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EDITORIAL

Ενεργειακή 
ανακατανομή  
και ναυλαγορά

Είναι περίπλοκο, αλλά συνάμα πολύ ενδιαφέρον να διαπιστώνει κα-
νείς το πως αγορές που φαινομενικά δεν συσχετίζονται, να κατα-
λήγουν να αλληλοεπηρεάζονται και να διαμορφώνουν ένα διαφο-

ρετικό περιβάλλον στις ναυλαγορές.

Ένα τέτοιο φαινόμενο παρατηρείται σήμερα στις αγορές της ενέργειας. 
Με τον πόλεμο στην Ουκρανία σε πλήρη εξέλιξη και τις κυρώσεις των 
χωρών του ΝΑΤΟ – και όχι μόνο – να βρίσκονται ακόμα σε ισχύ, οι ΗΠΑ 
αποτελούν πλέον τον κύριο εξαγωγέα φυσικού αερίου προς τις χώρες 
της Ευρώπης. Πέρα από την προφανή αύξηση της τιμής του προϊόντος 
προς τον τελικό χρήστη, αυτό που έχει αυξηθεί παράλληλα είναι και η 
χρήση των λιμενικών εγκαταστάσεων από πλοία μεταφοράς LNG. 

Αυτό λοιπόν έχει δημιουργήσει φαινόμενα αύξησης της κίνησης στους 
Ευρωπαϊκούς λιμένες, γεγονός, που με τη σειρά του, συντελεί στην κα-
θυστέρηση πλοίων που μεταφέρουν πετρελαιοειδή, ξηρό φορτίο και 
εμπορευματοκιβώτια. Τα πλοία που καθυστερούν στα λιμάνια λοιπόν, 
μειώνουν το διαθέσιμο προς ναύλωση τονάζ με αποτέλεσμα να επηρε-
άζονται άμεσα οι ναυλαγορές, αυξάνοντας τους ναύλους στα δεξαμε-
νόπλοια, ενώ σταθεροποιούνται οι ναύλοι των Bulk Carriers που τους 
τελευταίους μήνες βρίσκονταν σε μεγάλη πτώση. 

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί πως το εκ των ΗΠΑ εισαγόμενο φυσι-
κό αέριο, είναι ακριβότερο από εκείνο που εισάγονταν και μέσω αγωγών 
από την Ρωσία, με αποτέλεσμα στην Ευρώπη να εγκαταλείπουν προς 
στιγμήν την πράσινη μετάβαση και να στρέφονται ξανά στο κάρβουνο ως 
μέσο παραγωγής ενέργειας, τόσο για την μείωση της τιμής της κιλοβα-
τώρας, όσο και για να διασφαλίσουν οι χώρες την ενεργειακή τους επάρ-
κεια. Την ίδια στιγμή, οι Ευρωπαϊκές χώρες σταματούν και την εισαγωγή 
άνθρακα από την Ρωσία, στρεφόμενοι προς άλλους παραγωγούς, όπως 
είναι η Νότιος Αφρική. Αυτό το γεγονός αυξάνει πολύ και την τιμή που 
απαιτείται για το τονομίλι, αλλά και απαιτεί την ναύλωση πλοίων για το 
συγκεκριμένο εμπόριο. Είναι και αυτός ένας παράγοντας που θα επιδώ-
σει αυξητικές τάσεις στη ναυλαγορά του ξηρού φορτίου. 

Συμπερασματικά, βλέπουμε πως μία αγορά με κατά τα άλλα καθοδική 
τάση μπορεί να επωφεληθεί – για την μεριά των πλοιοκτητών-  από γε-
γονότα που δεν έχουν να κάνουν με τις εξελίξεις εντός της. 

Όσον αφορά την εξαγωγή σιτηρών από την Ουκρανία, πρόσφατα εί-
δαμε την Ρωσία να επιστρέφει στην συμφωνία για τη χρήση ‘’ασφαλούς 
διαδρόμου’’ πράγμα που είχε σαν αποτέλεσμα να μπουν νέα φορτία στην 
αγορά. Παρόλα αυτά, το εμπόριο σιτηρών από την Ουκρανία δείχνει να 
αντιμετωπίζεται με επιφυλακτικότητα αυτή τη στιγμή, ενώ η επανεκκί-
νηση του δεν δείχνει να επηρεάζει μέχρι στιγμής το γενικό κλίμα στην 
ναυλαγορά για τα bulk carriers.
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Του 
Μιχαήλ  
Γελαντάλι

Π
ρόκειται για την έκτη σερί αύ-
ξηση σε δέκα μήνες, συνι-
στά δε το επιθετικότερο σερί 
της Fed από την δεκαετία του 
1980, προεξοφλημένη όμως 

για αυτό και η άμεση αντίδραση traders 
και επενδυτών στις αγορές μετοχών, ομο-
λόγων. Αφορμή για ενεργοποίηση των 
long παικτών, η λεπτομέρεια στις δηλώ-
σεις του Τζερόμ Πάουελ, που ακολούθη-
σαν την ανακοίνωση της FOMC και επί 
της ουσίας παρέπεμπαν σε σταδιακή χα-
λάρωση της σφικτής νομισματικής / επι-
τοκιακής πολιτικής. Στις 14-15 Δεκεμ-
βρίου η επόμενη συνεδρίαση της Fed, και 
όπως φάνηκε στην αντίδραση της Wall 
Street το ερώτημα/στοίχημα είναι αν η 
νέα αύξηση είναι μεγέθους 50 μ.β προδι-
αγράφοντας έτσι έναν οδικό χάρτη προ-
σεκτικής επιβράδυνσης με ορίζοντα τον 
Μάρτιο. 

Ήταν όμως η προειδοποίηση του ιδίου, 
πως ακόμη υπάρχει δρόμος για να πυρο-
δοτηθούν αναταράξεις στην Wall Street, 
να εξελιχθεί ένα μίνι sell off και να χρει-
αστεί εκ νέου συνεδρίαση για να αποκα-
τασταθούν-εν μέρει- οι ισορροπίες στην 
Wall Street. Ακολούθησε η νέα επιθε-
τική κίνηση από την πλευρά της ΒοΕ δη-
μιουργώντας ανάλογο κλίμα και τάση στα 
ευρωπαϊκά χρηματιστήρια από Φραν-
κφούρτη μέχρι το Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Για τους επενδυτές και αναλυτές το 
θέμα είναι απλό: τα υψηλά επιτόκια μπο-
ρεί να μετριάζουν τον πληθωρισμό, αλλά 
ταυτόχρονα υπονομεύουν την προοπτική 
ανάπτυξης και επιβαρύνουν περαιτέρω το 
κόστος δανεισμού. 

Citi και UBS βγήκαν αρχές της εβδομά-
δας "αρκούδες" για τις αγορές, με την αμε-
ρικανική τράπεζα να υπεραμύνεται του 
κανόνα “cash is the king”, η δε επενδυ-
τική τράπεζα εκτίμησε πως έρχεται με-
γαλύτερος "πόνος" στα εταιρικά αποτελέ-
σματα.

Πρακτικά στο 10μηνο έχουν διορθώσει 
τα "τεχνολογικά" με απώλειες μεγαλύτερες 
του 20% από τα υψηλά τους, καθώς τα με-
γαθήρια του κλάδου ήταν τα πρώτα που 
επλήγησαν από την επιβάρυνση του κό-
στους χρήματος/δανεισμού. Ωστόσο μέ-
ρος της ρευστότητας μετακυλήθηκε προς 
μετοχές εταιρειών της "παλαιάς οικονο-
μίας" με πετρελαϊκές, μεταφορικές, υπο-

δομών κ.α. είτε να διορθώνουν λιγότερο ή 
ακόμη να πρωταγωνιστούν στο "ραλι ανα-
κούφισης" του Οκτωβρίου.  

Από την άλλη Morgan Stanley, Goldman 
Sachs κ.α. εμφανίστηκαν από την πλευρά 
των "ταύρων", μάλιστα ο Μάικλ Γουϊλσον 
στρατηγικός αναλυτής της πρώτης υπο-
στήριξε ότι η Fed πολύ σύντομα θα αρ-
χίσει να επιβραδύνει τον ρυθμό αύξη-
σης των επιτοκίων. Η θέση του strategist 
analyst της Morgan Stanley είχε βαρύ-
νουσα σημασία στην Wall Street, κα-
θώς ήταν αυτός, ο οποίος πρώτος προ-
έβλεψε έγκαιρα την επερχόμενη ισχυρή 
διόρθωση των μετοχών, συνακόλουθα 
της σημαντικής αύξησης στις αποδόσεις 
των ομολόγων. Ένας από τους βασικούς 
προ-πομπούς δείκτες της διαφοράς από-
δοσης μεταξύ 10ετών τίτλων και 3μηνων 
εκδόσεων παρέπεμπε σε ανάσχεση και 
στη συνέχεια σε αναστροφή τάσης.

Συγκεκριμένα, με την απόδοση του 
10ετούς να υποχωρεί κάτω από αυτήν 
του 3μηνου υποδηλώνει τάση τόσο σπά-
νια που δεν μπορεί να περάσει απαρατή-
ρητη από τους αναλυτές. Σύμφωνα με τον 
παράγοντα της Morgan Stanley (o οποίος 
ανακηρύχθηκε ως ο καλύτερος στρατη-
γικός αναλυτής χαρτοφυλακίου), ανάλο-
γες συμπεριφορές παρατηρούνται όταν 
πλησιάζει το τέλος/ολοκλήρωση του κύ-
κλου. Το ράλι θα μπορούσε να κρατήσει 
έως ότου υποχωρήσουν τα κέρδη ανά με-
τοχή, τους επόμενους 12 μήνες εκτιμούσε 
τις προηγούμενες ημέρες, μόλις 2 μέρες 
πριν τις ανακοινώσεις Πάουελ.  

Ωστόσο είναι-πλέον- τέτοια η ταχύτητα 
κυκλοφορίας ρευστότητας / κεφαλαίων 
στις αγορές και μάλιστα σε ιδιάζον συναλ-
λαγματικό περιβάλλον, που ακόμη και το 
μήνυμα Πάουελ για επιβράδυνση μπορεί 
εύκολα να αντιστραφεί ακόμη και μέσα 
στην διάρκεια της ίδιας της συνεδρία-
σης. Αυτό γιατί η "ανισορροπία" δολαρίου/
ευρώ, η εκροή κεφαλαίων από ευρωπαϊκά 
περιουσιακά στοιχεία προς την αγορά της 
Νέας Υόρκης και σε διάστημα εβδομάδας 
μέρος αυτών να επανατοποθετείται στα 
χρηματιστήρια της Φρανκφούρτης, του 
Λονδίνου έχουν διαμορφώσει ένα αρκετά 
υψηλής επικινδυνότητας επενδυτικό πε-
ριβάλλον, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει 
κυρίως για όσους ενεργούν βραχυπρόθε-
σμα. 

Ο «πράσινος» Οκτώβρης

Σε αυτό το διεθνές περιβάλλον, στην ελ-
ληνική αγορά μετοχών/ομολόγων η δι-
αφοροποίηση- συγκριτικά πάντα- εί-
ναι διακριτή μάλιστα τον Οκτώβριο το 
ΧΑ είχε την δεύτερη καλύτερη επίδοση 
από 38 χρηματιστήρια, σύμφωνα με την 
Deutsche Bank. Οδηγός για την επίτευξη 
του "πράσινου Οκτώβρη" ο τραπεζικός 
κλάδος, με την ισχυρότερη μεταβολή από 
κάθε άλλον αντίστοιχο ευρωπαϊκό. 

Το στοίχημα της διαφοροποίησης της 
ελληνικής οικονομίας, με προβλέψεις για 
ρυθμό ανάπτυξης μεγαλύτερο του μέσου 
ευρωπαϊκού για το 2023 συνδυαστικά με 
την θετική εικόνα αποτελεσμάτων τρί-
του τριμήνου και τις εκτιμήσεις για του-
ρισμό-εξαγωγές "παίζεται" από αρκετά 
ξένα επενδυτικά σπίτια. Άλλωστε το κό-
στος κτήσης σε μια αγορά, που η αποτί-
μηση της δεν ξεπερνά συνολικά τα 65 δισ. 
είναι-αναλογικά- τόσο μικρό για αυτό και 
λειτουργεί σαν δέλεαρ για τα funds. 

Προφανώς το διπλό βάρος "ενεργεια-
κού/δανειακού" όπως και η αναμενόμενη 
μείωση της ζήτησης προϊόντων από αγο-
ρές του εξωτερικού θα επηρεάσει τα οικο-
νομικά αποτελέσματα των εταιρειών το τέ-
ταρτο 3μηνο. Ενδεικτικό, όσον αφορά στο 
κόστος χρήματος το επιτόκιο 1,79% με το 
οποίο "τιμολογήθηκε" το έντοκο 3μηνης 
διάρκειας, που εξέδωσε ο ΟΔΔΗΧ. Επιτό-
κιο, που ήταν σχεδόν μηδενικό 0,20% μό-
λις τον Ιούλιο. 

Επιβάρυνση που πολύ δύσκολα θα αφή-
σει ανεπηρέαστη την παραγωγή αλλά και 
την ζήτηση από την πλευρά των κατανα-
λωτών, των εξαγωγέων. 

Για αυτό η προσοχή των αναλυτών δεν 
περιορίζεται στην αξιολόγηση των απο-
τελεσμάτων Ιουλίου-Αυγούστου αλλά σε 
αυτήν Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου ενώ συνε-

κτιμάται το περιβάλλον για τα πρώτα δύο 
3μηνα του 2023. "Πονηρή" περίοδος, σύμ-
φωνα με τους ίδιους καθώς υπεισέρχεται 
η πολιτική παράμετρος με τον αντίστοιχο 
βαθμό κινδύνου ενώ η "γεωπολιτική" (συ-
μπεριλαμβανόμενων των ΕλληνοΤουρκι-
κών) ενυπάρχει-ήδη- στις εκθέσεις τους. 

Ωστόσο, η μέχρι τώρα πορεία των αγο-
ρών μετοχών/ομολόγων επιβεβαιώνει-σε 
μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό- τους συ-
γκρατημένα αισιόδοξους οι οποίοι προ-
τάσσουν: 

■ την σε γενικές γραμμές αισθητή βελ-
τίωση της κατάστασης στο τραπεζικό σύ-
στημα

■ την ικανοποιητική εισροή κοινοτι-
κών κεφαλαίων

■ τις κυοφορούμενες 2-3 μεγάλες συμ-
φωνίες που έχουν το "βάρος" να αλλάξουν 
το επιχειρηματικό/επενδυτικό σκηνικό

■ την αξιοπρόσεκτη δυναμική μεγά-
λων αλλά και μεσαίων επιχειρήσεων. 

Σε αυτή την συγκυρία άνοιξε η αυ-
λαία της ανακοίνωσης μεγεθών 3μηνου 
των τραπεζών, με πρώτη την Alpha Bank, 
αλλά και η προσθήκη της Τέρνα Ενεργει-
ακής στον δείκτη MSCI Greece Standard 
ενδυναμώνει περισσότερο το "ενεργειακό 
μπλοκ" (με ΔΕΗ και Mytilineos), όπως 
επίσης σημειώνεται και το ενδεχόμενο 
επένδυσης (εξαγοράς) από την ΔΕΗ στην 
ευρύτερη περιοχή (Βουλγαρία - Ρουμανία 
- ΝΑ Ευρώπη). 

Παράλληλα η έναρξη του Μουντιάλ (20 
Νοεμβρίου-12 Δεκεμβρίου) θα ενισχύσει 
τα έσοδα του ΟΠΑΠ- εκ των σηματωρών 
του Χρηματιστηρίου- όπως επίσης η αύ-
ξηση της κατανάλωσης προϊόντων που 
παράγονται λ.χ. από την Coca Cola HBC 
κ.λ.π

Συν τω χρόνω η Morgan Stanley προε-
τοιμάζει τα του συνεδρίου της ΕΧΑΕ στο 
Λονδίνο, Road Show με παρόντες τους 
Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Πατέλη, 
διάστημα κατά το οποίο η Rothschild θα 
υποβάλει την έκθεση της στο ΤΧΣ για την 
διαδικασία αποεπένδυσης του από τις 
τράπεζες (Εθνική, Πειραιώς). 

Μένει όμως να φανεί εάν διαγωνισμοί 
δισ. θα προχωρήσουν στην ώρα τους ή θα 
μετατεθούν για αργότερα με αστάθμητη 

πάντα την πολιτική παράμετρο. Παρά-
ταση στην διαγωνιστική διαδικασία για 
την "Αττική Οδό" είναι διακριτή, με τους 
αρμοδίους να επικαλούνται την επιβά-
ρυνση του κατασκευαστικού κόστους. Η 
πρόθεση του Μαξίμου για είσοδο στο ΧΑ 
του 30% του μ.κ του ΔΑΑ "Ελευθέριος Βε-
νιζέλος" θα πρέπει να γίνει πράξη σε μία 
περίοδο που η νέα διοίκηση της ΕΧΑΕ 
δεν έχει δικαιώσει τις προσδοκίες όσων 
θεωρούσαν πως θα συμβάλει στην ουσια-
στική αναβάθμιση της αγοράς.  

Santa Claus rally

Προσώρας η προσοχή (κυρίως) των πιο 
βραχυπρόθεσμων επικεντρώνεται στο εν-
δεχόμενο διαμόρφωσης ενός πιο...εορτα-
στικού κλίματος στην αγορά, τις ετοιμα-
σίες ορισμένων funds που, είτε γιατί είναι 
αγορασμένα από χαμηλότερες τιμές, είτε 
επειδή έχουν το ειδικό βάρος να διαμορ-
φώσουν τάση σε ένα "ρηχό" χρηματιστή-
ριο όπως το ελληνικό προσβλέπουν σε ένα 
Santa Claus rally. 

Θα μπορούσε να συνδυαστεί με το 
"καυτό 3ήμερο" 13-15 Δεκεμβρίου διά-
στημα στο οποίο συνεδριάζουν διαδοχικά 
Fed και ΕΚΤ διαμορφώνοντας το πλαίσιο/
στρατηγική για το 2023, κατ' αρχήν για το 
πρώτο 3μηνο του έτους. 

Για το ΧΑ, την εγχώρια αγορά το με-
γάλο στοίχημα θα "παίζεται" στο ενδεχό-
μενο απόκτησης της επενδυτικής βαθμί-
δας, αλλά από το δεύτερο 6μηνο με την 
προεργασία σε αυτές τις περιπτώσεις να 
γίνεται από εύλογο επενδυτικό χρόνο νω-
ρίτερα.  

Στην τέταρτη διαδοχική αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης 
προχώρησε η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, φτάνοντας στο 3,75%-4%  
στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008, όταν το αντίστοιχο εύρος ήταν  
στο 0%-0,25% μόλις τον Μάρτιο. 

Το επιθετικότερο σερί της Fed  
από τη δεκαετία του 1980

Ακτή Μιαούλη
●  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Ακτή Μιαούλη
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022  ●  

finupnews.gr

Για τους 
επενδυτές 
και αναλυτές 
το θέμα είναι 
απλό: τα υψηλά 
επιτόκια μπορεί 
να μετριάζουν 
τον πληθωρισμό, 
αλλά 
ταυτόχρονα 
υπονομεύουν 
την προοπτική 
ανάπτυξης και 
επιβαρύνουν 
περαιτέρω 
το κόστος 
δανεισμού

Η  έκτη σερί αύξηση 
σε δέκα μήνες, από 
την Ομοσπονδιακή 

Τράπεζα των 
ΗΠΑ, συνιστά το 

επιθετικότερο 
σερί της από την 

δεκαετία του 1980

Στην ελληνική 
αγορά μετοχών, 
ομολόγων η 
διαφοροποίηση 
- συγκριτικά 
πάντα - είναι 
διακριτή 
μάλιστα τον 
Οκτώβριο το ΧΑ 
είχε την δεύτερη 
καλύτερη 
επίδοση από 38 
χρηματιστήρια, 
σύμφωνα με την 
Deutsche Bank



Ω
ς αναλυτής που σέβεται το κοινό και 
τον εαυτό του, δεν μπορώ παρά να 
αναγνωρίσω, ότι έπεσα τραγικά έξω 
και απέτυχα να διακρίνω στην ανά-
λυσή μου, ορισμένα κρίσιμα στοιχεία, 

τα οποία δικαιολογούν τα εν λόγω αποτελέσματα. 
Περιληπτικά, το κεντρικό μήνυμα των αποτε-

λεσμάτων είναι ότι παρά το γεγονός ότι το Δη-
μοκρατικό Κόμμα, έχει μετακινηθεί σε ακραίες 
θέσεις και εφαρμόζει πολιτικές με τις οποίες δι-
αφωνεί η μεγάλη πλειοψηφία των Αμερικανών, 
το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, δεν έχει αξιόπιστη 
εναλλακτική πρόταση, η οποία να κερδίζει την 
εμπιστοσύνη των Αμερικανών πολιτών, ενώ ταυ-
τόχρονα έχει ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο εάν 
δεν καταφέρει να λύσει, θα συνεχίσει να αποτυγ-
χάνει να κερδίσει. Το πρόβλημα αυτό ακούει στο 
όνομα, Ντόναλντ Τραμπ.

Ένα άλλο σημαντικό συμπέρασμα των αποτε-
λεσμάτων, το οποίο μάλιστα ξεπερνάει τα όρια 
της Αμερικής, είναι ότι οι δημοσκοπήσεις για 
τις εκλογικές αναμετρήσεις είναι απλά κουρελό-
χαρτα. Η τεχνολογία και οι εξελίξεις, πλέον, τρέ-
χουν τόσο γρήγορα που είναι αδύνατον για την 
απαρχαιωμένη διαδικασία των δημοσκοπήσεων 
να καταγράψει με επιτυχία το σφυγμό του εκλογι-
κού σώματος.

Οι Αμερικανοί με την ψήφο τους ξεκαθάρισαν 
ότι αν και ανησυχούν έντονα για τον πληθωρι-
σμό, την οικονομία, τις αμβλώσεις και την πα-
ράνομη μετανάστευση, εκείνο που τους προκα-
λεί μεγαλύτερη απέχθεια είναι το χάος. Και στην 
συγκεκριμένη περίπτωση το χάος έχει όνομα και 
επώνυμο και στις δυο πλευρές του πολιτικού σκη-
νικού.

Στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα, το όνομα του χά-
ους και του συγκρουσιακού κλίματος, είναι «Ντό-
ναλντ Τραμπ». Όπως και στις προεδρικές εκλογές 
του 2020, έτσι και τώρα οι Αμερικανοί ψηφοφό-
ροι δεν καταψήφισαν τις πολιτικές των Ρεπου-
μπλικάνων, αλλά το γεγονός ότι δεν παρουσίασαν 
μια συγκεκριμένη ατζέντα, διότι αναλώθηκαν 
σε μια συζήτηση ποιους υποψήφιους στήριζε ο 
Τραμπ.

Στην πλευρά των Δημοκρατικών, το ίδιο συμ-
βαίνει με τον Πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, του οποίου 
η δημοτικότητα βρίσκεται στο 43%. Και εάν ο 
Πρόεδρος και ο Λευκός Οίκος, εκλάβουν τα συ-
γκεκριμένα αποτελέσματα ως επιδοκιμασία της 
πολιτικής που εφαρμόζουν τα δυο τελευταία χρό-
νια, τα αποτελέσματα θα είναι τραγικά.

Ρον ΝτεΣάντις…

Και ας έρθουμε στο μεγάλο και πραγματικό νι-
κητή των ενδιάμεσων εκλογών στην Αμερική, τον 
κυβερνήτη της εκλογικά κρίσιμης στις προεδρικές 

εκλογές Πολιτείας της Φλόριντα, Ρεπουμπλικάνο, 
Ρον ΝτεΣάντις.

Μερικά σύντομα αλλά πολύ ενδεικτικά στοι-
χεία. Κέρδισε τις εκλογές με σχεδόν το 60% των 
ψήφων. Στην πρώτη του θητεία ως κυβερνήτης το 
2018, είχε κερδίσει με μόλις 0,4% διαφορά. Δεν 
κέρδισε απλά. Η Φλόριντα βάφτηκε στην κυριο-
λεξία… κόκκινη, αφού εξαφάνισε από το σύνολο 
των εκλεγμένων πολιτειακών οργάνων, τους Δη-
μοκρατικούς. Ακόμα και στο παραδοσιακό κά-
στρο των Δημοκρατικών, την κομητεία, Μαϊάμι 
Ντέιντ, δεν κέρδισε απλά, σάρωσε.

Και πως το κατάφερε; Παραθέτω ένα απόσπα-
σμα από την ομιλία του μετά την επική νίκη του.

«Έχουμε αγκαλιάσει την ελευθερία, έχουμε δια-
τηρήσει το νόμο και την τάξη, έχουμε προστατέ-
ψει τα δικαιώματα των γονιών, έχουμε σεβαστεί 
τους φορολογούμενους και έχουμε απορρίψει την 
ιδεολογία της ακύρωσης. Πολεμάμε την ακύρωση 
στα νομοθετικά σώματα, πολεμάμε την ακύρωση 
στα σχολεία, πολεμάμε την ακύρωση στις επιχει-
ρήσεις, ποτέ, ποτέ δεν θα παραδοθούμε στον όχλο 
της ακύρωσης, η Φλόριντα είναι ο τόπος που η 
ακύρωση θα πεθάνει».

Αυτό το απόσπασμα δείχνει ξεκάθαρα ότι απη-
χεί πλήρως τις απόψεις και την ιδεολογία του κι-
νήματος «America First», μόνο που έχει μια με-
γάλη και ουσιαστική διαφορά από τον Ντόναλντ 
Τραμπ. Το μετουσίωσε στην πρώτη του θητεία 
ως κυβερνήτης, σε επιτυχημένες πολιτικές. Ξε-
κινώντας, από την αντιμετώπιση της πανδημίας 
covid19, όπου δεν έκλεισε την πολιτεία του και 
δεν επέβαλε μάσκες. Στην οικονομία, στο τι διδά-
σκεται στα σχολεία, στα δικαιώματα των γονιών, 
στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευ-
σης, στην καταπολέμηση του εγκλήματος. Και 

ταυτόχρονα ήταν κατά των αμβλώσεων και της 
απαγόρευσης της οπλοκατοχής.

Και με όλα αυτά, όταν άνοιξαν οι κάλπες για 
τις εκλογές, η δημοτικότητα του βρίσκονταν στο 
64%. Ας βρει κάποιος, έναν πολιτικό και στα δυο 
κόμματα της πολιτικά βαθιά διχασμένης Αμερι-
κής σήμερα, με τέτοια ποσοστά δημοτικότητας.

Το πρόβλημα Τραμπ…

Εναντίον αυτού του πολιτικού, ο αυτοκατα-
στροφικός και τροχοπέδη για το Ρεπουμπλικα-
νικό Κόμμα και το κίνημα των συντηρητικών 
στην Αμερική, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε επί-
θεση 48 ώρες πριν τις εκλογές, αλλά και μετά τη 
θριαμβευτική του νίκη. Άλλος ένας λόγος που ο 
πρώην πρόεδρος, πρέπει να πάει σπίτι του.

Το μέλλον…

Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, του ΝτεΣάντις, 
της Νίκι Χάλει, του Μάικ Πομπέο, του κυβερνήτη 
του Νιου Χάμσαϊρ, Κρις Σουνούνου, αποτελεί το 
μέλλον της Αμερικής και του δυτικού κόσμου.

Καταλήγοντας, ορισμένες διαπιστώσεις με 
αφορμή τα αποτελέσματα. Οι Αμερικανοί ψήφι-
σαν status quo και έστειλαν μήνυμα και στα δυο 
κόμματα. Την ίδια στιγμή όμως η ψήφος τους, 
κινδυνεύει να οδηγήσει σε απόλυτη παράλυση 
την Ουάσιγκτον και αυτό θα έχει τραγικές συνέ-
πειες για τη Αμερική και τη Δύση, σε μια ιδιαί-
τερα επικίνδυνη και κρίσιμη στιγμή για τον πλα-
νήτη και το διεθνές σύστημα. Ας ελπίσουμε, να 
επικρατήσει σωφροσύνη, εποικοδομητική διά-
θεση και πνεύμα συνεργασίας τα επόμενα δύο 
χρόνια, για το καλό της Αμερικής και της Δύσης 
ευρύτερα.

Εάν η κρίση και το μπάχαλο που επικρατεί στο διεθνές σύστημα αποδεικνύει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο,  
ότι το εγχειρίδιο λειτουργίας του έχει ξεπεραστεί από την εποχή και τις εξελίξεις, μετά το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων 
εκλογών για το Κογκρέσο στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το ίδιο ισχύει και για το εγχειρίδιο 
ανάλυσης των πολιτικών δρώμενων και εκλογών στην Αμερική. Ταυτόχρονα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, ότι ο 
μεγάλος νικητής των εκλογών, πολιτικά, ιδεολογικά και προσωπικά είναι ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις.

Και το όνομα αυτού: Ρον ΝτεΣάντις

Γράφει ο 
Δημήτρης  
Γ. Απόκης

Διεθνολόγος  
και Δημοσιογράφος, 
Απόφοιτος του 
The Paul H. Nitze, 
School of Advanced 
International 
Studies, The Johns 
Hopkins University, 
μέλος του The 
International 
Institute of 
Strategic Studies, 
και διετέλεσε 
επί σειρά ετών 
διαπιστευμένος 
ανταποκριτής στο 
Λευκό Οίκο, το 
Στέητ Ντιπάρτμεντ, 
και το Πεντάγωνο, 
στην Ουάσιγκτον

Παρά το 
γεγονός ότι το 
Δημοκρατικό 
Κόμμα, έχει 
μετακινηθεί σε 
ακραίες θέσεις 
και εφαρμόζει 
πολιτικές με τις 
οποίες διαφωνεί 
η μεγάλη 
πλειοψηφία των 
Αμερικανών, 
το Ρεπου-
μπλικανικό 
Κόμμα, δεν 
έχει αξιόπιστη 
εναλλακτική 
πρόταση, 
η οποία να 
κερδίζει την 
εμπιστοσύνη 
των Αμερικανών 
πολιτών
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Του 
Μιχαήλ  
Γελαντάλι

Η 
θέση του Διοικητή της Τραπέ-
ζης της Ελλάδος σαφής: οι αυ-
ξήσεις των επιτοκίων πρέπει 
να γίνουν με πιο αργό ρυθμό.

Εκ των πρωτεργατών των 
"περιστεριών" στους κόλπους του διοικη-
τικού συμβουλίου της ΕΚΤ, παρότρυνε 
επίσης τις δημοσιονομικές όπως και τις 
ενεργειακές αρχές να κάνουν περισσό-
τερα για να περιορίσουν τον πληθωρισμό.

Όπως ανέφερε ο κεντρικός τραπεζίτης 
«...εάν αφεθεί η ΕΚΤ μόνη της στη μάχη 
κατά του πληθωρισμού, ελλοχεύει ο κίν-
δυνος τα επιτόκια να ξεφύγουν με συνέ-
πεια το κόστος σε όρους προϊόντος να εί-
ναι πολύ βαρύτερο...»

