our carbon footprint. Join 

the Corporate SAF Program to help 
accelerate its usage and production.  

By participating, your company contributes 
to making SAF available around the globe – 

and therefore to the future of flying.

We can do this together.

  There  
you go

Renewable sources such 
as used cooking oil can 
significantly reduce CO2 
emissions in aviation.

Making flying  
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