
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ και ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

«Χάρη στις συναλλαγές, η ευημερία του ενός  
ωφελεί όλους τους άλλους» 

Frédéric Bastiat, Γάλλος οικονομολόγος και κοινωνιολόγος 

ΝΑΥΤΙΛΙΑ: 
Ο «Big John» 
Fredriksen… 
ψηφίζει Κύπρο για 
την Frontline, με τον 
ναυτιλιακό κολοσσό 
να «μετακομίζει»  
από τις Βερμούδες 
στην Λεμεσό." 

ΣΕΛ.15 

Δεκέμβριος 2022

τ.76

Η Κίνα ορίζει τη ρότα 
του 2023

ΔΙΕΘΝΗ:
Κύπρος, Ελλάδα και 
Τουρκία θα διεξαγάγουν 
εκλογές το 2023 με το 
Κυπριακό να παίζει 
καταλυτικό ρόλο  
κατά τη διάρκεια των 
εκλογών και μετά.  
Ανάλυση: Δ. Απόκης

                       ΣΕΛ.6

ΟΛΠ: 
Ολοκληρώθηκαν οι 
εργασίες αναβάθμισης 
των υποδομών στη 
ναυπηγοεπισκευαστική 
ζώνη Περάματος. «“Ναι” 
στην επέκτασή μιας κύριας 
λιμενικής δραστηριότητας», 
αναφέρουν πηγές  
του ομίλου.           ΣΕΛ. 42

Οι ΈλληνΈς πΟντάρΟυν ςτά μΈγάλά μΈγΈθη

akti Miaouli

ακτή
Μιαούλη

«Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ  
ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

16 ΣΕΛΙΔΕΣ 
ΕΝΘΕΤΟ
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[ Τεύχος 76 ]
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EDITORIAL

Η ναυτιλία, ο πόλεμος 
και η αισιοδοξία  
του 2023

Το 2022 βρίσκεται στο τέλος του και μας… αφήνει με έναν εξελισ-
σόμενο πόλεμο, ο οποίος έχει φέρει μαζί του και την ενεργειακή 
κρίση που ζούμε, ενώ παράλληλα πρόκειται και για την χρονιά 

κατά την οποία ο πλανήτης (εκτός της Κίνας) άφησε πίσω του τα 
lockdowns που επέσυρε η πανδημία του Covid-19. 

Σε ότι αφορά τη ναυτιλία, τόσο στα πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου, 
όσο και στα δεξαμενόπλοια κατά τη διάρκεια του έτους παρατηρήσαμε 
αγορές και σε υψηλά και σε χαμηλά επίπεδα

Για τα Bulkers, το 2022 ξεκίνησε με την κεκτημένη ταχύτητα, με την 
οποία έληξε το 2021 και συνέχισε έτσι μέχρι και τους καλοκαιρινούς 
μήνες, όποτε και παρατηρήσαμε την μεγάλη αυτή καθίζηση που υπάρ-
χει ακόμη και σήμερα. Η πτώση αυτή της ναυλαγοράς είναι πολυπα-
ραγοντική. Αρχικά, ο πόλεμος στην Ουκρανία έβγαλε από την αγορά 
μεγάλες εξαγώγιμες ποσότητες σιτηρών και από τις δύο χώρες, ενώ 
μείωσε και τις εξαγωγές άνθρακα σε μικρότερο βαθμό. Παράλληλα, 
τα συνεχιζόμενα μέτρα κατά του Covid-19 στην Κίνα δεν παρείχαν την 
απαιτούμενη ζήτηση σε σιδηρομεταλλεύματα και άνθρακα, γεγονός 
που επίσης επηρέασε, ενώ η γενικότερη ξηρασία σε διάφορους σιτο-
βολώνες του πλανήτη προσέθεσε στην απώλεια φορτίων σιτηρών. 

Για την επόμενη χρονιά, διάφοροι αναλυτές αισιοδοξούν για ανάκαμ-
ψη παρακινούμενη από την ελάφρυνση των μέτρων στην Κίνα και της 
επανεκκίνησης της οικονομίας της. Αυτή η αισιοδοξία αποτυπώνεται 
και στις τιμές των πλοίων, οι οποίες δεν παρουσιάζουν πτώση αναλο-
γική με εκείνη των ναυλαγορών. Το τι θα συμβεί τελικά βέβαια, κανείς 
δεν μπορεί να γνωρίζει...

Στο κομμάτι των δεξαμενόπλοιων, ήδη από τις αρχές του έτους είχε 
αρχίσει να παρατηρείται αυτή η πολυαναμενόμενη άνοδος της ναυ-
λαγοράς που κινούνταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα τα περασμένα δύο 
χρόνια. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, προσέθεσε ακόμη περισσότερο 
καύσιμο στην άνοδο, ενώ η δυναμική που διαμορφώθηκε, έχει αυξή-
σει ιδιαίτερα το τονομίλι στις μεταφορές των υγρών φορτίων. 

Για την επόμενη χρονιά δεν αναμένεται μεταβολή στις υπάρχουσες 
σταθερές, ενώ ειδικά μια επανεκκίνηση της κινεζικής οικονομίας θα 
δημιουργήσει ένα νέο μεγάλο ως προς τις εξαγωγές προϊόντων πε-
τρελαίου, αφού η χώρα της Άπω Ανατολής θα εκμεταλλευτεί τις πολύ 
οικονομικές εισαγωγές αργού πετρελαίου που κάνει από τη Ρωσία, 
χρησιμοποιώντας το νέο βόρειο διάδρομο μέσω πλοίων με παγοθραυ-
στικά χαρακτηριστικά.

• Οικονομία  
Στην Αθήνα ο  Ένρια - το 2024 το μέρισμα ..........................................................4

• Διεθνή  
Βρετανικό καμπανάκι κινδύνου για το Κυπριακό ........................................... 6-8

ΒΑΣΙλΗΣ ΚΟΡΚΙΔΗΣ:  
|Το 2023 οι προσδοκίες  να γίνουν προοπτικές ...................................................9

• ΝΑΥΤΙΛΙΑ  
Τι προβλέπει η συμφωνία ΟΝΕΧ - Fincantieri ............................................12-13

Οι πλοιοκτήτες ανταγωνίζονται  
για το ποιος θα διαθέτει μεγαλύτερη χωρητικότητα ..................................14-15

ΕΡΕυΝΑ: Ο «γερασμένος» στόλος της Ε.Ε.  
κίνδυνος για την ασφάλεια στην θάλασσα  ............................................16, 33-24

• ΕΝΘΕΤΟ 
“Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒλΗΤΩΝ” 
Waste To Energy .............................................................................................17-32

• IΤCM  
Η χρονιά “κλείνει” με το βλέμμα στο… μέλλον .................................................35

GrEEk ShippinG AWArdS 2022:  
Βραβεύτηκαν οι κορυφαίοι της ελληνικής ναυτιλίας .......................................36
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«Πλοία της Χρονιάς» τα AEro highspeed 1,2 & 3 ...........................................37

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AMVEr:  
Βράβευση για 247 Ελληνικές Ναυτιλιακές Εταιρείες  
και τα 1.976 πλοία τους .........................................................................................38

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠλΑΚΙΩΤΑΚΗΣ:  
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Του 
Μιχαήλ  
Γελαντάλι

Α
ποτέλεσμα, η ταχεία ανάκαμψη 
των τραπεζικών μετοχών παρά 
το βαρύ κλίμα στις διεθνείς 
αγορές, η επάνοδος των ξένων 
οίκων από την πλευρά των 

αγοραστών συνδυαστικά με τις προβλέ-
ψεις τους για ένα κερδοφόρο 2022, μετά 
από δεκαετή (και πλέον) ταλαιπωρία.  
Μάλιστα την σαφή βελτίωση της κατά-
στασης για το εγχώριο banking αναμένε-
ται να επαναδιατυπώσει ο Αντρέα Ένρια 
με την επίσκεψη του στην Αθήνα, αρχές 
2023. Η έλευση του επικεφαλής του Επο-
πτικού Μηχανισμού έχει οριστεί για την 
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου και θα είναι η τε-
λευταία καθώς η θητεία του Ιταλού οικο-
νομολόγου ολοκληρώνεται τον Μάρτιο.

Προφανώς στις συναντήσεις του με τον 
Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, με 
τους επικεφαλής των τεσσάρων συστημι-
κών ομίλων θα γίνει εκτενής συνεξέταση 
τόσο όσων προηγήθηκαν (στην διάρκεια 
της θητείας του) όσο όλων αυτών που θα 
πρέπει να προσεχθούν το δύσκολο 2023. 
Δεδομένου, ότι σύμφωνα με τα διαθέσιμα 
στοιχεία, τα νέα μη εξυπηρετούμενα δά-
νεια διαμορφώνονται εντός προβλέψεων 
η δε κεφαλαιακή δομή βελτιώνεται ποιο-
τικά η προτροπή Ένρια εκτιμάται πως θα 
επικεντρωθεί στην ενίσχυση της καθαρής 

λειτουργικής κερδοφορίας, στην ορθολο-
γική διαχείριση των νέων NPEs αλλά και 
την διεύρυνση της πιστωτικής επέκτασης. 

Για τον κλάδο τα πολύ δύσκολα είναι 
πίσω, μένουν ωστόσο να γίνουν πολλά 
μέσα στο 2023 και όχι μόνον ως προς την 
περαιτέρω μείωση του ποσοστού των μη 
εξυπηρετούμενων (στο σύνολο των δα-
νείων, που έχουν χορηγηθεί) αλλά κυρίως 
όσον αφορά στην περαιτέρω θωράκιση 
τους έναντι ενδεχόμενων νέων κινδύνων 
στις αγορές και αβεβαιότητας που θα είναι 
κυρίαρχη και το ερχόμενο έτος.  

Το θέμα της διανομής εσόδων-κερδο-
φορίας στους μετόχους/επενδυτές με μέ-
ρισμα συμπεριλαμβάνεται στην ατζέντα 
των συζητήσεων  Ένρια - τραπεζιτών 
πλην όμως η θέση του Επόπτη είναι λίγο 
ως πολύ γνωστή, προκρίνει παράταση 
ενός έτους προκειμένου να ισχυροποι-
ηθούν περαιτέρω οι τράπεζες το 2023. 
Προέχει η κεφαλαιακή επάρκεια, οι προ-
βλέψεις και η επαναλαμβανόμενη κερ-
δοφορία όπως και η ποιότητα των κεφα-
λαίων, είναι το μότο του Ιταλού εδώ και 
μήνες δύσκολα θα αλλάξει τώρα για τις ελ-
ληνικές τράπεζες. Έχοντας να μοιράσουν 
μέρισμα από το μακρινό 2008 εύλογα οι 
θεσμικοί επενδυτές, τα πανίσχυρα funds 
κ.λ.π θα ήθελαν να προσθέσουν στους "λο-

γαριασμούς" τους περί τα 700 - 900 εκατ. 
(συνολικά). Ωστόσο, από την στιγμή που η 
ΕΚΤ θα συνεχίσει να αυξάνει τα επιτόκια 
-τουλάχιστον μέχρι και την συνεδρίαση 
της 4ης Μαῒου- που σημαίνει ότι και το 
εγχώριο σύστημα θα περιμένει περισσό-
τερα έσοδα και η κρίση θα είναι παρούσα 
τραπεζίτες και επενδυτές μπορούν να πε-
ριμένουν ακόμη έναν χρόνο. Ενδεχομέ-
νως να τους βγει σε καλό στην περίπτωση 
που η κερδοφορία του 2023 θα δικαιολο-
γεί διανομή μεγαλύτερου μερίσματος.  

Άλλωστε, όπως σημειώνουν πηγές της 
ΕΚΤ το "κεντρικό σύστημα" στηρίζει και 
θα συνεχίσει να είναι αρωγός των τραπε-
ζών το 2023 είτε επαναγοράζοντας ομό-
λογα-εξαιρώντας τα 39 δισ. του ΡΕΡΡ από 
την ποσοτική σύσφιξη- συντηρώντας μία 
σταθερή ροή χρηματοδότησης είτε "παγώ-
νοντας" το θέμα των εγγυήσεων που δό-
θηκαν από το Δημόσιο για καλύψεις στις 
τιτλοποιήσεις των τραπεζών και δη όσων 
εντάχθηκαν στο πλαίσιο "Ηρακλής". 

Η Φρανκφούρτη εξ΄αρχής είχε κάθε 
λόγο να αντιταχθεί στην προσπάθεια της 
Eurostat να προσμετρηθούν οι εγγυήσεις 
που χορηγήθηκαν στο δημόσιο χρέος για 
αυτό κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια 
προκειμένου να αποφευχθεί η εφαρμογή 
ενός τέτοιου μέτρου.  

Πράγματι και παρ' ότι δεν έχει υπάρ-
ξει επίσημη θέση από κάποια ευρωπαϊκή 
Αρχή φαίνεται, πως η ΕΚΤ πετυχαίνει να 
μείνουν εκτός όσες εγγυήσεις έχουν δοθεί 
ήδη, τόσο σε Ιταλικές όσο σε Ελληνικές 
τράπεζες. Εκτός δραματικής ανατροπής 
των όσων είναι γνωστό από τις ίδιες πη-
γές το εγχώριο banking αλλά και το δημό-
σιο χρέος την "γλυτώνουν" για όσα έχουν 
χορηγηθεί μέχρι σήμερα, με πιθανότατο 
το ενδεχόμενο να αρχίσουν να προσμε-
τρώνται τα επόμενα, από 2023 και στην 
διάρκεια του επόμενου έτους. 

Εάν όντως ισχύσει αυτή η απαλλαγή σε 
συνδυασμό με την εξαίρεση των 39 δισ. 
και τα αυξημένα έσοδα από τόκους τότε 
το 2022 φεύγει με 3 δώρα για το εγχώ-
ριο σύστημα που θα το ενισχύσουν περαι-
τέρω το 2023. 

Με την συμφωνία Σταϊκούρα - τραπεζιτών έκλεισε ένας κύκλος αντιπαράθεσης των δύο πλευρών, που πυροδότησε ουκ 
ολίγα αρνητικά σενάρια για ενδεχόμενη επίπτωση στην κεφαλαιακή κατάσταση των συστημικών ομίλων, με συνέπεια 
τις διακριτές ρευστοποιήσεις μετοχών από ξένα funds.

Στην Αθήνα ο  Ένρια 
- το 2024 το μέρισμα
Τα δώρα της Φρανκφούρτης  
σε Ρώμη και Αθήνα

Ακτή Μιαούλη
●  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Σε ένα ακόμη report για τον τραπεζικό 
κλάδο, η Jp Morgan δίνει ψήφο εμπι-

στοσύνης στις ελληνικές τράπεζες με συ-
στάσεις υπεραπόδοσης (overweight - oW) 
και υψηλά περιθώρια ανόδου από τα τρέ-
χοντα επίπεδα, ωστόσο η Alpha Bank είναι 
τη δεδομένη χρονική στιγμή κορυφαία της 
επιλογή στην περιοχή της Κεντρικής και Νο-
τιοανατολικής Ευρώπης (CEEMEA). «...πολύ 
υψηλή ανάπτυξη, πολύ υψηλή κερδοφορία, 
υψηλό ποσοστό δανεισμού, εξυγίανση της 
αγοράς και δυνητική επιστροφή κεφαλαίου 
υποστηρίζουν τη θετική μας άποψη για τις 
ελληνικές τράπεζες. Οι μετοχές της Alpha 
έχουν υστερήσει σε σχέση με τους ομολό-

γους τους φέτος, παρά την παρόμοια ισχυ-
ρή βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών και 
καλύτερη κερδοφορία (πάνω από 7% δείκτης 
απόδοσης roTE)..."  Στο 1,5 ευρώ ανεβάζει 
την τιμή στόχο (στα 0,9978 τη συνεδρίαση της 
20/12) για τον τίτλο της τράπεζας, ενώ για τις 
άλλες τρεις προτείνει τιμές-στόχους για την 
Eurobank τα 1,6 ευρώ (τιμή 20/12 στα 1,038), 
για την Εθνική τα 4,7 (τρέχουσα 3,725) και 
για την Πειραιώς τα 2,35 (1,3725). 

Οι βασικές εκτιμήσεις της Goldman Sachs 
είναι:

Συνολικά, οι τράπεζες σχεδιάζουν να επι-
δοτήσουν το 50% των αυξήσεων των επιτοκί-
ων για τους επιλέξιμους ευάλωτους δανειο-

λήπτες (περίπου 2 δισ. ευρώ χαρτοφυλάκιο 
δανείων) και υπογράμμισαν τη δέσμευσή 
τους να επανεξετάσουν και να αυξήσουν τα 
επιτόκια καταθέσεων ως απάντηση στις αυ-
ξήσεις των επιτοκίων και να μειώσουν συ-
γκεκριμένες χρεώσεις και προμήθειες για 
τους πελάτες. Η Goldman Sachs διατηρεί 
σύσταση αγοράς για την Εθνική Τράπεζα με 
δωδεκάμηνο στόχο τα 4,2 ευρώ, ενώ για την 
Αlpha Bank, που επίσης είναι “buy”, δίνει τι-
μή-στόχο 1,19 ευρώ. Για την Τράπεζα Πειραι-
ώς δίνει ουδέτερη σύσταση και δωδεκάμηνη 
τιμή-στόχο στο 1,00 ευρώ ανά μετοχή και για 
τη Eurobank επίσης ουδέτερη σύσταση με 
δωδεκάμηνη τιμή-στόχο στο 1,04 ευρώ.

Το θέμα  
της διανομής 
εσόδων 
-κερδοφορίας 
στους μετόχους 
με μέρισμα 
συμπερι-
λαμβάνεται  
στην ατζέντα 
των συζητήσεων 
Ένρια - 
τραπεζιτών

Στηρίζουμε τα νοικοκυριά και 
τις επιχειρήσεις, συμβάλλοντας 
καθοριστικά στη συγκράτηση 
του ενεργειακού κόστους και 
απορροφώντας ένα σημαντικό  
ποσοστό της αύξησης στη διεθνή 
τιμή του φυσικού αερίου. Από τον 
Οκτώβριο του 2021 έχουμε προσφέρει 
περισσότερα από 150 εκατ. € σε 
εκπτώσεις στους λογαριασμούς. 
Συνεχίζουμε με νέες επιδοτήσεις ύψους 
90 € στην τιμή της μεγαβατώρας 
για τον Οκτώβριο και 25 € για τον 
Νοέμβριο του 2022, σε περισσότερους 
από 700.000 οικιακούς καταναλωτές 

φυσικού αερίου. Επιπλέον, 
προσφέρουμε έκπτωση άνω του 
50% στο αέριο κίνησης (επιδότηση 
1,15 €/ κιλό), στα πρατήρια FISIKON, 
στηρίζοντας χιλιάδες συμπολίτες μας 
που χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο για 
τις μετακινήσεις τους. Γιατί χάρη στον 
μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό 
της, η ΔΕΠΑ Εμπορίας είναι σήμερα 
πιο ισχυρή από ποτέ, μια σύγχρονη 
καθετοποιημένη επιχείρηση ενέργειας 
που εγγυάται την ενεργειακή ασφάλεια 
της χώρας. Με στρατηγικές συμμαχίες 
και επενδύσεις μεγάλης γεωπολιτικής 
σημασίας, διαμορφώνει το αυριανό 

ενεργειακό τοπίο στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη. Με προσήλωση στον στόχο 
της ενεργειακής μετάβασης, επενδύει 
διαρκώς σε ΑΠΕ, ενισχύοντας 
συστηματικά το «πράσινο» 
χαρτοφυλάκιό της σε φωτοβολταϊκά 
πάρκα, με στόχο το 1GW και μπαίνει 
ακόμα πιο δυνατή στην εποχή της 
«καθαρής ενέργειας». Παράλληλα, 
μείωσε τις εκπομπές ρύπων κατά 
26,4% και την κατανάλωση ενέργειας 
περισσότερο από 5% μέσα σε έναν 
χρόνο, ενώ στήριξε τη δημόσια  
υγεία και την κοινωνία με δράσεις  
άνω του 1 εκατ. €.

ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΡΈΠΈΙ 
ΝΑ ΈΧΟΥΜΈ ΈΜΈΙΣ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ

150 εκατ. €
σε εκπτώσεις στους 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜOYΣ

ΝΕΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 

25€ /MWh
σε 700.000 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΩ ΤΟΥ  

 50% 
στο αέριο κίνησης 

στα πρατήρια 
FISIKON

τι "βλέπουν" JP Morgan και Goldman Sachs
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Α
ρκετά χρόνια μετά, ο πειρατής 
της διεθνούς νομιμότητας και 
επικίνδυνος ταραχοποιός της 
Ανατολικής Μεσογείου, Τα-
γίπ Ερντογάν, έχει επανέλθει 

στο εθνικό μας θέμα, δηλώνοντας ξεδι-
άντροπα σε ομιλία του στη Γενική Συνέ-
λευση των Ηνωμένων Εθνών, στις 20 Σε-
πτεμβρίου του 2022, ότι, «υπάρχουν δύο 
ξεχωριστά κράτη και δύο ξεχωριστοί λαοί 
στο νησί (της Κύπρου) σήμερα», καλώ-
ντας «τη διεθνή κοινότητα… να αναγνω-
ρίσει επίσημα την Τουρκική Δημοκρατία 
της Βόρειας Κύπρου το συντομότερο δυ-
νατόν».

Όσοι ασχολούμαστε σοβαρά με τα 
εθνικά μας θέματα και το Κυπριακό, γνω-
ρίζουμε τον αρνητικό ρόλο που έχει δι-
αδραματίσει η Αγγλία και η βρετανική 
διπλωματία στο θέμα της μαρτυρικής Με-
γαλονήσου.

Το Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών 
Μελετών του Λονδίνου είναι ένα έγκυρο 
κλειστό κλαμπ, το οποίο αποτελείται από 
μέλη και πραγματοποιεί έρευνες και μελέ-
τες, εκδίδοντας ενημερωτικές εκθέσεις για 
τα μέλη του. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια 
είμαι μέλος του εν λόγω κλαμπ και σαν 
αποτέλεσμα λαμβάνω όλες τις εκδόσεις, 
ενημερώσεις και εκθέσεις. Μια από τις 
πιο χρήσιμες και ενδιαφέρουσες για τις 
επερχόμενες εξελίξεις έκδοση του IISS, εί-
ναι η σειρά, “Strategic Comments” (Στρα-
τηγικά Σχόλια). Πρόκειται για μια λιτή και 
στοχευμένη ανάλυση διεθνών θεμάτων η 
οποία αποστέλλεται σε τακτά χρονικά δια-
στήματα και αναλύει κορυφαία διεθνή ζη-
τήματα, κάνοντας προβλέψεις για την εξέ-
λιξή τους.

Πριν από λίγα εικοσιτετράωρα, ως μέ-
λος, έφτασε στα χέρια μου η τελευταία ανά-
λυση της σειράς, “Strategic Comments”, 
με τίτλο, “The Cyprus Question” (Το Κυ-
πριακό Ερώτημα).

Η ανάλυση σχολιάζοντας τη δήλωση 
του Ερντογάν, περί ύπαρξης δυο κρα-
τών στην Κύπρο αφού την αποκαλεί «έκ-
κληση» και την πιο σημαντική δήλωση 
της Άγκυρας στα χρόνια που βρίσκεται σε 
εξέλιξη το Κυπριακό, επισημάνει ότι, «Η 
έκκλησή του για αναγνώριση του αυτοα-
νακηρυχθέντος κράτους, γνωστού και ως 
ΤΔΒΚ, ήταν η πιο σημαντική δήλωση της 
Άγκυρας υπέρ μιας λύσης δύο κρατών στο 
κυπριακό ζήτημα δεκαετιών και συμπύ-

κνωσε την τουρκική απογοήτευση για την 
επανειλημμένη αποτυχία των διαπραγ-
ματεύσεων με στόχο την επανένωση».

Η ανάλυση σχολιάζοντας τις εκλογι-
κές αναμετρήσεις, σε Ελλάδα, Κύπρο και 
Τουρκία, μέσα στο 2023, σημειώνει, «Η 
Κύπρος, η Ελλάδα και η Τουρκία θα διε-
ξαγάγουν εκλογές το 2023 και το ζήτημα 
της επανένωσης θα προκύψει κατά τη δι-
άρκεια των εκλογών και μετά, μόλις κατα-
λαγιάσει η πολιτική σκόνη».

Και συνεχίζει απτόητη η βρετανική 
σκέψη, χαρακτηρίζοντας τον Ερντο-
γάν, όχι απολυταρχικό, αλλά πραγματι-
στή ηγέτη, «Ο Ερντογάν, δεδομένων των 
παραχωρήσεων που ήταν πρόθυμος να 
κάνει κατά τη διάρκεια προηγούμενων 
γύρων διαπραγματεύσεων, θεωρείται 
πραγματιστής και όχι απολυταρχικός στο 
θέμα και μπορεί να έχει μεγαλύτερη ευε-
λιξία μετά το 2023. Πιθανότατα θα απαι-
τούσε, ωστόσο, από τη Λευκωσία να κά-
νει την πρώτη κίνηση μετά την απόρριψη 
των προσφορών του στο Crans-Montana. 
Ωστόσο, πολλοί Ελληνοκύπριοι έχουν κα-
ταλήξει να θεωρούν το status quo βιώ-
σιμο και να θεωρούν οποιαδήποτε διευ-
θέτηση με το βορρά, όλο και περισσότερο 
υπό την επιρροή της Τουρκίας, ως αδικαι-
ολόγητο κίνδυνο. Και με τον σκληροπυρη-

νικό Νίκο Χριστοδουλίδη να είναι πιθανό 
να κερδίσει την προεδρία της Κύπρου τον 
Φεβρουάριο του 2023, οι προοπτικές επα-
νένωσης ξεθωριάζουν».

Η βρετανική ανάλυση σχολιάζει και τις 
διαπραγματεύσεις στο Crans-Montana 
και το δημοψήφισμα επί του Σχεδίου 
Ανάν, όπου αναφέρει, «Τα μέρη ήρθαν πιο 
κοντά στην επίλυση της διαφοράς το 2004 
– επίσης το έτος που η Κύπρος έγινε κρά-
τος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης – όταν 
διεξήχθη παγκύπριο δημοψήφισμα για το 
σχέδιο Ανάν με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ 
για τη δημιουργία μιας ομόσπονδης Ενω-
μένης Κυπριακής Δημοκρατίας. Ωστόσο, 
το δημοψήφισμα απορρίφθηκε από την 
Κύπρο. Πιο πρόσφατα, η εκλογή το 2015 
του μετριοπαθούς υπέρ της επανένω-
σης Μουσταφά Ακιντζί ως προέδρου της 
ΤΔΒΚ άνοιξε την πόρτα σε έναν νέο γύρο 
συνομιλιών με τον Πρόεδρο της Κύπρου 
Νίκο Αναστασιάδη. Αυτές κορυφώθηκαν 
με τις συνομιλίες του 2017 στο Κράν Μο-
ντάνα, όπου, σύμφωνα με έναν Βρετανό 
διαπραγματευτή, η Άγκυρα έκανε αρκε-
τές προφορικές παραχωρήσεις που ήταν 
«εντυπωσιακές», συμπεριλαμβανομένης 
της παράδοσης του τουρκικού δικαιώμα-
τος στρατιωτικής επέμβασης στο νησί, το 
οποίο είχε συμφωνηθεί βάσει της Συν-

θήκης Εγγύησης του 1960, και της από-
συρσης όλων εκτός από 600 Τούρκους 
στρατιώτες συνολικής δύναμης 30.000 ή 
περισσότερων στη Βόρεια Κύπρο. Ο Ανα-
στασιάδης, όμως, αποχώρησε από τις συ-
νομιλίες τον Ιούλιο του 2017».

Αδιέξοδο και διχασμός…

Ο Τατάρ, σε επίσκεψή του στο Λονδίνο 
τον Νοέμβριο, περιέγραψε τη θέση του για 
το Κυπριακό: «μιλάμε για δύο ξεχωριστά 
κράτη». Η ΤΔΒΚ έχει δηλώσει ότι είναι 
ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις, αλλά μόνο 
εάν η ΤΔΒΚ αναγνωριστεί ως πλήρως κυ-
ρίαρχος διαπραγματευτής, κάτι που απο-
τελεί ανάθεμα για την Κύπρο και την ευ-
ρύτερη διεθνή κοινότητα. «Απαιτούμε την 
κυριαρχία μας», εξήγησε ο Τατάρ. «Εάν 
επιβεβαιωθεί, μπορούμε να επαναλά-
βουμε τις επίσημες διαπραγματεύσεις για 
την ειρηνική συνύπαρξη των δύο ήδη κυ-
ρίαρχων κρατών».

Στην ανάλυση σχολιάζεται και η πιθα-
νότητα αναγνώρισης του Ψευδοκράτους 
και συγκεκριμένα αναφέρεται, «Η στροφή 
προς μια λύση δύο κρατών από την Τουρ-
κία και την ΤΔΒΚ έχει οδηγήσει σε μια 
ώθηση για μεγαλύτερη αναγνώριση και 
αναγνώριση διεθνώς. Αυτό είναι απίθανο 
να προχωρήσει πολύ, κυρίως επειδή, μετά 
την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, 
οι Βρυξέλλες ειδικότερα θα απεχθάνονταν 
να δεχτούν μια προσβολή των κανόνων 
εδαφικής ακεραιότητας που επηρεάζει 
ένα από τα κράτη-μέλη της. Ενώ Πακι-
στάν και Αζερμπαϊτζάν έχουν αυξημένα 
επίπεδα επαφών με την ΤΔΒΚ, με χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα την επίσκεψη με-
λών της Πρεσβείας του Πακιστάν στην 
Άγκυρα και στη Βόρεια Κύπρο τον Ιού-
λιο του 2021 και τη συνάντηση του Προ-

έδρου του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ με 
τον Τατάρο τον Αύγουστο του 2022, η 
αναγνώριση από μερικές χώρες όπως το 
Πακιστάν ή το Αζερμπαϊτζάν δεν θα άλ-
λαζε πολύ. Είναι απίθανο η ΤΔΒΚ να τύχει 
επίσημης αναγνώρισης. Τον Νοέμβριο 
του 2022, η Τουρκία εξασφάλισε μια προ-
φανή νίκη με την είσοδο της ΤΔΒΚ στον 
Οργανισμό Τουρκικών Κρατών. Αλλά για 
να γίνει αυτό, η Άγκυρα έπρεπε να ξεπερά-
σει την αντίσταση από το Ουζμπεκιστάν 
και το Καζακστάν, τα οποία και τα δύο όρι-
ζαν ότι η εισδοχή δεν σήμαινε την ανα-
γνώριση της ΤΔΒΚ. Η Τουρκία φέρεται 
να εξασφάλισε την αποδοχή αλλάζοντας 
το καταστατικό του Οργανισμού Τουρκι-
κών Κρατών για να επιτρέψει σε «οντότη-
τες» να γίνουν παρατηρητές, επειδή προ-
ηγουμένως μόνο τα κράτη ήταν επιλέξιμα. 
Ο ίδιος ο Τατάρος φαινομενικά αναγνώ-
ρισε τα όρια της προσέγγισης αναζήτη-
σης αναγνώρισης. «Η Άγκυρα μας παρέχει 
ανοιχτά 100% υποστήριξη», δήλωσε, πριν 
προσθέσει, «πότε θα έρθουν οι διπλωματι-
κές αναγνωρίσεις, δεν ξέρω. Ο λόγος που 
δεν έρχονται είναι επειδή όλοι έχουν άλ-
λες ανησυχίες».

Καμπανάκι για την Ειρηνευτική 
Δύναμη του ΟΗΕ…

Στην ανάλυση του IISS, υπάρχει και 
ένα ανησυχητικό καμπανάκι γύρω από 
την παρουσία της Ειρηνευτικής Δύναμης 
του ΟΗΕ, στην Κύπρο. Συγκεκριμένα ανα-
φέρεται, «Τον Οκτώβριο, η ΤΔΒΚ έδωσε 
τελεσίγραφο στις Ειρηνευτικές Δυνάμεις 
του ΟΗΕ απαιτώντας να υπογράψουν 
μια συμφωνία για το καθεστώς των δυ-
νάμεων που θα ρυθμίζει την παρουσία 
τους στη Βόρεια Κύπρο ή να εκδιωχθούν. 
Αλλά δεν είναι δυνατόν για τις δυνάμεις 
του ΟΗΕ να το κάνουν αυτό επειδή, με-
ταξύ άλλων λόγων, η ΤΔΒΚ δεν είναι ανα-
γνωρισμένο μέλος των Ηνωμένων Εθνών 
και ο ΟΗΕ έχει ήδη υπογράψει μια τέτοια 
συμφωνία που ισχύει για ολόκληρο το 
νησί. Αξιωματούχοι του ΟΗΕ έχουν δη-
λώσει ότι προσπαθούν να βρουν τρόπους 
να ανταποκριθούν στις ανησυχίες των 
ηγετών της ΤΔΒΚ, χωρίς να υπογράψουν 
νέα συμφωνία. Ο ΟΗΕ δεν είναι σίγουρος 
για το ποιες οδοί θα μπορούσαν να εξετα-
στούν, αν και οι Ελληνοκύπριοι είναι πι-
θανό να αντισταθούν σε οποιεσδήποτε 
κινήσεις προς την κατεύθυνση της ανα-
γνώρισης της ΤΔΒΚ. Επιδιώκοντας την 
αναγνώριση του ΟΗΕ με τη μορφή μιας 
νέας συμφωνίας για το καθεστώς των δυ-
νάμεων, η ΤΔΒΚ, ανίκανη να αλλάξει τα 
ευρύτερα διαρθρωτικά όρια του Κυπρια-
κού, μπορεί να επιδιώκει μια μορφή ανα-
γνώρισης του ΟΗΕ από την πίσω πόρτα.»

Σχολιάζονται και οι επικρίσεις της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας όσον αφορά τις 
ενέργειες των ειρηνευτικών δυνάμεων 
του ΟΗΕ, όπου επισημαίνεται ότι, «Αξι-
ωματούχοι του ΟΗΕ έχουν εκφράσει την 

Μετά την τραγική εισβολή και κατοχή της Κύπρου, το 1974, η οποία κοντεύει πλέον να κλείσει μισό αιώνα και αποτελεί 
ντροπή και όνειδος της διεθνούς κοινότητας και της Δύσης, ο άθλιος ηγέτης της εγκληματικής αυτής ενέργειας, 
Μπουλέντ Ετσεβίτ, είχε απροκάλυπτα δηλώσει ότι το Κυπριακό λύθηκε το 1974. 

Βρετανικό καμπανάκι κινδύνου  
για το Κυπριακό
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οργή τους σε off-the-record περιβάλλον, 
τόσο με τους Ελληνοκύπριους, όσο και με 
τους Τουρκοκύπριους και ερμηνεύουν τις 
πολιτικές επιθέσεις εναντίον των Ειρη-
νευτικών Δυνάμεων του ΟΗΕ ως ενδει-
κτικές του ευρύτερου αδιεξόδου».

Μάλιστα αναφέρεται ότι, «Είναι άρρω-
στοι και κουρασμένοι ο ένας από τον άλ-
λον και έτσι το βγάζουν στον ΟΗΕ». Συ-
νολικά, ωστόσο, αυτού του είδους οι 
διαφορές είναι ανησυχητικές επειδή 
εντείνουν τη δυσπιστία και θα μπορού-
σαν να επιβάλουν αλλαγές στα γεγονότα 
επί τόπου που μπορεί να είναι δύσκολο 
να αντιστραφούν. «Υπάρχει σίγουρα μια 
σκλήρυνση και από τις δύο πλευρές με τα 
περιθώρια συμβιβασμού να συρρικνώνο-
νται. Απομακρύνονται όλο και περισσό-
τερο», πρόσθεσε η πηγή του ΟΗΕ.

Βόρεια Κύπρος:  
ένα αιώνιο προτεκτοράτο;

Η ανάλυση τονίζει ότι, «Ο συνεχιζόμε-
νος δημογραφικός και πολιτικός μετα-
σχηματισμός της Βόρειας Κύπρου, εάν 
συνεχιστεί, θα καταστήσει την επανέ-
νωση αδύνατη μακροπρόθεσμα· Οι Ελλη-
νοκύπριοι ισχυρίζονται, όχι χωρίς λόγο, 
ότι οποιαδήποτε ενιαία ομοσπονδία με 
το βορρά θα περιελάβανε να δοθεί στην 
Τουρκία, ένας μόνιμος «δούρειος ίππος» 
στην πολιτική ζωή του νησιού.»

Η βρετανική ανάλυση σημειώνει ότι, 
«Η στενότερη ενσωμάτωση των πολιτι-
κών υποθέσεων στη Βόρεια Κύπρο με 
εκείνες στην Τουρκία, είχε ως αποτέλεσμα 
να συρρικνωθεί ο χώρος για ανεξάρτητες 
φωνές και θεσμούς. Σε προσωπικότητες 
της αντιπολίτευσης απαγορεύτηκε η εί-
σοδος στην Τουρκία και ένα Πρωτόκολλο 
ΤΔΒΚ – Τουρκίας, που υπογράφηκε τον 
Απρίλιο του 2022 θα δώσει στην τουρκική 
πρεσβεία λόγο για ορισμένους διορισμούς 
στη δημόσια διοίκηση και θα διευκολύνει 
την πρόσβαση στη Βόρεια Κύπρο για τους 
Τούρκους πολίτες. Αυτά τα μέτρα, μαζί με 
τον ταχύτερο ρυθμό με τον οποίο η ΤΔΒΚ 
χορηγεί υπηκοότητα σε Τούρκους εποί-
κους, ωθούν την ΤΔΒΚ προς την de facto 
ενσωμάτωση με την Τουρκία. Ορισμένοι 
ανησυχούν ότι η περαιτέρω εμπλοκή της 
Άγκυρας στην πολιτική της περιοχής θα 
μπορούσε να υπονομεύσει την ανεξαρ-

τησία του δικαστικού σώματος, το οποίο 
είναι σήμερα ο πιο σεβαστός θεσμός του 
κράτους.»

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το 
συμπέρασμα της ανάλυσης του βρετανι-
κού κλαμπ, το οποίο και παραθέτω αυτού-
σιο.

«Η Κύπρος ενδέχεται να μην δίνει 
πλέον υψηλή προτεραιότητα στην επί-
λυση της διαφοράς με την ΤΔΒΚ. Ενώ το 
θέμα θα περιληφθεί προφανώς στις προ-
εδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν τον 
Φεβρουάριο του 2023, οι Ελληνοκύπριοι 
ανησυχούν επίσης για την οξεία και με-
ρικές φορές παραμελημένη μεταναστευ-
τική κρίση της δημοκρατίας – πάνω από 
το 6% του πληθυσμού της δημοκρατίας 
είναι αιτούντες άσυλο – και το αυξανό-
μενο κόστος ζωής. Η διχοτόμηση του νη-
σιού γίνεται λιγότερο αισθητή μεταξύ των 
Ελληνοκυπρίων, πολλοί από τους οποίους 
πιστεύουν ότι θα ήταν πολιτικά και οικο-
νομικά ριψοκίνδυνο να επανενωθούν με 
τον τουρκικό βορρά. Η αίσθηση σύγκρου-
σης μεταξύ Κύπρου και Τουρκίας, πιθα-
νότατα θα ενισχυθεί το επόμενο έτος, δε-
δομένου ότι και οι δύο χώρες διαφωνούν 
σχετικά με τα θαλάσσια δικαιώματα στα 
ανοικτά των ακτών του νησιού και διεξά-
γουν ερευνητικές γεωτρήσεις για την ανά-
πτυξη υπεράκτιων κοιτασμάτων φυσικού 
αερίου. Τον Νοέμβριο, για παράδειγμα, 
ο πρόεδρος της Κύπρου ισχυρίστηκε ότι 
η «επιθετική στάση» της Τουρκίας, στα 
ύδατα που διεκδικεί η Λευκωσία «είναι το 
θεμελιώδες εμπόδιο για την έναρξη της 
παραγωγής φυσικού αερίου».

«Η αίσθηση σύγκρουσης μεταξύ Κύ-
πρου και Τουρκίας πιθανότατα θα ενισχυ-
θεί τον επόμενο χρόνο, δεδομένου ότι και 
οι δύο χώρες διαφωνούν για τα θαλάσ-
σια δικαιώματα στα ανοικτά των ακτών 
του νησιού και διεξάγουν ερευνητικές γε-
ωτρήσεις για την ανάπτυξη υπεράκτιων 
κοιτασμάτων φυσικού αερίου».