Εύστοχα ο Γιάννης Στουρνάρας είχε 
επιχειρηματολογήσει (στην συνεδρίαση 
του Οκτωβρίου) πως η Ευρωζώνη είναι 
αντιμέτωπη με μία διαταραχή, που προ-
κλήθηκε από την πλευρά της προσφο-
ράς-συγκεκριμένα από τις τιμές της ει-
σαγόμενης ενέργειας η οποία μέσω της 
νομισματικής πολιτικής ελάχιστα μπορεί 
να επηρεαστεί. 

Ωστόσο, μήπως ο Δκτής της ΤτΕ υπο-
στηρίζει κάτι παράλογο; 

Εάν κρίνουμε από τις αγωνιώδεις εκ-
κλήσεις όλων ανεξαιρέτως των επιχειρη-
ματικών, βιομηχανικών κ.λ.π φορέων από 
τη μία άκρη έως την άλλη της Ευρώπης 
όλες συντείνουν στην ίδια προειδοποί-
ηση... η ευρωπαϊκή επιχειρηματικότητα, 
η ανταγωνιστικότητα της βρίσκονται για 
πρώτη φορά-εδώ και μία 50ετία- αντιμέ-
τωπες με τον εφιάλτη ενός ανεπίστρεπτου 
συστημικού αφανισμού.

Απειλείται η ύπαρξη της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας, προειδοποίησε-πρόσφατα- 

ο Ευάγγελος Μυτιληναίος από την θέση 
του προέδρου της Eurometaux.

Αναφέρθηκε και σε άλλα ο επιχειρημα-
τίας όσον αφορά στο ότι η Ε.Ε από φορέας 
αλληλεγγύης έχει καταλήξει πεδίο μόνο 
συμβιβασμών, κυρίως συμβολικών συμ-
βιβασμών, που δεν έχουν αντίκρισμα την 

κοινωνία, στην πραγματική οικονομία. 
Λέει κάτι, που δεν ισχύει ο πρόεδρος 

και διευθύνων σύμβουλος της φερώνυ-
μης επιχείρησης; 

Τουναντίον. 
Η αναφορά της "Ακτής Μιαούλη" στους 

2 Ελληνες παράγοντες γίνεται ακριβώς 
επειδή αμφότεροι μιλούν την γλώσσα της 
κοινής λογικής, γιατί και οι 2 διδάχτηκαν 
πολλά "επί του πεδίου" στην διάρκεια της 
υπέρ10ετούς μνημονιακής κρίσης της 
χώρας μας. Συνεκτιμώντας πρωτίστως 
την κοινωνική παράμετρο. 

 Πως το είχε πει ο Ζαν Κλωντ Γιουνκέρ: 
«...οι Ελληνες έδειξαν αντοχές, που πλού-
σιες χώρες δεν έχουν...»

Τώρα, που έχει έρθει η ώρα και για τις 
πλουσιότερες, αντοχές-κυρίως κοινωνι-
κές- θα υπάρξουν; 

Οι διογκούμενες διαμαρτυρίες των ευ-
ρωπαίων πολιτών, οι διαδηλώσεις από τη 
Μαδρίτη, στο Παρίσι μέχρι το Βερολίνο 
(και όχι μόνο) προϊδεάζουν για τη συνέ-
χεια εάν δεν εισακουσθούν "φωνές λογι-
κής" όπως του Γιάννη Στουρνάρα, του Ευ-
άγγελου Μυτιληναίου.          

Θέσεις κοινής λογικής, όπως και του 
Stratfor- με το αμερικανικό think tank 
να προειδοποιεί, πως η ακριβή ενέργεια  
απειλεί την βιομηχανική βάση της Ευρώ-
πης.

Χάνει σε μερίδια κ.λ.π ανταγωνιστικό-
τητας η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, ήρ-
θαν και οι επάλληλες κρίσεις για να επι-
δεινωθεί η κατάσταση. Παροξύνθηκε δε, 
μετά την εισβολή της Ρωσίας και με την 
επιβολή των κυρώσεων-μέτρων των Βρυ-
ξελλών σε βάρος της Μόσχας.

Δυστυχώς...

Καμπανάκι για αδικαιολόγητη ζημιά στην οικονομία της ΕΕ από υπερβολικά μεγάλες αυξήσεις επιτοκίων
κρούει ο Γιάννης Στουρνάρας, σε συνέντευξη του στο Politico.

Καμπανάκια ηχούν αλλά δεν τ' ακούν

Γιάννης Στουρνάρας :

❝ 
Η Ευρωζώνη είναι αντιμέτωπη 
με μία διαταραχή, που προκλή-

θηκε από την πλευρά της προσφοράς-συ-
γκεκριμένα από τις τιμές της εισαγόμενης 
ενέργειας η οποία μέσω της νομισματικής 
πολιτικής ελάχιστα μπορεί να επηρεαστεί

Ακτή Μιαούλη
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Α
κριβότερη γίνεται η απόκτηση στέγης με δάνειο, καθώς 
οι τράπεζες αύξησαν κατά 0,49% το κυμαινόμενο επιτό-
κιο των στεγαστικών δανείων τον Σεπτέμβριο με αποτέ-

λεσμα να διαμορφωθεί στο 3,50%.
Γενικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της 

Ελλάδος, μετά και την αύξηση των επιτοκίων από την Ευ-
ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (κατά 0,75% τον ίδιο μήνα), το 
μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων 
προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 60 μονά-
δες βάσης (0,6%) και διαμορφώθηκε στο 4,60%. 

Αντίθετα οι Τράπεζες κράτησαν παγωμένα τα επιτόκια κα-
ταθέσεων με αποτέλεσμα το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του 
συνόλου των νέων καταθέσεων να παραμείνει στο 0,04%. 
Αποτέλεσμα της πρακτικής αυτή ήταν το περιθώριο επιτο-
κίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων να αυξη-

θεί στις 4,56 εκατοστιαίες μονάδες από τις 3,67 εκατοστιαίες 
μονάδες που ήταν τον Ιούλιο.  Πιο αναλυτικά, το μέσο επιτό-
κιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρ-
κεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτι-
κών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από 
τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε στο 14,11%. 

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκε-
κριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 
24 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 10,96%. 

Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινό-
μενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 49 μονάδες βάσης και διαμορ-
φώθηκε στο 3,50%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών 
δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια αυξήθηκε κατά 45 μο-
νάδες βάσης στο 4.37%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγ-
γελματικών δανείων αυξήθηκε κατά 15 μονάδες βάσης και 

διαμορφώθηκε στο 6,62%. 
Το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με 

συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε 
κατά 97 μονάδες βάσης, το Σεπτέμβριο του 2022, και δια-
μορφώθηκε στο 3,97%. 

Το μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινό-
μενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αυξή-
θηκε κατά 66 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,17%. 

Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το 
ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για δά-
νεια μέχρι και 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 58 μονάδες βά-
σης και διαμορφώθηκε στο 5,31%, για δάνεια από 250.001 
μέχρι 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 60 μονάδες βάσης και δι-
αμορφώθηκε στο 4,18% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ 
αυξήθηκε κατά 109 μονάδες βάσης στο 3,93%. 

ΤτΕ: Αυξήθηκε το μέσο επιτόκιο νέων δανείων
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Τ
ο φετινό Συνέδριο προσέλκυσε 
πέραν των 900 ναυτιλιακών πα-
ραγόντων από όλο τον κόσμο 
και συγκεκριμένα από 35 χώ-
ρες. Το συνέδριο διοργανώθηκε 

από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας της Κύ-
πρου, το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελη-
τήριο και την Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτη-
τών και συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο ΓΓ 
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, 
Κι Τακ Λιμ, και η Ευρωπαία Επίτροπος 
για τις Μεταφορές, Αντίνα Βάλεαν. Σημει-
ώνεται πως το Συνέδριο διοργανώνεται 
ανά διετία στην Κύπρο και φέτος πραγμα-
τοποιήθηκε για δέκατη έβδομη φορά από 
το 1989.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, Νίκος Αναστασιάδης κατά τον 
εναρκτήριο χαιρετισμό του Συνεδρίου, 
αναφέρθηκε στη νέα μακροπρόθεσμη 
στρατηγική για την κυπριακή ναυτιλία 
«SEA Change 2030», η οποία περιλαμβά-
νει 35 δράσεις που έχουν συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και κατηγο-
ριοποιούνται σε τρεις στρατηγικούς πυ-
λώνες: Αειφορία, Εξωστρέφεια και Προ-
σαρμοστικότητα. 

Ο Πρόεδρος τόνισε ότι η Κύπρος υπο-
στηρίζει τη ναυτιλιακή βιομηχανία ανα-
φορικά με τη μετάβαση της σε μια πρά-

σινη και ψηφιακή ναυτιλία παρέχοντας 
φορολογικά κίνητρα, ενθαρρύνοντας τη 
χρήση ενναλακτικών καυσίμων από τα 
πλοία με κυπριακή σημαία και παρέχο-
ντας χρηματοδότηση για την προώθηση 
της καινοτομίας. Ο Πρόεδρος αναφέρ-
θηκε επίσης στην προσπάθεια του Υφυ-
πουργείου για προώθηση των ναυτιλια-
κών επαγγελμάτων και της ισότητας των 
φύλων στη ναυτιλία καθώς επίσης και 
στις άμεσες δράσεις της Κύπρου για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που δη-
μιούργησε η πανδημία COVID-19 και τα 
πρακτικά μέτρα που έλαβε η Κύπρος για 
να βοηθήσει τους επηρεαζόμενους από 
τον πόλεμο στην Ουκρανία ναυτικούς. 

Μια ενεργειακά ανεξάρτητη 
Ευρώπη

Από την πλευρά του ο Υφυπουργός 
Ναυτιλίας της Κύπρου, Βασίλης Δημητρι-
άδης, εξέφρασε την βεβαιότητα ότι οι συ-
ζητήσεις στο πλαίσιο του συνεδρίου θα εί-
ναι παραγωγικές για να σταλεί το μήνυμα 

ότι η ναυτιλία χρειάζεται να γίνει πιο πρά-
σινη και να συμβάλει στην κλιματική αλ-
λαγή.

Επεσήμανε παράλληλα ότι μια δυνατή 
ναυτιλία στην Ευρώπη διασφαλίζει, μια 
ενεργειακά ανεξάρτητη Ευρώπη και μια 
Ευρώπη, με οικονομία χωρίς ορυκτά καύ-
σιμα που θα μπορεί να ανταποκριθεί στις 
προκλήσεις του μέλλοντος.

Το σύστημα εμπορίας ρύπων 
είναι λάθος για την ναυτιλία

Για το θέμα των ναυτιλιακών καυσίμων 
μίλησε, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου 
και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης 
Πλοιοκτητών, Ανδρέας Χατζηγιάννης. Ο 
κ. Χατζηγιάννης ξεκίνησε μια έντονη συ-
ζήτηση με δηλώσεις σχετικά με το πόσο 
διαφορετικά λειτουργεί η ναυτιλία από 
άλλους κλάδους και πως το EU ETS δεν 
αντικατοπτρίζει τις ναυτιλιακές δραστη-
ριότητες.

«Το σύστημα εμπορίας ρύπων είναι 
λάθος για την ναυτιλία, διότι προσφέρε-
ται σε βιομηχανίες που έχουν επιλογές 
όσον αφορά την μετάβαση από πιο ρυπο-
γόνα καύσιμα, όπως το κάρβουνο, ενώ άλ-
λες βιομηχανίες χρησιμοποιούν ενέργεια 
που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές», 
όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, εκφράζο-
ντας παράλληλα αμφιβολίες για το κατά 
πόσο εφικτοί οι στόχοι για μείωση των 
ρύπων από την παγκόσμια ναυτιλία.

«Οι θαλάσσιες μεταφορές έχουν ξεπε-
ράσει τα 4,1 τρισεκατομμύρια τόνους, με 
2,3% των παγκόσμιων ρύπων, κάτι που, 
όπως είπε αποτελεί ένα “θαύμα”. Η ναυ-
τιλία είναι πολύ διαφορετική, δεν έχουμε 
εναλλακτικά καύσιμα για μηδενικούς ρύ-
πους”, πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Προ-
κοπίου, Πρόεδρος της Dynacom Tankers 
Management Ltd, εισηγήθηκε όπως υπο-
βάλλονται εφικτοί στόχοι για μείωση 
των αερίων θερμοκηπίου για κάθε ναυ-
τικό μίλι ανά τόνο και ανά τύπο σκάφους. 

Αυτό θα επιτρέψει στα ναυπηγεία να κα-
τασκευάσουν πιο αποδοτικά σκάφη, πρό-
σθεσε. Εξέφρασε δε την πεποίθηση ότι το 
πετρέλαιο ως καύσιμο στην ναυτιλία θα 
παραμένει για άλλα εκατό χρόνια, τονί-
ζοντας ότι η αύξηση των τιμών μετά την 
πανδημία οφείλεται την πίεση για μετά-
βαση σε άλλα καύσιμα, χωρίς να η αγορά 
να είναι έτοιμη. «Η εκτόξευση των τιμών 
των καυσίμων έγινε λόγω των πολιτικών, 
οι οποίοι έσπρωξαν την εγκατάλειψη του 
σχεδίου Άλφα χωρίς να υπάρχει σχέδιο 
Βήτα» είπε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, ο Πόλυς Β. Χατζηιωάννου 
επισήμανε τη σημασία της διατήρησης 
ανταγωνιστικών τιμών φορτίου με ταυτό-
χρονη τήρηση των κανονισμών.

Κρίσεις, Προκλήσεις, 
Ανταγωνιστικότητα:  
Κλειδί η τεχνολογία

«Η κλιματική αλλαγή δεν γνωρίζει σύ-
νορα, απαιτεί παγκόσμιες λύσεις, υπάρ-
χουν ευκαιρίες αν όλοι εργαστούμε μαζί», 
τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του Διε-
θνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού Κιτάκ 
Λιμ, (ΙΜΟ) σε συζήτηση που πραγματο-
ποιήθηκε για το αν το εποπτικό πλαίσιο 
της ναυτιλίας είναι έτοιμο να ανταπο-
κριθεί στα τρία «Cs» (Crises, Challenges, 
Competitiveness), «Κρίσεις, Προκλήσεις, 
Ανταγωνιστικότητα».

Ο Νοτιοκορεάτης επικεφαλής του IMO 
υπογράμμισε πως σε ένα παγκοσμιοποι-
ημένο κόσμο, η πανδημία απέδειξε την 
εξάρτηση στις παγκόσμιες εφοδιαστικές 
αλυσίδες. «Η τεχνολογία κατέχει το κλειδί 
για μια πιο αποδοτική και βιώσιμη ναυ-
τιλία», τόνισε, σημειώνοντας πως η επό-
μενη χρονιά θα είναι κρίσιμη καθώς θα 
υλοποιηθεί η αναθεωρημένη στρατηγική 
του οργανισμού για τη μείωση των αε-
ρίων θερμοκηπίου (CHG).

Όπως τόνισε ο κ. Λιμ το επόμενο έτος 
θα είναι κρίσιμο, καθώς ο Οργανισμός θα 
υλοποιήσει την αναθεωρημένη του στρα-
τηγική, σημειώνοντας ότι η στρατηγική 
περιλαμβάνει συμφωνημένα επίπεδα φι-
λοδοξίας για μείωση των επιπέδων των 
CHG. «Είμαι πεπεισμένος ότι θα συνε-
χιστεί η πρόοδος σε παγκόσμιο επίπεδο 
αναφορικά με την μείωση των αερίων 

θερμοκηπίου στη ναυτιλία», είπε.
Από την πλευρά της η Ευρωπαία Επί-

τροπος για τις Μεταφορές, Αντίνα Βαλεάν 
είπε πως τα τελευταία χρόνια δεν ήταν εύ-
κολα για την ναυτιλία λόγω των κρίσεων 
της πανδημίας του κορωνϊού αλλά και του 
πολέμου στην Ουκρανία, οι οποίες δημι-
ούργησαν προβλήματα στις παγκόσμιες 
εφοδιαστές αλυσίδες. Σημείωσε επίσης 
πως η ευρωπαϊκή ναυτιλία συνάντησε λι-
γότερη διαταραχή σε σύγκριση με άλλες 
περιοχές, κάτι που δείχνει την ανθεκτικό-
τητα της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

«Δεν πρέπει όμως να εφησυχάζουμε, 
πρέπει να κτίσουμε ένα πιο ανθεκτικό 
ναυτιλιακό τομέα, με λύσεις όπως περισ-
σότερη ψηφιοποίηση», είπε.

Λύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο

O Φίλιππος Φίλης, Πρόεδρος του Συν-
δέσμου Ευρωπαίων Πλοιοκτητών, σχο-
λίασε με τη σειρά του πως η ΕΕ κινείται 
ταχύτερα στοχεύοντας την κλιματική ου-
δετερότητα, υπογραμμίζοντας την σημα-
σία της ανταγωνιστικότητας της ευρωπα-
ϊκής ναυτιλιακής βιομηχανίας.

«Είναι σημαντικό να διατηρήσουμε την 
ανταγωνιστικότητά μας», είπε, ενώ ση-
μείωσε πως υπάρχει κίνδυνος αντιποί-
νων από μια ναυτιλιακή δικαιοδοσία σε 
άλλη, εννοώντας το ενδεχόμενο μια δικαι-
οδοσία να υιοθετήσει αυστηρά κριτήρια, 
ωθώντας μια άλλη δικαιοδοσία να υιοθε-
τήσει ακόμη αυστηρότερες απαιτήσεις.

Τέλος, ο Θέμης Παπαδόπουλος, Αντι-
πρόεδρος του Διεθνούς Ναυτιλιακού 
Επιμελητηρίου εξέφρασε την ελπίδα να 
υπάρξει μια παγκόσμια λύση στο θέμα 
των κανονισμών για την κλιματική αλ-
λαγή, καθώς όπως είπε είναι λιγότερο πι-
θανόν οι κανονισμοί σε μια περιοχή να 
συναντήσουν αντίστοιχους κανονισμούς 
σε μια άλλη.

Πρέπει να αξιοποιήσουμε τον χρόνο 
προκειμένου να έχουμε μια συμφω-
νία στο επίπεδο το ΙΜΟ, δεν είναι εύ-
κολο έργο αλλά πρέπει κάπως να θέσουμε 
στο πλάι τις διαφορές μας και να βρούμε 
κοινό έδαφος υπογράμμισε.

«Η Κύπρος αποτελεί ένα ανταγωνιστικό και σύγχρονο διεθνές ναυτιλιακό κέντρο». Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων,  
ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, κηρύσσοντας τις εργασίες του διεθνούς  
Συνεδρίου «Ναυτιλιακή Κύπρος 2022» που πραγματοποιήθηκε στην Λεμεσό.

«Ναυτιλιακή Κύπρος 2022»: 
Δυνατή ναυτιλία,  
ανεξάρτητη Ευρώπη  
και “πράσινοι” στόχοι
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ΚΝΕ: Συνεργασία για πιο Πράσινη Ναυτιλία

Έ να εξαιρετικά ενδιαφέρον πάνελ με θέμα: “Συνεργασία για μία πιο Πράσινη Ναυτιλία” 
διοργάνωσε το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνε-

δρίου “Ναυτιλιακή Κύπρος 2022”.
Τη συζήτηση συντόνισε ο κ. Julian Bray, αρχισυντάκτης της tradeWinds με ομιλητές 

τους κ. George Wells, Global Head Assets & Structuring της Cargill international SA, τον κ. 
Nikolaus H. Schües, Πρόεδρο (president Designate) του Βαλτικού και Διεθνούς Ναυτιλια-
κού Συμβουλίου (Baltic & international Maritime Council – BiMCo), τον κ. Claes Berglund, 
Τέως Πρόεδρο της Ένωσης Ευρωπαίων Πλοιοκτητών (European Community Shipowners’ 
Associations – ECSA) και τον κ. Dieter rohdenburg, Αντιπρόεδρο του Κυπριακού Ναυτιλι-
ακού Επιμελητηρίου και CEo της intership Navigation.

Ο κ. Nikolaus H. Schües άνοιξε τη συζήτηση με την άποψη ότι το κόστος της απανθρα-
κοποίησης θα πρέπει να διανεμηθεί μεταξύ όλων των φορέων που απαρτίζουν ολόκληρη 
την αλυσίδα εφοδιασμού, κάτι το οποίο υποστήριξε και ο κ. George Wells, σημειώνοντας 
τη σημασία που θα πρέπει να δοθεί στις ανάγκες των καταναλωτών, οι οποίες καθορίζουν 
τη ζήτηση και το κόστος. 

Το πάνελ συζήτησε επίσης την παροχή πράσινων καυσίμων. Ο κ. Dieter rohdenburg 
υπογράμμισε ότι οι ευκαιρίες για παραγωγή πράσινων καυσίμων υπάρχουν και σημείωσε 
ότι η συνεργασία μεταξύ της βιομηχανίας και των ρυθμιστικών οργάνων είναι το κλειδί 
προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπρόσθετα, ο κ. Claes Berglund επεσήμανε την τάση για 
χρήση του LNG ως εναλλακτικού καυσίμου και τον τρόπο με τον οποίο η βιομηχανία μπορεί 
να μάθει από τη διαδικασία εισαγωγής ενός νέου εναλλακτικού καυσίμου

Ο Πρόεδρος 
της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, Νίκος 
Αναστασιάδης κατά τον 
εναρκτήριο χαιρετισμό 
του Συνεδρίου

Ν. Τσάκος: Εύχομαι στην Ουκρανία  
να μην γίνουν τα χειρότερα 

Τ η θέση του για τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις προ-
οπτικές της ναυτιλίας εξέφρασε αποκλειστικά στην 

«ΑΚΤΗ», ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εισηγ-
μένης tsakos Energy Navigation, Νίκος Τσάκος. 

Όπως τόνισε, η ΤΕΝ είναι εταιρεία που δοκιμάζεται στις 
κρίσεις και τα καταφέρνει τόσο από πλευράς αύξησης του 
στόλου, όσο και της κερδοφορίας. Αναφορικά με το πως 
βλέπει την αγορά, μας είπε: “Οι ανάγκες αυτή τη στιγμή 
μεταφοράς αερίου και πετρελαιοειδών είναι τεράστιες. Το 
orderbook είναι μηδαμινό, άρα εξυπακούεται ότι υπάρχει 
μεγάλη ζήτηση για ναυτιλιακές υπηρεσίες”. 

Στην ερώτηση για το πως υποδέχεται η ΤΕΝ την επικρα-
τούσα κατάσταση ανέφερε: “Προτιμούμε πάντα να κερδίζου-
με λιγότερα σε έναν πιο ειρηνικό κόσμο, με μακροχρόνιες 
προοπτικές, παρά σε έναν κόσμο στον οποίο κερδίζουμε, 
λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων”. 

Μιλώντας για την Ουκρανία υπογράμμισε: “Εύχομαι να 
μην γίνονται χειρότερα. Η ναυτιλία θέλει ανοιχτούς ορίζο-
ντες. Δεν θέλουμε να υπάρχουν ούτε εχθροπραξίες, ούτε 
εμπάργκο. Θέλουμε έναν ειρηνικό κόσμο, όπου τα πλοία 
μας θα μπορούν να μεταφέρουν τα προϊόντα προς όφελος 
της ανθρωπότητας. Πάντως φαίνεται, πως η κατάσταση δεν 
θα εξομαλυνθεί σύντομα”.

Το διεθνές 
Συνέδριο 
«Ναυτιλιακή 
Κύπρος 2022», 
προσέλκυσε 
πέραν των 900 
ναυτιλιακών 
παραγόντων από 
όλο τον κόσμο
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Ο 
ημερήσιος ναύλος για ένα 
LNG Carrier έχει ξεπερά-
σει τις 400.000 δολάρια στην 
spot αγορά. Κάτι που μπο-
ρεί να επιβεβαιωθεί και από 

το τελευταίο deal της Maran Gas συμφε-
ρόντων Ομίλου Αγγελικούση, με τη ναύ-
λωση στη Shell του LNG carrier “JOHN. 
A. ANGELICOUSSIS”, χωρητικότητας 
174.000 cbm, για μεταφορά αμερικανικού 
LNG, με τα ημερήσια ναύλα να ανέρχο-
νται στα 400.000 δολάρια. Μάλιστα ανα-
λυτές προβλέπουν ότι τα ημερήσια έσοδα 
μπορεί να αγγίξουν το ένα εκατομμύρια 
δολάρια, ενώ οι παραγγελίες για ναυπή-
γηση πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου 
φυσικού αερίου αναμένεται να αυξηθούν 
σε σημαντικό βαθμό μέχρι το τέλος του 
2022.

Αυξάνεται ο παγκόσμιος 
στόλος

Πιο συγκεκριμένα, αναλυτές εκτιμούν 
πως ο παγκόσμιος στόλος των LNG θα 
πρέπει να αυξηθεί πέραν του προγραμ-
ματισμού, σημειώνοντας παράλληλα πως 
«βλέπουν» αύξηση κατά ένα τρίτο μέσα 
την επόμενη τετραετία για τον παγκόσμιο 
στόλο των LNG. 

Σύμφωνα με τον οίκο δεδομένων 
VesselsValue, στο εννεάμηνο του 2022 
τοποθετήθηκαν παραγγελίες συνολικά για 
155 gas carriers (LNG-LPG), αξίας 26,7 
δισ. δολαρίων. Η μεγάλη πλειονότητα αυ-
τών είναι LNG carriers. Αυτή είναι και η 
καλύτερη επίδοση ιστορικά για ναυπηγή-
σεις πλοίων αυτού του τύπου.

Μάλιστα, μιλώντας πρόσφατα σε συ-
νέδριο της Capital Link, ο CFO της Cool 
Company, John Boots, τόνισε ότι ο στό-
λος των LNG carriers πρέπει να διπλασια-
στεί. Παράλληλα, η βρετανική ναυλομεσι-
τική Clarksons εκτιμά ότι θα χρειαστούν 
400-600 πρόσθετα πλοία μέχρι το 2030. 

Σύμφωνα με ανάλυση της ανεξάρτητης 
εταιρείας υπηρεσιών για τα εμπορεύματα 
ICIS, αυτήν τη στιγμή υπάρχουν περισ-
σότερα από 650 LNG carriers στις πα-
γκόσμιες θάλασσες. Μέχρι την περίοδο 
2026-2027 θα μπουν στο νερό ακόμη 229 
πλοία, όπερ σημαίνει ότι το μέγεθος του 
στόλου θα διογκωθεί κατά ένα τρίτο. Συ-
νεπώς, με βάση και τις παραπάνω αναλύ-
σεις, οι παραγγελίες για νέα πλοία πρέπει 
να επιταχυνθούν άμεσα.

Οι προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν τα ναυπηγεία

Ωστόσο, τα ναυπηγεία που τα κατα-
σκευάζουν αντιμετωπίζουν δύο σημαντι-
κές προκλήσεις: Η πρώτη είναι η έλλειψη 
διαθέσιμου ναυπηγικού χώρου. Τα βα-
σικά νοτιοκορεατικά ναυπηγεία, τα οποία 
ειδικεύονται και στα LNG carriers, έχουν 
ένα ανεκτέλεστο περίπου 200 πλοίων και 
ήδη ορισμένα από αυτά είναι «sold out» 
μέχρι τουλάχιστον το 2027, όπως αναφέ-
ρεται στην ανάλυση της ICIS.

Την ίδια ώρα, η εκρηκτική αύξηση των 
πρώτων υλών ωθεί σε επίπεδα ρεκόρ τις 
τιμές ναυπήγησης. Μάλιστα, ναυπηγεία 
στη Νότια Κορέα αντιμετωπίζουν εσχά-
τως προβλήματα ελλείψεων σε βασικά συ-
στατικά λόγω απεργιών σε εργοστάσια 
χάλυβα και υποχρεώνονται να εισάγουν, 
γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο 
το κόστος.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι 
το νοτιοκορεατικό ναυπηγείο Daewoo 
Shipbuilding & Marine Engineering 
(DSME), το οποίο τις προηγούμενες ημέ-
ρες ανακοίνωσε παραγγελία για δύο LNG 
carriers, χωρητικότητας 200.000 κ.μ. έκα-
στο. Κάθε πλοίο φέρεται να κόστισε περί-
που 250 εκατ. δολάρια. Αυτό το ποσό εί-
ναι, σύμφωνα με το DSME, το υψηλότερο 
που έχει εξασφαλίσει ποτέ γιάρδα από 
τη Νότια Κορέα για την κατασκευή ενός 
πλοίου μεταφοράς LNG.

«Κερδισμένοι» οι Έλληνες

Συνεπώς, με την Ευρώπη να έχει ήδη 
στραφεί, κυρίως προς τις ΗΠΑ και δευ-
τερευόντως στη Μέση Ανατολή για την 
αντικατάσταση του ρωσικού φυσικού αε-
ρίου, κάτι που σημαίνει μια απροσδόκητη 
αύξηση τονο-μιλίων και μια αύξηση της 
ζήτησης των πλοίων μεταφοράς LNG, με-
γάλοι κερδισμένοι πρόκειται να είναι οι 
Έλληνες πλοιοκτήτες οι οποίοι πρωταγω-
νιστούν και σε αυτόν τον κλάδο της ναυ-
τιλίας.

Σύμφωνα με τον ναυλομεσιτικό οίκο 
Intermodal, οι Έλληνες «παίκτες» κατα-
λαμβάνουν την πρώτη θέση στην αγορά 
μεταφοράς με 133 LNG Carrier, τους Ιά-
πωνες να βρίσκονται στη δεύτερη θέση 
της κατάταξης με 124 LGN carriers, ενώ 
ακολουθούν οι Κορεάτες με 49 πλοία και 
το Κατάρ με 45.

Ως εκ τούτου, οι Έλληνες πλοιοκτή-
τες που διαθέτουν στον στόλο τους LNG 
carriers, μεταξύ αυτών η GasLog Partners 
του Π. Λιβανού, η Dynagas του Γ. Προ-
κοπίου, η Capital Gas του Β. Μαρινάκη, 
η TMS Cardiff Gas του Γ. Οικονόμου, η 
Thenamaris του Ν. Μαρτίνου, η Alpha 
Gas της Α. Αγγελικούση, η Minerva Gas 
του Α. Μαρτίνου και η Tsakos Energy 
Navigation του Ν. Τσάκου, αναμένεται 
να καρπωθούν σημαντικά κέρδη από την 
εκτίναξη των ναύλων στην εν λόγω αγορά.

Η προσπάθεια της Ευρώπης να απεξαρτοποιηθεί ενεργειακά από τη Ρωσία, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις  
αναφορικά με τις εκρήξεις στους αγωγούς Nord Stream 1 και 2, οι οποίες προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές  
στους αγωγούς, έχουν άμεσο αντίκτυπο στη ναυτιλία.

Η χρυσή εποχή των LNG Carriers
«Κερδισμένοι» οι Έλληνες
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Αυξημένα κέρδη για την Imperial 
Petroleum του Χ. Βαφειά

Συνεχίζει την ανοδική της πορεία η imperial petroleum, η spin off 
εταιρεία της Stealth Gas, συμφερόντων Χάρη Βαφειά.

Ειδικότερα, η ναυτιλιακή ανακοίνωσε για γ΄ τρίμηνο του έτους αύ-
ξηση τζίρου κατά 31,3 εκατομμυρίων δολαρίων ή 277%, σε σχέση με 
το δεύτερο τρίμηνο του 2022, ενώ τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν σε 
σύγκριση με το β’ τρίμηνο του 2022 σε ποσοστό του 15.400% στα 15,5 
εκατ.δολάρια.

Παράλληλα, τα EBitDA ανήλθαν στα 18,7 εκατ. δολάρια, σημειώ-
νοντας αύξηση 15,7 εκατ. δολαρίων ή 523% από το δεύτερο τρίμηνο 
του ίδιου έτους. Τα μετρητά και οι προθεσμιακές καταθέσεις ανήλ-
θαν σε 92,4 εκατ. δολάρια στις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, τα έσοδα 
της εταιρείας ανήλθαν στα 59.1 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 
κατά 341%, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα περσινά έσοδα 13.4 εκατ. 
δολάρια. Τέλος, η εταιρεία είχε καθαρά έσοδα στο εννεάμηνο που 
έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, συνολικού ύψους 15.8 εκατ. δολα-
ρίων, έναντι καθαρής ζημίας 2.2 εκατ. δολαρίων.

Παράλληλα, η ναυτιλιακή παρέλαβε το δεύτερο dry bulk handysize 
“Eco Anfelbay” στις 19 Οκτωβρίου 2022.

«Η άνευ προηγουμένου αύξηση της κερδοφορίας αυτό το τρίμηνο 
είναι μια ισχυρή απόδειξη ότι η στρατηγική της εταιρείας μας αποδί-
δει», ανέφερε, σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα ο διευθύ-
νων σύμβουλος της εταιρείας, Χάρης Βαφειάς.

ως αποτέλεσμα της απόκτησης έξι πλοίων σε διάστημα δέκα μη-
νών, δημιουργήσαμε καθαρό εισόδημα 15,5 εκατ. δολάρια σε ένα 
μόνο τρίμηνο, το οποίο είναι 15.400% υψηλότερο από τα κέρδη μας 
το β’ τρίμηνο του 2022 και ισοδυναμεί με το 23% του σημερινής κε-
φαλαιοποίησης της αγοράς», πρόσθεσε.

Αυξημένα κέρδη 
για την Safe Bulkers 

Έσοδα ύψους 93,7 εκατ. δολαρίων ανακοίνωσε για το τρίμηνο του 
έτους, η Safe Bulkers, συμφερόντων Πόλυ Β. Χατζηιωάννου. Πα-
ράλληλα, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας ανήλθαν στα 48,8 εκατ. δο-
λάρια, έναντι των περσινών 50,7 εκατ, δολαρίων. 

Όσον αφορά το εννεάμηνο, η ναυτιλιακή γνωστοποίησε ότι τα κα-
θαρά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 263,1 εκατ. δολάρια, έναντι των 
περσινών 236,6 εκατ. δολαρίων και τα καθαρά κέρδη διαμορφώθη-
καν στα 137,7 εκατ. έναντι 109,1 που ήταν στο 9μηνο του 2021. 

Ο στόλος της εταιρείας αυξήθηκε στα 44 πλοία έναντι 39 πέρσι.

Πώληση του 
τελευταίου panamax 
της Thenamaris
Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, η 
Thenamaris – συμφερόντων Ν. Μαρτίνου 
– προχώρησε στην πώληση του τελευταίου 
panamax του στόλου της. Συγκεκριμένα, η 
ναυτιλιακή εταιρεία πούλησε το χωρη-
τικότητας 75,600 dwt bulker “Seawind”, 
κατασκευής 2006, έναντι 15 εκατ. 
δολαρίων.

Ένα ακόμη VLCC  
στον στόλο της Latsco 
Marine Management
Η Latsco Marine Management, συμφερό-
ντων Πάρη Κασιδόκωστα – Λάτση, ανακοί-
νωσε την παραλαβή ενός νεότευκτου VLCC 
(300.000 dwt) το οποίο ονομάστηκε “Hellas 
Paliros”. Το δεξαμενόπλοιο ναυπηγήθηκε 
από τη Hyundai Heavy Industries και είναι 
το τέταρτο πλοίο VLCC που παραλαμβάνει 
η ναυτιλιακή εφέτος. 

Oceangold Tankers: 
Εισέρχεται στα LPG
Στην αγορά των LPG εισέρχεται η 
Oceangold Tankers, συμφερόντων 
οικογένειας Δράγνη, με την προσθήκη του 
πρώτου της LPG Carrier.
Η ναυτιλιακή προχώρησε στην απόκτηση 
του “Pointis”, μεταφορικής ικανότητας 
84.000 κυβικών μέτρων και κατασκευής 
του 2016.
Πρόκειται για το 16ο πλοίο στον στόλο της 
Oceangold Tankers, ο οποίος αποτελείται 
πλέον από 9 chemical/ oil tankers, 6 
product tankers και ένα LPG.

Diana Shipping: 
Παρέλαβε το bulk 
carrier “Phoenix”
Θυγατρική της Diana Shipping ανακοί-
νωσε την παραλαβή του Ultramax πλοίου 
μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου, “m/v 
DSI Phoenix” (2017/dwt 60.456 /πρώην 
STH Chiba). Το πλοίο είναι ένα από τα 
εννέα σύγχρονα πλοία χύδην ξηρού φορ-
τίου Ultramax που η εταιρεία αγόρασε 
με σχετική συμφωνία τον Αύγουστο του 
2022. Επιπρόσθετα, η Diana αναμένει την 
παραλαβή 6 πλοίων ξηρού χύδην φορτίου 
Ultramax το τέταρτο τρίμηνο του 2022. 

Performance Ship-
ping: Έσοδα 22 εκατ. 
δολ. από ναύλωση
H Performance Shipping προχώρησε 
(μέσω θυγατρικής εταιρείας) στην 
σύναψη συμβολαίου χρονοναύλωσης 
με την ST Shipping & Transport Pte 
Ltd - μια εταιρεία της Glencore - για το 
πλοίο “M/T Phoenix Beacon”. Η εταιρεία 
είχε ανακοινώσει προηγουμένως την 
απόκτηση του πλοίου, που θα μετονο-
μαστεί σε “M/T P. Monterey”. Ο ναύλος 
ανέρχεται σε 32.000 δολάρια ανά ημέρα 
για περίοδο είκοσι τεσσάρων μηνών και 
θα ξεκινήσει μετά την παράδοση του 
πλοίου στην εταιρεία τον Δεκέμβριο. 
Η ναύλωση του πλοίου αναμένεται να 
εισφέρει στα ταμεία της εταιρείας περί τα 
22 εκατομμύρια δολάρια στην ελάχιστη 
διάρκεια της ναύλωσης.

Costamare: Έσοδα 
290 εκατ. και κέρδη 
107 εκατ. δολ. στο Q3
Η Costamare - συμφερόντων Κωνστα-
ντακόπουλου – κατέγραψε έσοδα 290 
εκατ. δολαρίων κατά το τρίτο τρίμηνο του 
2022, ενώ το καθαρό εισόδημα ανήλθε 
σε 107 εκατ., έναντι 216 εκατ. δολαρίων 
και 82 εκατ. δολαρίων αντίστοιχα, την 
περσινή περίοδο. H ρευστότητα στο τρίτο 
τρίμηνο διαμορφώθηκε στα 897,3 εκατ. 
δολάρια, έναντι 557,8 εκατ. δολαρίων που 
ήταν το τρίτο τρίμηνο του 2021. Τέλος, 
η Costamare εξασφάλισε τη ναύλωση 
11 containership με κορυφαία εταιρεία 
τακτικών γραμμών. 

Παραλαβή ενός LNG 
από τη Minerva
Η Minerva παρέλαβε από τη Samsung 
Heavy Industries ένα πλοίο μεταφοράς 
υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) με 
το όνομα “Minerva Amorgos”. Το πλοίο, 
που έχει χωρητικότητα 174.000 κυβικών 
μέτρων, φέρει τη σημαία της Μάλτας και 
έχει κλάση από το Αμερικάνικο Γραφείο 
Ναυτιλίας (ABS).

Danaos: Ισχυρά οικονομικά 
αποτελέσματα & συμφωνίες

Η Danaos Corporation - συμφερόντων γ. Κούστα - κατέγραψε 
σημαντική αύξηση λειτουργικών εσόδων κατά το τρίτο τρίμηνο του 
2022. Συγκεκριμένα, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 
176,9  εκατ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο που έληξε στο τέλος Σεπτεμ-
βρίου 2022 έναντι 109,5 εκατ. δολαρίων το αντίστοιχο τρίμηνο του 
2021. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 66,8 εκατ. δολάρια το τρίτο τρί-
μηνο του 2022 έναντι 217,2 εκατ. δολαρίων το περσινό τρίτο τρίμηνο. 
Στα κέρδη περιλαμβάνονται ζημιές από την επένδυση της Danaos 
στην εταιρεία ZiM, ύψους 84 εκατ. δολαρίων. Τα λειτουργικά έσοδα 
αυξήθηκαν κατά 32,7% και ανήλθαν στα 260 εκατ. δολάρια το τρίτο 
τρίμηνο του 2022 έναντι 195,9 εκατ. δολάρια την αντίστοιχη περυσινή 
περίοδο.

Εξάλλου, η Danaos ήρθε σε κατ’ αρχήν συμφωνία με Citi και 
Alpha Bank για την αναχρηματοδότηση τρέχουσας διευκόλυνσης 
437,75 εκατομμυρίων δολαρίων και οι συναλλαγές αναμένεται να 
ολοκληρωθούν εντός του 4ου τριμήνου του 2022. «Έχουμε νέες 
συμφωνίες με τις τράπεζες που συνεργαζόμαστε για επέκταση των 
υφιστάμενων τραπεζικών δανειακών διευκολύνσεων μέχρι το 2027. 
Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε σημαντικές κεφαλαιακές απαιτήσεις ή 
αναχρηματοδοτήσεις μέχρι τότε και έχουμε την απαραίτητη ευελιξία 
για να ακολουθήσουμε τη στρατηγική μας για ανάπτυξη, επαναγορές 
μετοχών και εξαγορές. Μάλιστα, το καθαρό χρέος μας θα είναι πολύ 
κοντά στο μηδέν μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, γεγονός που 
προστατεύει την Danaos από την πρόσφατη δραματική αύξηση των 
επιτοκίων», δήλωσε ο κ. Κούστας.

Εκτίναξη κερδών κατά 393% για  
την Capital Product Partners 

 Εκτίναξη κερδών κατά 393% ανακοίνωσε για το τρίτο τρίμηνο του 
2022, η Capital product partners συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη. 

Ειδικότερα, η ναυτιλιακή γνωστοποίησε καθαρά κέρδη ύψους 
58,7 εκατ. δολαρίων, έναντι των περσινών 11,9 εκατ. δολαρίων, κατα-
γράφοντας άνοδο 393%, με τα κέρδη ανά μετοχή να διαμορφώνονται 
στα 2,9 δολάρια. 

Σημαντικό ρόλο στην αύξηση των κερδών διαδραμάτισε η πώληση 
δύο πλοίων της Capital product partners, των M/V Archimidis και 
M/V Agamemnon, έναντι αθροιστικά $47,3 εκατ. 

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να βλέπουμε τη συνεχιζόμενη 
ισχυρή οικονομική απόδοση της εταιρείας κατά το τρίτο τρίμηνο του 
2022 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, καθοδηγούμενη από 
μια σειρά βασικών στρατηγικών εμπορικών και χρηματοοικονομι-
κών αποφάσεων», ανέφερε σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέ-
σματα ο Διευθύνων Σύμβουλος της Capital product partners, Τζέρυ 
Καλογηράτος. 

«Συνεχίζοντας το πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου μας, παρα-
λάβαμε τους τελευταίους 12 μήνες τέσσερα καινούργια LNG carriers 
και ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χωρητικότητας 
13.312 teu, ενώ συμφωνήσαμε να αποκτήσουμε ένα ακόμη LNG 
carrier και άλλα δύο containerships  χωρητικότητας 13.278 teu, τα 
οποία συνοδεύονται από μακροπρόθεσμες συμφωνίες ναυλώσεις. 

Αντίστοιχα, πουλήσαμε τέσσερα παλαιότερα πλοία μεταφοράς 
εμπορευματοκιβωτίων εκμεταλλευόμενοι τις ιστορικά υψηλές τιμές 
των περιουσιακών στοιχείων. ως αποτέλεσμα, ο σταθμισμένος μέ-
σος όρος ηλικίας του στόλου μας είναι 6,3 έτη και η εναπομένουσα 
διάρκεια ναύλωσης είναι 7 χρόνια με συμβατικό ανεκτέλεστο έσοδο 
περίπου 1,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων», πρόσθεσε. 

United Maritime: Πώληση 2 
δεξαμενόπλοιων με κέρδος  
άνω του 50% επί της αξίας κτήσης

tην πώληση δύο δεξαμενόπλοιων μεταφοράς πετρελαίου, έναντι 
62,3 εκατ. δολαρίων, με κέρδος άνω του 150% από την αρχική τιμή 
κτήσης τους ανακοίνωσε η united Maritime Corporation.

Συγκεκριμένα πρόκειται για το M/V Bluesea και το M/V parosea, 
χωρητικότητας 114,000 dwt τόνων έκαστο, στην προνομιακή τιμή 
πώλησης των $62,3 εκατ.δολαρίων. Η παράδοση στους νέους ιδιο-
κτήτες τους αναμένεται εντός του τέταρτου τριμήνου του 2022.

Επίσης, η Εταιρεία παρέλαβε τα δύο εναπομείναντα Lr2 δεξαμε-
νόπλοια. Το πρώτο product τάνκερ μετονομάστηκε M/t Minoansea 
και έχει χωρητικότητα 109,000 dwt τόνων και το δεύτερο M/t 
Epanastasea με χωρητικότητα 109,600 dwt τόνων. Ναυπηγήθηκαν 
και τα δύο το 2008 στην Κίνα.

Contships: Ανανεώνει τον στόλο της 
με τέσσερα containerships

Στην εξαγορά τεσσάρων feeder containerships φέρεται να προ-
χώρησε η Contships Management, συμφερόντων Νικόλα Πατέρα.

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, η ναυτιλιακή απόκτησε πρόσφατα 
από την Lomar Shipping, συμφερόντων γιώργου λογοθέτη, τα χω-
ρητικότητας 1,100 teu “taipei trader” (2014), “tokyo trader” (2014), 
“trinidad trader” (2015) και “toronto trader” (2016). Τα εν λόγω 
πλοία, βρίσκονται σε συμφωνίες ναύλωσης. Παραπάνω λεπτομέρει-
ες του deal δεν έγιναν γνωστές.

Σημειώνεται πως η Contships προχωρά σε κινήσεις ανανέωσης 
του στόλου της, αποκτώντας πλοία νεότερης ηλικίας, ενώ παράλλη-
λα πουλά τα μεγαλύτερα «ηλικιακά».

Παράλληλα, η Lomar είναι ιδιαίτερα δραστήρια στην πώληση πλοί-
ων τα τελευταία τρία χρόνια, καθώς, όπως σημειώνει η Alphaliner, 
από τον Ιανουάριο του 2020 έχει προχωρήσει σε πώληση 29 πλοίων

Capital Ship Management: 
Παραλαβή δεύτερου  
ammonia-ready VLCC 

Η Capital Ship Management παρέλαβε το δεξαμενόπλοιο μετα-
φοράς αργού πετρελαίου M/t “Alterego” (300.000 dwt), το δεύτερο 
από τα δύο αδελφά πλοία έτοιμα για αμμωνία και LNG που παρα-
δόθηκαν το 2022. Το VLCC οικολογικού τύπου αργού πετρελαίου, 
εξοπλισμένο με scrubber, κατασκευάστηκε από τη Hyundai Samho 
Heavy industries. Το πρώτο δεξαμενόπλοιο από τη σειρά M/t Amore 
Mio παραδόθηκε πριν από δύο μήνες.

Στα 12 πλοία το ναυπηγικό 
πρόγραμμα της Μaran Gas

Η ναυτιλιακή προχώρησε σε παραγγελία ενός LNG Carrier στο 
ναυπηγείο Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. Ίδιες πη-
γές σημειώνουν πως πρόκειται για πλοίο μεταφορικής ικανότητας 
174.000 κυβικών μέτρων, με το συνολικό κόστος να ανέρχεται πε-
ρίπου στα 250 εκατ. δολάρια. Η εταιρεία Maran Gas Maritime, μία 
από τις τρεις βασικές εταιρείες της Μαρίας Αγγελικούση διαθέτει 
σήμερα 45 πλοία LNG, ενώ αν επιβεβαιωθεί η συγκεκριμένη παραγ-
γελία, θα ναυπηγεί 12 πλοία, όλα υπό ελληνική σημαία με το πρώτο 
να είναι προγραμματισμένο να παραδοθεί τον Αύγουστο του 2023.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της ναυτιλιακής, η συνολική 
χωρητικότητα του στόλου της φτάνει τα 9,452,474 dwt, ενώ υπό ναυ-
πήγηση χωρητικότητα είναι 1,914,000 dwt.

Σημειώνεται πως η οικογένεια Αγγελικούση είναι από τους μεγα-
λύτερους πελάτες του ναυπηγείου DSME, πραγματοποιώντας πάνω 
από 200 παραγγελίες πλοίων τα τελευταία 30 χρόνια.

Navios Partners: Έσοδα 839,7 
εκατ. δολάρια στο 9μηνο

Έσοδα 322,4 εκατ. δολάρια για το τρίτο τρίμηνο του έτους και 839,7 
εκατ. δολάρια για το εννεάμηνο ανακοίνωσε η Navios partners, 
συμφερόντων Αγγελικής Φράγκου.  Παράλληλα, τα καθαρά έσοδα 
της εταιρείας ανήλθαν σε 257,2 εκατ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 
2022 και στα 461 εκατ. δολάρια στο εννεάμηνο. 

Η ναυτιλιακή γνωστοποίησε πως προχώρησε στην απόκτηση τρι-
ών νεότευκτων και ενός μεταχειρισμένου πλοίου έναντι 220,7 εκατ. 
δολαρίων, ενώ παράλληλα προχώρησε στην πώληση έξι πλοίων της 
έναντι 272 εκατ. δολαρίων.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τα αποτελέσμα-
τά μας για το τρίτο τρίμηνο του 2022, κατά το οποίο καταγράψαμε 
έσοδα 322,4 εκατομμυρίων δολαρίων, καθαρά κέρδη 257,2 εκατομ-
μυρίων δολαρίων και καθαρά κέρδη ανά μονάδα 8,36 δολαρίων», 
ανέφερε, σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας η 
πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Navios partners, Αγγε-
λική Φράγκου, προσθέτοντας: 

«Χρησιμοποιήσαμε τη δύναμη του ισολογισμού μας για να εισέλ-
θουμε στην κατηγορία των δεξαμενόπλοιων Aframax, εκ των οποίων 
τέσσερα από τα έξι δεξαμενόπλοια που έχουμε παραγγείλει έχουν 
μακροχρόνιες ναυλώσεις. ως αποτέλεσμα των προσπαθειών μας, το 
τρέχον νεκρό σημείο μας ανά ανοικτή ημέρα για το 2023 είναι λίγο 
λιγότερο από 6.000 δολάρια».
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Η 
αγορά του ξηρού φορτίου, τον 
μήνα που μας πέρασε, έδειξε 
σημάδια σταθεροποίησης σε 
ότι αφορά τα ναύλα με αποτέ-
λεσμα να μειωθεί και η πλή-

ρως συντηρητική προσέγγιση των πλοιο-
κτητών στο κομμάτι των αγοραπωλησιών. 

Οι Έλληνες πλοιοκτήτες άρχισαν ξανά 
να επενδύουν, εκμεταλλευόμενοι την 
σχετική μείωση των τιμών, ενώ ενδια-
φέρον προκάλεσε η αυξημένη κινητικό-
τητα που παρατηρείται στον κλάδο των 
Post Panamax το τελευταίο διάστημα, 
έναν τύπο πλοίου που απουσίαζε από τα 
reports των αγοραπωλησιών για αρκετό 
καιρό.

Ενδεικτικά, πελάτες της εταιρείας 
Holger Navigation πουλήσαν το Capezize 
“Agia Trias” (2001, Sasebo, Ιαπωνία, SS/
DD 01/2023) προς 15.5 εκατ. δολάρια. Πε-
λάτες της εταιρείας Navitas πουλήσαν το 
Capezize “Cougar” (2002, Mitsui, Ιαπω-
νία, SS/DD 04/2023) προς 14.2 εκατ. δο-
λάρια. Πελάτες της εταιρείας Goldenport 
πουλήσαν το εξοπλισμένο με σύστημα 
BWTS Tier II Post-Panamax “D Skalkeas” 
(2011, YZJ, Κίνα, SS 05/2026 DD 08/2024) 
προς 18.7 εκατ. δολάρια. Πελάτες της 
εταιρείας Evalend αγόρασαν το εξοπλι-
σμένο με σύστημα BWTS Post-Panamax 
“Jin Lang” (2010, YZJ, Κίνα, SS 04/2025 
DD 04/2023) και το εξοπλισμένο με σύ-
στημα BWTS Post-Panamax “Jin Mei” 
(2010, YZJ, Κίνα, SS 03/2025 DD 04/2023) 
προς 34.5 εκατ. δολάρια enbloc. Επί-
σης, αγόρασαν το εξοπλισμένο με σύ-
στημα BWTS Tier II, Boxed Handysize 
“Lodestar Pacific” (2015, Shin Kochi, Ια-
πωνία, SS 03/2025 DD 06/2023) προς 
19.8 εκατ. δολάρια. Πελάτες της εται-
ρείας Alassia πούλησαν το εξοπλισμένο 
με σύστημα BWTS Kamsarmax “Cymona 
Gemini” (2006, Tsuneishi, Ιαπωνία, SS 
06/2026 DD 10/2024) προς 15.85 εκατ. 
δολάρια. Πελάτες της εταιρείας Neda αγό-
ρασαν το εξοπλισμένο με σύστημα BWTS 
ECO Kamsarmax “Nord Gemini” (2017, 
Tsuneishi Cebu, Φιλιππίνες, SS 02/2027 
DD 02/2025) προς 30.65 εκατ. δολάρια. 
Πελάτες της εταιρείας Newport αγόρα-
σαν το εξοπλισμένο με σύστημα BWTS 
ECO Kamsarmax “Bulk Holland” (2017, 
Tsuneishi Cebu, Φιλιππίνες, SS 04/2027 
DD 06/2025) προς 29.8 εκατ. δολάρια. 

Σε Έλληνες φέρεται να κατέληξε το 
εξοπλισμένο με σύστημα BWTS ECO 
Kamsarmax “Nord Corona” (2019, 
Hantong, Κίνα, SS 09/2024 DD 09/2022) 

προς 29.5 εκατ. δολάρια, το εξοπλισμένο 
με σύστημα BWTS Panamax “Bellatrix” 
(2006, Oshima, Ιαπωνία, SS 02/2026 DD 
08/2024) προς 13.5 εκατ. δολάρια, το εξο-
πλισμένο με σύστημα BWTS Supramax 
“Senorita” (2008, Tsuneishi Cebu, Φι-
λιππίνες, SS/DD 03/2023) προς 15.5 
εκατ. δολάρια και το εξοπλισμένο με σύ-
στημα BWTS Tier II, Boxed Handysize 
“Ansac Christine Nancy” (2013, Kanda, 
Ιαπωνία, SS 09/2025 DD 08/2023) προς 
17 εκατ. δολάρια. Πελάτες της εταιρείας 
Meadway Shipping πουλήσαν το εξο-
πλισμένο με σύστημα BWTS Tier II 
Kamsarmax “Fiorela” (2011, Hyundai 
Samho, Κορέα, SS 11/2026 DD 01/2025) 
προς 21.5 εκατ. δολάρια. Πελάτες της εται-
ρείας Navios πουλήσαν το Panamax “ 
Navios Symmetry” (2006, Hudong, Κίνα, 
SS 06/2026 DD 03/2024) προς 12 εκατ. 
δολάρια και το εξοπλισμένο με σύστημα 
BWTS Supramax “Navios Ulysses” 
(2007, Oshima, Ιαπωνία, SS 01/2027 DD 
03/2025) προς 14.2 εκατ. δολάρια. Πελά-
τες της εταιρείας Apollonia Lines που-
λήσαν το Panamax “Blue Chip” (2007, 
Imabari, Ιαπωνία, SS/DD 11/2022) προς 
15 εκατ. δολάρια. Πελάτες της εταιρείας 
Thenamaris πουλήσαν το εξοπλισμένο 
με σύστημα BWTS Panamax “Seawind” 
(2006, Sanoyas, Ιαπωνία, SS 05/2026 DD 
09/2024) προς 15 εκατ. δολάρια. 

Πελάτες της εταιρείας Spring Marine 
αγόρασαν το εξοπλισμένο με σύστημα 
BWTS & Scrubber Ultramax “Nord 
Yucatan” (2019, Nantong Xiangyu, Κίνα, 
SS 10/2024 DD 10/2022) προς 28.4 εκατ. 

δολάρια. Σε Έλληνες φέρεται να κατέ-
ληξε το εξοπλισμένο με σύστημα BWTS 
Ultramax “Van Star” (2011, Shin Kasado, 
Ιαπωνία, SS 12/2025 DD 12/2023) προς 
21.6 εκατ. δολάρια και το εξοπλισμένο με 
σύστημα BWTS Handysize “Himawari 
K” (2015, Imabari, Ιαπωνία, SS 01/2025 
DD 03/2023) προς 21.5 εκατ. δολάρια. 
Πελάτες της εταιρείας Diligent πουλή-
σαν το εξοπλισμένο με σύστημα BWTS 
Supramax “Epic” (2009, Mitsui, Ιαπω-
νία, SS 01/2027 DD 04/2025) προς 18 
εκατ. δολάρια. Πελάτες της εταιρείας 
AM Nomikos πουλήσαν το εξοπλισμένο 
με σύστημα BWTS Supramax “Azzura” 
(2009, Mitsui, Ιαπωνία, SS/DD 06/2024) 
προς 18 εκατ. δολάρια. Πελάτες της εται-
ρείας Eurobulk πουλήσαν το εξοπλισμένο 
με σύστημα BWTS Tier II Supramax 
“Corinthian Emerald” (2012, STX, Κορέα, 
SS 05/2027 DD 05/2025) προς 20.5 εκατ. 
δολάρια. Πελάτες της εταιρείας Dalex που-
λήσαν το εξοπλισμένο με σύστημα BWTS 
Handysize “Grikos” (2006, Shikoku, Ια-
πωνία, SS 06/2026 DD 09/2024) προς 
12.5 εκατ. δολάρια.

Δεξαμενόπλοια

Η αγορά των δεξαμενόπλοιων συνε-
χίζει σε ανοδικούς ρυθμούς, αλλά και να 
επηρεάζεται θετικά από την ενεργειακή 
αποσταθεροποίηση που παρατηρείται 
στην Ευρώπη. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες 
ήταν και τον περασμένο μήνα ιδιαίτερα 
δραστήριοι ακολουθώντας την γενική ει-
κόνα της αγοράς. Παρόλα αυτά, υπάρχουν 
ήδη επιφυλάξεις σε σχέση με τις πολύ αυ-
ξημένες τιμές των πλοίων στην αγορά με 
αποτέλεσμα, ίσως στο επόμενο διάστημα, 
να καταγράφονται πωλήσεις και όχι αγο-
ρές από τους Έλληνες πλοιοκτήτες.

Συγκεκριμένα: 
Πελάτες της εταιρείας Maran Tankers 

πουλήσαν το εξοπλισμένο με σύστημα 
Scrubber VLCC “Maran Aquarius” (2005, 
Daewoo, Κορέα, SS 09/2025 DD 10/2023) 
προς 50 εκατ. δολάρια. Πελάτες της εται-
ρείας Hellenic Tankers πουλήσαν το 
εξοπλισμένο με σύστημα BWTS VLCC 
“Princess Mary” (2004, Mitsubishi, Ια-
πωνία, SS 01/2027 DD passed), το VLCC 
“Princess Alexia” (2004, Mitsubishi, Ια-
πωνία, SS 10/2024 DD 01/2023) και το 
εξοπλισμένο με σύστημα BWTS VLCC 
“City of Tokyo” (2004, Universal, Ιαπω-
νία, SS 03/2024 DD passed) προς 150 
εκατ. δολάρια enbloc. Σε Έλληνες φέρεται 
να κατέληξε το εξοπλισμένο με σύστημα 

BWTS Suezmax “Vinga” (2012, Samsung, 
Κορέα, SS/DD 11/2022) προς 42 εκατ. δο-
λάρια. Πελάτες της εταιρείας Thenamaris 
πουλήσαν το Aframax “Seagrace” (2004, 
HHI, Κορέα, SS/DD 07/2024) προς 23.5 
εκατ. δολάρια, το εξοπλισμένο με σύστημα 
BWTS Mr2 “Seabright” (2006, STX, Κο-
ρέα, SS 11/2026 DD 12/2024) προς 18 
εκατ. δολάρια και το Mr1 “Seamercury” 
(2003, HMD, Κορέα, SS/DD 06/2023) 
προς 11 εκατ. δολάρια.

Πελάτες της εταιρείας Phoenix Energy 
πουλήσαν το εξοπλισμένο με σύστημα 
BWTS Aframax “Phoenix Beacon” (2011, 
HHI, Κορέα, SS 09/2026 DD 08/2024) 
προς 35 εκατ. δολάρια σε πελάτες της 
εταιρείας Performance Shipping. Πελά-
τες της εταιρείας Prime Tankers πουλή-
σαν το Ice Classed Lr1 “Polar Unicorn” 
(2008, Onomichi, Ιαπωνία, SS/DD 
01/2023) προς 22.8 εκατ. δολάρια και το 
Mr2 “Starman” (2008, Shin Kurushima, 
Ιαπωνία, SS 12/2025 DD 02/2023) προς 
20.5 εκατ. δολάρια. Πελάτες της εται-
ρείας Minerva Marine πουλήσαν το Mr2 
“Surfer Rosa” (2004, HMD, Κορέα, SS/
DD 02/2024) προς 16 εκατ. δολάρια. Πε-
λάτες της εταιρείας Golden Energy που-
λήσαν το Mr2 “Energy Progress” (2008, 
Sungdong, Κορέα, SS/DD 07/2023) και το 
Mr2 “Energy Puma” (2008, Sungdong, 
Κορέα, SS/DD 11/2023). Πελάτες της εται-
ρείας United Overseas αγόρασαν το εξο-
πλισμένο με σύστημα BWTS Mr2 “Dee4 
Fig” (2011, Onomichi, Ιαπωνία, SS 
06/2026 DD 05/2024) προς 26.5 εκατ. δο-
λάρια. Πελάτες της εταιρείας Niovis αγό-
ρασαν το εξοπλισμένο με σύστημα BWTS 
Mr1 “Nord Gardenia” (2014, GSI, Κίνα, 
SS/DD 08/2024).