Σκληροπυρηνικός  
και εθνικιστής ο Νίκος 
Χριστοδουλίδης…

«Ο Νίκος Χριστοδουλίδης είναι το φα-
βορί για να γίνει ο επόμενος πρόεδρος 
της Κύπρου. Είναι ένας σκληροπυρηνικός 
εθνικιστής που θεωρείται ευρέως ότι δι-
αδραμάτισε βασικό ρόλο στη βύθιση των 

συνομιλιών Κρανς-Μοντάνα. Από ευρω-
παϊκή άποψη, η θέση του Χριστοδουλίδη 
απέναντι στη Ρωσία είναι ασαφής. Μετά 
την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία – 
και υπό την επιρροή του Κασουλίδη – η 
Λευκωσία ευθυγραμμίστηκε ξεκάθαρα με 
τη Δύση. Αυτό θα είναι δύσκολο να ανα-
τραπεί, αλλά πολλοί αναμένουν ότι ο Χρι-
στοδουλίδης θα πάρει μια πιο διφορού-
μενη θέση. Έκανε λίγους φίλους όταν η 
Κύπρος μπλόκαρε τις κυρώσεις της ΕΕ 
στη Λευκορωσία το 2020 έως ότου η ΕΕ 
συμφώνησε να επιβάλει κυρώσεις και 
στην Τουρκία. Αναμένεται ευρέως ότι ο 
Χριστοδουλίδης, ως πρόεδρος, θα επι-
χειρήσει να πυροδοτήσει περαιτέρω δι-
αφωνίες μεταξύ Βρυξελλών και Άγκυρας, 
ενώ ενδεχομένως θα υιοθετήσει και πα-
ρεμποδιστικές θέσεις για κυρώσεις κατά 
της Ρωσίας. Ο Χριστοδουλίδης είναι ιδι-
αίτερα δύσπιστος σχετικά με την Άγκυρα 
και ακόμη και αν πρότεινε νέο γύρο δι-
απραγματεύσεων, είναι άγνωστο εάν η 
Τουρκία θα δεχόταν την προσφορά χωρίς 
σταθερές διαβεβαιώσεις ότι δεν θα ταπει-
νωνόταν ξανά.»

Αυτά, δυστυχώς, είναι τα συμπερά-
σματα των κλαμπ και των Think Tanks, 
που βρίσκονται στην καρδιά των απο-
φάσεων, την ώρα που η Ευρώπη, κυρίως 
και η Δύση ευρύτερα, βολοδέρνει μεταξύ 
στρατηγικής τρικυμίας εν κρανίο, αδυνα-
μία διαμόρφωσης ρεαλιστικής στρατηγι-
κής στο νέο γεωπολιτικό παιχνίδι, απαξί-
ωσης και βαθιάς κρίσης αξιοπιστίας. Και 
την ώρα που η Ελλάδα, ταλανίζεται από 
αλλεπάλληλα, σοβαρά μεν, σήριαλ δε, “Κι-
βωτός”, Καϊλή, υποκλοπές, και βομβαρδί-
ζεται από πλατφόρμες, καλάθια και επι-
δόματα παντός χρήσεως, επαναπαυμένη 
στις δάφνες του κουρελιασμένου σε όλο 
τον πλανήτη και ειδικά στο εθνικό θέμα 
του Κυπριακού, Διεθνούς Δικαίου.

Τα συμπεράσματα, πιστεύω, μπορεί 
άνετα να τα βγάλει από μόνος του κάθε λο-
γικά και ρεαλιστικά σκεπτόμενος πολίτης.

Για του λόγου το αληθές, παραθέτω αυ-
τούσια την εισαγωγή της ανάλυσης, έτσι 
ώστε κάθε ρεαλιστικά σκεπτόμενος πολί-
της σε Ελλάδα και Κύπρο να βγάλει τα συ-
μπεράσματά του.

Ξεκινά λοιπόν η ανάλυση του IISS, για 
το Κυπριακό. «Η προοπτική επανένω-
σης του νησιού της Κύπρου εξασθενεί, με 
τους σκληροπυρηνικούς να ηγούνται του 
εθνικά τουρκικού βορρά και, το 2023, την 
πιθανή εκλογή του Νίκου Χριστοδουλίδη 
ως προέδρου της εθνικά Ελληνικής Κυ-
πριακής Δημοκρατίας στο νότο. Η Άγκυρα 
έχει διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στις 
πολιτικές υποθέσεις της Βόρειας Κύπρου 
μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύ-
σεων για την επανένωση το 2017 και έχει 
υιοθετήσει μια λύση δύο κρατών στην 
κρίση. Εν τω μεταξύ, πολλοί Ελληνοκύ-
πριοι στο νότο είναι ικανοποιημένοι με 
το status quo, θεωρώντας την επανένωση 
υπερβολικά πολιτικά και οικονομικά επι-
κίνδυνη.»

Ακτή Μιαούλη
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Η αίσθηση 
σύγκρουσης 
μεταξύ Κύπρου 
και Τουρκίας, 
πιθανότατα θα 
ενισχυθεί το 
επόμενο έτος, 
δεδομένου 
ότι και οι 
δύο χώρες 
διαφωνούν 
σχετικά με 
τα θαλάσσια 
δικαιώματα 
στα ανοικτά 
των ακτών 
του νησιού 
και διεξάγουν 
ερευνητικές 
γεωτρήσεις

ςκληροπυρηνικός 
εθνικιστής κατά τη 
βρετανική ανάλυση ο 
νίκος Χριστοδουλίδης, 
το φαβορί για να γίνει 
ο επόμενος πρόεδρος 
της Κύπρου

Συνέχεια από την προηγούμενη
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Ν
ομίζω ότι μια νέα εποχή ξεκινάει 
με τη νέα χρονιά. Η ναυπηγική 
βιομηχανία το 2023, μετά από 
μία καταστροφική, όπως αποδεί-
χθηκε, περίοδο «ύπνωσης» ανα-

μένεται να περάσει δυναμικά στην ενεργό 
δράση για να υποστηρίξει τη ναυτιλία των 
Ελλήνων, αλλά και την αμυντική θωράκιση 
της χώρας με κάθε τύπο πλοίου που μπορεί 
να κατασκευαστεί από τα ελληνικά χέρια, τα 
οποία κατέχουν την τεχνογνωσία. Το ενδια-
φέρον του εφοπλιστικού κόσμου της χώρας 
να φέρει πλοία στις ναυπηγικές μονάδες του 
Κόλπου της Ελευσίνας, αλλά και στη Σύρο 
παραμένει ζέον γεγονός που διανοίγει τις 
προοπτικές για μία συνολική ανάπτυξη του 
ναυπηγοεπισκευαστικού τομέα μέσα και από 
τη διαμόρφωση συνεργειών με το σύνολο 
των επιχειρήσεων που κατασκευάζουν υλικά 
όλων των τύπων για πλοία. 

Είναι ίσως η ευκαιρία το 2023 οι επιχει-
ρήσεις αυτές να «αναδυθούν» και να ανα-
πτυχθούν περεταίρω ώστε ο ευρύτερος Πει-
ραϊκός χώρος να καταστεί τεχνολογικό hub 
για το σύνολο των ναυπηγικών δραστηριο-
τήτων μεγάλο μέρος των οποίων έχει μετακι-
νηθεί από την Ευρώπη προς την Ασία. Οφεί-
λουμε να δούμε τις προοπτικές, οφείλουμε να 
δούμε τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες αξιο-
ποιώντας και τη διάθεση των Βρυξελλών να 
μην «καταθέσει τα όπλα» στο ναυπηγικό το-
μέα απέναντι στην Ασία. 

Πρόσφατα έκθεση της ΕΟΚΕ έκρουσε τον 
κώδωνα του κινδύνου για ιδιαίτερα αρνητι-
κές εξελίξεις στην ευρωπαϊκή ναυτιλιακή βιο-
μηχανία, αν δεν αλλάξει γρήγορα βηματισμό 
στην ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού τομέα 
βιομηχανικού εξοπλισμού για τα εμπορικά 
πλοία και όχι μόνο. Οι προοπτικές ανάπτυ-
ξης ενός ανταγωνιστικού πλαισίου, απένα-
ντι στο ενδεχόμενο οι Ασιατικές γυάρδες να 
μονοπωλούν το ενδιαφέρον της παγκόσμιας 
ναυτιλίας, είναι δυνατό να συμβεί και η Ελλάδα πρέπει να γίνει «μπροστά-
ρης» στην ανάπτυξη αυτού του πλαισίου. 

Ο ναυπηγικός τομέας ήταν, είναι και θα είναι ένας τομέας εντάσεως ερ-
γασίας γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για την απασχόληση, όχι μόνο εκεί-
νων που απασχολούνται ή θα απασχοληθούν εντός των ναυπηγείων, αλλά 
για ένα δυναμικό νέων επιστημόνων- ναυπηγών αλλά και τεχνιτών που θα 
βρουν πεδίο απασχόλησης στην χώρα τους. Προσδοκία όλων μας, πιστεύω, 
είναι η ναυτική τεχνογνωσία να παραμείνει στα ελληνικά χέρια κάτι που άλ-
λωστε ασπάζεται και ο ελληνικός εφοπλισμός ο οποίος από την πλευρά του 
δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ναυτική εκπαίδευση.

Αλλά δεν είναι μόνο ο ναυπηγικός τομέας που έχει καλές προοπτικές ανά-
πτυξης. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα πέρασε το σημείο καμπής και αναμέ-
νεται να αποκλιμακωθεί στο 3% στα τέλη του 2023, από περίπου 8% στα 
τέλη του 2022, με πιθανότητα ακόμη ταχύτερης υποχώρησης, αν συνεχι-
στεί η βελτίωση στις διεθνείς αγορές ενέργειας και πρώτων υλών, σύμφωνα 
με όσα ανέφερε έκθεση της Εθνικής Τράπεζας.

Ο ελληνικός πληθωρισμός κινήθηκε 
τόσο τον Οκτώβριο, όσο και το Νοέμβριο 
χαμηλότερα από το μέσο όρο της ευρωζώ-
νης για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο 
του 2021, καταγράφοντας σημαντική μεί-
ωση και σε μηνιαία βάση και παρέχοντας 
πρώιμες ενδείξεις ότι έχουμε διέλθει πλέον 
το σημείο κορύφωσης της πληθωριστικής 
κρίσης στην ελληνική οικονομία. Το γεγο-
νός αυτό διανοίγει τις προοπτικές για ανά-
πτυξη υπό την προϋπόθεση της επιτάχυν-
σης των διαρθρωτικών και άλλων αλλαγών 
που επιχειρεί η κυβέρνηση, κάτι που δεν θα 
πρέπει να ανακοπεί το προσεχές έτος σε κα-
μία περίπτωση. Η περεταίρω ψηφιοποίηση 
του μεταποιητικού τομέα ανεξαρτήτως βαθ-
μίδας επίσης πρέπει να επιταχυνθεί δεδο-
μένου ότι σήμερα, υπό το κράτος των προ-
βλημάτων της εφοδιαστικής αλλά και των 
γεωπολιτικών εξελίξεων, βασικές παράμε-
τροι στο παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι 
επαναπροσδιορίζονται. 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμε-
λητήριο Πειραιώς υποστηρίζει την ψηφι-
οποίηση και ως εργαλείο για τη βελτίωση 
της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της 
αναγνωρισιμότητας άρα και της ανταγω-
νιστικότητας τους. Όπως υποστηρίζει και 
την αναγκαιότητα βελτίωσης του γνωστι-
κού επιπέδου του στελεχιακού δυναμικού 
των επιχειρήσεων στα νέα τεχνολογικά δε-
δομένα. Τα στοιχεία έρευνας για το δείκτη 
οικονομικού κλίματος, αποτυπώνουν εν-
δείξεις ελλείψεων καταρτισμένου εργατι-
κού δυναμικού σε υπηρεσίες και βιομηχα-
νία γεγονός που πρέπει να ανατραπεί όσο 
το δυνατόν συντομότερα μέσα από δράσεις 
όπως αυτή που υποστηρίζει το Επιμελητή-
ριο, το οποίο στους χώρους του «φιλοξενεί» 
προσομοιωτές για την κατάρτιση στελεχών 
σε ένα ευρύ φάσμα χειρισμού σύγχρονων 
μηχανημάτων που απαιτούν μία διαφορε-

τική εξοικείωση σε σχέση με το παρελθόν.
Επιχειρώντας έναν σύντομο απολογισμό των επιδόσεων της ελληνικής 

οικονομίας κατά το 2022, διαπιστώνουμε έναν αξιοσημείωτο δυναμισμό. 
Με αυτόν τον θετικό απολογισμό του 2022, η ελληνική οικονομία εισέρχε-
ται στο 2023. Το προσεχές έτος αναμένεται να είναι μία περίοδος αναταρά-
ξεων για μια σειρά λόγους, με την είσοδο των ευρωπαϊκών και γενικότερα 
των αναπτυγμένων οικονομιών σε ύφεση, λόγω της σύσφιξης της νομισμα-
τικής πολιτικής της ΕΚΤ για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού. Προσδο-
κία όλων είναι η δυναμική των επενδύσεων να συνεχισθεί, πράγμα που θα 
συμβάλει στη διατήρηση θετικού ρυθμού ανάπτυξης στην ελληνική οικονο-
μία και στην ανάσχεση των πληθωριστικών πιέσεων. 

Αισιόδοξο και το γεγονός ότι το δημόσιο χρέος μειώνεται από 196% το 
2021 σε 161% το 2023, ενώ αναμένεται δημιουργία πρωτογενούς πλεονά-
σματος. Καθώς η χώρα το 2023 εισέρχεται σε προεκλογική περίοδο το ζη-
τούμενο είναι, μετά τις εκλογές, να προκύψει ισχυρή κυβέρνηση που θα 
συνεχίσει την σημερινή επιτυχημένη οικονομική και κοινωνική πολιτική.

Το 2023 οι προσδοκίες  
να γίνουν προοπτικές

Βασίλης Κορκίδης :

❝         
Η ναυπηγική βιομηχανία 
    το 2023 αναμένεται 

να περάσει δυναμικά στην ενεργό  
δράση για να υποστηρίξει  

τη ναυτιλία των Ελλήνων, αλλά  
και την αμυντική θωράκιση  

της χώρας με κάθε τύπο πλοίου  
που μπορεί να κατασκευαστεί  

από τα ελληνικά χέρια

Άρθρο  
του Βασίλη Κορκίδη 

(Πρόεδρος ΕΒΕΠ)  
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Η στρατηγική της Performance 
Shipping

Την ένταξη του “M/T p. Monterey” (πρώην “phoenix Beacon”) στον 
στόλο της ανακοίνωσε η performance Shipping inc, Πρόκειται για 
δεξαμενόπλοιο Aframax, χωρητικότητας 105.525 dwt και με έτος 
κατασκευής το 2011.

«Η απόκτηση του “M/T p. Monterey” σηματοδοτεί ένα ακόμη ση-
μαντικό ορόσημο για την εταιρεία μας. Σε σύντομο χρονικό διάστημα 
των έξι μηνών και μετά την παράδοση της πιο πρόσφατης απόκτη-
σής, του “M/T p. Long Beach”, ο αρχικός μας στόλος πέντε πλοίων θα 
έχει σχεδόν διπλασιαστεί σε μέγεθος και θα αποτελείται από οκτώ 
σύγχρονα, υψηλών προδιαγραφών Δεξαμενόπλοια, αναφέρει ο Δι-
ευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Ανδρέας Μιχαλόπουλος.

Το κόστος απόκτησης του πλοίου ανήλθε στα 35 εκατ. δολάρια και 
σύμφωνα με όσα αναφέρει η ναυτιλιακή σε ανακοίνωσή της, χρη-
ματοδοτήθηκε εν μέρει μέσω της διευκόλυνσης προθεσμιακού δα-
νείου που ανακοινώθηκε πρόσφατα με την Τράπεζα Πειραιώς. Μετά 
την παράδοση, όπως είχε γνωστοποιηθεί, το πλοίο τεθεί σε ισχύ το 
συμβόλαιο ναύλωσης με την ST Shipping & Transport pte Ltd., θυ-
γατρική κατά 100% της Glencore, με ημερήσια τιμή 32.000 δολαρίων.

Το εν λόγω πλοίο είναι εξοπλισμένο με σύστημα επεξεργασίας 
νερού έρματος (BWTS) και η επόμενη προγραμματισμένη ειδική 
επιθεώρησή του αναμένεται μέχρι το 2026.

«Η απασχόληση του “M/T p. Monterey” θα αποφέρει ακαθάριστα 
έσοδα περίπου 22 εκατομμυρίων δολαρίων για την ελάχιστη διάρ-
κεια της ναύλωσης, συμβάλλοντας έτσι στη βάση εξασφαλισμένων 
εσόδων μας σε όλο τον στόλο, ύψους περίπου 85 εκατομμυρίων δο-
λαρίων», σημειώνει ο κ. Μιχαλόπουλος.

Κέρδη για την Seanergy  
στο εννεάμηνο

Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ύψους 22,4 εκατ. δολάρια κατέ-
γραψε η Seanergy Maritime στο εννεάμηνο του 2022. Η εταιρεία, 
συμφερόντων Σταμάτη Τσαντάνη, προχώρησε επίσης στη διανομή 
μερίσματος 0,025 δολαρίων ανά μετοχή για το γ’ τρίμηνο, με το συ-
νολικό ποσό να ανέρχεται στα 0,125 δολάρια ανά μετοχή για το 2022.

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας 
ανήλθε στα 34,0 εκατ. δολάρια. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τό-
κων, φόρων και αποσβέσεων (Adjusted EBiTdA) ανήλθαν σε 19,0 
εκατ. δολάρια έναντι 32,2 εκατ. δολαρίων το αντίστοιχο τρίμηνο του 
2021. Επιπλέον, η Seanergy κατέγραψε καθαρά κέρδη και προσαρ-
μοσμένα καθαρά κέρδη 7,1 εκατ. δολάρια και 7,6 εκατ. δολάρια, 
αντίστοιχα. 

Η ΗΜΜ ναυπηγεί 9 
πλοία που θα κινούνται 
με μεθανόλη
Η νοτιοκορεάτικη ΗΜΜ έγινε ο τέταρτος 
μεταφορέας εμπορευματοκιβωτίων που 
παρήγγειλε πλοία εμπορευματοκιβωτίων 
που κινούνται με μεθανόλη μετά την 
Maersk, CMA CGM και COSCO Shipping.
Η HMM προκήρυξε διαγωνισμό για την 
ναυπήγηση των εννέα πλοίων εμπορευ-
ματοκιβωτίων τα οποία θα κινούνται με 
μεθανόλη και θα μεταφέρουν 8.000 TEU. 
Ενδιαφέρον έδειξαν τα μεγάλα κορεατικά 
ναυπηγεία: Hyundai Heavy Industries, 
Samsung Heavy Industries, Daewoo 
Shipbuilding και HJ Heavy Industries 
(πρώην Hanjin Heavy Industries).
Το τρέχον κόστος ενός πλοίου μεταφοράς 
εμπορευματοκιβωτίων 8.000 TEU είναι 
περίπου 95 εκατομμύρια δολάρια και 
με βάση αυτόν τον υπολογισμό, η αξία 
παραγγελίας της HMM θα φτάσει τα 855 
εκατομμύρια δολάρια.

Πώληση 
δεξαμενόπλοιων από 
τη Navios Partners
Στην πώληση δεξαμενόπλοιων του στόλου 
της προχώρησε η Navios Partners, 
συμφερόντων Α. Φράγκου. Συγκεκριμένα, 
η ναυτιλιακή συμφώνησε την πώληση του 
χωρητικότητας 25,130 dwt τάνκερ Nave 
Cosmos (κατασκευής 2010) έναντι 13,6 
εκατ. δολαρίων και του χωρητικότητας 
25,145 dwt Nave Polaris (κατασκευής 
2011) έναντι 14,7 εκατ. δολαρίων. Και οι 
δύο πωλήσεις αναμένεται να ολοκληρω-
θούν το πρώτο τρίμηνο του 2023.
Ακόμη, η Navios Partners προχώρησε 
στην πώληση του χωρητικότητας 37,836 
dwt δεξαμενόπλοιου τύπου MR1, Star N 
στην τιμή των 18,1 εκατ. δολαρίων.