Νεότευκτα

Η δραστηριότητα στον τομέα των πα-
ραγγελιών είναι αυξημένη το τελευταίο 
διάστημα, παρά το γεγονός ότι πλέον βλέ-
πουμε να παραγγέλνονται πλοία με πα-
ράδοση το 2025 και 2026. Σε «ελληνικό 
χρώμα» καταγράφηκε η παραγγελία πε-
λατών της εταιρείας Atlas Maritime στο 
Κορεάτικο ναυπηγείο που αφορά σε 2 δε-
ξαμενόπλοια μεγέθους Lr2 με παράδοση 
Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2024.

Διαλύσεις πλοίων

Η αγορά του Μπαγκλαντές ήταν αυτή 
που ηγήθηκε αυτόν τον μήνα στην αγορά 
προσφέροντας 570 $/ldt για Πλοία Ξηρού 
Φορτίου, 580$/ldt για Δεξαμενόπλοια και 
590$/ldt για πλοία μεταφοράς εμπορευ-
ματοκιβωτίων. Ακολούθως η Ινδία προσέ-
φερε 560 $/ldt για Πλοία Ξηρού Φορτίου, 
570$/ldt για Δεξαμενόπλοια και 580$/ldt 
για πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβω-
τίων, ενώ το Πακιστάν κυμάνθηκε σε επί-
πεδα 550 $/ldt για Πλοία Ξηρού Φορτίου, 
560$/ldt για Δεξαμενόπλοια και 570$/ldt 
για πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβω-
τίων.

Προς σταθεροποίηση κινείται η αγορά του ξηρού φορτίου, με τους Έλληνες πλοιοκτήτες να επιχειρούν  
να εκμεταλλευτούν την σχετική μείωση τιμών. Παράλληλα, σε ανοδικούς ρυθμούς συνεχίζει να κινείται  
η αγορά των δεξαμενόπλοιων, με τους Έλληνες να ακολουθούν την γενική εικόνα. Τέλος, αυξημένη 
παρατηρείται και η δραστηριότητα στον τομέα των παραγγελιών.

Η ενέργεια ορίζει το «παιχνίδι»
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γΡΑΦΕΙ  
ο Δημήτρης 
Σερέτης

Η δραστηριότητα 
στον τομέα των 
παραγγελιών 
είναι αυξημένη 
το τελευταίο 
διάστημα, παρά 
το γεγονός 
ότι πλέον 
βλέπουμε να 
παραγγέλνονται 
πλοία με 
παράδοση το 
2025 και 2026

Υ
πεγράφη το σχέδιο εξυγίανσης 
των Ναυπηγείων Ελευσίνας 
από τον υπουργό Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Άδωνι Γε-

ωργιάδη, τον πρόεδρο και διευθύνοντα 
σύμβουλο της Onex Shipyards, Πάνο 
Ξενοκώστα και τους υπόλοιπους εμπλε-
κόμενους φορείς.

Όπως τόνισε ο κ.  Γεωργιάδης, «πρό-
κειται για ιστορική ημέρα. Η επαναλει-
τουργία των Ναυπηγείων Ελευσίνας και 
η επανέναρξη της ναυπηγικής βιομη-
χανίας στη χώρα αποτελεί ένα μεγάλο 
εθνικό στοίχημα. Ξεκίνησε το 2019 με 
τα ναυπηγεία Σύρου όπου και οι εργαζό-
μενοι της Ελευσίνας με συνάντησαν και 
ζήτησαν την υλοποίηση  ενός ανάλογου 
σχεδίου εξυγίανσης με αυτό του Νεω-
ρίου. Δεν ήταν εύκολο να φτάσουμε εδώ 
σήμερα. Δεν ήταν αυτονόητο και δεν 
ήταν απλό. Ασφαλώς τεράστιο μερίδιο 
στη σημερινή επιτυχία είχε το υπουρ-
γείο Εθνικής Άμυνας και το Πολεμικό 
μας Ναυτικό, με το οποίο είχαμε διαρκή 
συνεργασία για να μπορέσει αυτό να γί-
νει πραγματικότητα».

Με τη σειρά του ο πρόεδρος και Δι-
ευθύνων Σύμβουλος της ONEX, Πάνος 
Ξενοκώστας, δήλωσε ότι: «Η σημερινή 
μέρα θα αποτελέσει σημείο ιστορικής 
αναφοράς για την πορεία της ναυπη-
γοεπισκευαστικής βιομηχανίας στην 
Ελλάδα. Η βαριά μας βιομηχανία είναι 
και πάλι εδώ. Προχωράμε με πίστη και 
θαυμασμό στο δημιουργικό πνεύμα των 
Ελλήνων. Προχωράμε με πείσμα, αλλά 
καλή τη πίστη, κόντρα στις Σειρήνες 
της παρακμής που τελμάτωσαν τα ναυ-

πηγεία μας. Η παρακμή τελειώνει εδώ, 
από σήμερα εκκινεί ένας ενάρετος κύ-
κλος ανάτασης και δημιουργίας. Ένα 
μεγάλο ευχαριστώ στη κυβέρνηση, σε 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, και 
σίγουρα στους εργαζομένους των Ναυ-
πηγείων. Το πείσμα τους έγινε πείσμα 
μας, το όραμά τους έγινε όραμά μας. 
Μαζί προχωράμε μπροστά».

Ο αναπληρωτής Υπουργός, Νίκος Πα-
παθανάσης τόνισε ότι η ναυπηγοεπι-
σκευαστική βιομηχανία επανέρχεται 

δυναμικά και δημιουργεί θέσεις εργα-
σίας και συμβάλλει στην ανάπτυξη της 
χώρας.

Ο υπουργός Εθνική Άμυνας, Νίκος 
Παναγιωτόπουλος συμπλήρωσε από 
την πλευρά του ότι η συμφωνία αυτή 
ήταν η μόνη που μπορούσε να οδηγή-
σει σε κάποια λύση. Μάλιστα ο ίδιος συ-
μπλήρωσε ότι έρχεται σε μια στιγμή που 
είμαστε στη τελική ευθεία για να απο-
φασίσουμε για κρίσιμης εθνικής σημα-
σίας πρόγραμμα ναυπήγησης πολεμι-
κών πλοίων.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης επι-
σημάνθηκαν τα πολλαπλά οφέλη για την 
εθνική και τοπική οικονομία από την 
επανέναρξη της λειτουργίας του Ναυ-
πηγείου Ελευσίνας. Ως γνωστόν, η οικο-
νομική δραστηριότητα στη περιοχή της 
Δυτικής Αττικής ήταν συνυφασμένη σε 
μεγάλο βαθμό με τη λειτουργία των Ναυ-
πηγείων, όπου η παρακμή τους από την 
κακοδιαχείριση των τελευταίων δεκαε-
τιών έπληξε σημαντικά τις οικονομικές 
και παραγωγικές δυνατότητες της πε-
ριοχής. Η άφιξη της ONEX, της Αμερι-
κανικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (DFC), 
και του Ιταλικού κολοσσού Fincantieri 
αποτελούν εγγύηση, όχι απλώς για την 
αναδιάρθρωση των ναυπηγείων, αλλά 
την σταδιακή ανάδειξή του ως ενός εκ 
των κορυφαίων ναυπηγοεπισκευαστι-
κών κόμβων στη Μεσόγειο.

Ναυπηγεία ελευσίΝασ: 

Υπεγράφη η συμφωνία 
εξυγίανσης - μεταβίβασης

Σε Έλληνες φέρεται 
να κατέληξε το 
εξοπλισμένο με 
σύστημα BWTS ECO 
Kamsarmax “Nord 
Corona”  προς 29.5 
εκατ. δολάρια
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Τ
α μικτά κέρδη ανήλθαν σε 
Ευρώ 83.146 χιλ. στην περίοδο 
01.01.2022-30.09.2022 και σε 
Ευρώ 31.463 χιλ. κατά το Γ΄ τρί-
μηνο 2022, έναντι Ευρώ 55.781 

χιλ. και Ευρώ 22.364 χιλ. στις αντίστοι-
χες περιόδους της προηγούμενης χρή-
σης 2021, παρουσιάζοντας θετική με-
ταβολή σε ποσοστό 49,06% και 40,69% 
αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, απο-
σβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμά-
των (EBITDA) της εταιρίας, που ανήλ-
θαν σε Ευρώ 75.399 χιλ. στην περίοδο 
01.01.2022-30.09.2022 και σε Ευρώ 
31.494 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο, έναντι 
Ευρώ 54.021 χιλ. και Ευρώ 22.673 χιλ. 
στις αντίστοιχες περιόδους της προηγού-
μενης χρήσης 2021, παρουσιάζοντας αύ-
ξηση κατά 39,57% και 38,91% αντίστοιχα.

Τα κέρδη  προ φόρων και τόκων (EBIT) 
ανήλθαν σε Ευρώ 61.726 χιλ. στην περί-
οδο 01.01.2022- 30.09.2022 και σε Ευρώ 
26.948 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2022, ένα-
ντι Ευρώ 40.619 χιλ. και Ευρώ 18.180 
χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προη-
γούμενης χρήσης 2021, παρουσιάζοντας 
αύξηση  κατά 51,96% και 48,23% αντί-
στοιχα. 

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 
59.303 χιλ. στην περίοδο 01.01.2022-

30.09.2022 και σε Ευρώ 26.110 χιλ. κατά 
το Γ΄ τρίμηνο 2022, έναντι Ευρώ 38.213 
χιλ. και Ευρώ 17.375 χιλ. στις αντίστοι-
χες περιόδους της προηγούμενης χρή-
σης 2021, παρουσιάζοντας αύξηση  κατά 
55,19% και 50,27% αντίστοιχα. 

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλ-
θαν σε Ευρώ 47.094 χιλ. στην περί-
οδο 01.01.2022-30.09.2022 και σε Ευρώ 
21.194 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2022, ένα-
ντι Ευρώ 29.099 χιλ. και Ευρώ 14.005 χιλ. 

στις αντίστοιχες περιόδους της προη-
γούμενης χρήσης 2021, παρουσιάζοντας 
αύξηση κατά 61,84% και 51,32% αντί-
στοιχα.

 Το μηνιαίο μέσο μικτό κέρδος για 
το εννεάμηνο αυξήθηκε σε 9.238.456, το 
οποίο οφείλεται στη μεγάλη άνοδο των 
τελευταίων τριών μηνών (μέσος όρος 
περίπου 10.487.821 για το 3ο τρίμηνο), 
κυρίως στην κρουαζιέρα και στην ακτο-
πλοΐα  κατά την αιχμή της τουριστικής 
περιόδου σε σχέση με το  2019.

Αυτό το αποτέλεσμα οφείλεται επί-
σης στην αύξηση των εσόδων και στον 
καλό έλεγχο του κόστους  πωληθέντων. 
Τα έσοδα αυξήθηκαν από 13 εκατ. σε 18 
εκατ. μετά τον Απρίλιο, με την εφαρμογή 
του νέας τιμολογιακής πολιτικής.
Σημαντικές μεταβολές στη Δανειακή 

θέση η /και κεφαλαιακή διάρθρωση 
καθώς και τα λοιπά μεγέθη της 
κατάστασης χρηματοοικονομικής 
θέσης κατά το γ΄ τρίμηνο του 2022. 

Ο συνολικός Δανεισμός της Εται-
ρείας ανήλθε σε Ευρώ 41,5 εκατ. την 
30.09.2022, έναντι Ευρώ 44,5 εκατ. την 
31.12.2021 λόγω αποπληρωμής 2 δό-
σεων τρεχόντων δανείων.

Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 
Ευρώ 151,2 εκατ. την 30.09.2022, έναντι 
Ευρώ 135,0 εκατ. την 31.12.2021. Η οικο-
νομική ρευστότητα της Εταιρείας βρίσκε-
ται σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο λαμ-
βανομένου υπόψη και της πληρωμής του 
μερίσματος χρήσεως 2021 ποσού Ευρώ 
15.700 χιλ. που διενεργήθηκε το γ’ τρί-
μηνο του 2022. 

Επιπλέον, η επενδυτική δραστηριό-
τητα της Εταιρείας συνεχίζεται με βάση 
το επιχειρησιακό της πλάνο και έως το 
γ’ τριμήνου 2022 διενεργήθηκαν επεν-
δύσεις της τάξης των Ευρώ 14,3 έναντι 
26,8 εκατ. στην αντίστοιχη περίοδο της 
προηγουμένης χρήσης.

Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε Ευρώ 
307,6 εκατ. την 30.09.2022, έναντι Ευρώ 
276,2 εκατ. την 31.12.2021. 

Σημαντικά Γεγονότα  
το 1ο εννεάμηνο του 2022

Το 2022 αποτελεί το πρώτο πλήρες 
έτος λειτουργίας της κρουαζιέρας μετά 
την πανδημία. Ο αριθμός των κρουαζι-
ερόπλοιων που κατέπλευσαν στο εννιά-
μηνο του 2022 είναι αυξημένος κατά 
87,9% έναντι του ενιαμήνου 2021 (511 
έναντι 272). Αύξηση 207,6% καταγρά-
φεται στους επιβάτες έναντι του 2021 
(632.642 επιβάτες έναντι 205.700 το 
2021). Σε σχέση με την ίδια περίοδο του 
2019 που ήταν το προηγούμενο έτος 
πλήρους λειτουργίας κρουαζιέρας, κατα-
γράφεται αύξηση 6,7% στα πλοία και μεί-
ωση 25,1% στους επιβάτες λόγω χαμηλό-
τερης πληρότητας επιβατών κρουαζιέρας 
στα πλοία που καταπλέουν στο λιμάνι.

Στην ακτοπλοΐα στο εννεάμηνο κατα-
γράφεται αύξηση 30,2% στην επιβατική 
κίνηση (από 9,4 εκατ. σε 12,2 εκατ.) και 
12,8% στην διέλευση οχημάτων (από 1,9 
εκατ. σε 2,2 εκατ.) σε σχέση με την ίδια 
περίοδο του 2021. Στην περίοδο του εν-
νεαμήνου του 2022 στον Σταθμό Εμπο-
ρευματοκιβωτίων καταγράφεται αύ-
ξηση 7,8% στη συνολική διακίνηση (από 
465,584 TEU σε 502,042 TEU). Η εν 
λόγω αύξηση προέρχεται κυρίως από δι-
ακίνηση στο εγχώριο φορτίο 29,0% (από 
89.246 σε 115,097TEU) και δευτερευό-
ντως από αύξηση του φορτίου μεταφόρ-
τωσης κατά 2,8% (από 376.338TEU σε  
386,945 TEU). 

Στην ίδια εννεάμηνη περίοδο στο Car 
Terminal καταγράφηκε μείωση κατά 
14,9% (από 313.809 σε 267.155) στο σύ-
νολο του φορτίου κυρίως λόγω της Ου-
κρανίας καθώς το φορτίο μεταφόρτωσης 
κατέγραψε μείωση κατά 24,2% παρά την 
αύξηση (13,6%) στο εγχώριο φορτίο. 

Στον τομέα ναυπηγοεπισκευής τα εξυ-
πηρετούμενα πλοία στις δεξαμενές κατέ-
γραψαν οριακή μείωση κατά 0,9% (από 
108 σε 107) στο ενιάμηνο έναντι του 
2021 ενώ αύξηση (6,8%) καταγράφηκε 
στα πλοία στη ΝΕΖ (από 190 σε 203).

Οι πωλήσεις του ΟΛΠ ανήλθαν σε Ευρώ  
145.759 χιλ. στην περίοδο 01.01.2022-
30.09.2022 και σε Ευρώ 52.684 χιλ. κατά το 
τρίτο τρίμηνο 2022, έναντι Ευρώ 113.850 χιλ.  
και Ευρώ 41.851 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους 
της προηγούμενης χρήσης , παρουσιάζοντας 
θετική μεταβολή κατά 28,02% και 25,88% 
αντίστοιχα.

ΟΛΠ: 
Αυξημένα 
κατά 61,84%  
τα κέρδη  
στο 9μηνο

Ακτή Μιαούλη
●  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Ακτή Μιαούλη
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022  ●  

Ολπ: 

Ειδική Εκδήλωση στον Πειραιά για 
τη συνεργασία με τη Viking Cruises

Το success story συνεχίζεται

Σε συνέχεια της εξαιρετικής πορείας των οικονομικών μεγεθών, όπως αποτυπώθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις 
που εμφάνισαν ιστορικά ρεκόρ εσόδων και κερδοφορίας για τη συγκεκριμένη περίοδο η η ΟλΠ Α.Ε. δημοσίευσε 

χρηματοοικονομικές πληροφορίες για το τρίτο τρίμηνο του έτους που επιβεβαιώνουν τα πολύ θετικά αποτελέσματα.
Όπως προκύπτει από την οικονομική ενημέρωση της Εταιρείας για τη διαμόρφωση των θεμελιωδών μεγεθών κατά 

το τρίτο τρίμηνο του έτους, η εικόνα παραμένει θετική και στους πρώτους μήνες του δευτέρου εξαμήνου καθώς η 
κερδοφορία της εταιρείας ενισχύεται τόσο από την ισχυρή ανάκαμψη της κρουαζιέρας και ακτοπλοΐας αλλά και από 
την ικανοποιητική απόδοση των λοιπών δραστηριοτήτων (Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων και Ναυπηγοεπισκευή). 

Πιο συγκεκριμένα οι πωλήσεις του εννεαμήνου εμφανίζουν θετική μεταβολή κατά 28% ενώ τα κέρδη μετά από φό-
ρους παρουσιάζουν αύξηση κατά 62%. Μάλιστα το τρίτο τρίμηνο εμφανίζεται να πετυχαίνει πιο δυναμική κερδοφορία 
σε σχέση με τα προηγούμενα. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα κέρδη του εννεαμήνου 2022 ήδη υπερβαίνουν τα κέρδη ολόκληρου του έτους για το 
2021, ενώ απομένουν τρεις ακόμη μήνες ώστε η Εταιρεία να πετύχει νέα ιστορικά υψηλά σε έσοδα και κερδοφορία.

*Σημείωση: Όλα τα παραπάνω νούμερα στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος είναι ανέλεγκτες οικονομικές πληροφορίες για το 
εννεάμηνο που έληξε στις 30/9/2022.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2022 ΜΕ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2021

Η ΟλΠ ΑΕ και η Viking Cruises, κορυ-
φαία εταιρεία παγκοσμίως στον τομέα 
της κρουαζιέρας, πραγματοποίησαν 

ειδική εκδήλωση στο λιμάνι του Πειραιά, 
κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε ανταλλαγή 
πλακετών για το καλωσόρισμα του εντυπω-
σιακού κρουαζιερόπλοιου Viking Mars, του 
οποίου το παρθενικό ταξίδι έλαβε χώρα τον 
Μάιο του 2022.  

Σημειώνεται ότι ο Οκτώβριος ήταν ο μή-
νας με τις περισσότερες αφίξεις της Viking 
Cruises στον λιμένα Πειραιά για το 2022. 
Μάλιστα, σύμφωνα με τις προκρατήσεις της 
εταιρείας, της οποίας κρουαζιερόπλοια κα-
ταφθάνουν στο λιμάνι Πειραιά κατά τη διάρ-
κεια όλου του έτους, προβλέπεται συνολική 
αύξηση της τάξεως του 48% και παράλληλη 
αύξηση των homeport αφίξεών της στον 
Πειραιά σε ποσοστό 107% σε σχέση με το 
2021. 

Τα ανωτέρω αποτελούν μέρος της συνολι-
κά απόλυτα αισιόδοξης πορείας στον λιμένα 
Πειραιά και κυρίως σημαντική ένδειξη της 
δυναμικής επανεκκίνησης της κρουαζιέρας. 
Ορισμένα από τα μεγαλύτερα, πιο προηγμέ-
να και πολυτελή κρουαζιερόπλοια των κορυ-
φαίων εταιρειών του κόσμου έκαναν ήδη το 
ντεμπούτο τους στον λιμένα Πειραιά, ενώ και 
αφίξεις νέων εταιρειών συστηματικά προστί-
θενται σε αυτό. Κατά τη διάρκεια του 2022 
κατέφθασαν στον Πειραιά σε εβδομαδιαία 
βάση νέα μεγάλης κλίμακας κρουαζιερό-
πλοια, τα οποία ξεπερνούν σε μήκος τα 300 
μέτρα. ωστόσο, με βάση τις προκρατήσεις για 
το έτος 2023 η δυναμική αυτή πορεία αναμέ-
νεται να συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό και τον 
επόμενο χρόνο. 

Ο λιμένας Πειραιά αποτελεί έναν σημα-
ντικό προορισμό κρουαζιέρας στη Μεσόγειο 
διαθέτοντας 11 θέσεις για μεγάλα κρουαζιε-
ρόπλοια. Σημειώνεται, ότι το 2019, πριν δη-
λαδή από την πανδημία ο λιμένας ξεπέρασε 

το 1 εκατομμύριο επιβάτες κρουαζιέρας, ενώ 
το 2021 το λιμάνι όπως ήδη προαναφέρθηκε 
εξυπηρέτησε και πάλι αξιοσημείωτο αριθμό 
κρουαζιερόπλοιων, συμβάλλοντας σημαντι-
κά στην ελληνική τουριστική βιομηχανία.  

Σήμερα, η ανάκαμψη του κλάδου της 
κρουαζιέρας κινείται με ταχύτατους ρυθ-
μούς, ενώ ταυτόχρονα προωθείται και μια 
σημαντική δομική τροποποίηση του συγκε-
κριμένου επιχειρηματικού τομέα συνολικά, 
αν αναλογιστεί κανείς τον μεγάλο αριθμό 
πλοίων που πλέον χρησιμοποιούν τον Πει-
ραιά ως έδρα, όπως το παράδειγμα της 
Viking Cruise. Αυτή η τάση ήταν ιδιαιτέρως 
εμφανής κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 
με το 65% των κρουαζιερόπλοιων να έχουν 
έδρα τους τον Πειραιά. Την ίδια περίοδο η 
συνολική ανάπτυξη των επιβατών της κρου-
αζιέρας ήταν εκθετική με αύξηση άνω του 
800% σε σχέση με το 2021. Η ταχεία υιοθέ-
τηση των δρομολογίων κρουαζιέρας αλλά 
και των πλοίων που έχουν έδρα πλέον τον 
λιμένα Πειραιά δημιουργούν θετικές προο-
πτικές για τα επόμενα έτη και συμβάλλουν 
σημαντικά στην εθνική προσπάθεια ανάπτυ-
ξης της λιμενικής βιομηχανίας στο σύνολό 
της καθώς και της νησιωτικής ανάπτυξης.
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Διαδικτυακή παρουσίαση της ΟλΠ Α.Ε. για τη δραστηριότητά της σε θέματα του πε-
ριβάλλοντος, της εταιρικής διακυβέρνησης και της κοινωνίας, πραγματοποιήθηκε 

στο πλαίσιο της έκθεσης China international import Expo – CiiE στη Σαγκάη, όπου ο 
ΟλΠ συμμετείχε με εκθεσιακό περίπτερο. Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκτός από τα 
στελέχη του Οργανισμού, επαγγελματίες της αγοράς καθώς και η Sustainability officer 
– project Manager του ΤΑΙΠΕΔ κα Μαρία Χρισταντώνη.   

Στην αρχή της παρουσίασης έγινε εκτενής αναφορά των πολύ καλών οικονομικών 
αποτελεσμάτων της Εταιρείας το 2022 καθώς και για τις επενδύσεις που έχουν γίνει. 
ωστόσο, όπως αναφέρθηκε οι στόχοι της Εταιρείας δεν περιορίζονται μόνο στη βελτίω-
ση των οικονομικών δεικτών αλλά περιλαμβάνουν ακόμα: 

– Την ανάπτυξη των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων με σεβασμό στο περιβάλλον 
– Την ευημερία των εργαζομένων 
– Τη μέριμνα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
– Τη μείωση των εκπομπών Co2 
– Την ενεργειακή αποδοτικότητα και την ενεργειακή της μετάβαση σύμφωνα με τα 

νέα δεδομένα παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας αλλά και την προστασία των 
νερών, τη διαχείριση των απορριμμάτων και των αποβλήτων κ.ά. 

Όλα τα παραπάνω θέματα αναλύονται επαρκώς και παρουσιάζονται διεξοδικά στην 
Έκθεση ESG που δημοσιεύεται για τέταρτη συνεχή χρονιά από τον Οργανισμό λιμένος 
Πειραιώς Α.Ε. Περιλαμβάνει αναλυτική πληροφόρηση και συστηματική παρουσίαση για 
τις προσπάθειες, τις εξελίξεις και τα επιτεύγματα της Εταιρείας στους τομείς του πε-
ριβάλλοντος, της κοινωνίας και της εταιρικής διακυβέρνησης και είναι διαθέσιμη στην 
ιστοσελίδα της Εταιρείας www.olp.gr 

Ακτή Μιαούλη
●  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Σημαντική παρέμβαση της ΟΛΠ Α.Ε.  
στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης CIIE

“ Έφυγε” από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών ο 
εφοπλιστής παναγιώτης ηλιόπουλος, ιδρυτής 
της ναυτιλιακής εταιρείας «Sea Jets».  Ο πα-
ναγιώτης (Τάκης) ηλιόπουλος αφήνει πίσω τον 
γιο του, επίσης εφοπλιστή, Μάριο ηλιόπουλο. 

Ο παναγιώτης ηλιόπουλος ζούσε τα τελευ-
ταία 60 χρόνια στην περιοχή του Ματιού. Μέχρι 
τη δύση της ζωής του ήταν ιδιαίτερα δραστήρι-
ος, καθώς κολυμπούσε και πεζοπορούσε σχε-
δόν καθημερινά. η εξόδιος ακολουθία πραγ-
ματοποιήθηκε την παρασκευή 04.11.2022 στην 
εκκλησία της Θεοτόκου στο Μάτι και η κηδεία 
του έλαβε χώρα στο νεκροταφείο της Ραφήνας. 

Ο παναγιώτης ηλιόπουλος γεννήθηκε το 
1932 στο λογγά Μεσσηνίας και ασχολήθηκε με 

τη ναυτιλία για πρώτη φορά το 1958 επενδύο-
ντας στα φορτηγά πλοία. 

Το 1998 αποφάσισε να ασχοληθεί με την επι-
βατηγό ναυτιλία και δημιούργησε τις “πειραϊ-
κές γραμμές” και αργότερα την Κοινοπραξία 
“Ilios Lines” η οποία δρομολόγησε τρία υδρο-
πτέρυγα στο αιγαίο, εξασφαλίζοντας προηγου-
μένως ένα δάνειο από την εθνική Τράπεζα του 
Βερολίνου. Το 2004 δημιούργησε την Dolphin 
Sea Lines, που μετεξελίχθηκε σε εταιρεία 
δρομολόγησης ταχυπλόων επιβατηγών και 
οχηματαγωγών πλοίων, ενώ μετονομάστηκε σε 
SeaJet.  H SeaJet διαθέτει δεκαεπτά επιβατη-
γά πλοία και προσεγγίζει 33 νησιά στο αιγαίο 
και στην Κρήτη.

Πέθανε ο εφοπλιστής Παναγιώτης Ηλιόπουλος 

Η ΕΚΟ Μέγας Χορηγός όλων 
των Εθνικών Ομάδων Μπάσκετ

Η ΕΚΟ υπερήφανα ανανεώνει τη συνεργασία της με την ΕΟΚ μέχρι το 2024 και παράλληλα στη-
ρίζει τη νέα πανελλαδική πρωτοβουλία «γαλανόλευκα Αστέρια», που απευθύνεται σε αθλητές 

ηλικιών 11-13 ετών
Συγκεκριμένα, η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης διοργανώνει για πρώτη φορά το Πρό-

γραμμα «γαλανόλευκα Αστέρια», το οποίο στοχεύει να δώσει σε νέα παιδιά, ηλικιών 11 έως και 
13 ετών, την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ένα Πανελλαδικό Τουρνουά, φορώντας τη φανέλα της 
Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ. Περισσότερα από 15.000 παιδιά σε όλη την Ελλάδα θα ζήσουν αυτή τη 
μοναδική εμπειρία. Παράλληλα με το τουρνουά, θα πραγματοποιηθούν 7 «φεστιβάλ» αγώνων σε 
περιοχές ανά την Ελλάδα.

Στην εκδήλωση για την ανανέωση της χορηγίας της ΕΚΟ, αλλά και για την ανακοίνωση της στήρι-
ξης του Προγράμματος «γαλανόλευκα Αστέρια», ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENErGY 
και της ΕΚΟ κ. Ανδρέας Σιάμισιης, ανέφερε:

«Με ιδιαίτερη χαρά ανανεώσαμε και αναβαθμίσαμε την συνεργασία μας με την ΕΟΚ, η οποία 
μετράει πάνω από 7 χρόνια. Στηρίζουμε διαχρονικά τον αθλητισμό, τη νέα γενιά και κάθε προσπά-
θεια ανάδειξης της χώρας μας στο εξωτερικό. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που η συνεργασία μας 
διευρύνεται με το πρόγραμμα «γαλανόλευκα Αστέρια», το οποίο στοχεύει στη μεταλαμπάδευση των 
αξιών της Εθνικής μας Ομάδας Μπάσκετ και του Ευ Αγωνίζεσθαι πανελλαδικά, στην επόμενη γενιά! 
Εύχομαι κάθε επιτυχία στην διαδρομή για το Παγκόσμιο Κύπελλο και ανυπομονώ, όπως όλοι, να 
ζήσουμε μαζί με την Εθνική μας μεγάλες συγκινήσεις».

Ο Πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης κ. Βαγγέλης λιόλιος, σημείωσε: «Η 
ΕΚΟ θα συνεχίσει να αποτελεί έναν πολύτιμο σύμμαχο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρι-
σης και με αυτή την αφορμή είμαστε σήμερα όλοι μαζί εδώ και είμαστε πραγματικά χαρούμενοι. Το 
πρόγραμμα «γαλανόλευκα Αστέρια» είναι μια νέα πρόκληση που δημιουργεί η ΕΟΚ και η φιλοσοφία 
της ενέπνευσε την ΕΚΟ, να τη στηρίξει ενεργά και να παράσχει τα απαραίτητα πολύτιμη εφόδια για 
την εδραίωσή του. Η ανανέωση της εμπιστοσύνης της ΕΚΟ προς το άθλημα, τον θεσμικό του φορέα, 
τις αξίες που πρεσβεύει και το πλάνο που έχει καταστρώσει και θέλει να εκπληρώσει, αποτελεί ένα 
επιπλέον κίνητρο για να συνεχιστεί η αδιάκοπη δουλειά για το καλό του αθλήματος που αγαπάμε».