Εισέρχεται και  
στα containerships  
ο Όμιλος Λάτση
Στον κλάδο πλοίων μεταφοράς εμπο-
ρευματοκιβωτίων εισήλθε η Latsco, 
συμφερόντων του Ομίλου Λάτση και με 
επικεφαλής τον Πάρη Κασιδόκωστα- 
Λάτση.
Ειδικότερα, η ναυτιλιακή παρέλαβε δύο 
νεότευκτα containerships, ιαπωνικής 
κατασκευής, τα οποία είχε εξαγοράσει 
μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2022. 
Πρόκειται για τα αδελφά πλοία “Maria 
Tiger” & “Maria Bull”, μεταφορικής 
ικανότητας 1.984 teu.
Το πρώτο πλοίο είναι χρονοναυλωμένο 
στην ισραηλινών συμφερόντων εταιρεία, 
ΖΙΜ και το δεύτερο σε εταιρεία με έδρα 
το Χονγκ Κονγκ. Σύμφωνα με πηγές 
της αγοράς, η αξία των εν λόγω πλοίων 
ανέρχεται στα 70 εκατ. δολάρια.
Ο Όμιλος Λάτση δραστηριοποιείται 
και στους τομείς των tankers, των gas 
carriers & των bulk carriers μέσω των 
εταιρειών Marla Tankers & Marla Dry.
Υπενθυμίζεται πως πριν λίγους μήνες και 
συγκεκριμένα αρχές του καλοκαιριού, η 
Latsco Shipping Ltd είχε εισέλθει στον 
τομέα των Very Large Crude Carrier 
(VLCC), με την προσθήκη στον στόλο της 
τεσσάρων νεότευκτων δεξαμενόπλοιων 
τύπου VLCC, τα οποία κατασκευάστηκαν 
στα ναυπηγεία της Hyundai Heavy 
Industries στη Νότιο Κορέα, σηματοδο-
τώντας την επιστροφή της στον τομέα των 
πολύ μεγάλων δεξαμενόπλοιων. 

Σημαντική αύξηση 
για τη διακίνηση 
επιβατών στους 
ελληνικούς λιμένες
Αύξηση 64,9% σημείωσε η συνολική 
διακίνηση επιβατών στους ελληνικούς 
λιμένες το β’ τρίμηνο εφέτος σε σύ-
γκριση με το β’ τρίμηνο του 2021, ενώ 
και κατά την αντίστοιχη σύγκριση του β’ 
τριμήνου 2021 προς το β’ τρίμηνο 2020 
παρατηρήθηκε αύξηση 70,8%.
Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, η 
συνολική διακίνηση εμπορευμάτων 
παρουσίασε μείωση 5,6%, ενώ κατά την 
αντίστοιχη σύγκριση του β’ τριμήνου 
του 2021 προς το β’ τρίμηνο του 2020 
παρατηρήθηκε αύξηση 5,7%.
Ενώ, η συνολική διακίνηση κινητών 
μονάδων (τροχοφόρων) παρουσίασε 
αύξηση 26,8%, ενώ και κατά την αντίστοι-
χη σύγκριση του β’ τριμήνου του 2021 
προς το β’ τρίμηνο του 2020 σημειώθηκε 
αύξηση 49,9%.

Diana Shipping: Επαναμίσθωση  
του m/v DSI Andromeda

Η diana Shipping επαναμίσθωσε το πλοίο μεταφοράς ξηρού χύ-
δην φορτίου, τύπου ultramax, m/v dSi Andromeda. Με την ολοκλή-
ρωση της συναλλαγής, τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας θα είναι 
29,85 εκατομμύρια δολάρια.

Η diana θα ναυλώσει το πλοίο για περίοδο δέκα ετών συν 30 ημέ-
ρες κατά την επιλογή του ναυλωτή και θα έχει επιλογές αγοράς από 
το τέλος του τρίτου έτους της περιόδου ναύλωσης bareboat.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι, μέσω μιας θυγατρικής της, που 
της ανήκει εξ ολοκλήρου, υπέγραψε σύμβαση χρονοναύλωσης με 
την reachy Shipping (SGp) pte. Ltd., για το πλοίο μεταφοράς ξηρού 
φορτίου ultramax, m/v dSi pegasus. Η ακαθάριστη τιμή ναύλωσης 
είναι 14.000 δολάρια ανά ημέρα.

Γ. Προκοπίου: Αισιοδοξία για  
τις προοπτικές της αγοράς

Καθαρά κέρδη ύψους 42,3 εκατ. δολαρίων κατέγραψε στο εννε-
άμηνο του 2022 η dynagas LnG partners, συμφερόντων Γιώργου 
Προκοπίου, έναντι των αντίστοιχων περσινών κερδών ύψους 36,3 
εκατ. δολαρίων.

Όσον αφορά στα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων & 
αποσβέσεων -EBiTdA αυτά ήταν 65.8 εκατ. δολάρια.

Για το γ’ τρίμηνο του έτους, η ναυτιλιακή γνωστοποίησε καθαρά 
κέρδη 7,4 εκατ., ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη για το γ’ τρί-
μηνο ήταν 4,5 εκατ. δολάρια

Ο μέσος ημερήσιος ναύλος των πλοίων ήταν 61.560 δολάρια ένα-
ντι 62.800 το γ’ τρίμηνο του 2021.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο διευθύνων σύμβουλος της εται-
ρείας, Τόνι λόριτζεν, δηλώνει αισιόδοξος για τις προοπτικές της 
ναυλαγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου μακροπρόθεσμα, τονί-
ζοντας ότι για δέκατο συνεχόμενο τρίμηνο η dynagas έχει ναυλωμέ-
να όλα της τα πλοία με μέση εναπομένουσα διάρκεια συμβάσεων τα 
6.2 έτη. Αξίζει να αναφερθεί ότι η πρώτη ναύλωση που θα λήξει θα 
είναι για το “Artica Aurora” το τρίτο τρίμηνο του 2023 και η δεύτερη 
για το “Clean energy” το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Σημειώνεται πως η dynagas συμμετέχει στα γερμανικά σχέδια 
ενεργειακής απεξάρτησης από το ρωσικό αέριο, αρχικά με δύο υπερ-
σύγχρονα τάνκερ, το “Transgas Force” και το “Transgas power”, χω-
ρητικότητας 174.000 κυβικών μέτρων το καθένα, τα οποία μπορούν 
να λειτουργήσουν τόσο ως μεταφορείς LnG, όσο και ως μονάδες 
FSru και στη συνέχεια με την ναύλωση 13 LnG carriers, χωρητικό-
τητας 200.000 κυβικών μέτρων έκαστο.

Costamare: Αύξηση οικονομικών 
μεγεθών στο 9μηνο 

Η Costamare participations plc – συμφερόντων Κ. Κωνσταντα-
κόπουλου – κατέγραψε κατά το 9μηνο του 2022 έσοδα από ναυλώ-
σεις ύψους 43,803 εκατ. δολ. έναντι 17,774 εκατ. δολ. το αντίστοιχο 
διάστημα του 2021. Επιπρόσθετα, τα EBiTdA ενεαμήνου διαμορ-
φώθηκαν σε 49,779 εκατ. δολάρια, έναντι 19,874 εκατ. δολάρια το 
αντίστοιχο διάστημα του 2021.

United Maritime:  
Πώληση ενός LR2 tanker 

Η united Maritime Corporation προχώρησε στην πώληση του Lr2 
Aframax product tanker, M/T Minoansea, κατασκευής του 2008, 
έναντι 39 εκατ. δολαρίων. Το πλοίο αναμένεται να παραδοθεί στους 
νέους ιδιοκτήτες του μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου.

Ο κ. Σταμάτης Τσαντάνης, πρόεδρος και CEo της εταιρείας δήλω-
σε σχετικά:

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω άλλη μια εξαιρετικά 
κερδοφόρα συναλλαγή για τους μετόχους της united. Το κέρδος από 
την πώληση του Minoansea υπερβαίνει το 100% της αξίας αγοράς 
του πλοίου, ενώ η απόδοση ιδίων κεφαλαίων υπολογίζεται περίπου 
στο 480%. Η συναλλαγή αυτή ακολουθεί την πώληση δύο πλοίων 
τύπου Aframax, με κέρδος άνω του 50% επί της αντίστοιχης τιμής 
αγοράς, με απόδοση ιδίων κεφαλαίων περίπου 270%.

Έξι μήνες μετά την εισαγωγή της united Maritime στο χρηματι-
στήριο, έχουμε επιτύχει ένα συνολικό κέρδος από την πώληση τριών 
δεξαμενόπλοιων ύψους 38 εκατ. δολαρίων, που αντιπροσωπεύει το 
130% της σημερινής κεφαλαιοποίησης της Εταιρείας, ενώ ανακοινώ-
σαμε και ένα έκτακτο μέρισμα $1 ανά μετοχή.

Μετά την πώληση των πλοίων και την καταβολή του ειδικού μερί-
σματος τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας υπολογίζεται ότι υπερ-
βαίνουν τα 8,8 δολάρια ανά μετοχή. Η united Maritime συνεχίζει 
να επιδιώκει επικερδείς ναυτιλιακές επενδύσεις με γνώμονα   την 
περαιτέρω ενίσχυσης της αξίας των μετόχων». 

Diana Shipping: Ναύλωση  
του bulker m/v Maera

Η diana Shipping – συμφερόντων Σ. Παληού – ανακοίνωσε ότι, 
μέσω θυγατρικής εταιρείας της, υπέγραψε σύμβαση χρονοναύλω-
σης με την Cargill international S.A. για το πλοίο μεταφοράς ξηρού 
χύδην φορτίου, τύπου panamax, m/v Maera (75.403 dwt / κατα-
σκευή 2013).

Η ακαθάριστη τιμή ναύλωσης ανέρχεται σε 12.000 δολάρια/ημέ-
ρα, για περίοδο τουλάχιστον έως τις 28 Οκτωβρίου 2023 και με μέ-
γιστο χρονικό διάστημα την 28η Δεκεμβρίου 2023. Η απασχόληση 
του «Maera» αναμένεται να αποφέρει περίπου 3,74 εκατομμύρια 
δολάρια ακαθάριστων εσόδων για την ελάχιστη προγραμματισμένη 
περίοδο της χρονοναύλωσης.

D'Amico Tankers: Άσκησε option 
για ένα δεξαμενόπλοιο

Η d’Amico Tankers άσκησε το option για την αγορά ενός πλοίου. 
Ειδικότερα, το δικαίωμα αγοράς αφορά το bareboat ναυλωμένο Mr 
product tanker "high Voyager", χωρητικότητας 45.999 dwt. Το εν 
λόγω πλοίο κατασκευάστηκε το Νοέμβριο του 2014 στο νοτιοκορε-
άτικο ναυπηγείο hyundai Mipo. Η τιμή του ανήλθε σε 20.8 εκατομ-
μύρια δολάρια.

Από την πλευρά του ο paolo d'Amico, πρόεδρος της d'Amico 
international Shipping, δήλωσε ότι η εξαγορά ήταν μέρος του σχεδί-
ου απομόχλευσης της εταιρείας για μείωση του breakeven.

Delta Tankers: Πούλησε τέσσερα 
παλαιότερα πλοία του στόλου της

Στην πώληση τεσσάρων εκ των παλαιότερων τάνκερ του στόλου 
της προχώρησε η delta Tankers, συμφερόντων Διαμαντή Διαμαντί-
δη. Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, πρόκειται για τα δεξαμενόπλοια 
ice class χωρητικότητας 111,000 dwt delta Captain, delta Sailor και 
delta Victory, όλα κατασκευής 2005, καθώς και το delta pioneer που 
ναυπηγήθηκε το 2004. Tα πλοία κατά τις ναυλομεσιτικές πουλήθη-
καν στην τιμή των 35 εκατ. δολαρίων έκαστο, ωστόσο δεν έχει γίνει 
γνωστό το όνομα του αγοραστή.

Petrofin: Στα 6.123 πλοία  
ο ελληνόκτητος στόλος

Το φράγμα των 6.000 πλοίων έσπασε το 2021, σύμφωνα με την 
ετήσια έκθεση της petrofin ο ελληνόκτητος στόλος, φτάνοντας τα 
6.123, αυξημένος κατά 32 εκατομμύρια dWT, την ίδια χρονιά κατά 
την οποία αυξήθηκαν και οι ναυτιλιακές εταιρείες, φτάνοντας τις 607 
εταιρείες το 2021, από 588 το 2018.

Όσον αφορά το μέγεθος των εταιρειών που διαχειρίζονται τον ελ-
ληνικό στόλο, οι εταιρείες με πάνω από 25 πλοία ανέβηκαν σε 54 το 
2021,ενώ το 2020 υπήρχαν 50. Επίσης η χωρητικότητα του ελληνό-
κτητου στόλου αυξήθηκε κατά 23,24 εκατομμύρια τόνους dWT σε 
σύγκριση με το 2020.

Αυτό που εξακολουθεί να έχει ενδιαφέρον είναι ότι ο συνολικός 
αριθμός των εταιρειών που διαθέτουν στόλους με μικρή ηλικία (0-9 
ετών) συνεχίζει την πτωτική του τάση. Σε αυτή την κατηγορία υπήρ-
χαν 120 πλοία το 2020 και 118 το 2021. Να θυμίσουμε ότι υπήρχαν 
146 πλοία το 2018. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ναυπηγούνται 
λιγότερα πλοία.
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Ε
κτός από τον υπουργό Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων Άδωνι Γε-
ωργιάδη και τον αναπληρωτή 
υπουργό, Νίκο Παπαθανάση, το 
παρών στην τελετή υπογραφής 

έδωσαν η πρέσβης της Ιταλίας στην Ελ-
λάδα, Πατρίτσια Φαλσινέλι και ο General 
Manager Naval Vessels Division της 
Fincantieri S.p.A. Ντάριο Ντέστε.  

Τι προβλέπει η συμφωνία

■ Την κατασκευή 2+1 τελευταίας τεχνο-
λογίας και υψηλών προδιαγραφών κορβε-
τών στα Ναυπηγεία Onex Elefsis και τις 
απαραίτητες αναβαθμίσεις, βελτιώσεις, 
τεχνογνωσία & μεταφορά τεχνολογίας, 
εξοπλισμού, που υπολογίζεται περίπου 
στα 80 εκατομμύρια ευρώ 

■ Τη δημιουργία 2500 άμεσων και έμμε-
σων νέων θέσεων εργασίας στη ναυπη-
γική βιομηχανία.
■ Τη συνεργασία με πολλαπλασιαστικά 
οφέλη για την Ελληνική οικονομία και 

άμυνα, ενώ ενισχύει την προοπτική πε-
ραιτέρω συνεργασίας των δύο Ομίλων σε 
μελλοντικά προγράμματα κατασκευής πο-
λεμικών και εμπορικών πλοίων

Άδωνις Γεωργιάδης: 

Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

«Η υπογραφή του μνημονίου συνεργα-
σίας μεταξύ της ΟΝΕΧ και της Fincantieri 
είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός για την 
ελληνική οικονομία καθόσον, εφόσον υλο-
ποιηθεί αυτή η συνεργασία, με τη μετα-
φορά τεχνογνωσίας στα ελληνικά ναυ-
πηγεία στην Ελευσίνα, θα αποκτήσουν 
δυνατότητες που ποτέ δεν είχαν στο πα-
ρελθόν. Ασφαλώς και η σημερινή υπο-
γραφή δεν προδικάζει το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας για το πρόγραμμα των κορ-
βετών που θα είναι μια απόφαση που 
θα λάβει η Ελληνική Κυβέρνηση και το 
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζοντας 
συνολικά, με ισότιμο τρόπο, όλες τις κατα-
τεθειμένες προτάσεις.

Όμως, το σημερινό μνημόνιο εξασφαλί-
ζει ότι τα ναυπηγεία Ελευσίνας μπορούν 
να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες και να 
παραδώσουν το σχετικό πρόγραμμα, εάν 
και εφόσον επιλεγούν από το Πολεμικό 
Ναυτικό.

Σε κάθε περίπτωση η σημερινή υπο-
γραφή δείχνει το ισχυρό ενδιαφέρον ενός 
τεραστίου παγκοσμίως ναυπηγικού ομί-
λου για την Ελλάδα.

Πολύ τιμητικό για την ελληνική οικο-
νομία, ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα 
και ψήφος εμπιστοσύνης στην ΟΝΕΧ. 
Θερμά συγχαρητήρια».  

Νίκος Παπαθανάσης: 
Αναπληρωτής Υπουργός  
Ανάπτυξης και Επενδύσεων

«Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Ξενο-
κώστα της ONEX Shipyards και τον κύριο 
Fogiero από την εταιρεία Fincantieri για 
την υπογραφή της σημερινής συμφωνίας.

Από την πρώτη στιγμή αυτή η Κυβέρ-
νηση είπε ότι θα αλλάξει το περιβάλλον, το 

επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα 
και θα δημιουργήσει μια φιλική χώρα 
στην επιχειρηματικότητα.

Για αυτό λοιπόν η αναβίωση της λει-
τουργίας καταρχάς των Ναυπηγείων της 
Ελευσίνας δίνει μια νέα δυναμική σε έναν 
πολύ ισχυρό κλάδο που ήκμαζε στο πα-
ρελθόν αλλά ταυτόχρονα η ενδυνάμωση 
αυτή στηρίζει και θα στηρίζει έναν πολύ 
ισχυρό εμπορικό στόλο μιας και η Ελλάδα 
έχει τον ισχυρότερο εμπορικό στόλο στον 
κόσμο.

Συνεχίζουμε, λοιπόν. Η στήριξη της 
ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας δεν 
είναι μόνο ότι δημιουργεί νέες θέσεις ερ-
γασίας για νέες και νέους στην περιοχή 
αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί και ένα οι-
κοσύστημα από άλλες δραστηριότητες 
που ενισχύουν γενικότερα την βιομηχα-
νία στην πατρίδα μας που αποτελεί έναν 
βασικό πυλώνα ανάπτυξης. Ευχαριστώ».

Πατρίτσια Φαλαινέλι: 

Πρέσβης της Ιταλίας στην Ελλάδα

«Είμαι πολύ χαρούμενη που παρίστα-
μαι εδώ στην εναρκτήρια εκδήλωση μιας 
μακροχρόνιας και εποικοδομητικής συ-
νεργασίας ανάμεσα στη Fincantieri και 
την Onex. Αποτελεί μία ακόμη ένδειξη της 
αποφασιστικότητας των Ιταλικών επιχει-
ρήσεων να εργαστούν από κοινού με Ελ-
ληνικές επιχειρήσεις διαμέσου κοινών 
δυνατοτήτων και εμπειριών.

Αυτός ήταν πάντοτε, όπως γνωρίζετε, 
ο τρόπος προσέγγισης των Ιταλικών επι-
χειρήσεων που εμπιστεύονταν και επι-
μένουν να εμπιστεύονται την Ελληνική 
αγορά για τις επενδύσεις τους. Όλες οι 
επενδύσεις, άλλωστε, που έχουν γίνει από 
Ιταλικές επιχειρήσεις είχαν στόχο να συμ-
βάλλουν σε σημαντικό βαθμό στην ανά-
πτυξη των περιουσιακών στοιχείων της 
Ελλάδας στους τομείς της βιομηχανίας 
και των υποδομών.

Συνεπώς, θέλω να στείλω το εξής ισχυρό 

μήνυμα στην Ελληνική κυβέρνηση και τις 
επιχειρήσεις: ο στόχος των Ιταλικών εται-
ρειών είναι να συνεργαστούν μαζί σας, να 
αναπτυχθούν μαζί με τις Ελληνικές εται-
ρείες και να δημιουργήσουν κόμβους εδώ 
στην Ελλάδα, οι οποίοι θα μπορούσαν να 
εξυπηρετήσουν τις ανάγκες άλλων γειτο-
νικών χωρών και περιφερειών. Σας ευχα-
ριστώ».  

Πιερομπέρτο Φολγκιέρο: 

Διευθύνων σύμβουλος της Fincantieri
 
«Η κατασκευαστική στρατηγική μας 

βασίζεται σε ένα αποδεδειγμένο μοντέλο 
για την αύξηση της αποτελεσματικότητας 

Τη δημιουργία γραμμής κατασκευής και συντήρησης κορβετών στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, με σημαντικά οφέλη  
για την εθνική οικονομία και άμυνα προβλέπει η συμφωνία που υπέγραψαν στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
ο διευθύνων σύμβουλος της Fincantieri, Πιερομπέρτο Φολγκιέρο και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ONEX 
Shipyards & Technologies Group, Πάνος Ξενοκώστας.

Ναυπηγεία ελευσίΝασ:

Τι προβλέπει  
η συμφωνία  
ΟΝΕΧ - Fincantieri

Πάνος Ξενοκώστας: 

❝ 
Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με την παγκόσμια ηγέτιδα του 
κλάδου Fincantieri, σχηματίζοντας μια ισχυρή Αμερικανό-Ιτα-

λό-Ελληνική συμμαχία με βάση την Ελλάδα και τα ναυπηγεία της χώρας 

Ακτή Μιαούλη
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Ακτή Μιαούλη
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022  ●  

Έπάνω, ο πάνος 
Ξενοκώστας, πρόεδρος 
& Διευθύνων 
ςύμβουλος της ONEX 
με τον πιερομπέρτο 
Φολγκιέρο, 
Διευθύνοντα σύμβουλο 
της Fincantier

άριστερά,  
η πρέσβειρα της 
ιταλίας στην Έλλάδα κα 
πατρίτσια Φαλαινέλι 
με τον πιερομπέρτο 
Φολγκιέρο και τον 
υπουργό άνάπτυξης  
& Έπενδύσεων  
Άδωνι γεωργιάδη 

του τοπικού εταίρου με μεταφορά τεχνο-
λογίας, αξιοποιώντας συνέργειες και δι-
ασυνδέσεις μεταξύ της παραγωγής στην 
Ιταλία και την Ελλάδα, με μακροπρόθε-
σμη στρατηγική. Αξιοποιούμε επίσης 
ένα μοναδικό χαρακτηριστικό της ιταλι-
κής αμυντικής βιομηχανίας, όπου ένα δί-
κτυο μικρομεσαίων εταιρειών συνεργάζε-
ται με παγκόσμιες: αυτό ακριβώς θέλουμε 
να εφαρμόσουμε και στην Ελλάδα για να 
κάνουμε τα Ναυπηγεία Ελευσίνας σημείο 
αναφοράς».  

Πάνος Ξενοκώστας: 

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ONEX

«Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με την πα-
γκόσμια ηγέτιδα του κλάδου Fincantieri, 
σχηματίζοντας μια ισχυρή Αμερικανό-Ι-
ταλό-Ελληνική συμμαχία με βάση την 
Ελλάδα και τα ναυπηγεία της χώρας. 
Η σημερινή συμφωνία ανάπτυξης βά-
σης κατασκευής και υποστήριξης της 
γραμμής παραγωγής των υπερσύγχρο-
νων κορβέτων τύπου Doha, είναι μόνο η 
αρχή. Η μεταφορά τεχνογνωσίας και η εκ-
παίδευση εργαζομένων, τεχνιτών, στελε-
χών των Ναυπηγείων Ελευσίνας από τη 
Fincantieri είναι μια εθνικής σημασίας 
παρακαταθήκη. Αφορά πολλά περισσό-
τερα από την αναβίωση της ναυπηγικής 
βιομηχανίας. 

Η Ελλάδα μετατρέπεται σε έναν περιφε-
ρειακό κόμβο κατασκευής και υποστήρι-
ξης αμυντικών πλατφόρμων. Η δέσμευση 
και των δύο εταιριών έχει στο επίκεντρο 
το ελληνικό πολεμικό ναυτικό και τους 
συμμαχικούς στόλους της περιοχής, συ-
μπεριλαμβανομένου φυσικά του Αμερι-
κανικού».
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Η 
Γερμανία άνοιξε πρόσφατα τον 
πρώτο τερματικό σταθμό LNG 
κοντά στο Wilhelmshaven. 
Ο σταθμός έχει ως στόχο να 
συμβάλει στην αντικατάσταση 

των προμηθειών φυσικού αερίου από τη 
Ρωσία. Συνολικά, η Ομοσπονδιακή Κυ-
βέρνηση έχει ναυλώσει πέντε Πλωτές 
Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης και Επανα-
εριοποίησης LNG (FSRU), οι οποίες έχει 
προγραμματιστεί να τεθούν σε λειτουργία 
έως το τέλος του 2023.

Θα φτάνουν όμως εκεί τα δεξαμενό-
πλοια; Η ζήτηση για μεταφορά LNG αυ-
ξάνεται παγκοσμίως. Όμως η επέκταση 
του στόλου των δεξαμενόπλοιων δεν συμ-
βαδίζει με την αύξηση της ζήτησης. Αυτή 
τη στιγμή υπάρχουν περίπου 650 δεξαμε-
νόπλοια LNG, τα πλέουν στους ωκεανούς 
του κόσμου. Σύμφωνα με πρόβλεψη της 
βρετανικής εταιρείας Μεσιτείας Πλοίων 
Clarksons, μέχρι το 2030 θα χρειαστούν 
άλλα 400 με 600 δεξαμενόπλοια για να 
καλυφθεί η αυξανόμενη ζήτηση όχι μόνο 
στην Ευρώπη, αλλά και στην Ασία. Στο 
πλαίσιο αυτό, το Κατάρ σχεδιάζει να αυ-
ξήσει την παραγωγή LNG από σχεδόν 80 
εκ. τόνους αυτή τη στιγμή σε 126 εκ. τό-
νους έως το 2027. Η Ιαπωνία σχεδιάζει 
να πενταπλασιάσει την παραγωγή φυσι-
κού αερίου έως το 2035. Η Κίνα εξαρτάται 
ιδιαίτερα από το LNG για τον ενεργειακό 
της εφοδιασμό. Η χώρα εισάγει ολοένα 
και περισσότερο υγροποιημένο φυσικό 
αέριο από τις ΗΠΑ. Οι ειδικοί του κλάδου 
εκτιμούν ότι η Κίνα θα χρειαστεί επιπλέον 
80 δεξαμενόπλοια LNG τα επόμενα πέντε 
χρόνια μόνο για τη μεταφορά αμερικανι-
κού LNG.

Μέχρι σήμερα, οι Γερμανοί πλοιοκτή-
τες δεν κατέχουν ούτε ένα δεξαμενόπλοιο 
LNG μεγάλων αποστάσεων. Από την άλλη 
πλευρά, οι Έλληνες πλοιοκτήτες αναγνώ-
ρισαν την τάση προς το υγροποιημένο 
φυσικό αέριο νωρίτερα από τους ανταγω-

νιστές τους και επένδυσαν σημαντικά κε-
φάλαια στα ειδικά αυτά δεξαμενόπλοια. 
Σήμερα ελέγχουν περίπου το 20% της 
παγκόσμιας χωρητικότητας -και συνεχί-
ζουν να επεκτείνουν τους στόλους τους. 
Σύμφωνα με την Clarksons, οι Έλληνες 
πλοιοκτήτες παρήγγειλαν τη χρονιά που 
πέρασε 25 δεξαμενόπλοια LNG. Η ναυτι-
λιακή εταιρεία Maran Gas της Ελληνίδας 
εφοπλιστή Μαρίας Αγγελικούση, η οποία 
ηγείται της μεγαλύτερης ιδιωτικής ναυ-
τιλιακής αυτοκρατορίας στον κόσμο, πα-
ρήγγειλε φέτος εννέα νέα δεξαμενόπλοια 
LNG.

Η Maran Gas διαθέτει ήδη στόλο 45 
δεξαμενόπλοιων LNG και έχει υπό κατα-

σκευή άλλα έντεκα. Άλλοι Έλληνες πλοι-
οκτήτες που ασχολούνται ενεργά με το 
LNG είναι ο Γιώργος Οικονόμου με την 
εταιρεία του TMS Cardiff Gas, ο Πήτερ Λι-
βανός με τη ναυτιλιακή GasLog, ο Βαγγέ-
λης Μαρινάκης με την Capital Gas και η 
ναυτιλιακή Dynagas του Γιώργου Προκο-
πίου. Την περασμένη άνοιξη, η Ομοσπον-
διακή Υπηρεσία Δικτύων ναύλωσε δύο 
FSRU από τον Προκοπίου, τα οποία έχει 
προγραμματιστεί να τεθούν σε λειτουργία 
τον επόμενο χρόνο.

Οι Έλληνες πλοιοκτήτες, οι οποίοι θε-
ωρείται ότι διαθέτουν ιδιαίτερα μεγάλη 
ρευστότητα, είναι ευπρόσδεκτοι πελάτες 
στα ναυπηγεία της Άπω Ανατολής, αλλά 

αντιμετωπίζουν επίσης αυξανόμενες 
δυσκολίες στην ανάθεση κατασκευής 
νέων πλοίων. Υπάρχουν μόνο λίγες εται-
ρείες στον κόσμο που ειδικεύονται στην 
κατασκευή των εξαιρετικά περίπλοκων 
δεξαμενόπλοιων LNG. Σε αυτές περι-
λαμβάνονται κυρίως κορεατικά ναυπη-
γεία όπως η Samsung Heavy Industries 
και η Daewoo Shipbuilding, καθώς και 
ναυπηγεία στην Ιαπωνία.

Όμως οι εταιρείες αυτές δεν έχουν τη 
δυνατότητα να δεχθούν και άλλες ανα-
θέσεις. Μόνο τα κορεατικά ναυπηγεία 
έχουν στα βιβλία τους παραγγελίες για 
περίπου 200 δεξαμενόπλοια LNG. Η 
κατασκευή ενός τέτοιου ειδικού πλοίου 
διαρκεί περίπου 30 μήνες. Υπάρχουν 
επίσης δυσκολίες στην εφοδιαστική 
αλυσίδα. Όποιος παραγγείλει ένα νέο 
πλοίο στην Κορέα σήμερα μπορεί να 
αναμένει παράδοση το 2027 το νωρί-
τερο. Οι υπάρχουσες ναυπηγικές δυνα-
τότητες δεν μπορούν να καλύψουν τη 
ζήτηση για τα επόμενα χρόνια, δήλωσε 
ο Παναγιώτης Μήτρου από το Lloyd's 
Register του Λονδίνου στο πλαίσιο συ-
νεδρίου στην Αθήνα.

Η κατάσταση είναι τεταμένη όχι μόνο 
λόγω της συνεχώς αυξανόμενης ζήτη-
σης για LNG. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι πε-
ρίπου τα 3/4 των δεξαμενόπλοιων LNG 
που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή 
θα πρέπει να αντικατασταθούν από νέα 
πλοία μέχρι το τέλος της δεκαετίας, κα-
θώς δεν συμμορφώνονται με τους πιο 
αυστηρούς κανονισμούς για την Προ-
στασία του Κλίματος. Γι’ αυτό και οι 
πλοιοκτήτες χτυπούν πλέον την πόρτα 
των ναυπηγικών εταιρειών στην Κίνα. 
Η Dynagas του Προκοπίου υπέγραψε 
πρόσφατα προσύμφωνο με την κινε-
ζική εταιρεία Dalian Shipbuilding για 
την παραγγελία δύο δεξαμενόπλοιων 
LNG με δυνατότητα για δύο ακόμη πα-
νομοιότυπα πλοία. Ενώ τα κινεζικά ναυ-
πηγεία κατασκευάζουν εδώ και πολλά 
χρόνια πλοία μεταφοράς χύδην φορ-
τίου και πλοία μεταφοράς εμπορευ-
ματοκιβωτίων, μόνο μία εταιρεία έχει 
εμπειρία στην κατασκευή πλοίων με-
ταφοράς LNG, η Hudong-Zhonghua 
Shipbuilding στη Σαγκάη. Από τα 163 
δεξαμενόπλοια LNG που παραγγέλθη-
καν παγκοσμίως φέτος, σύμφωνα με 
την Clarksons, 45 παραγγελίες αξίας 9,8 
δις δολαρίων πήγαν σε κινεζικά ναυπη-
γεία. Είναι ο πενταπλάσιος όγκος πα-
ραγγελιών σε σύγκριση με το 2021. Τα 
κινεζικά ναυπηγεία διαθέτουν αυτή τη 
στιγμή πάνω από το 20% όλων των πα-
ραγγελιών για δεξαμενόπλοια LNG. Το 
μεγαλύτερο μέρος προέρχεται από κινε-
ζικές ναυτιλιακές εταιρείες. Όμως, όπως 
δείχνει το παράδειγμα της Dynagas, 
ολοένα και περισσότεροι ξένοι πλοι-
οκτήτες στρέφονται προς τα κινεζικά 
ναυπηγεία.

 -Επισημαίνεται ότι η ίδια ανταπό-
κριση δημοσιεύθηκε πρόσφατα και στο 
TAGESSPIEGEL.

Η ανταπόκριση του Gerd Höhler για την Γερμανική Handelsblatt, από την Αθήνα αναφέρει, μεταξύ άλλων:  
Ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας έχει τροφοδοτήσει στην Ευρώπη τη ζήτηση για Υγροποιημένο Φυσικό 
Αέριο (LNG). Η ζήτηση αυξάνεται και στην Ασία. Παρατηρητές της αγοράς εκτιμούν ότι έως το 2030 θα χρειαστούν 
έως και 600 νέα δεξαμενόπλοια LNG παγκοσμίως. Αλλά τα λίγα ναυπηγεία που μπορούν να ναυπηγήσουν αυτά  
τα εξαιρετικά περίπλοκα πλοία έχουν αναλάβει πολλές αναθέσεις για τα επόμενα χρόνια. Πλέον οι κατασκευαστές 
πλοίων θέλουν να εισέλθουν στην κινεζική αγορά.

HANDELSBLATT, ΔεξαμεΝόπλόία LNG: 

Οι πλοιοκτήτες ανταγωνίζονται  
για το ποιος θα διαθέτει  
μεγαλύτερη χωρητικότητα

Ακτή Μιαούλη
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Ακτή Μιαούλη
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022  ●  

Το LNG έχει 
μεγαλύτερη 
ζήτηση από 
ποτέ ως 
υποκατάστατο 
του ρωσικού 
φυσικού αερίου. 
Όμως υπάρχει 
ο κίνδυνος 
αδυναμίας 
εύρεσης τάνκερ 
για τη μεταφορά 
του

Οι ειδικοί εκτιμούν 
ότι περίπου τα 3/4 
των δεξαμενόπλοιων 
LNG που 
χρησιμοποιούνται αυτή 
τη στιγμή θα πρέπει 
να αντικατασταθούν 
από νέα πλοία 
μέχρι το τέλος της 
δεκαετίας, καθώς δεν 
συμμορφώνονται με 
τους πιο αυστηρούς 
κανονισμούς για 
την προστασία του 
Κλίματος

Ως ψήφο εμπιστοσύνης στο κυπριακό ναυτιλιακό cluster υπο-
δέχθηκε η αγορά την είδηση της μεταφοράς της έδρας της 

ναυτιλιακής εταιρείας Frontline – συμφερόντων J. Hendriksen 
– στην Κύπρο.  

Συγκεκριμένα, οι μέτοχοι της Frontline ενέκριναν στις 20 Δε-
κεμβρίου του 2022 την αλλαγή έδρας του ναυτιλιακού κολοσσού 
από τις Βερμούδες στην Κύπρο. 

Στο πλαίσιο αυτό, έγινε γνωστό ότι η Frontline – που ειδικεύ-
εται στην αγορά των tanker – θα μεταφέρει τις δραστηριότητες 
της στην Κύπρο, μέσω εγγραφής υπό την ονομασία Frontline 
Plc.  

Σύμφωνα με στελέχη της ναυτιλίας, η μεταφορά της έδρας της 
Frontline στην Κύπρο αποτελεί προπομπό ολοκλήρωσης ενός 
μεγάλου deal στην αγορά των δεξαμενόπλοιων και συγκεκρι-
μένα την συγχώνευση Frontline – Euronav, η οποία υπογρά-
φηκε τον περασμένο Ιούλιο.  

Η Frontline ανήκει στον νορβηγό John Fredriksen, ο οποίος 
κατέχει και την κυπριακή υπηκοότητα μέσω πολιτογράφησης.  

Ο 78χρονος δισεκατομμυριούχος Fredriksen είναι παγκο-
σμίως γνωστός ως “Big John” και η εταιρεία του βρίσκεται ανά-
μεσα στις κορυφαίες παγκοσμίως και είναι εισηγμένη Χρηματι-
στήριο της Νέας Υόρκης από το 2001.  

Η περιουσία του ανέρχεται σε περίπου 11.5 δισ. δολάρια, ενώ 
η Frontline αποτιμάται στα 4.5 δισ. δολάρια, με στόλο 69 πλοίων 
στα τέλη του 2022.   

Mega deal  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Frontline βρίσκεται σε διαδικασία 
ολοκλήρωσης μιας ακόμη εντυπωσιακής επιχειρηματικής κίνη-

σης που θα «ταράξει» την αγορά των δεξαμενόπλοιων.  
Συγκεκριμένα, η ναυτιλιακή διαπραγματεύεται την εξαγορά 

της βελγικής Euronav. Τυχόν ολοκλήρωση της συγχώνευσης 
των δύο γιγάντων στα tanker αναμένεται να δημιουργήσει ση-
μαντικές οικονομίες κλίμακας, με τις δύο εταιρείες να λειτουρ-
γούν πλέον ως ένας ενιαίος όμιλος.  

Προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η προσφορά ανταλ-
λαγής, η Frontline θα πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον το 
50% +1  των μετοχών της Euronav, ενώ, όπως επισημαίνουν 
πηγές της αγοράς, η μεταφορά της έδρας της Frontline στην Κύ-
προ αναμένεται να επιδράσει θετικά στην ολοκλήρωση του deal.  

Προς το παρόν πάντως, η συγχώνευση προσκρούει στις αντι-
δράσεις του Alexander Saverys, CEO της Compagnie Maritime 
Belge, και μεγαλομετόχου της Euronav, ο οποίος έχοντας με-
ρίδιο 25% στην τελευταία, επιχειρεί να εμποδίσει την εξαγορά 
από την εταιρεία του Fredriksen.  

Η οικογένεια Saverys ελέγχει την Euronav από το 1997.

Ο «Big John» Fredriksen… ψηφίζει Κύπρο για την Frontline 

Η Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) 
αναγνωρίζει τα θετικά στοιχεία στην 

τελική έκβαση των διαπραγματεύσεων με-
ταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών σχετικά με 
την ένταξη της ναυτιλίας στο Σύστημα Εμπο-
ρίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης (European union Emissions Tr
ading System – Eu ETS).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΕΕ, η 
συμφωνία αντανακλά σε σημαντικό βαθμό 
τις θέσεις που έχει εκφράσει ο ευρωπα-
ϊκός εφοπλισμός. Ειδικότερα, αναφέρε-
ται η αναγνώριση της αρχής «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» – που συνεπάγεται τη μετακύ-
λιση του κόστους συμμόρφωσης στον φο-
ρέα εμπορικής εκμετάλλευσης του πλοίου 
(“commercial operator”) – καθώς και η δέ-
σμευση μέρους των εσόδων από τη διεθνή 
ναυτιλία για την απανθρακοποίηση του κλά-
δου. Τις θέσεις αυτές  υποστηρίζει σταθερά 
η ΕΕΕ από τον Απρίλιο του 2021.

«Αντιμετωπίζουμε θετικά αρκετές πτυχές 
της προσωρινής συμφωνίας για το ευρω-
παϊκό ETS, χωρίς να ξεχνάμε ότι αποτελεί 
ένα περιφερειακό μέτρο. Δεδομένου όμως 
ότι πολλές σημαντικές παράμετροι για την 
εφαρμογή της εκκρεμούν, απαιτείται προ-
σοχή για να διασφαλιστεί η καταλληλότητά 
τους για το ναυτιλιακό κλάδο», δήλωσε η 
Πρόεδρος της ΕΕΕ, κα. Μ. Τραυλού.

Η ΕΕΕ είναι σταθερά προσηλωμένη στον 

στόχο για την απανθρακοποίηση της ναυ-
τιλιακής βιομηχανίας. Προς την επίτευξη 
αυτού του σκοπού, η ΕΕΕ επαναλαμβάνει τη 
σημασία της δέσμευσης όλων των σχετικών 
εμπλεκόμενων φορέων εκτός της ναυτιλίας, 
σε αυτό το δύσκολο εγχείρημα. Η υιοθέτη-
ση αποτελεσματικών υποχρεωτικών μέτρων 
και για τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα μέρη, 
όπως οι παραγωγοί και προμηθευτές καυ-
σίμων, είναι αναγκαία.

«Η ναυτιλία προσφέρει μια αναντικατά-
στατη υπηρεσία για την ευημερία των πο-
λιτών του κόσμου. Η στρατηγική σημασία 
της ναυτιλίας γίνεται πιο εμφανής ιδιαίτερα 
σε εποχές γεωπολιτικών αναταράξεων ή 
παγκόσμιων κρίσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η 
ναυτιλία θα αποτελέσει και έναν από τους 
βασικούς παράγοντες διευκόλυνσης της 
διαδικασίας απεξάρτησης του πλανήτη από 
τον άνθρακα, αφού θα μεταφέρει σε πα-
γκόσμια κλίμακα το μεγαλύτερο μέρος των 
νέων εναλλακτικών καυσίμων», προσέθεσε.