Από αριστερά, οι ομιλητές της εκδήλωσης, κ. Χριστίνα Μηλιαράκη, Διευθύντρια Marketing Εγχώριας Εμπορίας 
(ΕΚΟ,BP), κ. Ανδρέας Σιάμισιης, Διευθύνων Σύμβουλος HELLENiQ ENERGY & EKO, κ. Βαγγέλης Λιόλιος, Πρόεδρος 
Εθνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, κ. Σωτήρης Μανωλόπουλος, Β’ Προπονητής Εθνικής Μπάσκετ Ανδρών, κ. 
Θοδωρής Σιαρές, Υπεύθυνος Προγράμματος «Γαλανόλευκα Αστέρια».

ΟΛΠ: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η άσκηση 
στον Κεντρικό Επιβατικό Λιμένα 

Η ΟλΠ Α.Ε. στο πλαίσιο εφαρμογής του Σχεδίου της για τις Θαλάσσιες Έκτακτες 
Ανάγκες, πραγματοποίησε άσκηση στον Κεντρικό Επιβατικό λιμένα, πλησίον της 

Πύλης Ε1, με την συμμετοχή του σκάφους «ΑΡΙΑΔΝΗ» του Ομίλου Attica. Το σενάριο 
της άσκησης περιλάμβανε πυρκαγιά εντός του σκάφους «ΑΡΙΑΔΝΗ», με συνεπακό-
λουθη την πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης εξαιτίας διαρροής πετρελαιοειδών. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΟλΠ Α.Ε. ενεργοποιεί-
ται άμεσα το ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Περιστατικών Θαλάσσιας Ρύπανσης, που 
προβλέπει την άμεση κινητοποίηση του λιμενικού Σώματος, του Τομέα Προστασίας 
Περιβάλλοντος της ΟλΠ Α.Ε. καθώς και του αναδόχου θαλάσσιας καθαριότητας, ο 
οποίος ενεργοποιεί με τη σειρά του την εξειδικευμένη ομάδα αντιμετώπισης ρύπανσης 
αποτελούμενη από ειδικό συνεργείο με σκάφος μηχανικής περισυλλογής πετρελαι-
οειδών, ταχύπλοο σκάφος ρίψης φραγμάτων, βοηθητική λέμβο, φράχτη πετρελαίου 
μήκους 500 μέτρων, οχήματα και λοιπό εξοπλισμό.  

Μετά το πέρας της άσκησης η ΟλΠ Α.Ε. συνέταξε ειδική μελέτη αποτίμησης, κατε-
γράφησαν τυχόν ελλείψεις και δυσλειτουργίες, αναπτύχθηκαν βελτιωτικές προτάσεις, 
ενώ πραγματοποιήθηκε και ειδική συνάντηση με συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων 
μερών με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και την τελική εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Ο Πρόεδρος της ΟλΠ Α.Ε., Yu Zenggang, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την 
επιτυχή ολοκλήρωση της άσκησης, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι αυτή εντάσσεται 
εντός της στρατηγικής και του ολοκληρωμένου σχεδιασμού της Εταιρείας, αναφορικά 
με την πρόληψη και τη συστηματική προστασία του περιβάλλοντος. 
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Σ
τη συνέχεια των τριών επιτυχημένων αποΔράσεων στη 
Νάξo, στην Κω και στη Σαντορίνη, ο 4ος σταθμός μας 
ήταν η Πάρος όπου οι 59 εθελοντές εργαζόμενοί μας με 
αρωγούς 7 μέλη των οικογενειών τους, μαζί με τους 28 
εθελοντές της Aegean Rebreath, σε συνεργασία με το 

Δήμο Πάρου και την υποστήριξη του καταδυτικού κέντρου H2O 
Diving Nomads Paros, εργάστηκαν με περίσσεια υπομονή και 
επιμονή για τον καθαρισμό των αλιευτικών καταφυγίων στην 
Παροικιά και τη Νάουσα.

Κατά τη διάρκεια της δράσης οι εθελοντές συνέλεξαν από το 
βυθό και ταξινόμησαν: 1.888 πλαστικά και συνθετικά πολυμερή, 
6,5 σάκους με πλαστικές σακούλες, 73 ρόδες και ελαστικά, 198 
αντικείμενα από ύφασμα, κουβέρτες, χαλιά και μοκέτες, 1.437 
μεταλλικά αντικείμενα, 847 γυάλινα/κεραμικά αντικείμενα, 5 σά-
κους με σχοινιά και 700 κιλά δίχτυα.

Επιπρόσθετα την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου πραγματοποιή-
θηκε δειγματοληψία για την ανίχνευση και την περισυλλογή μι-
κρο-πλαστικών από την παραλία Ξιφαρά, πλησίον της Νάουσας.

Στόχος του προγράμματος είναι να εμφυσήσουμε την αξία της 
εθελοντικής προσφοράς στους εργαζομένους μας, να καλλιεργή-
σουμε το πνεύμα συνεργασίας και να ευαισθητοποιήσουμε πε-
ραιτέρω σε θέματα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, 
στην κυκλική οικονομία και στη βιώσιμη ανάπτυξη τις τοπικές 
κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

AttIcA Group: 

Αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας 
κατά μία βαθμίδα από την ICAP
ΣΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ της πιστοληπτικής ικανότητας της Attica Group κατά μία βαθμίδα, στο “ΑΑ” 
(κατηγορία χαμηλού πιστωτικού κινδύνου), προχώρησε η iCAp στο πλαίσιο της τακτικής επα-
ναξιολόγησης της εταιρείας.

Η ανακοίνωση:
“Η AttiCA ΑΝωΝυΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣυΜΜΕΤΟΧωΝ (η «Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό 

κοινό, βάσει των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την έκδοση του από 26.07.2019 Κοι-
νού Ομολογιακού Δανείου, ότι η iCAp A.E., στο πλαίσιο της τακτικής επαναξιολόγησης της 
Εταιρίας, αναβάθμισε την πιστοληπτική της ικανότητα κατά μία (1) βαθμίδα, αποδίδοντάς της 
διαβάθμιση ΑΑ (κατηγορία χαμηλού πιστωτικού κινδύνου)”.

Η Attica Group, μητρική εταιρεία των SUPERFAST 
FERRIES, BLUE STAR FERRIES και HELLENIC 

SEAWAYS, ανακοίνωσε τη διάκρισή της με 3 βραβεία 
στα «Greek Hospitality Awards 2022», τα οποία διορ-
γανώθηκαν για 8η συνεχή χρονιά από την ETHOS 
MEDIA.

Στην τελετή ανακοίνωσης των νικητών η Attica 
Group τιμήθηκε με τα ακόλουθα βραβεία:

Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία «Best Greek 
Coastal Shipping Company»

Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία «Best Internet 
Sales Channel»

Χάλκινο Βραβείο στην κατηγορία «Best Digital 
Advertising and Performance Campaign»

Η Attica Group για μία ακόμη χρονιά διακρίθηκε 
ως ο κορυφαίος Όμιλος ακτοπλοϊκών υπηρεσιών δι-

ατηρώντας την ηγετική θέση της στην Ελλάδα και 
στην Ευρώπη και ταυτόχρονα επιβραβεύθηκε για την 
επιλογή της να επιστρατεύσει και τα ψηφιακά μέσα 
επικοινωνίας (digital media) για τη δυναμική προ-
ώθηση των υπηρεσιών της αποκτώντας ηγετική πα-
ρουσία στον τομέα της ψηφιακής επικοινωνίας.

Η διοργάνωση των Greek Hospitality Awards επι-
βραβεύει την αριστεία στο χώρο των ελληνικών ξενο-
δοχείων και του τουρισμού, μέσα από αξιοκρατική δι-
αδικασία στην οποία συμμετέχει το κοινό καθώς και 
Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελούμενη από εξέχουσες 
προσωπικότητες. Οι συμμετέχουσες εταιρείες διακρί-
νονται για τις καινοτόμες πρακτικές τους, την άρτια 
οργάνωση και την προσφορά στο κοινό τουριστικού 
προϊόντος κορυφαίου επιπέδου με βάση τα διεθνή 
πρότυπα.

AttIcA Group

Ολοκληρώθηκε η 
4η Περιβαλλοντική 
απόΔραση
Στο πλαίσιο του προγράμματος Υπευθυνότητας & Βιώσιμης 
Ανάπτυξης της Attica Group «ΠΛΕΟΥΜΕ ΜΑΖΙ», το οποίο 
μεταξύ άλλων στοχεύει και στην περαιτέρω ανάπτυξη του 
εθελοντισμού και στη συνεισφορά των εργαζομένων μας σε 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα, ολοκληρώθηκε η 4η μίας 
σειράς δράσεων με αντικείμενο την προστασία της θαλάσσιας 
ζωής των νησιών μας.

Τρία βραβεία για την Attica Group στα Greek Hospitality Awards 2022
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Η 
συνεργασία των τριών χω-
ρών έχει τον τίτλο «Βελτί-
ωση της ποιότητας της πολυ-
επίπεδης διακυβέρνησης μας 
Ενδυνάμωση της Ανθεκτικό-

τητας των νησιωτικών οικονομιών Κροα-
τίας, Ελλάδας, Σουηδίας» και θα πραγμα-
τοποιηθεί στο πλαίσιο του Μηχανισμού 
Τεχνικής Βοήθειας της Γενικής Διεύθυν-
σης Μεταρρυθμίσεων της ΕΕ.

Οι πρωτοβουλίες της Ελλάδος με τη θε-
σμοθέτηση της Εθνικής Στρατηγικής για 
την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική 
στο νησιωτικό χώρο με το ν. 4770/21 και 
η Κωδικοποίηση της νησιωτικής νομο-
θεσίας με το ν. 4832/21, έχουν δημιουρ-
γήσει μια δυναμική εξωστρέφειας και 
αναγνώρισης σε θεσμικό επίπεδο της 
ανάγκης για υιοθέτηση στοχευμένων πο-
λιτικών και χρηματοδοτήσεων για το νη-
σιωτικό χώρο, ενώ η ελληνική πρακτική 
φαίνεται να μελετάται ως καλή πρακτική 
και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στις ανωτέρω θεσμικές παρεμβάσεις 
της κυβέρνησης, αξίζει να προστεθούν και 
τα πρώτα επιτεύγματα της επαναχάρα-
ξης του τομέα δημόσιας πολιτικής όπως 
αυτά επιβεβαιώνονται, μεταξύ άλλων, από 
τη θετική κατάληξη των πρόσφατων δια-
πραγματεύσεων με την ΕΕ για:

● Τη χρηματοδότηση μικρών νησιωτι-
κών λιμένων

● Την πιλοτική χρηματοδότηση της 
δημόσιας θαλάσσιας συγκοινωνίας με 
«πράσινα» πλοία για τα μικρά νησιά, σε 

συνδυασμό με τις πρωτοβουλίες για την 
απανθρακοποίηση των ελληνικών νη-
σιών, την πρωτοβουλία GR-eco islands 
(σε συνεργασία με τα Υπουργεία Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας),

● Την πρωτοβουλία Naxos Smart 
Island (σε συνεργασία με το Υπουρ-
γείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την 
Amazon Web Services) κ.α.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη 
φορά που αξιοποιείται ο Ευρωπαϊκός 
Μηχανισμός Τεχνικής Βοήθειας μέσω 
της DG Reform και μάλιστα με κεντρικό 
ρόλο να παίζει η Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιω-
τικής Πολιτικής, η μοναδική κυβερνητική 
δομή εκτός Αθηνών σε επίπεδο Γενική 
Γραμματεία, που εδρεύει στη Μυτιλήνη 
και διαθέτει πέντε περιφερειακά γραφεία 
σε νησιά.

Η τριμερής συνεργασία Ελλάδας Κρο-
ατίας και Σουηδίας, αναμένεται να δη-
μιουργήσει το αναγκαίο υπόβαθρο 
για την ανάδειξη της «Ανθεκτικότητας 
(Resilience)» των νησιωτικών περιοχών, 
οικονομιών και κοινωνιών. Η πρόταση 
αναμένεται να αξιολογηθεί έως τα μέσα 
Δεκεμβρίου από την ΕΕ και κατόπιν θα 
υποβληθεί αναλυτικό σχέδιο εφαρμογής 
διάρκειας 18 μηνών και θα περιλαμβάνει 
τα ακόλουθα παραδοτέα:

Παραδοτέο 1ο - Διάγνωση και εντοπι-
σμός των παραγόντων που εμποδίζουν 
την ανάπτυξη και την παραγωγικότητα 
των νησιωτικών οικονομιών και μέτρα 
για την αντιμετώπιση των σημείων συμ-
φόρησης.

Παραδοτέο 2ο - Διαμόρφωση στρατηγι-
κής και σχεδίου δράσης για την ενίσχυση 
των νησιωτικών οικονομιών.

Παραδοτέο 3ο - Ανάπτυξη ικανοτήτων 
μέσω εργαστηρίων με εμπλοκή των ενδι-
αφερόμενων φορέων.

Η εμπειρία για τα στελέχη των εμπλε-
κομένων φορέων αναμένεται να είναι ιδι-
αίτερα σημαντική και τα παραδοτέα της 
ευρωπαϊκής αυτής μελέτης αναμένεται να 
τροφοδοτήσουν τη λήψη αποφάσεων για 
την ΕΕ και τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη ως 
προς ειδικές και διαφοροποιημένες πολι-
τικές για τα νησιά.

Η έμφαση που δίνει η Ελλάδα μέσα από 
τη συμμετοχή της έχει να κάνει με τις εξει-
δικευμένες αναπτυξιακές πολιτικές για τα 
μικρά νησιά.

Με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου Θανάση Κοντογεώργη, σε συνεργασία 
με το Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλη Κουτουλάκη, η Ελλάδα από κοινού με την 
Σουηδία και την Κροατία υπέβαλε την πρώτη διακρατική πρόταση για την υλοποίηση κοινής μελέτης για την 
ευρωπαϊκή μεταρρύθμιση των νησιωτικών πολιτικών.

Στοχευμένες χρηματοδοτήσεις  
και πολιτικές για το νησιωτικό χώρο
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Σ τις σημαντικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το 
υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τον 

συνολικό εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου για τον 
κλάδο των ναυαγοσωστικών – ρυμουλκών σκαφών, ανα-
φέρθηκε ο υΝΑΝΠ γιάννης Πλακιωτάκης στην παρουσίαση 
του τεχνικού τόμου σχετικά με την ασφάλεια στις υπεράκτιες 
δραστηριότητες πετρελαίου και αερίου στην Ελλάδα, που δι-
οργάνωσαν από κοινού στον «Δημόκριτο» η Ελληνική Ένωση 
Πλοιοκτητών Ρυμουλκών, Ναυαγοσωστικών, Αντιρρυπαντι-
κών και Πλοίων υποστήριξης υπεράκτιων Εγκαταστάσεων 
και η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία υδρογονανθράκων και 
Ενεργειακών Πόρων.

Συγκεκριμένα ο κ. Πλακιωτάκης τόνισε ότι η ασφάλεια στη 
θάλασσα, αναμφισβήτητα συνιστά ένα ζήτημα κεφαλαιώδους 
σημασίας για το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-

τικής και για τον λόγο αυτό αναλήφθηκαν άμεσα πρωτοβου-
λίες για τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου υπό το 
οποίο λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα τα 
ρυμουλκά και ναυαγοσωστικά σκάφη.

Όπως τόνισε ο κ. Πλακιωτάκης «Το προεδρικό διάταγμα 
που περιλαμβάνει τον Κανονισμό σχετικά με τις τεχνικές 
προδιαγραφές σχεδίασης και κατασκευής, τη δύναμη έλξης, 
την ευστάθεια, τον πυροσβεστικό και αντιρρυπαντικό εξο-
πλισμό των ρυμουλκών πλοίων, βρίσκεται στο τελικό στάδιο 
πριν την έγκριση και την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

«Πρόκειται», όπως υπογράμμισε, «για ένα σύγχρονο νομο-
θέτημα το οποίο έρχεται να εγγυηθεί την ασφαλή λειτουργία 
του συγκεκριμένου ναυτιλιακού τομέα μέσω της πρόβλεψης 
παγκοσμίως αποδεκτών και εφαρμοζόμενων όρων ασφαλεί-

ας, όπως για παράδειγμα εκείνου της πραγματικής ελκτικής 
δύναμης των ρυμουλκών, καθώς και την υποχρέωση τοπο-
θέτησης του αναγκαίου πυροσβεστικού εξοπλισμού όταν τα 
ρυμουλκά δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένες ρυμουλκή-
σεις».

«Το υπουργείο ωστόσο», επεσήμανε, «δεν στέκεται μόνο 
σε αυτό, αλλά 24 χρόνια μετά την έκδοση του Προεδρικού 
Διατάγματος 55/1998 για την προστασία του θαλασσίου πε-
ριβάλλοντος, προχώρησε στην κατάρτιση και έθεσε σε δη-
μόσια διαβούλευση ένα σχέδιο υπουργικής απόφασης που 
ρυθμίζει τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας και τις ελά-
χιστες απαιτήσεις σε οργάνωση, επιστημονικό και τεχνικό 
προσωπικό, εξοπλισμό, υλικά, μέσα και ουσίες των ιδιωτι-
κών επιχειρήσεων των εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες 
καταπολέμησης της ρύπανσης της θάλασσας.

Ό
πως τόνισε ο κ. Πλακιωτά-
κης, «η Ελλάδα παίζει πρω-
ταγωνιστικό ρόλο σε Ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο έχοντας 
θεσμοθετήσει ένα ολοκλη-

ρωμένο θεσμικό πλαίσιο για τα θέματα 
της νησιωτικότητας με συγκεκριμένα 
χρηματοδοτικά εργαλεία.

Έχουμε καταφέρει» επεσήμανε, «μετά 
από διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να εξασφαλίσουμε ευρωπαϊ-
κούς πόρους για την ανάπτυξη των νη-
σιωτικών λιμενικών υποδομών άνω των 
200 εκατ. ευρώ και από το ΕΣΠΑ αλλά και 
από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Και βεβαίως», συνέχισε, «μην λησμο-
νούμε τα 80 εκατ. ευρώ που έχουμε εξα-
σφαλίσει για επιλεγμένες άγονες γραμμές 
με παράλληλη κινητροδότηση για τη δρο-
μολόγηση νέων πράσινων πλοίων.

Η Ελλάδα», υπογράμμισε ο υπουργός, 
«πρωταγωνιστεί, καθώς η νησιωτικότητα 
για την κυβέρνηση του Κυριακού Μητσο-
τάκη αποτελεί επιλογή πρώτης προτεραι-
ότητας, γιατί μην ξεχνάμε ότι στην νησιω-
τική Ελλάδα κατοικεί πάνω απ’ το 15% 
του συνολικού πληθυσμού, ενώ το πα-
ραγόμενο ΑΕΠ απ’ τις νησιωτικές και τις 
παράκτιες περιοχές υπερβαίνει το 25%. 
Επομένως απαιτείται θεσμική θωράκιση, 
συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πλαίσιο και 
η κυβέρνηση μας κατάφερε να τα εξασφα-
λίσει κι αυτά».

Εξάλλου, εκτενή αναφορά στα βασικά 
στοιχεία και χαρακτηριστικά της νέας νη-
σιωτικής πολιτικής της Ελλάδος έκανε ο 
Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιω-
τικής Πολιτικής Μανώλης Κουτουλάκης.

Σχολιάζοντας την αναλυτική και εμπε-
ριστατωμένη αυτή παρουσίαση ο κ. Κου-
τουλάκης, ανέφερε:

«Είχαμε την ευκαιρία να παρουσιά-
σουμε αναλυτικά το ευρωπαϊκά καινο-
τόμο θεσμικό πλαίσιο που ήδη έχει ει-
σάγει η Ελλάδα και αποτελεί παράδειγμα 
καλής πρακτικής σε νομοθέτησης για την 
ουσία της νησιωτικότητας. Δόθηκε η δυ-
νατότητα, μαζί με την Ελλάδα, να συντα-

χθούν εκπρόσωποι κρατών μελών με 
όμοια ζητήματα ακολουθώντας τις ελ-
ληνικές καλές πρακτικές που ήδη έχουν 
εφαρμοστεί με επιτυχία στα ελληνικά νη-
σιά».

Σταύρος Αρναουτάκης: 

Σημαντικός ο ρόλος των νησιών 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση

«Η αλληλεγγύη είναι ο συνδετικός ιστός 
της Ένωσης και τα νησιά πρέπει να είναι 
σημαντικοί δρώντες στο γεωπολιτικό παι-
χνίδι της Ένωσης». Αυτό τόνισε ο Περιφε-
ρειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, 
από το βήμα της 50ης Γενικής Συνέλευ-
σης της Διάσκεψης των Παράκτιων και 
Απομακρυσμένων Περιφερειών που συν-
διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης στον 
Άγιο Νικόλαο με τη συμμετοχή 250 πε-
ρίπου εκπροσώπων από τις Ευρωπαϊκές 
Παράκτιες Περιφέρειες.

Ο Σταύρος Αρναουτάκης ευχαρί-
στησε τον Πρόεδρο της Διάσκεψης Cees 
Loggen, περιφερειακό υπουργό της επαρ-
χίας της Βόρειας Ολλανδίας, για την αλλη-

λεγγύη που εξέφρασε στις πρόσφατες κα-
ταστροφές στην Κρήτη και αναφέρθηκε 
στις πράξεις αλληλεγγύης που έχουν κα-
ταγράφει ανάμεσα στα κράτη – μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνθήκες ποικί-
λων κρίσεων.

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Θάλασσας 
στην Κρήτη   

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρ-
ναουτάκης στην ομιλία του ανακοίνωσε 
πως η Κρήτη θα φιλοξενήσει την Ευρω-
παϊκή Ημέρα Θάλασσας το 2028, σύμ-
φωνα με ανακοίνωση της Γενικής Δι-
εύθυνσης Θαλασσίων Υποθέσεων και 
Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Με αφορμή την εξέλιξη αυτή ο Περιφε-
ρειάρχης ευχαρίστησε την Γενική Διευ-
θύντρια Θαλασσίων Υποθέσεων Charlina 
Vitceva, καθώς και τον Υπουργό Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη 
Πλακιωτάκη και τον Γενικό Γραμματέα 
ΥΠΕΝ Μανόλη Κουτουλάκη, υποσχό-
μενος μια ακόμα καλύτερη διοργάνωση 
όπου όλη η Κρήτη θα γιορτάσει την Ευ-
ρωπαϊκή Ημέρα της Θάλασσας.

Την σημαντική πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης να διοργανώσει στο πλαίσιο της 50ης Γενικής Συνέλευσης των παρακτίων  
και απομακρυσμένων περιοχών της Ευρώπης ένα πανευρωπαϊκό συνέδριο για τα θέματα της νησιωτικότητας και της γαλάζιας 
οικονομίας, υπογράμμισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης από τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης,  
στο περιθώριο των εργασιών του συνεδρίου.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙωΤΑΚΗΣ, υπΟυΡγΟσ ΝαυΤίλίασ Καί ΝησίωΤίΚησ πΟλίΤίΚησ:

Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί  
σε ευρωπαϊκό επίπεδο  
στη νησιωτικότητα

Γ. Πλακιωτάκης: Η ασφάλεια στη θάλασσα ζήτημα κεφαλαιώδους σημασίας για το ΥΝΑΝΠ

Ο Γενικός Γραμματέας 
Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής Μανώλης 
Κουτουλάκης

Η Διάσκεψη των Θαλασσίων 
Περιφερειών

Η Διάσκεψη των Περιφερειακών Θαλάσ-
σιων Περιφερειών συγκεντρώνει περισσότε-
ρες από 150 Περιφέρειες από 24 κράτη από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο.

Αντιπροσωπεύοντας περίπου 200 εκα-
τομμύρια ανθρώπους, η CrpM υποστηρίζει 
την ισόρροπη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
επικράτειας. Μέσω του εκτεταμένου δικτύου 
επαφών της με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
και τις εθνικές κυβερνήσεις, η CrpM, από τη 
δημιουργία της το 1973, στοχεύει τη δράση 
της στη διασφάλιση ότι οι ανάγκες και τα 
συμφέροντα των περιφερειών μελών της 
λαμβάνονται υπόψη σε πολιτικές της ΕΕ. 
Επικεντρώνεται κυρίως στην κοινωνική, οι-
κονομική και εδαφική συνοχή, τις θαλάσσιες 
πολιτικές και τη γαλάζια ανάπτυξη και την 
προσβασιμότητα.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής 
Πολιτικής Γιάννης 
Πλακιωτάκης μετον 
Περιφερειάρχη Κρήτης 
Σταύρο Αρναουτάκη

Εξασφαλίστηκαν 
ευρωπαϊκοί 
πόροι για την 
ανάπτυξη των 
νησιωτικών 
λιμενικών 
υποδομών άνω 
των 200 εκατ. 
ευρώ από το 
ΕΣΠΑ αλλά και 
από το Ταμείο 
Ανάκαμψης

Είναι η πρώτη 
φορά που 
αξιοποιείται  
ο Ευρωπαϊκός 
Μηχανισμός 
Τεχνικής 
Βοήθειας μέσω 
της DG Reform 
και μάλιστα με 
κεντρικό ρόλο 
να παίζει η Γ.Γ. 
Αιγαίου και 
Νησιωτικής 
Πολιτικής
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Ο 
πρόεδρος του Επιμελητη-
ρίου, Βασίλης Κορκίδης, 
εστιάζοντας στη διαμορφού-
μενη εικόνα της ευρωπαϊ-
κής οικονομίας, ανέφερε ότι 

το ευρωβαρόμετρο και οι βασικοί δείκτες 
επιχειρηματικού κλίματος δείχνουν κατά-
σταση ύφεσης. 

Σε μια αβέβαιη συνολικά ευρωπαϊκή 
κατάσταση, οι διαπιστώσεις για σήμερα 
είναι ότι οι Ευρωπαίοι μπορεί να  ανησυ-
χούν για το περιβάλλον και την κλιματική 
αλλαγή, αλλά οι κύριες ανησυχίες τους εί-
ναι η αύξηση των τιμών, ο πληθωρισμός 
και το κόστος ζωής. Για την ευρωπαϊκή 
επιχειρηματικότητα, οι ανησυχίες και οι 
διαπιστώσεις, από το ξέσπασμα του πο-
λέμου μεταξύ Ρωσίας Ουκρανίας, όπως 
ανέφερε, είναι ένα απαιτητικό περιβάλλον 
με τις τιμές της ενέργειας να εκτοξεύονται 
στα ύψη, ένα περιβάλλον πρόκλησης με 
υψηλό πληθωρισμό και χαμηλή εμπιστο-
σύνη, το οικονομικό κλίμα και οι προσδο-
κίες για την απασχόληση να μειώνονται, 
οι διαφορετικές επιδόσεις ανάλογα με κα-
τηγορίες και κλάδους, καθώς και τις οικο-
νομικές προβλέψεις να συρρικνώνονται 
λόγω εκτόξευσης του πληθωρισμού πα-
γκοσμίως. 

Ο πρόεδρος αναφέρθηκε με στοιχεία 
στη διαμόρφωση του κύκλου εργασιών 
στους επιμέρους κλάδους, σημειώνοντας 
ότι, προσδοκίες, για το εξάμηνο που δια-
νύουμε, φαίνεται να ανατρέπουν τις τά-
σεις του α' εξαμήνου. Σχολιάζοντας τα 
του πληθωρισμού, παρατήρησε ότι το γε-
γονός πως ο διψήφιος ευρωπαϊκός πλη-
θωρισμός επιχειρείται να αντιμετωπι-
σθεί από την ΕΚΤ με υψηλά επιτόκια 11 
ετών στην ευρωζώνη, αυτόματα σημαίνει 
πως η πλειονότητα των υφιστάμενων και 
νέων δανείων θα καθίσταται ολοένα και 
πιο ακριβή, επιβαρύνοντας τους οικογε-
νειακούς προϋπολογισμούς και τους ισο-
λογισμούς των επιχειρήσεων. 

«Η επιχειρηματικότητα επιθυμεί ένα 
σταθερό και ευνοϊκό περιβάλλον, το οποίο 
θα διασφαλίζει ανταγωνιστικότητα και 
προβλεψιμότητα για τους επενδυτές. Η 
Κομισιόν πρέπει να αποφύγει νέες ρυθ-
μιστικές επιβαρύνσεις που εμποδίζουν 
την ανάκαμψη και μια αποτελεσματική 

πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Το Τα-
μείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας πρέ-
πει να χρησιμοποιηθεί για να διευκολύ-
νει τις επιχειρήσεις και να υποστηρίξει τις 
απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που θα αυ-
ξήσουν τις επενδύσεις σε δεξιότητες και 
υποδομές», είπε.

Μεταξύ άλλων, τονίστηκε ότι τα επιχει-
ρηματικά πάρκα μπορούν να προσφέρουν 
ένα ευνοϊκό περιβάλλον και να προσθέ-
σουν οικονομική αξία στο σύνολο της οι-
κονομίας, παρέχοντας παράλληλα λύσεις 
σε θέματα χωροθέτησης, ως επι το πλεί-
στων μεταποιητικών επιχειρήσεων, που 
αντιμετώπιζαν χρόνια προβλήματα από 
τον ασφυκτικό εναγκαλισμό του αστικού 
ιστού. 

Επίσης, επισημάνθηκε ότι το Επιμελη-
τήριο διατηρεί ψηλά στην ατζέντα του μια 
πολιτική, η οποία ευνοεί, αφενός την ανά-
πτυξη οικονομιών κλίμακας, αλλά και τις 
πιθανές συνέργειες, μέσα από τις οποίες 
μπορεί να εμφανιστούν καινοτόμα προϊό-
ντα και, αφετέρου, να υπάρξει και προστα-
σία του περιβάλλοντος, είτε από την μεί-
ωση των οχλήσεων από τους θορύβους 
για τον αστικό ιστό, είτε από τον εκσυγ-
χρονισμό της υλικοτεχνικής υποδομής 
άρα και εκπεμπόμενων ρύπων. Η συζή-
τηση επικεντρώθηκε στον ευρύτερο Πει-
ραϊκό χώρο και τους σχεδιασμούς ανάπτυ-
ξης των πάρκων με έμφαση στον τομέα 
των ναυπηγοεπισκευών, αλλά και άλλων 
μεταποιητικών και εμπορικών δραστηρι-
οτήτων, ως στοιχείων προώθησης της γα-

λάζιας και κυκλικής οικονομίας. Τα επι-
χειρηματικά πάρκα πρέπει να αποτελούν 
αναπόσπαστο κομμάτι του οράματος της 
κυβέρνησης για την ανάπτυξη της μετα-
ποίησης, την προσέλκυση επενδύσεων, 
αλλά και της ανάπτυξης νέων καινοτό-
μων προϊόντων που θα συμβάλουν στην 
ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια των 
επιχειρήσεων.