Σήμερα, με την έναρξη ενός νέου γύρου 
συζητήσεων για την απανθρακοποίηση της 
ναυτιλίας στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργα-
νισμό (international  Maritime  organisati
on  – ΙΜΟ), τα Κράτη Μέλη του πρέπει να 
αδράξουν την ευκαιρία και να καταλήξουν 
σε συμφωνία. Η ΕΕΕ υποστηρίζει σθεναρά 
τις προτάσεις του Διεθνούς Ναυτικού Επι-
μελητηρίου (international Chamber of Ship
ping – iCS) για ένα μέτρο που θα βασίζεται 
σε μια προκαθορισμένη εισφορά ανά τόνο 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τον 
παγκόσμιο στόλο, καθώς και για την αναθε-
ώρηση των συμφωνημένων στόχων για την 
απανθρακοποίηση της ναυτιλίας.  

«Προσδοκούμε ο iMo να λάβει καθοριστι-
κές αποφάσεις που θα επιτυγχάνουν  πραγ-
ματικά περιβαλλοντικά οφέλη», σημείωσε 
καταληκτικά η κα. Τραυλού.   

Μειώθηκε κατά 0,8% η δύναμη 
του ελληνικού εμπορικού 
στόλου τον Οκτώβριο

Μείωση 0,8% καταγράφηκε στη δύναμη του 
ελληνικού εμπορικού στόλου τον όκτώβριο 
εφέτος σε σύγκριση με την αντίστοιχη δύ-
ναμη του όκτωβρίου 2021, ενώ μείωση 0,1% 
είχε σημειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκρι-
ση το 2021 προς το 2020, και πλέον αριθμεί 
1.821 πλοία.
σύμφωνα επίσης με την ελσΤαΤ, η ολική 
χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού 
στόλου (πλοία 100 κόρων και άνω) ανήλθε 
σε 38.587.685 κόρους και παρουσίασε μεί-
ωση 1,8% τον όκτώβριο 2022 σε σύγκριση με 
την αντίστοιχη χωρητικότητα του όκτωβρίου 
2021, ενώ μείωση 3,7% είχε σημειωθεί κατά 
την αντίστοιχη σύγκριση το 2021 προς το 
2020.

ΈΈΈ: άναγνωρίζει τα θετικά στοιχεία της προσωρινής συμφωνίας  
για ένταξη στο EU ETS



“η ΈνΈργΈιάΚη  
άΞιΟπΟιηςη  
τΩν άπΟΒλητΩν”

Yπό την αιγίδα 

του Yπουργείου 
Περιβάλλοντος  
και Ενέργειας 

και του Yπουργείου 
Aνάπτυξης και 
Eπενδύσεων
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Έ
νας από τους βασικούς πυλώ-
νες του πλαισίου ασφάλειας 
της Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο 
έλεγχος από το κράτος του λι-
μένα, που έχει ως αποτέλεσμα 

τη διενέργεια άνω των 14.000 ελέγχων 
σκαφών ετησίως από επιθεωρητές στους 
λιμένες της ΕΕ. 

Σύμφωνα με την έκθεση «EMSAFE» η 
ΕΕ παρουσιάζει βραδύτερη αύξηση σε σύ-
γκριση με τον παγκόσμιο στόλο (3,4 % αύ-
ξηση κατά την τελευταία πενταετία σε σύ-
γκριση με αύξηση 7 % για τον παγκόσμιο 
στόλο). 

Αν και η μέση ηλικία των σκαφών που 
φέρουν τη σημαία κρατών μελών της ΕΕ 
είναι σε γενικές γραμμές συγκρίσιμη με 
τη μέση ηλικία του παγκόσμιου στόλου, 
ορισμένες κατηγορίες πλοίων παλιώνουν, 
συμπεριλαμβανομένων των επιβατηγών 
πλοίων, των οποίων η μέση ηλικία είναι 
τα 28 έτη.

Εξάλλου στην ίδια έκθεση επισημαίνε-
ται ότι η θαλάσσια ασφάλεια θα συνεχίσει 
να θέτει προκλήσεις βραχυπρόθεσμα και 
μεσοπρόθεσμα, όχι μόνο όσον αφορά τη 
διαχείριση του υφιστάμενου στόλου, αλλά 
και στους τομείς της ψηφιοποίησης, των 
αναδυόμενων τεχνολογιών και της βιωσι-
μότητας.

Οι προσπάθειες του κλάδου για επί-
τευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε 
σχέση με τις εκπομπές στο πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας συν-
δέονται επίσης με τη θαλάσσια ασφάλεια, 
κυρίως δεδομένου ότι η χρήση νέων καυ-
σίμων (υδρογόνο, μεθανόλη, αμμωνία και 
βιοκαύσιμα) και τεχνολογιών παροχής 
ισχύος (μπαταρίες και κυψέλες καυσίμου) 
πρέπει να υποστηρίζεται από κατάλληλα 
πρότυπα ασφάλειας.

Επιπλέον, ο αριθμός των οχημάτων που 
κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα αυξή-
θηκε κατά 29 % από το 2019 έως το 2021 
στην ΕΕ, γεγονός που σημαίνει ότι τόσο 
τα επιβατηγά όσο και τα φορτηγά πλοία 
πρέπει να είναι προετοιμασμένα για 
τους κινδύνους που συνεπάγεται για την 
ασφάλεια η μεταφορά περισσότερων οχη-
μάτων αυτού του τύπου.

Στην έκθεση υπογραμμίζεται επίσης 
ότι, αν και τα αυτόνομα πλοία προσφέ-
ρουν νέες ευκαιρίες στον κλάδο, θέτουν 
επίσης προκλήσεις στους κανονιστικούς 
και τεχνικούς τομείς, μεταξύ άλλων σε 
σχέση με την ανάγκη για ανάπτυξη νο-
μικού πλαισίου και προτύπων, τις επιθε-
ωρήσεις, τους ελιγμούς στη θάλασσα και 
τους λιμένες, καθώς και τα προσόντα που 
πρέπει να διαθέτει το προσωπικό τους.

Θαλάσσιες μεταφορές  
και ασφάλεια

Οι θαλάσσιες μεταφορές είναι η κινητή-
ρια δύναμη της παγκόσμιας οικονομίας. 
Σχεδόν το 80 % του παγκόσμιου εμπορίου 

Δύο δεκαετίες μετά τα καταστροφικά ατυχήματα του Erika και του Prestige, το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη θαλάσσια 
ασφάλεια έχει αναδειχθεί σε ένα από τα ισχυρότερα στον κόσμο. Αυτό προκύπτει από την ευρωπαϊκή έκθεση  
για την ασφάλεια στη θάλασσα (EMSAFE), της EMSA, την πρώτη ολοκληρωμένη επισκόπηση  
για τη θαλάσσια ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

EMSA: εκθεση EMSAFE 

Ο «γερασμένος» στόλος της Ε.Ε.  
κίνδυνος για την ασφάλεια στην θά

Ακτή Μιαούλη
●  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

η ταυτότητα της έκθεσης  «EMSAFE» 

η πρώτη έκδοση της ευρωπαϊκής Έκθεσης για την ασφάλεια 
στη θάλασσα (EMSAFE) που δημοσιεύεται από τον ευρωπαϊκό 

όργανισμό για την ασφάλεια στη θάλασσα (EMSA) συμπίπτει με 
την 20ή επέτειο της λειτουργίας του όργανισμού. 

η έκθεση παρέχει ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη επισκόπη-
ση ενός ευρέος φάσματος θεμάτων σχετικά με την ασφάλεια στη 
θάλασσα, καθώς και διεξοδική ανάλυση συγκεκριμένων τεχνικών 
τομέων. 

η έκθεση EMSAFE συνδυάζει πληροφορίες από όλες τις βάσεις 
δεδομένων που φιλοξενεί ο EMSA, π.χ. τις EMCIP, SafeSeaNet, 
THETIS, STCW-IS, παρέχοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο δυνατότητες 
διασταυρούμενης ανάλυσης δεδομένων και πρόσβασης σε αναλυ-
τικές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της ασφάλειας στη 
θάλασσα στην εε.

Η πιο ζωτική 
συνιστώσα των 
θαλάσσιων 
μεταφορών, 
η οποία 
στηρίζει τόσο 
την τρέχουσα 
λειτουργία 
τους όσο και τη 
μελλοντική τους 
πρόοδο, είναι  
η ασφάλεια

ΔιΟργάνΩςη: ENIGMA MG • ΧΟρηγΟς ΈπιΚΟνΩνιάς: FINUPNEWS



GRAND SPONSOR

SPONSORS

SUPPORTER

CORPORATE AD

To EnergyWaste



ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ πρωταγωνιστεί για περισσότερα από 20 χρόνια στην παραγωγή 
καθαρής ενέργειας, υλοποιώντας παράλληλα πρωτοποριακά έργα περιβάλλοντος, που 
συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη.

Διαθέτοντας ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αποτελεί τον 
μεγαλύτερο επενδυτή στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα, αλλά 
και τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία του κλάδου διεθνώς. 

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά μέσα από ένα επενδυτικό 
πλάνο της τάξης των 6 δισ. ευρώ για την περίοδο 2022-2029 και στόχο τα 6,4 GW 
εγκατεστημένης ισχύος.

Προς όφελος της χώρας, των εκατοντάδων εργαζόμενων και συνεργατών μας και των 
χιλιάδων μετόχων που μας εμπιστεύονται.

Έργα Αιολικής Ενέργειας

Φωτοβολταϊκά  Έργα

Υδροηλεκτρικά  Έργα »ονάδα ¢ιαøεÝριóης Αðορριííάτων ¸ðεÝροù

Αιολικό Πάρκο νηóÝδας «ΑγÝοù ΓεωργÝοù»

η Κυκλική Οικονομία

Η 
Κυκλική Οικονομία αποτελεί μια από τις βασικές λύσεις για 
την επόμενη μέρα της οικονομίας αλλά και του φυσικού πε-
ριβάλλοντος. Άλλωστε η προώθηση βέλτιστων χρήσεων των 
πεπερασμένων φυσικών πόρων του πλανήτη, για παραγωγή 
προϊόντων σχεδιασμένων, ώστε να μπορούν να παρα-

μένουν εντός της οικονομίας είναι πρώτος στόχος. Παράλληλα, 
βέβαια, ζητούμενο παραμένει, κατά τη διαδικασία της απόσυρ-
σης τους, η απόθεση του μικρότερου δυνατού περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος.

Στο φόντο αυτό εγγράφεται η αποτελεσματική και ολοκλη-
ρωμένη διαχείριση αποβλήτων. Εκεί βέβαια οι προκλήσεις είναι 
μεγάλες όπως αποτυπώνονται στην Εθνική  Στρατηγική για την Κυκλι-
κή Οικονομία και στο απότοκο Σχέδιο Δράσης.

Με δεδομένο, δε, ότι η χώρα έχει χαμηλό δείκτη παραγωγικότητας πό-
ρων, αλλά και υψηλό ποσοστό ταφής αποβλήτων, (η κυκλική χρήση υλικών 

ανήλθε σε 2,4% το 2016 και σε 5,4% το 2020, σε σύγκριση με 12,8% κατά 
μέσο όρο στην Ε.Ε.) θα πρέπει τα βήματα να είναι γοργά, όπως, άλλωστε, 
επιτάσσει η στρατηγική της ΕΕ για την προώθηση της Κυκλικής Οικονομί-
ας. Και βέβαια, βασικός πυλώνας μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας δια-

χείρισης αποβλήτων, πέρα από τα στάδια της πρόληψης, της επα-
ναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης, είναι και η παραγωγή 
ενέργειας από απόβλητα.

Ως όρος, δε, έχει μια ευρεία αναφορά σε πεδία όπως το ηλε-
κτρικό ρεύμα, η θερμική ενέργεια, η παραγωγή καυσίμων. Έτσι, η 
ενεργειακή αξιοποίηση των δευτερογενών καυσίμων που προέρ-

χονται από την επεξεργασία αποβλήτων, ενταγμένη σε ένα ολιστικό 
πλάνο διαχείρισης των αποβλήτων, προβάλλει ως αναγκαία συνθήκη 

που δίνει επαρκείς λύσεις, θεραπεύοντας βαθιές “περιβαλλοντικές πληγές”, 
από τον περιορισμό της ποσότητας που διατίθεται με ταφή μέχρι τη μείωση  
της χρήσης μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

η ΈνΈργΈιάΚη άΞιΟπΟιηςη άπΟΒλητΩν
Οι θεματικές Ενότητες του Συνεδρίου
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Κυκλική Οικονομία:  
Οι επενδύσεις, οι ευκαιρίες  
και οι δράσεις για την 
επεξεργασία αποβλήτων

Η ενεργειακή αξιοποίηση  
των αποβλήτων στο πλαίσιο  
της ενεργειακής ασφάλειας  
και της πράσινης μετάβασης

Πρακτικές αξιοποίησης 
αποβλήτων σε επίπεδο 
Δήμου και Περιφέρειας

Σε σταυροδρόμι  
η στρατηγική της Κυκλικής 
Οικονομίας  
– Δράσεις κι ευκαιρίες

Βιώσιμη ανάπτυξη 
Βιομηχανία και ενεργειακή 
αξιοποίηση αποβλήτων   
– Καλές πρακτικές

Η πρόκληση  
της ενεργειακής 
ασφάλειας  
– Τα νέα δεδομένα

Ο ρόλος των τοπικών αρχών  
στην ολιστική διαχείριση 
αποβλήτων

Οι προκλήσεις  
της νέας εποχής

Η ενεργειακή 
αξιοποίηση  
των αποβλήτων 
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Η 
στρατηγική της κυκλικής οικονομίας μπορεί να δώσει λύσεις τόσο στο περιβάλλον, όσο 
και στην οικονομία. υπό αυτό το πρίσμα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 
στην Αθήνα συνέδριο με θέμα «Η ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων» υπό την αι-
γίδα του  υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων.

Η κλιματική αλλαγή και η ενεργειακή κρίση ως απόρροια του πολέμου καθιστούν την θεματολογία 
του συνεδρίου ιδιαίτερα επίκαιρη. Οι διεργασίες ξεκίνησαν με τον χαιρετισμό του Αντώνη Αλαφο-
γιώργου, εκ μέρους της EniGMA MG που διοργάνωσε το συνέδριο, με τον ίδιο να αναφέρεται στην 
μέχρι τώρα πορεία της εταιρείας.

Σε σταυροδρόμι η στρατηγική της κυκλικής οικονομίας  
- Δράσεις και Ευκαιρίες

Η πρώτη θεματική ενότητα του συνεδρίου είχε ως αντικείμενο την στρατηγική για την   κυκλι-
κή οικονομία, στην οποία συζητήθηκαν τόσο οι δράσεις που έχουν υλοποιηθεί, όσο και οι ευκαιρίες 
που παρουσιάζονται. Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, εξέφρασε την 
στήριξη του στο συνέδριο υποστηρίζοντας πως συμβάλει για να  συνειδητοποιήσει η επιχειρηματική 

κοινότητα, οι πολίτες και η τοπική αυτοδιοίκηση μέσω της τεχνολογίας πως μπορεί να βελτιωθεί η 
ποιότητα ζωής.  

Ομιλητές στην πρώτη θεματική ενότητα του συνεδρίου ήταν ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Στε-
ρεών Αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος, ο π. υπουργός και τομεάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος 
του ΣυΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, ο Τομεάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος του ΠΑΣΟΚ-Κι-
νήματος Αλλαγής, Γιώργος Αρβανιτίδης και ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, 
Κυριάκος Κενεβέζος.

Οι επενδύσεις, οι ευκαιρίες και οι δράσεις για την επεξεργασία αποβλήτων και η ανάπτυξη της και-
νοτομίας στην χώρα μας βρέθηκαν στο επίκεντρο του πάνελ που συμμετείχαν ο Σπύρος Κουλουμούν-
δρας, (project Manager ppp Waste projects στην ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και μέλος ΔΣ της ΕΕΣΔΑ), 
ο Δημήτρης Κονταξής (Γενικός Διευθυντής Waste Management Motor oil) και ο Μπάμπης Σιδερής 
(Διευθυντής Περιβαλλοντικών λύσεων στη ΜυΤΙλΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.), οι οποίοι τόνισαν τον σημαντικό ρόλο 
της ενεργειακής αξιοποίησης των αποβλήτων στην Ελλάδα. Μάλιστα, συμφώνησαν ότι ήρθε η ώρα 
σαν χώρα να κάνουμε βήματα μπροστά για να έρθουν τα πρώτα θετικά αποτελέσματα. “υπάρχουν 
επιτυχίες στην Ελλάδα, ας κοιτάξουμε πως γίνανε, τι χαρακτηριστικά είχανε και ας τα μιμηθούμε”, 
όπως τονίστηκε.

To EnergyWaste

μεγάλη επιτυχία του συνεδρίου  
“Waste to Energy:  

η Ένεργειακή άξιοποίηση των άποβλήτων”

Ο μανώλης γραφάκος, γενικός γραμματέας ςυντονισμού  Διαχείρισης 
άποβλήτων

Ο Άδωνις γεωργιάδης, υπουργός άνάπτυξης  και Έπενδύσεων  Ο άντώνης άλαφογιώργος, κατά τον εναρκτήριο χαιρετισμό  
του συνεδρίου

Ο ςωκράτης Φάμελλος, τομεάρχης Ένέργειας και  περιβάλλοντος  
του ςυριΖά-πς

Ο γιώργος άρβανιτίδης, Βουλευτής πάςΟΚ Κινάλ  
Έπικεφαλής Κοιν. τομέα περιβάλλοντος

Ο Κυριάκος Κενεβέζος, πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας  
στην Έλλάδα

▼



λένα μπέλση, Διευθύνουσα ςύμβουλος GEOCYCLE Οι προκλήσεις της νέας εποχής ήταν το θέμα του τρίτου πάνελ Έυάγγελος μιχαλόπουλος, πρόεδρος Δ.ς. VM&A

το δεύτερο πάνελ με θέμα: «Βιομηχανία και ενεργειακή 
αξιοποίηση αποβλήτων» 

Χρήστος παππούς, Δήμαρχος Φυλής Χρήστος τσομπανίδης, άντιπρόεδρος Δ.ς ENVIROPLAN

Χαράλαμπος Κουρής, γενικός Διευθυντής βιώσιμης ανάπτυξης 
Ομίλου ηράΚλης

άιμίλιος ςταματόγλου, εκπρόσωπος της THALIS άντώνης μαυρόπουλος, Διευθύνων ςύμβουλος D-WASTE, 
μέλος UNEP’S

θανάσης Κατρής, Διευθύνων σύμβουλος WATT γεώργιος ηλιόπουλος, πρόεδρος Δ.ς. ΈΈΔςά ιωάννης Φραντζής, μηχανικός περιβάλλοντος MSc, CEO at 
I.Frantzis  and Associates Ltd.

Ο ρόλος των Δήμων και των Περιφερειών
Πρακτικές αξιοποίησης αποβλήτων σε δήμους και Περιφέρειες ανέλυσαν εκπρόσωποι των αυ-

τοδιοικητικών αρχών παραθέτοντας προτάσεις, αλλά και τις εμπειρίες της μέχρι τώρα πορείας τους. 
«Η βιωσιμότητα και η πράσινη ανάπτυξη της χώρας πρέπει να είναι πέρα από κάθε μικροκομματικό 

συμφέρον  και κάθε λαϊκισμό, το περιβαλλοντικά αποτύπωμα δεν κοιτάζει ποσοστά στις εκλογές και 
δεν προσδιορίζεται με κομματικά γυαλιά», ανέφερε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης 
υποστηρίζοντας πως τα επόμενα πέντε χρόνια θα υπάρξουν σημαντικές καινοτομίες στον τομέα της 
διαχείρισης των αποβλήτων.   

Στη σημασία ίδρυσης του περιφερειακού ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων πριν από δύο χρόνια στάθηκε η 
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Ρόδη Κράτσα- Τσαγκαροπούλου, υποστηρίζοντας πως με αυτόν τον 
τρόπο μπορεί να υπάρξει μια ομοιόμορφη πορεία στην πολιτική των νησιωτικών περιοχών προκρί-
νοντας την συνεργασία. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα επόμενα βήματα του νέου φορέα ο οποίος θα 
θέσει σε λειτουργία έξυπνη μεταφερόμενη μονάδα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών αλλά και την 
σύσταση του παρατηρητηρίου της Κυκλικής Οικονομίας.

Στον  Περιφερειακό Σχεδιασμό που υλοποιείται στην Κρήτη αναφέρθηκε αναλυτικά  ο Αντιπερι-
φερειάρχης, Νίκος Ξυλούρης, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο μεγάλο έργο της δημιουργί-
ας Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας στο Ηράκλειο σε έκταση περίπου 270 στρεμμάτων. Ο πρόεδρος 
του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, Μιχάλης Γεράνης, ανέφερε πως ο περιφερειακός σχεδιασμός 
υλοποιείται και η πολιτική που ακολουθείται από τον φορέα μπορεί να αποτελέσει πυξίδα για την 
επικράτεια.

Στην συνέχεια ακολούθησε πάνελ με θέμα: «Βιομηχανία και ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων» 
στο οποίο συμμετείχαν: ο Χαράλαμπος Κουρής (Γενικός Διευθυντής βιώσιμης ανάπτυξης Ομίλου 
ΗΡΑΚλΗΣ), η λένα Μπέλση (Διευθύνουσα Σύμβουλος GEoCYCLE) και ο Θανάσης Κατρής (Διευ-
θύνων σύμβουλος WATT). Στο επίκεντρο του συγκεκριμένου πάνελ βρέθηκε η παρουσίαση καλών 
πρακτικών στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και της ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων.

Η περίπτωση της χωματερής στην Φυλή
Το όραμα της αποκατάστασης της χωματερής στο Δήμο Φυλής παρουσίασε ο Δήμαρχος, Χρήστος 

Παππούς, η οποία προβλέπεται να μετατραπεί σε ενεργειακό πάρκο το οποίο θα παρέχει δωρεάν 
ρεύμα σε ευάλωτα νοικοκυριά, ενώ την ίδια στιγμή ανοίγει ο δρόμος και για την υδρολογική αυ-
τοτέλεια του δήμου μετά από γεωτρήσεις που έχουν γίνει. Ο Χρήστος Παππούς υποστήριξε πως η 
πολιτεία χρειάζεται νέο τρόπο διαχείρισης απορριμμάτων, χωρίς να περιλαμβάνεται η περιοχή του 
καθώς όπως χαρακτηριστικά είπε «η Φυλή ό,τι ήταν να δώσει το έδωσε». 

Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο εκπρόσωπος της ThALiS, αλλά και Διδάκτωρ Χημικός Μηχανικός 
ΕΜΠ, Αιμίλιος Σταματόγλου, ο οποίος αναφέρθηκε στην πρόκληση της ενεργειακής ασφάλειας.

Οι προκλήσεις της νέας εποχής
Για τις προκλήσεις της νέας εποχής, αλλά και για το πως θα στηθεί αυτός ο νέος οδικός χάρτης για 

την μετάβαση της Ελλάδας στην κυκλική οικονομία συζήτησαν οι: Γεώργιος Ηλιόπουλος (Πρόεδρος 
Δ.Σ. ΕΕΔΣΑ), Χρήστος Τσομπανίδης (Πρόεδρος Δ.Σ. EnViropLAn), Αντώνης Μαυρόπουλος (Διευθύ-
νων Σύμβουλος d-WASTE, Μέλος unEp’S), Ευάγγελος Μιχαλόπουλος (Πρόεδρος Δ.Σ. VM&A) και 
Γιάννης Φραντζής (Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc – CEo at i.Frantzis and Associates Ltd.).

Μέσα από παρουσιάσεις αναλύθηκαν επίσης η αξιοποίηση των αποβλήτων στο πλαίσιο της ενερ-
γειακής ασφάλειας και της πράσινης μετάβασης από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττι-
κής, Κωνσταντίνο Ψωμόπουλο και από την καθηγήτρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Μαρίας 
λοϊζίδου.

Οι διεργασίες του συνεδρίου ολοκληρώθηκαν το απόγευμα και όσοι είχαν την ευκαιρία να βρεθούν 
παρακολούθησαν πλήθος συζητήσεων και αναλύσεων πάνω σε ένα ζήτημα που η Ελλάδα καλείται να 
κάνει καθοριστικά βήματα…

To EnergyWaste

“Waste to Energy:  
η Ένεργειακή άξιοποίηση  
των άποβλήτων”

Δημήτρης Κονταξής, γενικός Διευθυντής Waste Management 
Motor Oil

νίκος Ξυλούρης, άντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος  
περιφέρειας Κρήτης

Οι επενδύσεις, οι ευκαιρίες και οι δράσεις για την επεξεργασία 
αποβλήτων βρέθηκαν στο επίκεντρο του πρώτου πάνελ 

γιώργος πατούλης, περιφερειάρχης άττικής

ςπύρος Κουλουμούνδρας, Project Manager PPP Waste Projects 
στην τΈρνά ΈνΈργΈιάΚη 

ρόδη Κράτσα - τσαγκαροπούλου, περιφερειάρχης ιονίων νήσων

μπάμπης ςιδερής, Διευθυντής τμήματος περιβαλλοντικών 
λύσεων  στην εταιρεία MYTILINEOS 

μιχάλης γεράνης, πρόεδρος του ΦΟΔςά  
Κεντρικής μακεδονίας

▼



To EnergyWaste

μαρίας λοϊζίδου, καθηγήτρια του Έθνικού μετσόβιου 
πολυτεχνείου

Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος, καθηγητής του πανεπιστημίου 
Δυτικής άττικής

Μ. Γραφάκος 
ΓΓ Συντονισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων:

Ενεργειακή αξιοποίηση στη διαχείριση  
των αποβλήτων, εκεί που απαιτείται

Στο Συνέδριο “Waste to Energy” για την ενεργειακή αξιοποίηση των απο-
βλήτων, παρευρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού και Διαχείρισης 
Αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος. 

Η Κυκλική Οικονομία αποτελεί βιώσιμη λύση για την ανάπτυξη και την 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Άλλωστε η προώθηση βέλτιστων 
χρήσεων των πεπερασμένων φυσικών πόρων του πλανήτη για παραγωγή 
προϊόντων σχεδιασμένων ώστε να μπορούν να παραμένουν εντός της οικο-
νομίας, είναι βασικός στόχος του ΟΗΕ και της ΕΕ. Παράλληλα, ζητούμενο 
παραμένει για τα προϊόντα κατά τη διαδικασία απόσυρσής τους, η απόθεση 
του μικρότερου δυνατού περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Στο φόντο αυτό 
εγγράφεται η αποτελεσματική και ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων.

Ο  κ. Γραφάκος μιλώντας στο Συνέδριο, αναφέρθηκε στην ιεράρχηση 
διαχείρισης των αποβλήτων που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και το 
υπουργείο Περιβάλλοντος. «Έμφαση δίνεται στη πρόληψη δημιουργίας 
αποβλήτων, στην επαναχρησιμοποίηση και στην ανακύκλωση. Εν συνεχεία, 
τα σύμμεικτα απόβλητα οδηγούνται σε Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων, 
όπου ανακτώνται τα προς ανάκτηση υλικά και το υπόλειμμα αντί να οδη-
γείται σε ταφή, μετατρέπεται σε δευτερογενές καύσιμο για την ενεργοβόρο 
βιομηχανία. Αυτή τη διαδικασία τη στηρίζει το υπουργείο και με την αρχή 
της νέας χρονιάς θα γίνει διαβούλευση για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή 
της ενεργειακής αξιοποίησης στη χώρα», σημείωσε.

Σ. Φάμελλος 
Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ΣυΡΙΖΑ-ΠΣ: 

Απομακρυνόμαστε από την ευρωπαϊκή  
κανονικότητα στον τομέα των απορριμμάτων

«Η Ευρώπη είναι προσανατολισμένη εδώ και δεκαετίες στην κοινωνία 
της πρόληψης και της ανακύκλωσης των απορριμμάτων» ανέφερε ο Σω-
κράτης Φάμελλος, στην ημερίδα.

Στην τοποθέτησή του, ο Σ. Φάμελλος τόνισε ότι η επιλογή σχεδιασμού 
που έγινε το 2015 από την κυβέρνηση του ΣυΡΙΖΑ ήταν απόλυτα συμβατή 
με την ευρωπαϊκή στρατηγική και ανταποκρίθηκε πλήρως στα ελλείμματα 
που υπήρχαν εκείνη την εποχή.

«Το 2015 ολοκληρώθηκε με εκτενή διαβούλευση, ο Εθνικός Σχεδιασμός 
Διαχείρισης Αποβλήτων. Η χώρα εκείνη την εποχή δεν είχε σχεδιασμό, 
αντίθετα υπήρχε αιρεσιμότητα και δεν μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν 
έργα στον τομέα των αποβλήτων. υπήρχαν επίσης μεγάλα ζητήματα στις 
ποιοτικές παραμέτρους του σχεδιασμού, δηλαδή στην ανακύκλωση, στην 
ταφή και στην επεξεργασία, αλλά και έλλειμμα σε τεχνοκρατικό επίπεδο, 
καθώς για βιοαέριο και δευτερογενή υλικά δεν υπήρχαν προδιαγραφές», 
επεσήμανε.

Ο Σ. Φάμελλος τόνισε ότι ο Εθνικός Σχεδιασμός του 2015 έδωσε προ-
τεραιότητα στη διαλογή στην πηγή στους Δήμους και στην ανακύκλωση, 
υιοθετώντας τους τότε ισχύοντες στόχους του 50% ανακύκλωση στην 
πηγή, που πλέον γίνονται όλο και πιο απαιτητικοί. Περιείχε επίσης και την 
κυκλική οικονομία μέσα και από τη διαχείριση των αποβλήτων, και η 

“Waste to Energy:  
η Ένεργειακή άξιοποίηση  
των άποβλήτων”

Ο κ. γραφάκος μιλώντας στο ςυνέδριο, αναφέρθηκε στην ιεράρχηση διαχείρισης των αποβλήτων που ακολουθεί η Έυρωπαϊκή Ένωση  
και το υπουργείο περιβάλλοντος.▼



Ελλάδα ήταν μέσα στις 10 πρώτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
ανέπτυξαν σχετική στρατηγική, η οποία συμφωνήθηκε με όλους τους φο-
ρείς την άνοιξη του 2019. Ολοκληρώθηκαν το 2016-2017 οι ολοκληρωμένοι 
Περιφερειακοί Σχεδιασμοί σε όλη τη χώρα, η δέσμευση χρηματοδοτήσεων 
για απαιτούμενα έργα αλλά και νέα διαφανής βάση για τα Συστήματα Ανα-
κύκλωσης.

Ο Σ. Φάμελλος υπογράμμισε ότι ο Εθνικός Σχεδιασμός του 2015 δεν 
απέκλειε την ενεργειακή αξιοποίηση, αλλά την είχε θέσει ως τελευταία 
επιλογή, με  πολύ αυστηρές και συγκεκριμένες προϋποθέσεις για ένα 
μικρό τμήμα επεξεργασμένων αποβλήτων: «υπήρχε φυσικά η παραγωγή 
βιοαερίου και δυνατότητα έγχυσής του στο δίκτυο, και, εφόσον είχαν εξα-
ντληθεί όλες οι ιεραρχικά ανώτερες επιλογές, ένα τμήμα του υπολείμματος 
επεξεργασίας με πολύ σαφείς προδιαγραφές και το ελάχιστο δυνατό μπο-
ρούσε να αξιοποιηθεί στη βιομηχανία, αποκλειστικά για την αντικατάστα-
ση ορυκτών καυσίμων, καθώς δεν υπάρχουν άλλες λύσεις για ορισμένες 
διεργασίες που να εξασφαλίζουν βιωσιμότητα και τις θέσεις εργασίας», 
υπογράμμισε.

Γ. Αρβανιτίδης 
Αρμόδιος Τομεάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος,  
ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής: 

Η πράσινη μετάβαση οδηγεί σε Κυκλική Οικονομία 
και Κλιματική Ουδετερότητα

«Η πράσινη μετάβαση μας οδηγεί στην Κυκλική Οικονομία και στην 
Κλιματική Ουδετερότητα. Σήμερα, βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής 
για λόγους όχι μόνο περιβαλλοντικούς, αλλά και για λόγους ενεργειακούς, 
οικονομικούς και κοινωνικούς. Αποτελεί δηλαδή επιλογή επιβιωτικής ανά-
γκης και όχι απλά ευρωπαϊκή υποχρέωση». Αυτό ανέφερε, μιλώντας στην 
ημερίδα ο Γιώργος Αρβανιτίδης.

Ο βουλευτής επισήμανε ότι χρειαζόμαστε μια εθνική στρατηγική για την 
Κυκλική Οικονομία που θα επικαιροποιείται, με βάση τις τελευταίες εξε-
λίξεις της τεχνολογίας και στην διαχείριση των αποβλήτων. Η πρόταση του 
ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής είναι ότι πρέπει να στήσουμε ένα σύγχρονο 
και «έξυπνο» σύστημα διαχείρισης κάθε είδους αποβλήτων. Το ΠΑΣΟΚ – 
Κίνημα Αλλαγής επιμένει να πιέζει στην κατεύθυνση για μια πολιτική δια-
χείρισης των αποβλήτων που πρέπει να δίνει έμφαση κατά προτεραιότητα:

-Στην Πρόληψη -Στην Επαναχρησιμοποίηση -Στην Ανακύκλωση
Ο μετασχηματισμός του γραμμικού υποδείγματος παραγωγής σε κυκλι-

κό απαιτεί σημαντικές επενδύσεις τόσο στη διαχείριση των αποβλήτων όσο 
και στη μεταποίηση. Η Κυκλική Οικονομία μπορεί και πρέπει να αποτε-
λέσει έναν βασικό πυλώνα της αναπτυξιακής στρατηγικής της ελληνικής 
οικονομίας.

«Μία έμμεση παραγωγική ενίσχυση απόλυτα συμβατή με τους στόχους 
του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι οι επιδοτήσεις για την 
προσαρμογή σε όλες στις πλέον προηγμένες περιβαλλοντικές προδιαγρα-
φές όλων των μεταποιητικών μονάδων της χώρας. το μεγαλύτερο κομμάτι 
των απορριμμάτων (οικιακών, βιομηχανικών, υγειονομικών, οικοδομικών, 
αγροτικών καθώς και βιομάζας) ήδη βρίσκεται στη διαχείριση του Κρά-
τους. Η χωροθέτηση, η αδειοδότηση, η ζεύξη επενδύσεων δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα,  αποτελούν ίσως ένα από τα μεγαλύτερα βιομηχανικά 
στοιχήματα της χώρας, τα επόμενα χρόνια», όπως είπε.

To EnergyWaste

“Waste to Energy:  
η Ένεργειακή άξιοποίηση  
των άποβλήτων”

«η Έυρώπη είναι προσανατολισμένη εδώ και δεκαετίες στην κοινωνία της πρόληψης και της ανακύκλωσης των απορριμμάτων» ανέφερε 
ο ςωκράτης Φάμελλος, στην ημερίδα.

«η πράσινη μετάβαση αποτελεί επιλογή επιβιωτικής ανάγκης και όχι απλά ευρωπαϊκή υποχρέωση», ανέφερε, μιλώντας στην ημερίδα ο 
γιώργος άρβανιτίδης.



Η 
ΕΕΔΣΑ ιδρύθηκε το 2000 και είναι ένας 
επιστημονικός, μη κερδοσκοπικός Ορ-
γανισμός που σήμερα αριθμεί 600 και 
πλέον μέλη. 

Τα μέλη της Ε.Ε.Δ.Σ.Α. (Καθηγητές ΑΕΙ/ΤΕΙ, 
στελέχη υπουργείων και ΟΤΑ, μελετητές, κατα-
σκευαστικές εταιρίες, Οικολογικές Οργανώσεις 
κ.α.) καλύπτουν όλο το πεδίο της Διαχείρισης των 
Στερεών Αποβλήτων.

Σκοπός της εταιρείας είναι η προαγωγή της 
ορθολογικής Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και η καλ-
λιέργεια των σχετικών επιστημονικών μεθόδων 
με απώτερο στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προ-
στασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση 
ορυκτών πόρων και ενέργειας.

Όραμα μας είναι να λειτουργήσουμε ως κα-
ταλύτης στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης 
μεταξύ της κοινωνίας του κράτους και των επι-
χειρήσεων. Με την εμπειρία των μελών μας και 
ως εθνικό μέλος της iSWA μπορούμε να αποτελέ-
σουμε «δεξαμενή σκέψης» και επιστημονικό θε-
σμικό εταίρο στην πορεία μας προς την «κυκλική 
οικονομία».

Στρατηγική μας είναι η επιτάχυνση στους πιο 
κάτω 4 πυλώνες σε κάθε έναν από τους οποίους 
διατυπώνουμε συγκεκριμένες προτάσεις:

Οδικός Χάρτης για τη μετάβαση της 
Ελλάδας στην Κυκλική Οικονομία

• Άμεση ενσωμάτωση νέων Οδηγιών ΕΕ του πα-
κέτου της κυκλικής οικονομίας
• Χρονοδιάγραμμα μείωσης της ταφής (νέος στό-
χος έως 2035 ΕΕ 10%) με ενδιάμεσους στόχους
• Οικολογικός σχεδιασμός προϊόντων
• Προώθηση επενδύσεων κυκλικής οικονομίας 
μέσω π.χ. του αναπτυξιακού νόμου
• Ειδικό σχέδιο βιομηχανικής συμβίωσης μεγά-
λων βιομηχανικών κλάδων
• Ανάπτυξη προτύπων δευτερογενών α’ υλών
• Δυνατότητα αποχαρακτηρισμού αποβλήτων
• Προώθηση Πράσινων Δημόσιων Προμηθειών
• Εντοπισμός μη ανακυκλώσιμων ρευμάτων και 
αξιοποίησής τους π.χ. ρυπασμένες συσκευασίες

Κίνητρα και Αντικίνητρα  
για την εκτροπή από την ταφή

• Τιμολογιακή πολιτική ΦΟΔΣΑ που θα ενθαρρύ-
νει ΔσΠ, ανακύκλωση και κυκλική οικονομία
• Ειδικό τέλος ταφής για τη την εκτροπή των 
αποβλήτων από την ταφή και τη χρηματοδότηση 
έργων επεξεργασίας των αποβλήτων στο πλαίσιο 
της κυκλικής οικονομίας
• Η μεθοδολογία του “pay as you throw” κατ’ 

εφαρμογή της περιβαλλοντικής αρχής «ο ρυπαί-
νων πληρώνει» στους Δήμους
• Μετακύλιση προστίμου ΕΕ στους Δήμους για 
τους οποίους υπάρχει καταδικαστική απόφα-
ση του ευρωπαϊκού δικαστηρίου για την ύπαρξη 
ΧΑΔΑ

Επιτάχυνση υλοποίησης ΕΣΔΑ  
και ΠΕΣΔΑ

• Αυστηρή εφαρμογή κλεισίματος ΧΑΔΑ και απο-
κατάσταση του περιβάλλοντος χωρίς τη δημιουρ-
γία νέων ΧΑΔΑ
• Επικαιροποίηση ΕΣΔΑ με νέα αξιόπιστα και σύγ-
χρονα στοιχεία παραγωγής αποβλήτων και νέες 
οδηγίες κυκλικής οικονομίας
• Κεντρικός συντονισμός με τη μορφή παρακο-
λούθησης της υλοποίησης των σχεδιασμών αλλά 
και τροποποιήσεων για την επίτευξη οικονομιών 
κλίμακας
• Ανάγκη για μία δυναμική βάση δεδομένων
• Επανασχεδιασμός συστημάτων ανακύκλωσης 
συσκευασιών ώστε να αυξηθεί η ανακύκλωση και 
η ανταποδοτικότητα των εισφορών
• Επέκταση «πράσινων σημείων» και «γωνιών 
ανακύκλωσης» στους Δήμους
• Ενθάρρυνση μετατροπής CLΟ σε SRF ώστε να 
συνεισφέρουμε στην κυκλική οικονομία

• Προτεραιότητα στην αξιοποίηση της συν-επε-
ξεργασίας στην εγχώρια βιομηχανία πριν απο-
φασισθούν νέες μονάδες WtE σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕ

Διάδοση Τεχνογνωσίας και 
Εμπιστοσύνη Πολιτείας - Πολιτών

• Συνεργασία με ΦΟΣΔΑ για ανάπτυξη τεχνογνω-
σίας
• Προώθηση καινοτομίας – νέων τεχνολογιών
• Εκπαιδευτικές ημερίδες και workshops για την 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ όλων 
των ενδιαφερομένων μελών (κοινωνία – κράτος 
– επιχειρήσεις)
• Η ΕΕΔΣΑ με τη εμπειρία των μελών της και ως 
μέλος της iSWA μπορεί να αποτελέσει «δεξαμενή 
σκέψης» και επιστημονικό εταίρο της διοίκησης

Τομείς Δράσης

Η ΕΕΔΣΑ οργανώνεται σε 5  Τομείς Δράσης 
με 5 Τομεάρχες – Μέλη του ΔΣ και ολιγομελείς 
Γραμματείες Τομέων με μέλη/φίλους της ΕΕΔΣΑ .