Με αφορμή τη νομοθεσία για τα επιχει-
ρηματικά πάρκα, έγινε αναφορά στο Άρ-
θρο 75, που αφορά στον χειρισμό Μηχα-
νημάτων Έργου και την προσθήκη του 
άρθρου 4Β στον ν. 3982/2011 με τις μετα-
βολές που επέρχονται, στην πιστοποίηση 
της τεχνικής επάρκειας των εργαζομένων 
και αφορά στην παρακολούθηση εξειδι-
κευμένων προγραμμάτων θεωρητικής 
και πρακτικής κατάρτισης, των οποίων 
οι στόχοι, η διάρκεια, το περιεχόμενο, οι 
απαιτήσεις ως προς τους εκπαιδευτές και 
η διαδικασία εξέτασης καθορίζονται με 
την ως άνω απόφαση. Ανακοινώθηκε η 
έναρξη της συνεργασίας του Εργαστηρίου 
Ποσοτικής Ανάλυσης στη Ναυτιλία του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς με το Επιμελη-
τήριο, σε χώρο του οποίου έχουν εγκατα-
σταθεί και θα λειτουργούν προσομοιωτές 
για την εκπαίδευση στελεχών των επιχει-
ρήσεων στον χειρισμό όλων των μηχανη-
μάτων φορτοεκφόρτωσης.

Στη συνεδρίαση, ανακηρύχθηκε ομό-
φωνα επίτιμο μέλος του  Δ.Σ. του Επιμελη-
τηρίου, ο επίτιμος πρόεδρος του Σ.Ε.Ε.Ν., 
κ. Μιχάλης Σακέλλης, με τον πρόεδρο 
του Ε.Β.Ε.Π να αναφέρεται στην πολυετή 
«πλεύση» του κ. Σακέλλη στα ακτοπλοϊκά 
δρώμενα της χώρας και τη γόνιμη, αλλά 
και αποτελεσματική, συνδρομή του στην 
ανάπτυξη του ακτοπλοϊκού επιχειρείν, και 
όχι μόνο.

Τέλος, το Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π απασχόλη-
σαν η διαδικασία Επιχειρηματικής Ανα-
κάλυψης της Περιφέρειας Αττικής, οι 
προτεινόμενες τροποποιήσεις Επιμελη-
τηριακής Νομοθεσίας, η υποβολή ενερ-
γειακής αναβάθμισης του διατηρητέου 
κτιρίου στο πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ», κα-
θώς και η ένταξη στο πρόγραμμα με τίτλο 
«Δημιουργία, ανάδειξη και αξιοποίηση 
του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος 
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμε-
λητηρίου Πειραιώς».

Το υφεσιακό περιβάλλον που διαμορφώνεται στην ευρωπαϊκή οικονομία, μέσα στο οποίο καλείται  
να λειτουργήσει το επιχειρείν, αλλά και ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν τα βιομηχανικά πάρκα  
στην ανάπτυξη της οικονομίας, αποτέλεσαν τα κύρια στοιχεία στα οποία επικεντρώθηκε η συνεδρίαση  
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. 

εΒεπ:

Τα επιχειρηματικά πάρκα ζωτικά 
κύτταρα για την οικονομική ανάπτυξη

Στη συνεδρίαση, 
ανακηρύχθηκε 
ομόφωνα επίτιμο 
μέλος του  Δ.Σ. του 
Επιμελητηρίου, ο 
επίτιμος πρόεδρος του 
Σ.Ε.Ε.Ν., κ. Μιχάλης 
Σακέλλης, με τον 
πρόεδρο του Ε.Β.Ε.Π 
να αναφέρεται στην 
πολυετή «πλεύση» 
του κ. Σακέλλη στα 
ακτοπλοϊκά δρώμενα 
της χώρας

Τα 
επιχειρηματικά 
πάρκα μπορούν 
να προσφέρουν 
ένα ευνοϊκό 
περιβάλλον και 
να προσθέσουν 
οικονομική αξία 
στο σύνολο της 
οικονομίας, 
παρέχοντας 
παράλληλα 
λύσεις σε 
θέματα 
χωροθέτησης
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Άρθρο του 
Βασίλη Κορκίδη

(Πρόεδρος ΕΒΕΠ)

Π
ροκλήσεις- έννοιες που επι της 
ουσίας βρίσκονται κατά το με-
γαλύτερο τους μέρος στην θε-
ωρία και όχι στην πράξη, γε-
γονός που οφείλουμε να το 

παραδεχθούμε, αν δεν θέλουμε να συνε-
χίσουμε να χάνουμε εκατοντάδες εκατομ-
μύρια ευρώ/δολάρια αλλά και θέσεις εργα-
σίας. Δεν είναι άτοπο, λοιπόν, και άκαιρο 
να επισημανθεί ότι η δραστηριότητα της 
ανακύκλωσης πλοίων, ακολουθεί πιστά 
τη φιλοσοφία της κυκλικής και, κυρίως, 
γαλάζιας οικονομίας, καθώς η ανάκτηση 
ναυπηγικού χάλυβα και άλλων μετάλ-
λων και υλικών, και όχι μόνο, συμβάλλει 
στον περιορισμό εξάντλησης των πρώτων 
υλών, αλλά και στην εξοικονόμηση για την 
βιομηχανία.

Εύλογα «αναδύεται» το ερώτημα γιατί 
από την Ελλάδα, που τώρα προχωρά με 
ταχείς ρυθμούς την αναζωογόνηση της 
ναυπηγικής της βιομηχανίας δεν υπάρχει 
πρόβλεψη για την ανάπτυξη διαλυτηρίων 
πλοίων, όταν μάλιστα σε επίπεδο Ευρω-
παϊκής Ένωσης διεξάγονται συζητήσεις 
για την λίστες των μονάδων διάλυσης 
στην Ασία και τα περιβαλλοντικά πλαίσια 
που αυτές πρέπει να πληρούν.

Τόσο το Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Πειραιώς, όσο και στε-
λέχη της ναυτιλιακής βιομηχανίας έχουν 
επισημάνει ότι με βάση τους νέους κα-
νονισμούς του ΙΜΟ, λίαν προσεχώς θα 
υπάρξει αυξημένη ζήτηση για διαλύ-
σεις πλοίων κυρίως από πλοία που εξυ-
πηρετούν σήμερα το short sea shipping 
οι ηλικίες των οποίων καθιστούν απαγο-
ρευτικές τις μετασκευές για τοποθέτηση 
scrubbers ή άλλων επιλογών για καύσιμα 
πρόωσης φιλικότερα προς το περιβάλλον. 
Ολόκληροι στόλοι θα πρέπει να αντικα-
τασταθούν με το κόστος να υπολογίζεται 
μόνο για τα πλοία του S.S.S., που κυριαρ-
χούν στην ΕΕ, να ανέρχεται στα 200 δισε-
κατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τον οίκο αναλύσεων 
VesselsValue, έως τον Οκτώβριο του 2022 
στο σύνολο του παγκόσμιου στόλου είχαν 
πουληθεί για διάλυση 29 bulker έναντι 
289 εκατ. δολαρίων, 137 δεξαμενόπλοια 
έναντι 779 εκατομμυρίων δολαρίων, ένα 
πλοίο μεταφοράς κοντέινερ έναντι 3 εκατ. 
δολαρίων και 11 gas carriers έναντι 54 
εκατ. δολαρίων. Στα πλοία μεταφοράς 
οχημάτων, το 2022 δεν έχει δοθεί για διά-
λυση κανένα πλοίο. Παράλληλα, στο οκτά-

μηνο του 2022 είχαν δοθεί για διάλυση 
επτά πλοία Ro-Ro έναντι 29 εκατ. δολα-
ρίων. Στα πλοία υπεράκτιας υποστήριξης 
(OSV), είχαν πουληθεί για scrap 29 για 28 
εκατ. δολάρια.

Έχω επισημάνει και σε αυτό συμφω-
νούν και παράγοντες της ναυτιλίας της 
χώρας, ότι η αναβίωση της ναυπηγικής 
βιομηχανίας στην Ελλάδα μπορεί υπό 
προϋποθέσεις να ανοίξει και νέες προο-
πτικές για τη δημιουργία “πράσινων” δια-
λυτηρίων πλοίων στη χώρα μας δημιουρ-
γώντας έσοδα και νέες θέσεις εργασίας. 
Επαναλαμβάνω το «θέσεις εργασίας», κα-
θώς όσοι αντιλαμβάνονται το τι συνιστά 
η ναυπηγική βιομηχανία συμπεριλαμβα-
νομένων και των διαλυτηρίων κατανοούν 
τον όρο «εντάσεως εργασίας». Δηλαδή μο-
νάδων που χρειάζονται πολλά χέρια για 
να «βγάλουν» την παραγωγή. Το Επιμελη-
τήριο είναι προφανές ότι υποστηρίζει και 
θα υποστηρίξει κάθε προσπάθεια ανάπτυ-
ξης διαλυτηρίου πλοίων υπό την προϋπό-
θεση της λειτουργίας βάσει των κοινοτι-
κών κανονισμών. Η έλλειψη διαλυτηρίου 
πλοίων δημιουργεί ένα κενό. Που πρέ-
πει να καλυφθεί. Λόγω της ανεπάρκειας 
δυναμικότητας των μονάδων ανακύκλω-
σης στην EE, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει 
προσθέσει μη ευρωπαϊκές χώρες στον κα-
τάλογο της. Η Τουρκία είναι η πέμπτη 
χώρα παγκοσμίως σε δυναμικότητα δι-
άλυσης πλοίων μετά την Ινδία, το Μπα-
γκλαντές, το Πακιστάν και την Κίνα.

Στο σημείο αυτό οφείλω να υπενθυ-
μίσω ότι η οικονομία της Τουρκίας έχει 
ωφεληθεί από την «εφαρμογή» της κυκλι-
κής οικονομίας δεδομένου ότι, πέραν των 
ποσοτήτων ναυπηγικού χάλυβος που προ-
κύπτει, πολλά από τα καθαιρούμενα μηχα-
νικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα μπορεί 
να χρησιμοποιηθούν σε άλλα πλοία, είτε 
υπό επισκευή, είτε σε φάση κατασκευής. 
Και αυτή είναι μία «δευτερογενής» αγορά 
στην οποία πρέπει να προστεθεί και η πε-
ρίπτωση εξαγωγών ναυπηγικού χάλυβα ή 
χρήσης του από τις τουρκικές ναυπηγικές 
μονάδες σε τιμές συμφέρουσες σε σχέση 
με τον ανταγωνισμό. 

Παράγοντες της ναυτιλίας επισημαί-
νουν ότι, αν και εφόσον προχωρήσει ένα 
τέτοιο σχέδιο για διαλυτήριο, δεν μπορεί 
η χώρα μας σε καμία περίπτωση να συνα-
γωνιστεί τα κέντρα της διάλυσης πλοίων 
που βρίσκονται στην Ασία (Ινδία – Πακι-
στάν – Κίνα). Ωστόσο, μπορεί να δημιουρ-
γήσει ένα τζίρο και το κυριότερο, να χρη-
σιμοποιήσει τα ανακυκλωμένα υλικά. 

Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες είναι 
ενώπιον μας λοιπόν και μάλιστα προς 
άμεση αξιοποίηση ώστε να περιοριστεί 
κατά το δυνατόν ένα «απρόβλεπτο μέλ-
λον». Οι Έλληνες πρέπει να επιδείξουμε 
περισσότερο «οικονομικό πατριωτισμό» 
και η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει την 
ελληνόκτητη ναυτιλία μας από τον πλούτο 
που γεννά η θάλασσα.

Ενώπιον μας είναι οι προκλήσεις, τις οποίες πρέπει να «απαντήσουμε», για να μην υπάρξει απρόβλεπτο μέλλον.  
Και μία τέτοια ομάδα προκλήσεων είναι η γαλάζια και κυκλική οικονομία, η ανακύκλωση και οι πράσινες  
πολιτικές και για την ναυτιλία.

Προκλήσεις και ευκαιρίες της 
ναυτιλίας σε ένα απρόβλεπτο μέλλον

Η δραστηριότητα 
της 
ανακύκλωσης 
πλοίων, 
ακολουθεί πιστά 
τη φιλοσοφία 
της κυκλικής 
και, κυρίως, 
γαλάζιας 
οικονομίας, 
καθώς η 
ανάκτηση 
ναυπηγικού 
χάλυβα, 
συμβάλλει στον 
περιορισμό 
εξάντλησης των 
πρώτων υλών, 
αλλά και στην 
εξοικονόμηση 
για την 
βιομηχανία



24 \  ΕΝΕΡΓΕΙΑ  [ Ρεπορτάζ ]   ΕΝΕΡΓΕΙΑ  \ 25

Ε
κτός του διεθνούς περιβάλλοντος, 
σημαντικά οφέλη προήλθαν από 
τη βελτιωμένη λειτουργία των δι-
υλιστηρίων και την εμπορική δια-
χείριση στις αγορές αργού πετρε-

λαίου, ενώ θετική επίπτωση είχαν και τα 
προγράμματα βελτίωσης απόδοσης, όπως 
του ψηφιακού μετασχηματισμού, της 
αναδιοργάνωσης του Ομίλου, της προώ-
θησης προϊόντων προστιθέμενης αξίας, 
καθώς και η διαχείριση δικτύων πρατη-
ρίων.   

Η παραγωγή των διυλιστηρίων διαμορ-
φώθηκε σε 3,8 εκατ. τόνους το Γ’ Τρίμηνο 
2022, 3% χαμηλότερα έναντι του Γ’ Τριμή-
νου 2021, λόγω του προγράμματος εκτε-
ταμένης συντήρησης (Full Turnaround) 
στο διυλιστήριο Θεσσαλονίκης, το οποίο 
ολοκληρώθηκε με απόλυτη ασφάλεια και 
επιτυχία.

 Στόχος της Εταιρείας ήταν η όσο το 
δυνατόν καλύτερη διαθεσιμότητα και δι-
αχείριση των διυλιστηρίων μέσα σε μια 
περίοδο με προβλήματα επάρκειας καυ-
σίμων και ιδιαίτερα, ντίζελ, στις διεθνείς 
αγορές. Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 
3,9 εκατ. τόνους (+1%), με ένα σημαντικό 
μέρος της παραγωγής να κατευθύνεται σε 
πωλήσεις σε αεροπορικά και ναυτιλιακά 
καύσιμα τα οποία σημείωσαν ουσιαστική 
αύξηση, λόγω ανάκαμψης του τουρισμού.

Σε ό,τι αφορά στα Δημοσιευμένα Κέρδη 
(ΔΠΧΠ) EBITDA, ανήλθαν στα €329 εκατ., 
με τα αντίστοιχα Καθαρά Κέρδη να δια-
μορφώνονται στα €252 εκατ., καθώς μέσα 
στο τρίμηνο η πτώση των τιμών οδήγησε 
σε ζημιές αποτίμησης αποθεμάτων, μετά 
τη σημαντική άνοδο του πρώτου εξαμή-
νου.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής 
για την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών, 
το Διοικητικό Συμβούλιο στις 29 Σεπτεμ-
βρίου ενέκρινε τη διανομή €0,40/μετοχή, 
όπως είχε άλλωστε ανακοινώσει σε προη-
γούμενα τρίμηνα. 

Όσον αφορά τη χρήση του 2022, με 
βάση τα αποτελέσματα του εννεαμήνου 
και τις προοπτικές για το σύνολο του 
έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφά-
σισε τη διανομή επιπλέον προσωρινού 
μερίσματος ύψους €0,25/μετοχή, πληρω-
τέο στις 18 Ιανουαρίου 2023.

Υλοποίηση Στρατηγικής – 
Vision 2025

Κατά το Γ’ Τρίμηνο η υλοποίηση της 
στρατηγικής του Ομίλου επιταχύνθηκε, 
με σημαντικές εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα.

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2022, μετά από 
έγκριση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευ-
σης, ολοκληρώθηκε και ανακοινώθηκε η 
νέα εταιρική ταυτότητα, που περιλαμβά-
νει νέο εταιρικό όνομα και λογότυπο. Έτσι, 
μέσα σε λιγότερο από δώδεκα μήνες, η 
Eταιρεία υλοποίησε όλους τους στόχους 
της για την πρώτη φάση του στρατηγικού 
προγράμματος Vision 2025.

Μέρος της στρατηγικής αυτής είναι και 
η αναπροσαρμογή του χαρτοφυλακίου μη 
βασικών δραστηριοτήτων, όπου εντάσσε-
ται και η πώληση των μετοχών της ΔΕΠΑ 
Υποδομών. Με την ολοκλήρωση της συ-
ναλλαγής πώλησής τους στην Italgas, τα 
έσοδα για την HELLENIQ ENERGY ανήλ-
θαν σε €266 εκατ. και αξιοποιούνται τόσο 
για την απόδοση μέρους του τιμήματος 
στους μετόχους που στήριξαν τη στρατη-
γική αυτή, όσο και για την επιτάχυνση της 
υλοποίησης ανάπτυξης σε Νέα Ενέργεια.

Σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξή μας στη 
Νέα Ενέργεια, την 1 Αυγούστου 2022 
ολοκληρώθηκε η εξαγορά αιολικών πάρ-
κων σε λειτουργία στη Μάνη συνολικής 
δυναμικότητας 55 MW, αυξάνοντας τη 
συνολική εγκατεστημένη ισχύ του Ομί-
λου σε ΑΠΕ στα 340 MW. Στόχος είναι 
η σταδιακή ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου 
εν λειτουργία σε 1 GW μεσοπρόθεσμα και 
άνω των 2 GW έως το 2030. Ήδη, η Εται-
ρεία βρίσκεται σε προχωρημένες συζητή-
σεις για την άμεση αύξηση του δυναμικού 
της με νέες εξαγορές, τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στο εξωτερικό.

Επιπλέον, το πρόγραμμα ψηφιακού με-
τασχηματισμού μας, που περιλαμβάνει 
συνολικές προγραμματισμένες επενδύ-
σεις άνω των €40 εκατ. και χρηματοδοτεί-
ται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθε-
κτικότητας, προχωρά βάσει σχεδιασμού, 
με ετησιοποιημένο όφελος μέχρι τώρα, 
άνω των €10 εκατ. ευρώ, κυρίως στις 
εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων. Η προ-
σπάθεια αυτή δίνει τη δυνατότητα συνο-
λικής αλλαγής στον τρόπο λειτουργίας των 

εταιρειών μας και της ανάπτυξης κόμβου 
ψηφιακής καινοτομίας σε επίπεδο Ομί-
λου. Πέρα από τα προφανή επιχειρημα-
τικά οφέλη, η πρωτοβουλία αυτή λειτουρ-
γεί και σαν κίνητρο για την προσέλκυση 
και ανάπτυξη νέων επιστημόνων από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό, βοηθώντας συ-
νολικά τον κλάδο και την ανάπτυξη της 
χώρας μας.

Υψηλές διεθνείς τιμές 
αργού πετρελαίου, ενίσχυση 
Δολαρίου και υψηλά διεθνή 
περιθώρια διύλισης 

Οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου 
και προϊόντων, σημείωσαν μικρή αποκλι-
μάκωση σε σχέση με το Β’ Τρίμηνο, παρ’ 
όλα αυτά παραμένουν κοντά σε πολυετή 
υψηλά, λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, 
των ανησυχιών για την ενεργειακή ασφά-
λεια στην περιοχή και των ισοζυγίων προ-
σφοράς - ζήτησης. Συγκεκριμένα, οι τιμές 
του Brent διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο 
στα $101/βαρέλι, σε σύγκριση με $114/βα-
ρέλι το Β’ Τρίμηνο 2022 και $74/βαρέλι το 
Γ’ Τρίμηνο 2021.

Το δολάριο συνέχισε να ενισχύεται και 
ανήλθε σε υψηλό 20 ετών σε σχέση με το 
Ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται 
κατά μέσο όρο στα 1,01 στο Γ’ Τρίμηνο 
2022, έναντι 1,18 το Γ’ Τρίμηνο 2021, συ-
νέπεια της διαφοροποίησης της νομισμα-
τικής πολιτικής των Κεντρικών Τραπεζών 
και των επιπτώσεων από την αυξημένη 
ενεργειακή εξάρτηση της Ευρωζώνης. Το 
ισχυρό δολάριο ευνοεί κλάδους με εξαγω-
γικό προσανατολισμό, όπως αυτός της δι-
ύλισης.

Ο συνδυασμός των υψηλότερων τι-
μών πετρελαίου των τελευταίων ετών και 
η ισχυροποίηση του δολαρίου, οδήγη-
σαν σε ιδιαίτερα αυξημένες τιμές αργού 
πετρελαίου σε όρους Ευρώ, με τις τιμές 
Brent στα €100/βαρέλι κατά μέσο όρο το 
Γ’ Τρίμηνο 2022, σε σύγκριση με €62/βα-
ρέλι την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι 
τιμές αντλίας διεθνώς, αλλά και στη χώρα 
μας, αν και χαμηλότερα σε σχέση με το 
προηγούμενο τρίμηνο, παρέμειναν σε 
υψηλά επίπεδα, διατηρώντας την ανάγκη 
για σημαντικά κεφάλαια που απαιτούνται 

για τη διασφάλιση του ομαλού εφοδια-
σμού των αγορών.

Σε ό,τι αφορά στα περιθώρια διύλισης, 
στο Γ’ Τρίμηνο 2022 υποχώρησαν πε-
ρίπου στο μισό σε σχέση με τα ιστορικά 
υψηλά που σημειώθηκαν στο Β’ Τρίμηνο 
2022, αλλά παρέμειναν σημαντικά αυξη-
μένα σε σχέση με το μέσο όρο της περιό-
δου προ κρίσης λόγω κορωνοϊού, εξαιτίας 
της ισχυρής ζήτησης για ντίζελ. Ειδι-
κότερα, τα διεθνή περιθώρια αναφοράς 
Hydrocracking και FCC διαμορφώθηκαν 
στο Γ’ Τρίμηνο 2022 στα $11,9/βαρέλι και 
$8,9/βαρέλι, αντιστοίχως.

Αυξημένη ζήτηση στην 
εγχώρια αγορά καυσίμων

Η συνολική ζήτηση στην εγχώρια αγορά 
για επίγεια καύσιμα ήταν 4% υψηλότερη 
σε σχέση με το Γ’ Τρίμηνο 2021, φτάνο-
ντας στους 1,7 εκατ. τόνους, ενώ η κα-
τανάλωση καυσίμων κίνησης αυξήθηκε 
κατά 0,5% σε ετήσια βάση στο Γ' τρίμηνο 
του 2022, λόγω ντίζελ, ως αποτέλεσμα της 
αυξημένης οικονομικής δραστηριότητας 
και του τουρισμού. Η κατανάλωση αερο-
πορικών καυσίμων βελτιώθηκε κατά 39% 
λόγω αυξημένης πτητικής δραστηριότη-
τας και επιβατικής κίνησης, κυρίως λόγω 
τουρισμού, ενώ η κατανάλωση ναυτιλια-
κών καυσίμων ανέκαμψε κατά 7%.

Ισολογισμός και επενδυτικές 
δαπάνες 

Ο ισολογισμός του Ομίλου ισχυροποι-
ήθηκε σημαντικά, λόγω αυξημένων λει-
τουργικών ταμειακών ροών και των 
εσόδων από την πώληση της ΔΕΠΑ Υπο-
δομών. Σαν αποτέλεσμα, ο καθαρός δανει-
σμός μειώθηκε κατά €0,39 δισ. σε τριμη-
νιαία βάση στα €1,58 δισ., με τον δείκτη 
δανειακής μόχλευσης (καθαρός δανει-
σμός προς συνολικά κεφάλαια) να διαμορ-
φώνεται στο 34%. Η αναχρηματοδότηση 
τραπεζικών δανείων λήξης Δ’ Τριμήνου, 
βρίσκεται σε τελικό στάδιο και αναμένεται 
να ολοκληρωθεί στις επόμενες βδομάδες.

Οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν σε 
€214 εκατ., αυξημένες σε σχέση με το Γ΄ 
Τρίμηνο 2021, κυρίως λόγω της εξαγο-
ράς των αιολικών πάρκων στη Μάνη (55 

MW) και των εργασιών συντήρησης στις 
μονάδες διύλισης.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Δι-
ευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ 
ENERGY Holdings A.E., Ανδρέας Σιάμι-
σιης, επεσήμανε:

«Τα αποτελέσματα του Γ’ Τριμήνου εί-
ναι αναμφισβήτητα ικανοποιητικά, έχο-
ντας βοηθηθεί από ένα θετικό περιβάλλον 
αλλά και από ουσιαστική βελτίωση των 
δραστηριοτήτων των εταιρειών μας στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. Πέρα από τα οι-
κονομικά αποτελέσματα όμως, ιδιαίτερα 
σημαντική για εμάς είναι η μεγάλη πρόο-
δος στην επίτευξη μιας μεγάλης στροφής 
της Εταιρείας μας με έμφαση σε πιο κα-
θαρές μορφές ενέργειας, καλύτερη διακυ-
βέρνηση και βελτίωση της αποδοτικότη-
τας. Με τη σχεδόν καθολική υποστήριξη 
από τους μετόχους μας, τις κεφαλαιαγο-
ρές, αλλά ιδιαίτερα τα στελέχη και τους 
εργαζομένους μας, τους οποίους και ευ-
χαριστώ, στο πρόγραμμα Vision 2025, 
προχωρήσαμε σε αναθεώρηση της στρα-
τηγικής μας με ταχύτατους ρυθμούς, με 
επιστέγασμα την πρόσφατη εξέλιξη και 
αλλαγή της εταιρικής μας ταυτότητας. Οι 
αλλαγές αυτές βοηθούν την Εταιρεία να 
πετύχει τους επιχειρηματικούς της στό-
χους μακροπρόθεσμα, αλλά και να πρωτα-
γωνιστήσει στη μετάβαση σε πιο καθαρές 
μορφές ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα θα συ-
νεχίσει να αποτελεί σταθερό πυλώνα για 
την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας μας.

Ωστόσο για την Εταιρεία μας η επιτυχία 
δεν συμβαδίζει μόνο με τα θετικά αποτε-
λέσματα, αλλά και με τη συμμετοχή στις 
ανάγκες της κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, 
προχωρήσαμε σε σειρά δράσεων που 
στόχο είχαν την άμβλυνση, κατά το δυνα-
τόν, των επιπτώσεων της ενεργειακής κρί-
σης όπως, η επιδότηση μεταφορικών σε 
ακριτικά νησιά, η πρόσθετη στην κρατική 
επιδότηση έκπτωση στο πετρέλαιο θέρ-
μανσης, καθώς και η εξ’ ολοκλήρου ανά-
ληψη του εφοδιασμού με πετρέλαιο θέρ-
μανσης των παιδιατρικών νοσοκομείων 
στην Αττική και Θεσσαλονίκη και μιας 
σειράς σχολικών μονάδων σε όμορους 
δήμους.

Για την Εταιρεία μας, στόχος είναι να 

συνεχίσουμε να έχουμε τα καλύτερα δυ-
νατά αποτελέσματα για τους μετόχους, 
αλλά ταυτόχρονα να επενδύουμε σε ένα 
πιο πράσινο και ασφαλές μέλλον της Εται-
ρείας και της χώρας, ενώ όπου μπορούμε, 
να είμαστε αρωγοί στις ανάγκες της κοι-
νωνίας.»

Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων Γ’ 
Τριμήνου 2022 για τις επιμέρους επιχει-
ρηματικές δραστηριότητες::
ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ Το 
Γ’ Τρίμηνο 2022, τα Συγκρίσιμα Κέρδη 
EBITDA του κλάδου Διύλισης, Εφοδια-
σμού και Εμπορίας ανήλθαν στα €433 
εκατ., λόγω διεθνών περιθωρίων διύλι-
σης, ισχυρού Δολαρίου και της υπεραπό-
δοσης του συστήματος διυλιστηρίων του 
Ομίλου.

Κατά τη διάρκεια του Γ’ Τριμήνου ολο-
κληρώθηκαν επιτυχώς και με ασφάλεια οι 
εργασίες εκτεταμένης προγραμματισμέ-
νης συντήρησης στο Διυλιστήριο Θεσσα-
λονίκης, σύμφωνα με τον προγραμματι-
σμό, με όλες τις μονάδες να έχουν τεθεί 
σε λειτουργία.
ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ Τα Συγκρίσιμα Κέρδη 
EBITDA του κλάδου Πετροχημικών δια-
μορφώθηκαν στα €8 εκατ., μειωμένα σε 
ετήσια βάση λόγω χαμηλών περιθωρίων 
πολυπροπυλενίου.
ΕΜΠΟΡΙΑ Ο κλάδος της Εγχώριας Εμπο-
ρίας κατέγραψε υψηλότερο όγκο πωλή-
σεων (+11% σε ετήσια βάση), λόγω αυ-
ξημένης ζήτησης για αεροπορικά και 
ναυτιλιακά καύσιμα. Τα Συγκρίσιμα 
Κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €21 
εκατ., μειωμένα σε σχέση με το Γ’ Τρίμηνο 
2021, λόγω χαμηλότερης αποτίμησης 
αποθεμάτων, μετά την απότομη πτώση 
των τιμών της βενζίνης.

Στη Διεθνή Εμπορία, οι αυξημένοι 
όγκοι πωλήσεων (+12% σε ετήσια βάση) 
και τα βελτιωμένα περιθώρια κέρδους 
οδήγησαν σε υψηλότερη κερδοφορία, με 
τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να ανέρ-
χονται στα €30 εκατ. (+30% έναντι του Γ’ 
Τριμήνου 2021).
ΑΠΕ Η υψηλότερη εγκατεστημένη ισχύς 
ΑΠΕ, λόγω της πλήρους συνεισφοράς του 
φωτοβολταϊκού πάρκου 204 MW στην 
Κοζάνη και της ένταξης στο χαρτοφυλάκιο 
του Ομίλου των αιολικών πάρκων 55 MW 
στη Μάνη, οδήγησε σε υψηλότερη παρα-
γωγή ηλεκτρικής ενέργειας (175 GWh 
έναντι 12 GWh στο Γ’ Τρίμηνο 2021), με 
τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να αυξάνο-
νται σε €11 εκατ. έναντι €1 εκατ. του Γ’ 
Τριμήνου 2021. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Η συνεισφορά του Ομί-
λου της ΔΕΠΑ στα ενοποιημένα Καθαρά 
Κέρδη του Ομίλου για το Γ’ Τρίμηνο 2022, 
ανήλθε στα €30 εκατ..

Το EBITDA της Elpedison διαμορφώ-
θηκε στα €59 εκατ. στο Γ’ Τρίμηνο 2022, 
λόγω αυξημένης λειτουργικής ευελιξίας 
και ευκαιριών trading. Οι υψηλές τιμές 
οδήγησαν σε αυξημένες ανάγκες κεφα-
λαίου κίνησης και χρηματοδότησης. 

Η ισχυρή λειτουργική απόδοση αντικατοπτρίζει κυρίως τις εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον, αλλά και τη βελτιωμένη 
λειτουργία των διαφόρων εταιρειών του Ομίλου. Τα κυριότερα στοιχεία που επηρέασαν τα αποτελέσματα ήταν τα 
υψηλά διεθνή περιθώρια διύλισης, οι εξαγωγές που αντιστοιχούν σε 46% των συνολικών πωλήσεων διύλισης, αλλά 
και η βελτιωμένη κερδοφορία, τόσο των εμπορικών θυγατρικών στο εξωτερικό, όσο και των νέων επενδύσεων σε ΑΠΕ.

HELLENiQ ENErGY: 

 Στα 381 εκατ. ευρώ τα συγκρίσιμα 
καθαρά κέρδη το γ’ τρίμηνο

Ακτή Μιαούλη
●  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Η HELLENiQ 
ENERGY 
Holdings A.E. 
ανακοίνωσε  
τα ενοποιημένα 
οικονομικά 
αποτελέσματα 
τρίτου τριμήνου 
2022, με τα 
συγκρίσιμα 
κέρδη 
EBITDA να 
διαμορφώνονται 
σε €504 εκατ.,  
ενώ τα 
συγκρίσιμα 
καθαρά κέρδη  
ανήλθαν σε 
€381 εκατ.

Σημείωση1: Αναπροσαρμοσμένα για τις επιπτώσεις από την αποτίμηση των αποθεμάτων, μη λειτουργικών κερδών/εξόδων, καθώς και του λογιστικού χειρισμού 

του ελλείματος δικαιωμάτων Co2
Σημείωση 2: π.μ.: ποσοστιαίες μονάδες

€ εκατ. 3Q21 3Q22 % Δ 9M21 9M22 % Δ
Στοιχεία αποτελεσμάτων      
Όγκοι πωλήσεων Διύλισης (χιλ. ΜΤ) 3.841 3.889 1% 11.300 10.599 -6%
Πωλήσεις  2.442 4.189 72% 6.399 10.967 71%
EBitDA 140 329 - 531 1.568 -
Συγκρίσιμα EBITDA 1 125 504 - 264 1.137 -
λειτουργικό Αποτέλεσμα 76 249 - 341 1.337 -
Καθαρά Κέρδη 49 252 - 255 1.121 -
Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη 1 33 381 - 48 755 -
Κύρια Στοιχεία Ισολογισμού       
Απασχολούμενα Κεφάλαια    3.937 4.591 17%
Καθαρός Δανεισμός    1.866 1.581 -15%
Συντελεστής Δανειακής Μόχλευσης     47% 34% -13 π.μ2 2

Βασικά μεγέθη ενοποιημένων αποτελεσμάτων Χρήσης Γ’ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2022
(σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα Χρηματοοικονομικής πληροφόρησης)

HELLENiQ ENERGY

Στόχος της 
Εταιρείας ήταν  
η όσο το 
δυνατόν 
καλύτερη 
διαθεσιμότητα 
και διαχείριση 
των 
διυλιστηρίων 
μέσα σε μια 
περίοδο με 
προβλήματα 
επάρκειας 
καυσίμων και 
ιδιαίτερα, ντίζελ, 
στις διεθνείς 
αγορές

Ο ισολογισμός 
του Ομίλου 
ισχυροποιήθηκε 
σημαντικά, λόγω 
αυξημένων 
λειτουργικών 
ταμειακών ροών 
και των εσόδων 
από την πώληση 
της ΔΕΠΑ 
Υποδομών



26 \  ΕΛΛΑΔΑ  [ Ρεπορτάζ ]

Η
HELLENiQ ENERGY θα κα-
λύψει, μέσα από τις εταιρίες 
του Ομίλου ΕΛΠΕ και ΕΚΟ, 
όλες τις ανάγκες του χειμώνα 
σε πετρέλαιο θέρμανσης ΕΚΟ 

στα μεγαλύτερα Δημόσια Παιδιατρικά 
Νοσοκομεία της χώρας, «Η Αγία Σοφία», 
«Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυριακού» και 
«Παίδων Πεντέλης» στην Αττική, καθώς 
και στις παιδιατρικές νοσηλευτικές μονά-
δες του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου στη 
Θεσσαλονίκη.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Εται-
ρικής Υπευθυνότητας, η HELLENiQ 
ENERGY έρχεται εγκαίρως να συνδρά-
μει στην ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο που 
έχει διαμορφώσει η παγκόσμια ενεργει-
ακή κρίση, συμβάλλοντας στη δημιουρ-
γία ενός ζεστού περιβάλλοντος στις παιδι-
ατρικές μονάδες, όπου οι μικροί ασθενείς, 
οι οικογένειές τους, οι γιατροί και οι νο-
σηλευτές, συνεχίσουν να δίνουν τη δική 
τους μάχη. 

Από αυτήν την πρωτοβουλία, η οποία 
εντάσσεται σε μια σειρά από δράσεις με 
επίκεντρο τα παιδιά που αναλαμβάνει η 
HELLENiQ ENERGY, εκτός από πάνω 
από 30.000 παιδιά που νοσηλεύονται σε 
ετήσια βάση στα συγκεκριμένα παιδια-
τρικά νοσοκομεία και μονάδες, θα απε-
λευθερωθούν πόροι και για τα υπόλοιπα 
νοσοκομεία της χώρας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ως σταθερός 
αρωγός της ελληνικής κοινωνίας και οι-
κονομίας, η HELLENiQ ENERGY στηρί-
ζει διαχρονικά τις δημόσιες δομές υγείας, 
καλύπτοντας έκτακτες ανάγκες με δωρεές 
εξοπλισμού και αναλωσίμων, όπως ακρι-
βώς έπραξε και τα προηγούμενα δύο χρό-
νια με τη διαχείριση της πανδημίας. 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβου-
λίου της HELLENiQ ENERGY κ. Γιάννης 
Παπαθανασίου, κατά τη διάρκεια της εκ-
δήλωσης επεσήμανε: «Η πανδημία μάς 
υπενθύμισε τα τελευταία δύο χρόνια ότι 
δεν υπάρχει σημαντικότερο αγαθό από 
την ίδια την υγεία μας. Πιστοί στη δέ-
σμευσή μας να υποστηρίξουμε το Εθνικό 
Σύστημα Υγείας, ανακοινώσαμε σήμερα 
μία ουσιαστική προσφορά της HELLENiQ 
ENERGY στη δημόσια υγεία – την προ-
σφορά πετρελαίου θέρμανσης στα παιδι-

ατρικά νοσοκομεία και μονάδες στην Ατ-
τική και τη Θεσσαλονίκη. Το θεωρούμε 
ηθική ευθύνη και καθήκον μας να στηρί-
ξουμε όσους το έχουν ανάγκη, σε αυτή τη 
δυσμενή συγκυρία».

O  Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ 
ENERGY κ. Ανδρέας Σιάμισιης, τόνισε: 
«Η ενέργεια αυτή έρχεται να στηρίξει ου-
σιαστικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας και, 
κυρίως, να σταθούμε δίπλα στα παιδιά, 
φροντίζοντας η διαμονή τους στις παι-
διατρικές κλινικές να είναι όσο πιο ζε-
στή γίνεται, καλύπτοντας τις ανάγκες σε 
πετρέλαιο θέρμανσης των εν λόγω παιδι-
ατρικών νοσοκομείων, για το φετινό Χει-
μώνα.  Ο κλάδος της υγείας μας αποτελεί 
ένα από τους πυλώνες των δράσεων μας 
όπου έμπρακτα έχουμε δείξει τη στήριξη 

μας σε αυτούς που την έχουν περισσό-
τερο ανάγκη αλλά και συνδράμοντας και 
εμείς με το τρόπο μας σε ένα σύστημα και 
το στελεχιακό του δυναμικό που τα τελευ-
ταία χρόνια έχει δώσει το καλύτερο του 
εαυτό στη διαχείριση της κρίσης.»

Ο Υπουργός Υγείας κ. Θάνος Πλεύρης, 
υπογράμμισε: «Η σημερινή σημαντική 
πρωτοβουλία της ΗELLENiQ ENERGY 
στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης, καλύπτει ενεργειακά πλήρως 
με πετρέλαιο τα παιδιατρικά νοσοκομεία 
της Αθήνας, Παίδων Αγία Σοφία, Παίδων 
Αγλαΐα Κυριάκου και το Παίδων Πεντέ-
λης, καθώς επίσης και τις παιδιατρικές 
κλινικές του Ιπποκράτειου της Θεσσαλο-
νίκης. Αυτή η πρωτοβουλία γίνεται σε μια 
δύσκολη συγκυρία που βιώνουμε αναφο-
ρικά με την ενεργειακή κάλυψη και απευ-
θύνεται σε πάνω από 30.000 μικρούς 
ασθενείς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον 
Πρόεδρο και τον  Διευθύνοντα Σύμβουλο 
για αυτή την πρωτοβουλία και την έμπρα-
κτη στήριξη τους στο ΕΣΥ, που έχει να κά-
νει με την ενεργειακή κάλυψη των παιδι-
ατρικών νοσοκομείων μας.»

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας κα 
Μίνα Γκάγκα, δήλωσε: «Να ευχαριστήσω 
και εγώ με τη σειρά μου για την πρωτο-
βουλία που ξεκίνησε από την ΗELLENiQ 
ENERGY, όχι από μας. Και αυτό είναι 
πάρα πολύ σημαντικό γιατί ήρθε μια εται-
ρεία και μας είπε “θέλουμε να στηρίξουμε 
το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θέλουμε να 
στηρίξουμε ιδιαίτερα τα παιδιατρικά νο-
σοκομεία”. Είναι μια πάρα πολύ σημα-
ντική χειρονομία για μας, γιατί τα κόστη 
της ενέργειας έχουν ανέβει πάρα πολύ και 
για τα νοσοκομεία»

Η HELLENiQ 
ENERGY 
θα διαθέσει 
δωρεάν το 
πετρέλαιο 
θέρμανσης στα 
μεγαλύτερα 
δημόσια 
παιδιατρικά 
νοσοκομεία 
και μονάδες 
σε Αττική και 
Θεσσαλονίκη

HELLENiQ ENErGY:  

Δωρεάν πετρέλαιο θέρμανσης στα 
μεγαλύτερα παιδιατρικά νοσοκομεία

Ακτή Μιαούλη
●  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Μία σημαντική νέα προσφορά της HELLENiQ ENERGY για τη στήριξη της δημόσιας υγείας, ανακοίνωσαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της HELLENiQ ENERGY, Γιάννης Παπαθανασίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος, Ανδρέας Σιάμισιης, κατά τη διάρκεια 
ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας, παρουσία του Υπουργού, Θάνου Πλεύρη, της Αναπληρώτριας 
Υπουργού Υγείας, Μίνας Γκάγκα καθώς και των Διοικητών των Παιδιατρικών Νοσοκομείων. 

Από αριστερά   
η Αναπληρώτρια 
Υπουργός Υγείας κα 
Μίνα Γκάγκα, 
ο Υπουργός Υγείας 
κ. Θάνος Πλεύρης, 
ο Πρόεδρος του 
Διοικητικού 
Συμβουλίου της 
HELLENiQ ENERGY κ. 
Γιάννης Παπαθανασίου 
και ο Διευθύνων 
Σύμβουλος της 
HELLENiQ ENERGY  
κ. Ανδρέας Σιάμισιης

Τ
ο τελευταίο διάστημα εκτοξεύτηκαν στα 
ύψη τα περιστατικά ενδοοικογενεια-
κής βίας. Όπως επίσης και οι γυναικο-
κτονίες, καθώς και τα θύματα σεξουα-
λικής κακοποίησης, που πολλές φορές 

μάλιστα, είναι ανήλικα παιδιά. Η επικαιρότητα 
εξάλλου μας έχει «διδάξει» ότι υπάρχουν πολλά 
“αρρωστημένα” μυαλά που πράττουν ποινικά κο-
λάσιμες πράξεις εις βάρος εκατοντάδων θυμάτων. 
Τα θύματα συνήθως είναι κάποιος οικείος τους. 
Εξάλλου, το… τέρας πολλές φορές δεν βρίσκεται 
έξω, αλλά μέσα στο σπίτι.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της επίσης σελί-
δας της Αστυνομίας, ιδρύθηκαν 12 νέα τμήματα 
που ασχολούνται ειδικά με τα περιστατικά ενδο-
οικογενειακής βίας, προκειμένου να μπορούν να 
αντιμετωπίσουν την ολοένα και αυξανόμενη μά-
στιγα. Σύμφωνα με την Αστυνομία και την επί-
σημη ανακοίνωση της, νέα Γραφεία Ενδοοικογε-
νειακής Βίας ιδρύονται στα κάτωθι Αστυνομικά 
Τμήματα:

• Καλλιθέας της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Αθηνών
• Α’ Αχαρνών της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Δυτικής Αττικής
• Αμπελοκήπων- Μενεμένης της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Θεσσαλονίκης
• Β’ Πατρών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας
• Λάρισας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας
• Α’ Ηρακλείου της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Ηρακλείου
• Χανίων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων
• Ιωαννίνων της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Ιωαννίνων
• Σερρών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών
• Βόλου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας
• Χαλκίδας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ευβοίας
• Αγρινίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Ακαρνανίας

Τι είναι ενδοοικογενειακή βία

Κάθε εγκληματική πράξη που συνίσταται σε λε-
κτική, σε ψυχολογική, σε οικονομική ή σε σωμα-
τική βία με τη μορφή ενέργειας ή αδράνειας (πα-
ραμέληση), εντός της οικογένειας.

Υπάρχουν πολλές μορφές ενδοοικογενειακής 
βίας: λεκτική, ψυχολογική, οικονομική, σωματική, 
αλλά και η απειλή, η σεξουαλική κακοποίηση, οι 
οποίες αποτελούν αποτρόπαιες πράξεις βίας. Μά-
λιστα θύματα δεν είναι μόνο οι γυναίκες. Μπο-
ρεί να είναι ανήλικα παιδιά, γονείς, άντρες. Η 
βία αποτελεί μία αποτρόπαιη εγκληματική πράξη 
ενός αδύναμου ψυχολογικά ατόμου που επιθυμεί 
να επιβληθεί μέσω της «δύναμης» του στον άλλο. 

Δεν γνωρίζει φύλο, δεν γνωρίζει ηλικία, δεν γνω-
ρίζει κοινωνικά στρώματα, δεν γνωρίζει εποχές.

Ο νόμος 3500/2006 θεσπίστηκε για την αντιμε-
τώπιση και ποινική μεταχείριση των αδικημάτων 
της ενδοοικογενειακής βίας.

Στο άρθρο 11 του ως άνω νόμου συναντάμε την 
λεγόμενη «ποινική διαμεσολάβηση». Λόγω της 
φύσης του αδικήματος, ο νομοθέτης σκοπεύει, 
εφόσον συντρέχουν κάποιες προϋποθέσεις, να 
επιλυθεί το ζήτημα σε ένα πλαίσιο συμβιβασμού, 
με άμεσο σκοπό την επανόρθωση των σχέσεων 
του θύτη με το θύμα. Ευκόλως κατανοητό είναι, 
ότι η εν λόγω διαδικασία, δεν συντρέχει όταν τα 
αδικήματα είναι ειδεχθή. 

Πιο συγκεκριμένα το άρθρο 11 του Ν. 
3500/2006 ορίζει τα εξής:

1 Στα πλημμελήματα ενδοοικογενειακής βίας ο 
αρμόδιος για την άσκηση ποινικής δίωξης ει-

σαγγελέας διερευνά τη δυνατότητα διαμεσολάβη-
σης κατά τη διαδικασία των επόμενων άρθρων.

2 Προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας 
ποινικής διαμεσολάβησης είναι η υποβολή 

ανεπιφύλακτης δήλωσης εκ μέρους του προσώ-
που στο οποίο αποδίδεται η τέλεση του εγκλήμα-
τος, ότι είναι πρόθυμο σωρευτικά:

α) να υποσχεθεί ότι δεν θα τελέσει στο μέλλον 
οποιαδήποτε πράξη ενδοοικογενειακής βίας (λό-
γος τιμής) και ότι, σε περίπτωση συνοίκησης, δέ-
χεται να μείνει εκτός οικογενειακής κατοικίας 
για εύλογο χρονικό διάστημα, εάν το προτείνει 
το θύμα. Για την υπόσχεση αυτή συντάσσεται έκ-
θεση κατά τα άρθρα 148 επ. του Κώδικα Ποινι-
κής Δικονομίας.

β) να παρακολουθήσει ειδικό συμβουλευτικό 
θεραπευτικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση 
της ενδοοικογενειακής βίας σε δημόσιο φορέα, σε 
όποιον τόπο και για όσο χρονικό διάστημα κρίνε-

ται τούτο αναγκαίο από τους αρμόδιους θεραπευ-
τές. Ο υπεύθυνος του προγράμματος πιστοποιεί 
την ολοκλήρωση της παρακολούθησής του. Το 
σχετικό πιστοποιητικό επισυνάπτεται στο φάκελο 
της δικογραφίας. Αναφέρονται δε σε αυτό, ανα-
λυτικά, το αντικείμενο του συμβουλευτικού θερα-
πευτικού προγράμματος και ο αριθμός των συνε-
δριών που παρακολούθησε ο ενδιαφερόμενος.

γ) να άρει ή να αποκαταστήσει, εφόσον είναι 
δυνατόν, αμέσως τις συνέπειες που προκλήθηκαν 
από την πράξη και να καταβάλει εύλογη χρημα-
τική ικανοποίηση στον παθόντα.» (…)

Σε περίπτωση που το θύμα είναι ανήλικος, η εν 
λόγω διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης 
γίνεται με τη συνεργασία του αρμόδιου εισαγγε-
λέα ανηλίκων και του γονέα που έχει την επιμέ-
λεια του. Εφόσον μάλιστα ο ανήλικος είναι άνω 
των 14 ετών, δύναται να παρευρίσκεται αυτοπρο-
σώπως στη διαδικασία.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ως άνω νόμου, σε 
περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος συμμορφωθεί 
προς τους όρους της ποινικής διαμεσολάβησης 
για χρονικό διάστημα τριών ετών, τότε η σχετική 
διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης περα-
τώνεται και ακολούθως εξαλείφεται η ποινική αξί-
ωση για το έγκλημα που τον αφορά. Στη διάρκεια 
της ποινικής διαμεσολάβησης και μέχρι να πε-
ρατωθεί αυτή, σύμφωνα με το νόμο οριζόμενα, η 
υπό εκδίκαση πράξη, θεωρείται πως βρίσκεται σε 
εκκρεμοδικία. 

Η ποινική αντιμετώπιση είναι ένα κομμάτι του 
παζλ που συνθέτει το φαινόμενο της ενδοοικογε-
νειακής βίας. Πολλές φορές βλέπουμε πως αυτό 
δεν είναι αρκετό. Δεν είναι λίγες οι φορές, όπου ο 
θύτης εκτίει την ποινή του και επανέρχεται δρι-
μύτερος και ακόμα πιο αποφασισμένος για την 
τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων, εις βάρος πολ-
λές φορές του ίδιου θύματος. 

Η κοινωνία μας πρέπει να στραφεί στο άλλο 
μισό του παζλ… δεν είναι μονάχα η αντιμετώπιση, 
αλλά και η πρόληψη! Η κοινωνίας μας… το σπίτι… 
το σχολείο… που εκεί εξελίσσονται τα πρώτα 
φαινόμενα βίας μέσω της γνωστής πια έννοιας 
του bullying… Tα παιδιά που κάνουν bullying εί-
ναι ίσως οι αυριανοί κατηγορούμενοι ενήλικοι 
θύτες. Και τα παιδιά που υφίστανται, τα αυρι-
ανά ενήλικα θύματα. Το αίτιο βρίσκεται στη ρίζα. 
Και εκεί πρέπει να στραφεί η κοινωνία μας για να 
το αντιμετωπίσει. 

Αργήσαμε κοινωνία μου… αργήσαμε πολύ… 
θρηνήσαμε και θρηνούμε συνεχώς θύματα. Μην 
αργούμε άλλο… το μέλλον είναι εκεί και μας πε-
ριμένει. 

Μπορούμε να το αλλάξουμε!

Η ενδοοικογενειακή βία είναι ένα έγκλημα βουβό… σαν το μάλλινο γάντι που πέφτει κάτω.  
Δεν κάνει κρότο. Δεν κάνει θόρυβο. Γεννιέται και εξελίσσεται εντός των τοίχων μιας οικίας.  
Το αποτέλεσμα συνήθως… βουβή ησυχία… στόματα κλειστά… αδιέξοδα… πολλές φορές και θάνατος! 

Η ποινική διαμεσολάβηση  
στην ενδοοικογενειακή βία

Γράφει η 
Σοφία Τσιπτσέ 
 
Δικηγόρος  
παρ' Αρείω Πάγω  
Διαπιστ. Διαμεσολα-
βήτρια ΥΔΔΑΔ
(αστική, εμπορική, 
ηλεκτρονική, τραπε-
ζική Διαμεσολάβηση)
Υπεύθυνη Προστασίας 
Δεδομένων / 
D.P.O. exec.

Η επικαιρότητα 
εξάλλου μας 
έχει «διδάξει» 
ότι υπάρχουν 
πολλά 
“αρρωστημένα” 
μυαλά που 
πράττουν 
ποινικά 
κολάσιμες 
πράξεις 
εις βάρος 
εκατοντάδων 
θυμάτων. Τα 
θύματα συνήθως 
είναι κάποιος 
οικείος τους
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Ό
πως σχολίασε ο Πρόεδρος 
και Διευθύνων Σύμβουλος 
του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχά-
λης Τσαμάζ: «Οτιδήποτε κά-
νουμε ή σχεδιάζουμε να κά-

νουμε, το κοιτάμε μέσα από το πρίσμα της 
βιώσιμης ανάπτυξης. Από τις επενδύσεις 
στα δίκτυα και τις υπηρεσίες μας, μέχρι τα 
ICT έργα που υλοποιούμε, τους συνεργά-
τες που επιλέγουμε και την ανάπτυξη των 
ανθρώπων μας». 

Υλοποιώντας πάνω από το 60% των 
επενδύσεων του κλάδου, ο Όμιλος ΟΤΕ 
είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής στις τηλε-
πικοινωνίες κι ένας από τους μεγαλύτε-
ρους στη χώρα. 

Είναι το 10% της κεφαλαιοποίησης του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Συνεισφέρει το 2,7% του ΑΕΠ, δημι-
ουργεί περίπου 75.000 άμεσες και έμμε-
σες θέσεις εργασίας, ενώ είναι παρών με 
τις υπηρεσίες του στα περισσότερα ελλη-
νικά σπίτια. 

«Όσο πιο μεγάλη είναι μία εταιρεία, 
τόσο πιο μεγάλη είναι η ευθύνη και τόσο 
πιο έντονο είναι το αποτύπωμά της στην 
κοινωνία», ανέφερε σχετικά ο κ. Τσαμάζ. 
Και πρόσθεσε: «Ο Όμιλος ΟΤΕ αναλαμ-
βάνει την ευθύνη που του αναλογεί. Δεν 
υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Το αύριο εί-
ναι σήμερα. Δεν αρκεί να κάνουμε το ελά-
χιστο, αυτό που απαιτεί ο Νόμος. Πρέπει 
να κάνουμε άλματα, για να δούμε ουσια-
στική αλλαγή. Και πρέπει να είμαστε όλοι 
μαζί. Εταιρείες, Πολιτεία και κάθε ένας 
από εμάς ξεχωριστά.»

Βιώσιμη Ανάπτυξη από το 2012

Από το 2012, ο Όμιλος ΟΤΕ πέτυχε να 
βάλει τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο κάθε 
εταιρικής λειτουργίας και επιχειρηματι-
κής του δράσης. Στο πλαίσιο αυτό, μετρά 
σημαντικές επιτυχίες: 

• Από το 2017 έως το 2021, μείωσε τις 
εκπομπές από την κατανάλωση ενέργειας 
στις εγκαταστάσεις του κατά 85%, κυρίως 
μέσω χρήσης εγγυήσεων προέλευσης. 

• Το 100% της κατανάλωσης ηλεκτρι-
σμού του Ομίλου στην Ελλάδα προέρχε-
ται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
ήδη από το 2020.

• Ενώ η χρήση δεδομένων αυξάνεται 

εκθετικά τα τελευταία χρόνια έχοντας τρι-
πλασιαστεί σε σχέση με το 2017, ο Όμιλος 
ΟΤΕ μείωσε την κατανάλωση ενέργειας 
κατά 7%, στις 496 GWh, το 2021.

• Το 2021 διαχειρίστηκε υπεύθυνα 
(ανακύκλωσε ή επαναχρησιμοποίησε) το 
88% των αποβλήτων από όλες τις δρα-
στηριότητές του, συγκριτικά με το 75% το 
2018. 

• Οι προσλήψεις γυναικών αυξήθηκαν 
από 30% το 2019, σε 40% το 2021.

• Έχει αναβαθμίσει τη χώρα, φτιάχνο-
ντας υπερσύγχρονα δίκτυα σταθερής 
και κινητής. Ο Όμιλος ΟΤΕ έχει περά-
σει πάνω από 46.000 χιλιόμετρα οπτι-
κών ινών κι έχει δώσει πρόσβαση σε τα-
χύτητες COSMOTE Fiber στο 70% των 
νοικοκυριών στην Ελλάδα. Μόνο το δί-
κτυο FTTH θα φτάσει σε σχεδόν 1 εκατ. 
σπίτια κι επιχειρήσεις μέχρι το τέλος της 
χρονιάς. Στην κινητή, η πληθυσμιακή κά-
λυψη του 4G είναι στο 99%, και του 5G 
θα έχει φτάσει στο 80% μέχρι το τέλος της 
χρονιάς.

• 2,5 εκατ. ήταν οι επωφελούμενοι μόνο 
το 2021, από τις περισσότερες από 45 
πρωτοβουλίες ψηφιακής συμπερίληψης. 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η κοινω-
νική συνεισφορά του Ομίλου ΟΤΕ που 
την τελευταία 10ετία, ξεπερνά τα 40 εκατ. 
ευρώ. Μεταξύ άλλων, ξεχωρίζουν, το Πρό-
γραμμα Υποτροφιών, η υποστήριξη 60 
οργανισμών που φροντίζουν παιδιά, η 
κατασκευή 19 Τμημάτων Επειγόντων Πε-
ριστατικών για παιδιά και η παροχή εξο-
πλισμού για Μονάδες Εντατικής Θερα-
πείας κατά την περίοδο της πανδημίας. 

Το όραμα και τη στρατηγική που ακολουθεί για να είναι ο κορυφαίος πάροχος ψηφιακών υπηρεσιών με επίκεντρο 
τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, παρουσίασε ο Όμιλος ΟΤΕ. Η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι ενσωματωμένη στην επιχειρηματική 
στρατηγική και λειτουργία του Ομίλου και αποτελεί βασική του προτεραιότητα.

Όμιλος ΟΤΕ: τέσσερεις στρατηγικές 
προτεραιότητες βιώσιμης ανάπτυξης
Η Βιώσιμη Ανάπτυξη βασική προτεραιότητα

Ακτή Μιαούλη
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022  ●  

Η στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΟΤΕ είναι πλήρως εναρμονισμένη με αυτή 
του Ομίλου Deutsche telekom, και εστιάζει σε τέσσερεις προτεραιότητες:  

Κλιματική Ουδετερότητα: Μείωση των εκπομπών, αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότη-
τας και συμβολή στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος πελατών και συνεργατών. 

Κυκλική Οικονομία σε όλη την αλυσίδα αξίας: Εξοικονόμηση φυσικών πόρων και προώ-
θηση των αρχών κυκλικής οικονομίας σε όλη την αλυσίδα αξίας. 

Συμπερίληψη & ίσες ευκαιρίες στην εργασία: Εταιρική κουλτούρα και καθημερινή πρα-
κτική του Ομίλου ΟΤΕ που προάγει τις αξίες της Διαφορετικότητας, της Ισότητας και της Συ-
μπερίληψης.

Ψηφιακή Κοινωνία για όλους: Καθοριστική συμβολή του Ομίλου ΟΤΕ στον ψηφιακό με-
τασχηματισμό της χώρας και ταυτόχρονη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής όλων στον 
ψηφιακό κόσμο. 

Με βάση τις στρατηγικές προτεραιότητες που έχει θέσει, ο Όμιλος ΟΤΕ ανακοίνωσε πέντε 
βασικές δεσμεύσεις για το μέλλον: 

• Κλιματική Ουδετερότητα για τον Όμιλο ΟΤΕ  από τη λειτουργία του έως το 2025 και για 
όλη την αλυσίδα αξίας έως το 2040. 

• Μηδενικά απόβλητα από την παροχή υπηρεσιών τεχνολογίας σε χώρους υγειονομικής 
ταφής (ΧυΤΑ) από το 2022.

• Συλλογή 400.000 κινητών συσκευών και αξεσουάρ προς ανακύκλωση ή ανακατασκευή 
έως το 2024.

• Τουλάχιστον 30% των ανώτερων και ανώτατων διευθυντικών στελεχών του Ομίλου να 
είναι γυναίκες μέχρι το 2024.

• Πάνω από 10 εκατ. επωφελούμενους από δράσεις ψηφιακής συμπερίληψης του Ομίλου 
ΟΤΕ το 2021-2024.

Στρατηγική και δεσμεύσεις για έναν κόσμο καλύτερο για όλους

«Οτιδήποτε κάνουμε 
ή σχεδιάζουμε να 
κάνουμε, το κοιτάμε 
μέσα από το πρίσμα της 
βιώσιμης ανάπτυξης, 
δηλώνει   ο Πρόεδρος 
και Διευθύνων 
Σύμβουλος του  
Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης 
Τσαμάζ
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Η 
Έκθεση του 2022 ενισχύει τα 
διαπιστευτήρια του κλάδου 
της κρουαζιέρας στην και-
νοτομία και στην άμεση υι-
οθέτηση περιβαλλοντικών 

τεχνολογιών. Τα παραδείγματα που ανα-
φέρονται στην Έκθεση περιλαμβάνουν 
τον αυξανόμενο αριθμό πλοίων που δρο-
μολογούνται τα αμέσως επόμενα χρόνια 
και θα μπορούν να ενσωματώνουν πρό-
ωση με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα 
όταν είναι διαθέσιμη, καθώς και την αυ-
ξανόμενη επένδυση στον εξοπλισμό των 
πλοίων για σύνδεση με παράκτια ενεργει-
ακή υποστήριξη όπου είναι διαθέσιμη.

Για την ακρίβεια, περισσότερο από το 
15% των πλοίων που θα δρομολογηθούν 
τα επόμενα πέντε χρόνια θα μπορούν να 
ενσωματώνουν κυψέλες καυσίμου ή μπα-
ταρίες, ενώ το 85% των πλοίων των εται-
ρειών-μελών της CLIA που θα είναι σε 
λειτουργία από τώρα έως το 2028 θα μπο-
ρούν να συνδεθούν με συστήματα πα-
ράκτιας ενεργειακής υποστήριξης, επι-
τρέποντας στις μηχανές να σβήνουν στη 
προβλήτα, συμβάλλοντας έτσι σε σημα-
ντική μείωση των εκπομπών.

Η Kelly Craighead, Πρόεδρος και Δι-
ευθύνουσα Σύμβουλος της CLIA, δή-
λωσε: «Η καινοτομία και η μηχανική βρί-
σκονται στη καρδιά του οράματος μας 
για καθαρές μηδενικές εκπομπές άν-
θρακα. Ο κλάδος μας συνεχίζει να πρω-
τοπορεί, επενδύοντας δισεκατομμύρια 
για την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών 
και την επιτάχυνση της ανάπτυξης βιώ-
σιμων ναυτιλιακών καυσίμων —ειδικό-
τερα, κινητήρων ικανών να χρησιμοποι-
ούν βιώσιμα ναυτιλιακά καύσιμα—, και 
διευκολύνοντας την παράκτια ενεργειακή 
υποστήριξη σε υπάρχοντα και νέα πλοία. 
Αυτά είναι τα θεμελιώδη δομικά στοιχεία 
για την απαλλαγή της παγκόσμιας ναυτι-
λίας από τις εκπομπές άνθρακα και ενερ-
γούμε τώρα για το μέλλον».

Ωστόσο, παρά την πρόοδο που έχει ση-
μειωθεί, η Έκθεση καθιστά σαφές ότι η 
μετάβαση στα βιώσιμα καύσιμα πλοίων 
παραμένει απαραίτητη για την επίτευξη 
των στόχων της ναυτιλιακής βιομηχανίας 
για απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα 
και υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη 
οι κυβερνήσεις να υποστηρίξουν τις ερευ-
νητικές προσπάθειες που θα επιταχύνουν 

την ανάπτυξη αυτών των καυσίμων, ώστε 
να είναι ασφαλή, βιώσιμα και διαθέσιμα 
προς χρήση σε ευρεία κλίμακα.

Για το σκοπό αυτό, η CLIA είναι ένας 
από τους οργανισμούς που υποστηρίζουν 
τη Συμμαχία «Getting to Zero» της ναυτι-
λιακής βιομηχανίας για εξάλειψη των εκ-
πομπών διοξειδίου του άνθρακα. Αυτή η 
πρωτοβουλία έρχεται να προστεθεί στον 
ηγετικό ρόλο που έχουν αναλάβει εταιρεί-
ες-μέλη της CLIA σε συνεργασία με άλ-
λους συνασπισμούς και οργανισμούς για 
την εξεύρεση λύσεων απαλλαγής από τις 
εκπομπές άνθρακα.

Η έκθεση επισημαίνει ότι οι εταιρείες 
κρουαζιέρας-μέλη της CLIA συνεχίζουν 
να σημειώνουν σημαντική πρόοδο στη 
μείωση των εκπομπών άνθρακα:
■ Ικανότητα παράκτιας ενεργειακής 
υποστήριξης – Οι εταιρείες κρουαζιέρας 
συνεχίζουν να πραγματοποιούν σημαντι-
κές επενδύσεις ώστε τα κρουαζιερόπλοια 
να συνδέονται με ηλεκτρική ενέργεια με 
την ξηρά, επιτρέποντας έτσι την απενερ-
γοποίηση των κινητήρων κατά τον ελλι-
μενισμό τους.
■ Το 40% της παγκόσμιας χωρητικότη-
τας (αύξηση 20% σε ετήσια βάση) είναι 
εξοπλισμένο με συστήματα παράκτιας 
ηλεκτροδότησης σε 29 λιμάνια παγκο-
σμίως (λιγότερο από 2% των παγκόσμιων 
λιμανιών) όπου αυτή η δυνατότητα παρέ-
χεται σε τουλάχιστον μία θέση πλαγιοδέ-
τησης στο λιμάνι.
■ Το 98% της νέας χωρητικότητας υπό 

παραγγελία (από σήμερα έως το 2028) 
θα είναι είτε εξοπλισμένο με συστήματα 
παράκτιας ηλεκτροδότησης ή διαμορφω-
μένο έτσι ώστε τέτοια συστήματα να προ-
στεθούν στο μέλλον.
■ Καύσιμο LNG – Η Έκθεση για το 2022 
διαπίστωσε ότι το 61% της νέας χωρητι-
κότητας θα βασίζεται στο καύσιμο LNG 
για την κύρια πρόωση. Η χρήση LNG έχει 
ως αποτέλεσμα 95% έως 100% λιγότερες 
εκπομπές σωματιδίων (PM), ουσιαστικά 
μηδενικές εκπομπές θείου και μείωση 
85% στις εκπομπές αζώτου. Ως μετα-
βατικό καύσιμο, το LNG παρέχει πλέον 
πραγματικά οφέλη, ενώ επιτρέπει επίσης 
στα πλοία που είναι έτοιμα για LNG να 
προσαρμοστούν σε μια μελλοντική γενιά 
βιώσιμων ναυτιλιακών καυσίμων.
■ Συστήματα καθαρισμού καυσαερίων 
(EGCS) – Περισσότερο από το 79% της 
παγκόσμιας χωρητικότητας κρουαζιερό-
πλοιων χρησιμοποιεί συστήματα EGCS 
για να καλύψει ή και να υπερβεί τις απαι-
τήσεις εκπομπών αερίων του άνθρακα –
αύξηση δυναμικότητας κατά 7% σε σύ-
γκριση με το 2021. Επιπλέον, το 88% των 
νέων κρουαζιερόπλοιων που δεν κάνουν 
χρήση LNG θα εγκαταστήσουν συστή-
ματα EGCS, διατηρώντας το ήδη υψηλό 
επίπεδο τέτοιων επενδύσεων.
■ Συστήματα Προηγμένης Επεξερ-
γασίας Λυμάτων – Το 100% των νέων 
κρουαζιερόπλοιων υπό παραγγελία θα δι-
αθέτουν συστήματα προηγμένης επεξερ-
γασίας λυμάτων, ενώ ήδη, το 78% της χω-
ρητικότητας του στόλου κρουαζιέρας της 
CLIA εξυπηρετείται από συστήματα προ-
ηγμένης επεξεργασίας λυμάτων (αύξηση 
9% σε σχέση με το 2021).

Τέλος, η CLIA σημειώνει πως η δέ-
σμευση του κλάδου της κρουαζιέρας για 
καθαρές μηδενικές εκπομπές άνθρακα 
έως το 2050, που ανακοινώθηκε νωρί-
τερα αυτό το έτος, είναι συνεπής με τον 
στόχο που έχει θέσει η Συμφωνία του Πα-
ρισιού –και υποστηρίζεται από τον ενδιά-
μεσο στόχο του κλάδου– για μείωση κατά 
40% του ποσοστού εκπομπών άνθρακα 
από τον παγκόσμιο στόλο έως το 2030, σε 
σύγκριση με το 2008, ο οποίος με τη σειρά 
του είναι σε σύνδεση με την αρχική στρα-
τηγική του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργα-
νισμού (IMO) για μείωση των αερίων του 
θερμοκηπίου.

Η Διεθνής Ένωση Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA), κύριος φορέας και ηγετική φωνή της παγκόσμιας κοινότητας 
κρουαζιέρας, δημοσίευσε τα αποτελέσματα της ετήσιας Έκθεσής της για τις Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες και Πρακτικές 
του Παγκόσμιου Κλάδου της Κρουαζιέρας, τα οποία δείχνουν την πρόοδο που έχει συντελεστεί προς την επίτευξη  
του οράματος του κλάδου για κρουαζιέρες με καθαρές μηδενικές εκπομπές άνθρακα παγκοσμίως έως το 2050.

H ετήσια Έκθεσή 
της CLIA για τις 
Περιβαλλοντικές 
Τεχνολογίες και 
Πρακτικές του 
Παγκόσμιου 
Κλάδου της 
Κρουαζιέρας 
για το 2022 
υπογραμμίζει 
την ανάγκη για 
ανάπτυξη και 
διαθεσιμότητα 
βιώσιμων 
καυσίμων  
πλοίων

Δέσμευση για μηδενικό  
αποτύπωμα άνθρακα έως το 2050
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η Sky Express συνδέει με 
απευθείας πτήσεις την αθήνα  
με τη σόφια 

Την Αθήνα με την Σόφια συνδέει από Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 
η SKY express με απευθείας πτήσεις, πέντε ημέρες την εβδο-
μάδα.

«Η ένταξη της Σόφιας ενισχύει περαιτέρω τη δυναμική διεθνή 
πορεία της SKY express, ειδικά μετά από ένα άκρως απαιτητικό 
καλοκαίρι κατά το οποίο η εταιρεία εξυπηρετούσε σταθερά 34 
προορισμούς εσωτερικού και 24 πόλεις του εξωτερικού», ση-
μειώνεται σε ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρείας.

Όπως τονίζει ο κ. Βασίλης Κρασανάκης, Network planning 
& pricing Manager, SKY express, «μέσα σε μικρό χρονικό δι-
άστημα από την πρώτη πτήση εξωτερικού ανοίγουμε τα φτερά 
μας στον 10ο κατά σειρά διεθνή προορισμό που εξυπηρετούμε 
όλο τον χρόνο με τον νεότερο και πιο πράσινο στόλο της χώρας. 
Αυτό μόνο περαιτέρω ώθηση μπορεί να μας δώσει για τα επόμε-
να βήματα του μακρόπνοου πλάνου της SKY express».

Οι ταξιδιώτες θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στους ναύ-
λους SKY joy, SKY joy+, SKY enjoy, ενώ μέσα στο αεροσκάφος, 
εκτός από free service, θα έχουν τη δυνατότητα να γευτούν τα 
premium επώνυμα προϊόντα με την υπηρεσία SKY Drinks & 
Bites.

«Η SKY express έρχεται στο αεροδρόμιο της Σόφιας σε μια 
περίοδο που τα ταξίδια αποκτούν νέα δυναμική. ως επιβεβαίω-
ση της δέσμευσης του αεροδρομίου της Σόφιας να εμπλουτίσει 
το δίκτυο με νέες αεροπορικές εταιρείες και προσφορές νέων 
πτήσεων, χάρη στην SKY express προστίθεται ακόμη μια δια-
σύνδεση με την Αθήνα, φέρνοντας τη Μεσόγειο πιο κοντά, με 
μία μόνο απευθείας πτήση. Αυτό συνάδει με το σχέδιο μεταμόρ-
φωσής μας, δηλαδή την μετατροπή του αεροδρομίου της Σόφιας 
σε περιφερειακό αεροδρόμιο 5 αστέρων, προσφέροντας υψηλό-
τατο επίπεδο εξυπηρέτησης επιβατών και φορτίων», δήλωσε ο 
κ. Jesus Caballero, CEo του αεροδρομίου της Σόφιας.

η cyprus Airways ανοίγει 
δρομολόγια σε παρίσι  
και Ρώμη 

Η Cyprus Airways ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει πτήσεις 
προς το αεροδρόμιο Charles De Gaulle στο Παρίσι από τις 
16 Δεκεμβρίου με τρεις πτήσεις την εβδομάδα και προς 
το αεροδρόμιο Fiumicino στη Ρώμη με δύο πτήσεις την 
εβδομάδα από τις 20 Δεκεμβρίου.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι να ανακοινώνουμε δύο ση-
μαντικά δρομολόγια προς σημαντικές ευρωπαϊκές πόλεις. 
Τόσο το αεροδρόμιο Charles De Gaulle στο Παρίσι, όσο 
και το αεροδρόμιο Fiumicino στη Ρώμη, αποτελούν ση-
μαντικές πύλες εισόδου για τον εισερχόμενο τουρισμό και 
τα επαγγελματικά ταξίδια στην Κύπρο. Αποτελούν επίσης 
βασικούς κόμβους με πολλαπλές δυνατότητες διεθνών 
συνδέσεων, αυξάνοντας έτσι τη συνδεσιμότητα της Κύ-
πρου με διάφορες άλλες αγορές», δήλωσε ο paul Sies, 
Διευθύνων Σύμβουλος της αεροπορικής εταιρείας.

«Παρομοίως, η ανακοίνωση αυτή είναι επίσης επιπλέον 
ευχάριστα νέα για τους Κύπριους, οι οποίοι θα έχουν πλέ-
ον περισσότερες ευκαιρίες να ταξιδέψουν στην Ευρώπη 
και πέραν αυτής. Η απόφαση αυτή ευθυγραμμίζεται με τη 
στρατηγική ανάπτυξης που ανακοινώσαμε νωρίτερα φέ-
τος και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να επεκτείνουμε 
το δίκτυο και τις συχνότητες των πτήσεών μας προς άλλα 
κύρια ευρωπαϊκά αεροδρόμια προς όφελος της Κύπρου 
και της τουριστικής της βιομηχανίας», πρόσθεσε ο κ. Sies.

H Sky Express συνδέει  
την αθήνα με το Μιλάνο 

Από τις 26 Οκτωβρίου η Sky express συνδέει απευθεί-
ας πέντε ημέρες την εβδομάδα τον Διεθνή Αερολιμένα 
Αθηνών με το Διεθνές Αεροδρόμιο Malpensa.

Η απόφαση έρχεται σχεδόν έναν χρόνο μετά την έντα-
ξη της Ρώμης στο δίκτυο διεθνών προορισμών της SKY 
express ως απάντηση στην ανάγκη του επιβατικού κοι-
νού για περισσότερες επιλογές. Με την ένταξη του Μιλάνο 
στο δίκτυο εξωτερικού της, η SKY express καθιστά την 
Ιταλία ως την πρώτη ευρωπαϊκή στην οποία εξυπηρετεί 
δύο προορισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Στην 
ίδια κατεύθυνση, η συχνότητα των δρομολογίων από/προς 
Ρώμη γίνεται πλέον καθημερινή.

Όπως αναφέρει ο κ. Βασίλης Κρασανάκης, Network 
planning & pricing Manager, SKY express, «Με την Ιτα-
λία, πριν από έναν χρόνο, δημιουργήσαμε μία γέφυρα 
που ενισχύει συνολικά τον τουρισμό και την οικονομία. 
Απόφαση που δικαιώθηκε από τη δυναμική ανταπόκριση 
των επιβατών. Μένοντας πιστή στο όραμά της να πετάει 
κάθε χρόνο ψηλότερα, η SKY express ενισχύει περαιτέρω 
την παρουσία της στην ιταλική αγορά, εγκαινιάζοντας την 
απευθείας σύνδεση Αθήνας – Μιλάνου και προσφέροντας 
πλέον στους ταξιδιώτες μια νέα, αξιόπιστη, “πράσινη” και 
συμφέρουσα επιλογή». 

Χρέωση στους οδηγούς που καθυστερούν σε αφίξεις-αναχωρήσεις του Διεθνή αερολιμέ-
να αθηνών αναμένεται να επιβάλλει το αεροδρόμιο «ελ. Βενιζέλος»  προκειμένου να μπει 
μια τάξη στις προσβάσεις των αφίξεων και των αναχωρήσεων.

η διοίκηση του Διεθνούς αερολιμένα αθηνών προχωρά στη διαμόρφωση εισόδων και 
εξόδων στα οδικά τμήματα πρόσβασης στους χώρους αναχωρήσεων και αφίξεων, οι οποίες 
θα ελέγχονται με αυτόματο σύστημα ανακλινόμενων μπαρών,  ώστε να αποφεύγεται ο συνω-
στισμός. Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση του,  εξαιτίας της αύξησης της επιβατικής 
κίνησης σε επίπεδα που προσεγγίζουν το 2019, σε συνδυασμό με την ιδιαίτερα έντονη χρήση 
ιδιωτικού αυτοκινήτου στην μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο προχωρά σε στοχευμέ-
νες λύσεις.

συγκεκριμένα, ο χρόνος διέλευσης, στάσης και εξόδου των οχημάτων θα οριστεί σε 10 
λεπτά και πέραν αυτών θα επιβάλλεται χρέωση στους οδηγούς που βρίσκονται στις αφίξεις 
και τις αναχωρήσεις.

σύμφωνα με την ανακοίνωση «λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες χωρητικότητας, όσο 
και τα παράπονα των ταξιδιωτών για την αρνητική εικόνα συνωστισμού που δημιουργείται 
από οχήματα που σταθμεύουν παράνομα στις προσβάσεις, το έργο - του οποίου οι εργασί-
ες θα ξεκινήσουν μέσα στο Νοέμβριο και θα ολοκληρωθούν πριν το επόμενο καλοκαίρι - 

αφορά στη διαμόρφωση εισόδων και εξόδων στα οδικά τμήματα πρόσβασης στους χώρους 
αναχωρήσεων και αφίξεων, οι οποίες θα ελέγχονται με αυτόματο σύστημα ανακλινόμενων 
μπαρών. για τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις, που είναι απόλυτα συμβατές με τις διεθνείς 
πρακτικές, όπως άλλωστε εφαρμόζονται πλέον και στα περισσότερα μεγάλα ευρωπαϊκά αε-
ροδρόμια, έχουν προηγηθεί συγκοινωνιακές μελέτες που αποδεικνύουν την λειτουργικότη-
τά τους», υποστηρίζεται.

η παροχή δωρεάν χρόνου παραμονής στους χώρους στάθμευσης Μικρής Διάρκειας 1 & 2 
για 20 λεπτά θα εξακολουθήσει να ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους χρήστες.

Τέλος, ειδικές προβλέψεις θα υπάρχουν, φυσικά, για τους ταξιδιώτες με μειωμένη κινητι-
κότητα και αυξημένες ανάγκες.

αναλυτικότερα, τα έργα θα πραγματοποιηθούν σταδιακά, ξεκινώντας από το εξωτερικό 
διάζωμα αναχωρήσεων (χώρος αποβίβασης) και στη συνέχεια θα επεκταθούν και στο εξω-
τερικό διάζωμα αφίξεων (χώρος επιβίβασης). Το οδικό τμήμα που εξυπηρετεί τους χώρους 
στάθμευσης (Μικρής Διάρκειας 1 & 2), το ξενοδοχείο καθώς και τη διαμπερή διέλευση οχη-
μάτων από Νότο προς Βορρά για την αττική οδό δεν θα επηρεαστεί από τα έργα. περαιτέρω 
ενημερώσεις για την πορεία των έργων και σχετικές χρηστικές πληροφορίες θα παρέχονται 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

«απογειώθηκε» η επιβατική 
κίνηση στο «ελευθέριος 
Βενιζέλος»

«Πέταξε στα ύψη» η επιβατική κίνηση στον Διεθνή Αε-
ρολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», αφού ο μήνας 
Οκτώβριος έκλεισε μία ανάσα από τα νούμερα του 2019, 
ανεβάζοντας και πάλι το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας 
στα προ πανδημίας επίπεδα.

Σύμφωνα με τα στατιστικά  στοιχεία του ΔΑΑ, η επιβατική 
κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας κατά τη διάρκεια του 
Οκτωβρίου ανήλθε σε 2,29 εκατ. και πλησίασε τα επίπεδα 
του Οκτωβρίου 2019, ελάχιστα μειωμένη κατά 0,5%. Αναλυ-
τικά, η επιβατική κίνηση εσωτερικού ξεπέρασε τα επίπεδα 
του Οκτωβρίου 2019 κατά 4,6%, ενώ η διεθνής επιβατική κί-
νηση εμφάνισε μείωση της τάξης του 2,6%. Συνολικά, κατά 
τους δέκα πρώτους μήνες του έτους, η επιβατική κίνηση του 
αεροδρομίου έφτασε τα 19,5 εκατ. έναντι 22,27 εκατ. και 
παρέμεινε μειωμένη κατά 12,2% σε σύγκριση με το 2019. Οι 
επιβάτες εσωτερικού παρέμειναν κάτω από τα επίπεδα του 
2019 κατά 6,2%, ενώ οι διεθνείς επιβάτες κατά 14,9%.

Σε θετικό έδαφος κινήθηκε και ο αριθμός των πτήσεων 
που πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο. για πρώτη φορά 
από την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού ο αριθμός 
των πτήσεων κατέγραψε θετικό πρόσημο και διαμορφώθη-
κε στο +0,5% σε σχέση με το 2019. Οι πτήσεις εσωτερικού 
σημείωσαν άνοδο 7,2% τον Οκτώβριο, με το αντίστοιχο πο-
σοστό να διαμορφώνεται στο -4,1% όσον αφορά τις πτήσεις 
εξωτερικού, περιορίζοντας το κενό μεταξύ 2022 και 2019.

Κατά τη διάρκεια των πρώτων δέκα μηνών του 2022, ο 
αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών 
ανήλθε σε 184.495, καταγράφοντας πτώση της τάξης του 
6,2% σε σχέση με το 2019. Οι πτήσεις εσωτερικού ξεπέρα-
σαν τα επίπεδα του 2019, σημειώνοντας θετικό πρόσημο 
στο +1,8%, ενώ αντίστοιχα οι διεθνείς πτήσεις παρέμειναν 
μειωμένες κατά 12%.

ΔΑΑ «Ελ. Βενιζέλος»: Χρέωση για τα Ι.Χ. που καθυστερούν σε αφίξεις και αναχωρήσεις

Skytrax World Airline Awards

Η AEGEAN διακρίθηκε 
και πάλι ως η «Καλύτερη 
Περιφερειακή Αεροπορική 
Εταιρεία στην Eυρώπη» 

Μια ακόμη σημαντική διάκριση έλαβε η AEGEAN στα 
φετινά 2022 Skytrax World Airline Awards κατακτώντας 
για 11η συνεχή χρονιά και 12η τα τελευταία δεκατρία χρό-
νια, τον τίτλο της «Καλύτερης Περιφερειακής Αεροπορι-
κής Εταιρείας στην Ευρώπη». Συγκεκριμένα, στα βραβεία 
που ανακοινώθηκαν στο λονδίνο, η AEGEAN βραβεύθηκε 
ως η «Καλύτερη Περιφερειακή Αεροπορική Εταιρεία στην 
Ευρώπη» για 11η συνεχή χρονιά ενώ έλαβε και τη 2η θέση 
στην κατηγορία της «Καλύτερης Περιφερειακής Αεροπο-
ρικής Εταιρείας Παγκοσμίως». Παράλληλα, συνέχισε να 
βρίσκεται μεταξύ των 10 καλύτερων εταιρειών στην Ευ-
ρώπη για το προσωπικό καμπίνας που διαθέτει και την τα-
ξιδιωτική εμπειρία που προσφέρουν στους επιβάτες τους.

Σχολιάζοντας τη βράβευση της AEGEAN, ο κ. Edward 
plaisted, CEo της Skytrax, δήλωσε: 

«Με το πέρασμα των χρόνων, η AEGEAN κατοχυρώ-
νεται ως μία αεροπορική που διακρίνεται συστηματικά 
στην κορυφή της έρευνας των World Airline Awards και η 
ανάδειξή της ως η «Καλύτερη Περιφερειακή Αεροπορική 
Εταιρεία στην Ευρώπη» για 11η διαδοχική φορά αποτελεί 
αναμφίβολα ένα εξαιρετικά σημαντικό επίτευγμα. Παράλ-
ληλα όμως με την εξίσου σημαντική διάκριση της ως  2η 
«Καλύτερη Περιφερειακή Αεροπορική Εταιρεία Παγκο-
σμίως» και τη σταθερή ανάδειξή της στην πρώτη δεκάδα 
των καλύτερων εταιρειών στην Ευρώπη για το προσωπικό 
καμπίνας που διαθέτει».

«cuLturE pAtH»

η πρώτη Augmented reality (Ar) 
έκθεση στο Διεθνή αερολιμένα 
αθηνών

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, σε συνεργασία με το 
Athens Digital Arts Festival (ADAF), και σε συνέχεια επιτυχη-
μένων εκθέσεων παρουσιάζει την πρώτη Augmented reality 
(Ar) έκθεση με τίτλο «culture path». Ένα διαδραστικό μο-
νοπάτι πολιτισμού, όπου με την αξιοποίηση των τεχνολογιών, 
έργα της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας, «συναντούν» 
και «συνομιλούν» με έργα της νεότερης και σύγχρονης δημι-
ουργίας. H έκθεση εξελίσσεται και σε άλλα σημεία μέσα στο 
αεροδρόμιο της Αθήνας προσφέροντας την ευκαιρία στους τα-
ξιδιώτες και τους επισκέπτες της πόλης μας να περιηγηθούν 
σε ένα ξεχωριστό μονοπάτι και να βιώσουν μια πρωτοποριακή 
πολιτισμική και καλλιτεχνική εμπειρία. 

Η επιλογή των έργων έχει γίνει από το υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, με τη συμμετοχή των Μουσείων: Αρχαιολο-
γικό Μουσείο Ολυμπίας, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 
Εθνική, Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, Ενάλι-
ος Αρχαιολογικός χώρος Ναυαγίου Περιστέρας Αλοννήσου, 
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Μουσείο λοβέρδου, Βυζαντινό 
και Χριστιανικό Μουσείο, Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, 
MoMus - Μουσείο Άλεξ Μυλωνά, Αρχαιολογικό Μουσείο Δελ-
φών, Μουσείο Βασιλικών Τάφων Αιγών. 
Εκθεσιακός χώρος «Τέχνη & Περιβάλλον», επίπεδο Αναχωρήσε-
ων (είσοδος 3) / χώρος προσβάσιμος καθ’ όλη τη διάρκεια του 
24ώρου, έως τις 19.4.2023

η Καλαμάτα αποκτά υδατοδρόμιο 
με ανάδοχο του έργου 
 την Hellenic Seaplanes

Την κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση του υδατοδρομίου 
Καλαμάτας αναλαμβάνει η Hellenic Seaplanes, απόφαση που 
ελήφθη με την λήξη της διαγωνιστικής διαδικασίας που διεξή-
γαγε το Δημοτικό λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, «η υλοποίηση του 
υδατοδρομίου της Καλαμάτας είναι αποτέλεσμα της κοινής 
επιμονής και του οράματος τόσο της δημοτικής όσο και της 
λιμενικής αρχής της πόλης. Η προσπάθεια για δημιουργία 
υδατοδρομίου είχε ξεκινήσει επί δημαρχίας του κ. Νίκα, ση-
μερινού Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και συνεχίστηκε από 
τον νυν δήμαρχο κ. Βασιλόπουλο καθώς και σύσσωμη την δι-
οίκηση και το προσωπικό του Δημοτικού λιμενικού Ταμείου 
Καλαμάτας και τον κ. Αντώνοπουλο (Πρόεδρο Δ.λ.Τ) που πί-
στεψαν στο όραμα και στη δυναμική των υδροπλάνων αλλά και 
τις προοπτικές που θα φέρει στην νότια Πελοπόννησο».

Με την οριστικοποίηση της συμφωνίας για την ανάληψη του 
υδατοδρομίου, η Hellenic Seaplanes θα ξεκινήσει άμεσα να 
“τρέχει” τις διαδικασίες που αφορούν τον τεχνικό φάκελο έκ-
δοσης της άδειας λειτουργίας του ενώ παράλληλα θα προχωρά 
την κατασκευή των χερσαίων και υδάτινων εγκαταστάσεων στο 
λιμάνι.

Οι αεροπορικές εταιρείες 
ψηφίζουν ξανά το αεροδρόμιο 
της Αθήνας στην πρώτη θέση!

για άλλη μια φορά, στη μεγαλύτερη συνάντηση του κλάδου 
των αερομεταφορών «routES WorLD 2022» που πραγ-
ματοποιήθηκε στο λας Βέγκας, το αεροδρόμιο της Αθήνας 
κατέκτησε με τις ψήφους των αεροπορικών εταιρειών την 
πρώτη θέση στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική φέτος κατηγορία 
των 10-17,5 εκ. επιβατών.

Τα βραβεία routes είναι μοναδικά στο είδος τους, καθώς 
η ψήφος και η διαδικασία απόφασης ανήκουν αποκλειστι-
κά στις αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες επιβραβεύουν την 
αριστεία στην αεροπορική ανάπτυξη παγκοσμίως. Στην ίδια 
κατηγορία με το αεροδρόμιο της Αθήνας, ήταν υποψήφια για 
διάκριση τα αεροδρόμια του Μονάχου, το Fiumicino της Ρώ-
μης και της Βιέννης.

Η φετινή υποψηφιότητα της Αθήνας στα routes World 
που συγκέντρωσαν 2.000 επαγγελματίες αεροδρομίων και 
αεροπορικών εταιρειών, απέσπασε, όπως και πολλές φορές 
στο παρελθόν, το εγκώμιο των αεροπορικών εταιρειών – κρι-
τών, εστιάζοντας στην εντυπωσιακή ανάπτυξη και ανάκτηση 
της επιβατικής κίνησης που καταγράφηκε στην Αθήνα, αντι-
μετωπίζοντας την πρωτοφανή συγκυρία των επιπτώσεων της 
πανδημίας στο αεροπορικό ταξίδι.

Η Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & 
Μάρκετινγκ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, δήλωσε: 

«Ο θεσμός των βραβείων στο πλαίσιο του Συνεδρίου των 
routes ξεκίνησε και πάλι φέτος, μετά από σχεδόν τρία χρό-
νια πανδημικής κρίσης. Αισθανόμαστε μεγάλη χαρά και ιδι-
αίτερη τιμή που σε αυτήν τη μεγαλύτερη παγκόσμια συνάντη-
ση αεροδρομιακού/αεροπορικού μάρκετινγκ και ανάπτυξης 
αερογραμμών με την ταυτόχρονη παρουσία αεροδρομίων 
και αεροπορικών εταιρειών, το αεροδρόμιο της Αθήνας για 
μια ακόμη φορά αναδείχθηκε στην κορυφή στην κατηγορία 
του, με τις ψήφους και την καθολική αναγνώριση των αερο-
πορικών συνεργατών του. 

Οι εταιρείες μας βράβευσαν για τη στρατηγική μάρκε-
τινγκ και τη συνεχή προσπάθειά μας για τη διαμόρφωση 
των συνθηκών και των εργαλείων που απαιτούνται για την 
υποστήριξη και ανάπτυξη της δραστηριότητάς τους από/προς 
την Αθήνα, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την προσθήκη 
νέων αεροπορικών εταιρειών και δρομολογίων στο δίκτυο 
του αεροδρομίου μας και συνέβαλε καθοριστικά στο επίπεδο 
ανάκτησης της επιβατικής κίνησης το 2022. 

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης στη δημιουργική προσέγ-
γιση της φετινής υποψηφιότητας/καμπάνιας μας που απο-
τυπώθηκε ευρηματικά και στο περίπτερο  μας, ως  αποτέ-
λεσμα συλλογικής δουλειάς, εμπνευσμένης  προσπάθειας 
κι επαγγελματισμού εκ μέρους όλης της ομάδας μάρκετινγκ 
του αεροδρομίου μας. 

Ευχαριστούμε θερμά  τους αεροπορικούς συνεργάτες μας 
για την ψήφο και τη διαρκή εμπιστοσύνη τους και συνεχί-
ζουμε με αφοσίωση, ενθουσιασμό και επαγγελματισμό, την 
κοινή μας προσπάθεια!»