1. Βιωσιμης Βιομηχανικής Πολιτικής
2. Γαλάζιας Κυκλικής Οικονομίας
3. Καινοτομίας & Τεχνολογιών
4. Νομοθεσίας & Διακυβέρνησης
5. Επικοινωνίας & Διασύνδεσης

ΕλλΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒλΗΤΩΝ

προαγωγή της ορθολογικής Διαχείρισης ςτερεών άποβλήτων  
στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας

To EnergyWaste

Η 
ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών είναι βασικό στοιχείο 
της κυκλικής οικονομίας και της Πράσινης Συμφωνίας 
(Green deal) της ΕΕ.  Η ανάκτηση υλικών συνήθως πραγ-
ματοποιείται με χειροδιαλογή σε μεγάλης κλίμακας Κέ-

ντρα Ανάκτησης Ανακυκλώσιμων υλικών - ΚΔΑυ (Material recovery 
Facilities - MrFs) που είναι εγκατεστημένα κοντά σε αστικές περι-
οχές.

Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική έχουν 
καταφέρει την αυτοματοποίηση πολλών δραστηριοτήτων των ΚΔΑυ, 
ωστόσο στοχεύουν σε μεγάλους όγκους απορριμμάτων και δεν είναι 
οικονομικά αποδοτικές για μικρότερης κλίμακας και λιγότερο προ-
σβάσιμες περιοχές. Για την ανάκτηση υλικών σε απομακρυσμένα 
μέρη μπορούν ν’ αναπτυχθούν φορητές μονάδες κοντά στα σημεία 
συγκέντρωσης τους. Παρά την αυξανόμενη ζήτηση για φορητές μο-
νάδες, οι διαθέσιμες λύσεις δεν διαθέτουν έξυπνα, αυτοματοποι-
ημένα συστήματα που θα μπορούσαν να αυξήσουν σημαντικά την 
παραγωγικότητά τους. 

Ο ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων σε συνεργασία με την Ελληνική Εται-
ρεία Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας 
και άλλους 7 εταίρους από την Ελλάδα και το εξωτερικό υπέβαλαν 
πρόταση στα πλαίσια του ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού προγράμμα-
τός horizon για την κατασκευή και λειτουργία του πρώτου φορητού, 
πλήρως ρομποτικού ΚΔΑυ (portable, robotic MrF -prMrF) που θα 
αξιοποιεί Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες προσανατολισμένο στην 
ανάκτηση υλικών μικρής κλίμακας. Το εν λόγω έργο υπό το διακρι-

τικό τίτλο reclaim εγκρίθηκε, χρηματοδοτήθηκε και έχει ξεκινήσει 
η υλοποίηση του.  

Το rECLAiM υιοθετεί ένα αρθρωτό σύστημα ρομπότ με χρήση 
πολλαπλών αρπαγών για την ανάκτηση υλικών, βασισμένη σε χαμη-
λού κόστους robotic recycling Workers (roreWos). Μια μονάδα 
Artificial intelligence (Ai) συνδυάζει την απεικόνιση των ανακυκλώ-
σιμων απορριμμάτων στο ορατό και στο υπέρυθρο φάσμα, για τον 

εντοπισμό και την κατηγοριοποίηση των ανακυκλώσιμων. Το απο-
τέλεσμα της οπτικής αναγνώρισης χρησιμοποιείται από μια ομάδα 
roreWo που θα επιτυγχάνει αποτελεσματική και ακριβή ταξινόμη-
ση των υλικών. 

Μέσω του προγράμματος αποκοπούμε σε μια προσέγγιση της 
επιστήμης των πολιτών (citizen science) που θα αυξήσει την κοινω-
νική ευαισθησία στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. 
Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας ενός νέου παιχνιδιού 
ανακύκλωσης που θα επιτρέπει και θα ενθαρρύνει τους πολίτες να 
συμμετέχουν στις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης του έρ-
γου παρέχοντας σχολιασμούς των εικόνων των απορριμμάτων που 
θα χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση των Νευρωνικών Δικτύων 
αναγνώρισης των αντικειμένων. 

Τρία διαφορετικά σενάρια θα επιβεβαιώσουν την αποτελεσματι-
κότητά του προτεινόμενου συστήματος και τη δυνατότητα εφαρμο-
γής του σε ένα ευρύ φάσμα τοποθεσιών που αντιμετωπίζουν προ-
κλήσεις σε ότι αφορά την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών. 

Σενάριο 1: Ανάκτηση υλικών από μικτά ρεύματα ανακυκλώσιμων 
υλικών.

Σενάριο 2: Καθαρισμός ρευμάτων που είναι ήδη διαχωρισμένα 
(προδιαλεγμένα) από τους πολίτες.

Σενάριο 3: Μεταφορά και άμεση ανάκτηση υλικών.
Η χρήση των prMrF αναμένεται να συνεισφέρει σημαντικά ώστε 

η Ευρώπη να καταστεί μη ρυπογόνος, κλιματικά ουδέτερη, βιώσιμη 
και παγκοσμίως ανταγωνιστική.

Έξυπνη αυτόνομη μεταφερόμενη μονάδα διαλογής ανακυκλώσιμων



EMSA: εκθεση EMSAFE 

Ο «γερασμένος» στόλος της Ε.Ε.  
κίνδυνος για την ασφάλεια στην θάλασσα 

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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εμπορευμάτων κατ’ όγκο πραγματοποιεί-
ται μέσω των θαλάσσιων μεταφορών.

Οι ευρωπαϊκοί λιμένες συγκαταλέγο-
νται στους πιο πολυσύχναστους παγκο-
σμίως, έχοντα διακινήσει 3.587 εκατομ-
μύρια τόνους εμπορευμάτων ετησίως 
το 2019, 6 % περισσότερους από ό,τι το 
2016. Το 2019 το 37 % του συνολικού 
όγκου των εμπορικών συναλλαγών αντι-
στοιχούσε σε εγχώριες και ενδοενωσιακές 
μεταφορές. 

Επιπλέον, περισσότεροι από 418,8 εκα-
τομμύρια επιβάτες επιβιβάστηκαν σε επι-
βατηγά πλοία και αποβιβάστηκαν από 
αυτά σε λιμένες της ΕΕ το 2019, δηλαδή 
13 % περισσότεροι από ό,τι το 2016. 

Ωστόσο, η πιο ζωτική συνιστώσα των 
θαλάσσιων μεταφορών, η οποία στηρίζει 
τόσο την τρέχουσα λειτουργία τους όσο 
και τη μελλοντική τους πρόοδο, είναι η 
ασφάλεια. 

Δεδομένου ότι η ναυτιλία έχει μια εγ-
γενώς διεθνή διάσταση, η ασφάλειά της 
ρυθμίζεται κατ’ αρχάς από διεθνείς συμ-
βάσεις. 

Ναυτικοί και ασφάλεια

Έως το τέλος του 2019, 216.000 πλοί-
αρχοι και αξιωματικοί ήταν κάτοχοι έγκυ-
ρων πιστοποιητικών ικανότητας που εί-
χαν εκδοθεί από κράτη μέλη της ΕΕ, ενώ 
άλλοι 120.590 πλοίαρχοι και αξιωματι-
κοί ήταν κάτοχοι αρχικού πιστοποιητικού 
ικανότητας που είχε εκδοθεί από τρίτες 
χώρες με θεωρήσεις που είχαν εκδοθεί 
από κράτη μέλη της ΕΕ και βεβαιώνουν 
την αναγνώρισή τους. 

Συνολικά, 330.000 πλοίαρχοι και αξι-
ωματικοί είναι εγγεγραμμένοι ως πιθανό 
πλήρωμα που υπηρετεί επί πλοίων τα 

οποία φέρουν τη σημαία κράτους μέλους 
της ΕΕ. Ωστόσο, οι ηλικίες των ναυτικών 
αυξάνονται και η πρόσληψη και η διατή-
ρηση του προσωπικού επί των πλοίων 
εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση 
για το μέλλον.

Παρ’ όλα αυτά, τα στοιχεία από τις επι-
θεωρήσεις ελέγχου από το κράτος λιμένα 
δείχνουν ότι περίπου το 25% των ελλεί-
ψεων που διαπιστώθηκαν σχετίζονται με 
τον ανθρώπινο παράγοντα και οι περισ-
σότερες από αυτές να αφορούν στην υγει-
ονομική περίθαλψη, στην προστασία της 
ασφάλειας και στην πρόληψη ατυχημά-
των των ναυτικών.

Η πανδημία COVID-19 —με φαινόμενα 
ναυτικών να μην μπορούν να αποβιβα-
στούν ούτε να επιβιβαστούν σε πλοία και, 
σε ορισμένες περιπτώσεις, προσβεβλημέ-
νων μελών του πληρώματος και επιβα-
τών να μην μπορούν να αποβιβαστούν 
για να λάβουν κατάλληλη υγειονομική 
περίθαλψη— έδειξε πόσο ευάλωτες είναι 
οι συνθήκες στα πλοία και κατέστησε εμ-
φανή μια νέα διάσταση που πρέπει να 
εξεταστεί.

Εξάλλου η αύξηση της αυτοματοποίη-
σης στα πλοία μπορεί να δημιουργήσει 
νέες προκλήσεις για τους ναυτικούς, κα-
θώς μια νέα μορφή ναυτιλίας θα απαιτεί 
νέα προσόντα. 

Μένει επίσης να διαπιστωθεί αν η εν-
δεχόμενη μείωση των πληρωμάτων λόγω 
της αυξημένης αυτοματοποίησης θα μπο-
ρούσε επίσης να αυξήσει την κόπωση. 
Παρ’ όλα αυτά, η αυτοματοποίηση μπορεί 
να προσφέρει νέες ευκαιρίες που συνδέ-
ονται με τη βελτίωση των συνθηκών ερ-
γασίας και τη δυνατότητα εργασίας στην 
ξηρά.

Πόσα πλοία έχουν υψωμένη 
σημαία Κράτους – μέλους ΕΕ

Το 2020 έπλεαν υπό τη σημαία κρατών 
μελών της ΕΕ περίπου 13.000 πλοία κα-
ταχωρημένα στον Διεθνή Ναυτιλιακό Ορ-
γανισμό (ΙΜΟ), εξαιρουμένων των αλιευ-
τικών σκαφών. 

Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει πο-
σοστό 14% του παγκόσμιου στόλου όσον 
αφορά τον αριθμό των πλοίων και ποσο-
στό 18% με βάση το μέγεθος (μετρούμενο 
σε ολική χωρητικότητα, η οποία είναι δεί-
κτης της ικανότητας μεταφοράς φορτίου). 

Περίπου το 20 % του παγκόσμιου στό-
λου ανήκει σε πολίτες ή εταιρείες της ΕΕ.

Οι τύποι πλοίων που αντιπροσωπεύ-
ουν το μεγαλύτερο ποσοστό του στόλου 
των κρατών μελών της ΕΕ (μη συμπερι-
λαμβανομένων των αλιευτικών σκαφών) 
είναι άλλα σκάφη εργασίας (30 %), ακο-
λουθούμενα από τα επιβατηγά πλοία (19 
%) και τα δεξαμενόπλοια (17 %), εκ των 
οποίων, αντίστοιχα, το 45 % είναι πλοία 
RoPax και το 45 % είναι δεξαμενόπλοια 
που μεταφέρουν χημικά προϊόντα.

Ο στόλος της ΕΕ αυξάνεται με βραδύ-
τερο ρυθμό από ό,τι ο παγκόσμιος στόλος. 
Κατά την τελευταία πενταετία το μερίδιο 
των πλοίων με σημαία κρατών μελών της 
ΕΕ αυξήθηκε κατά 3,4 %, ενώ ο παγκό-
σμιος στόλος αυξήθηκε κατά περίπου 7 %.

Τα επιβατηγά πλοία και τα πλοία RoPax 
είναι ο παλαιότερος τύπος πλοίων του 
στόλου της ΕΕ, με μέσο όρο ηλικίας τα 28 
και τα 27 έτη αντίστοιχα, ενώ ο νεότερος 
τύπος είναι πλοία μεταφοράς χύδην φορ-
τίου και δεξαμενόπλοια μεταφοράς φυσι-
κού αερίου, με μέσο όρο ηλικίας τα 10 
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Ο στόλος της ΕΕ 
αυξάνεται, αλλά 
με βραδύτερο 
ρυθμό από ό,τι 
ο παγκόσμιος 
στόλος. Κατά 
την τελευταία 
πενταετία το 
μερίδιο των 
πλοίων με 
σημαία κρατών 
μελών της ΕΕ 
αυξήθηκε κατά 
3,4 %, ενώ  
ο παγκόσμιος 
στόλος 
αυξήθηκε κατά 
περίπου 7 %



έτη, ακολουθούμενα από πλοία μεταφο-
ράς εμπορευματοκιβωτίων με μέσο όρο 
ηλικίας τα 11 έτη και από δεξαμενόπλοια 
μεταφοράς χημικών προϊόντων με μέσο 
όρο ηλικίας τα 12 έτη.

Η πλειονότητα των σημαιών των κρα-
τών μελών της ΕΕ περιλαμβάνονται στον 
λευκό κατάλογο του μνημονίου συνεννό-
ησης (ΜΣ) των Παρισίων, δηλαδή στις 
σημαίες με καλές επιδόσεις όσον αφορά 
την ασφάλεια. Μόνο δύο περιλαμβάνο-
νται στον γκρίζο κατάλογο, δηλαδή στις 
σημαίες με ορισμένα ζητήματα ασφά-
λειας, και καμία στον μαύρο κατάλογο.

Σχεδόν το 40 % των ελλείψεων που δι-
απιστώθηκαν στο ειδικό καθεστώς για τις 
επιθεωρήσεις πλοίων RoPax και ταχύ-
πλοων σκαφών αφορούν την πυρασφά-
λεια.

Ελλιμενισμοί στην ΕΕ πλοίων 
με γκρίζες και μαύρες σημαίες 
τρίτων χωρών

Τα ύδατα της ΕΕ είναι από τα πιο πολυ-
σύχναστα στον κόσμο, γεγονός που έχει 
άμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια στη θά-
λασσα. 

Το 2020 υπήρξαν πάνω από 680.000 
προσεγγίσεις πλοίων σε λιμένες της ΕΕ, 
ενώ το ένα τέταρτο σχεδόν των πλοίων 
που κατέπλευσαν σε λιμένες της ΕΕ κατά 
την τελευταία πενταετία έφεραν σημαίες 
τρίτων χωρών και σχεδόν όλα (92 %) ήταν 
νηολογημένα σε χώρες που περιλαμβάνο-
νται στον λευκό κατάλογο των Παρισίων. 

Το συγκεκριμένο έτος μόνο το 5 % των 
πλοίων με σημαία τρίτης χώρας που κατέ-
πλευσαν σε λιμένες της ΕΕ ήταν νηολογη-
μένα σε χώρες που περιλαμβάνονται στον 
γκρίζο κατάλογο των Παρισίων και μόνο 
το 3 % ήταν νηολογημένα σε χώρες με πιο 
σημαντικά ζητήματα ασφάλειας (μαύρος 
κατάλογος των Παρισίων). 

Τα περισσότερα πλοία με σημαία τρίτης 
χώρας που κατέπλευσαν σε λιμένες της 
ΕΕ προήλθαν από τον Παναμά, την Αντί-
γκουα και Μπαρμπούντα και τη Λιβερία.

Το 2020 το ποσοστό των δηλώσεων 
hazmat (επικίνδυνα φορτία) που δεν 

υποβλήθηκαν (στο ευρωπαϊκό σύστημα 
παρακολούθησης της κυκλοφορίας των 
πλοίων SafeSeaNet) προσέγγιζε το 9% 
για τα πλοία που απέπλευσαν από λιμέ-
νες της ΕΕ και το 12% για τα πλοία που 
κατέπλευσαν από λιμένες τρίτων χωρών, 
αντίστοιχα.

Ατυχήματα

Κατά την τελευταία πενταετία σημειώ-
θηκαν κατά μέσο όρο 3.200 ατυχήματα 
ετησίως σε πλοία που εμπίπτουν στο πε-
δίο εφαρμογής της ισχύουσας νομοθε-
σίας της ΕΕ, από το οποίο εξαιρούνται, 
μεταξύ άλλων, τα αλιευτικά σκάφη μήκους 
κάτω των 15 μέτρων.

Περιστατικά (πολύ σοβαρά) με συνέ-
πειες όπως απώλεια ανθρώπινης ζωής, 
απώλεια ολόκληρου του πλοίου ή σοβαρή 
ζημία στον εξοπλισμό αντιπροσωπεύουν 
το 2,4 % του συνόλου των ατυχημάτων 
που αναφέρθηκαν.

Τα ατυχήματα (σοβαρά) με συνέπειες 
όπως ζημία του πλοίου σε βαθμό που δεν 
είναι κατάλληλο να εκτελέσει πλόες, σοβα-
ρούς τραυματισμούς ή μη σοβαρή ζημία 
στο περιβάλλον αντιστοιχούν συνολικά σε 
ποσοστό 24,9 % του συνόλου των ατυχη-
μάτων.

Περίπου το 90% όλων των θυμάτων 
ναυτικών ατυχημάτων κατά την τελευ-
ταία πενταετία ήταν μέλη πληρώματος· 
μεταξύ του 2014 και του 2020 καταγρά-

φηκαν 490 θάνατοι. Τα ατυχήματα στα 
οποία εμπλέκονται φορτηγά πλοία, τα 
οποία είναι τα συνηθέστερα πλοία του 
στόλου, έχουν ως αποτέλεσμα τους περισ-
σότερους καταγεγραμμένους θανάτους, 
ακολουθούμενα από ατυχήματα με αλιευ-
τικά σκάφη, τα οποία εξακολουθούν να εί-
ναι ο πλέον ευάλωτος στα  ατυχήματα τύ-
πος πλοίων.

Ασφάλεια και την βιωσιμότητα 

Οι προσπάθειες να επιτευχθούν οι στό-
χοι για τις εκπομπές στο πλαίσιο της Ευ-
ρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας θα πρέ-
πει να συνδυαστούν με προσπάθειες για 
τη διατήρηση της ασφάλειας των πλοίων, 
δεδομένου ειδικότερα ότι η χρήση νέων 
καυσίμων (υγροποιημένο φυσικό αέριο, 
υδρογόνο, υγραέριο, μεθανόλη, αμμωνία 
και βιοκαύσιμα) και τεχνολογιών παρο-
χής ισχύος (μπαταρίες και κυψέλες καυ-
σίμου) συνδέεται με κινδύνους για την 
ασφάλεια.

Τα συστήματα τροφοδότησης πλοίων 
με κυψέλες καυσίμου αναπτύσσονται ως 
εναλλακτική λύση έναντι των επαναφορ-
τιζόμενων στοιχείων και των μπαταριών.

Οι κυψέλες καυσίμου έχουν το πλεονέ-
κτημα ότι δεν χρειάζεται να φορτίζονται 
αν υπάρχει συνεχής τροφοδοσία καυ-
σίμου, αλλά έχουν μειονεκτήματα όσον 
αφορά τη χαμηλή πυκνότητα ισχύος και 
τους κινδύνους που συνδέονται με τη 
χρήση του υδρογόνου.

Ο εξηλεκτρισμός θα πρέπει να εξεταστεί 
από δύο διαφορετικές οπτικές. Από τη 
μία, τα πλοία που καταπλέουν σε λιμένες 
ενδέχεται να πρέπει να συνδεθούν σε δί-
κτυο ηλεκτροδότησης από ξηράς κατά τη 
φόρτωση ή εκφόρτωση του φορτίου τους.

Η διαδικασία αυτή συνδέεται με κινδύ-
νους στη διασύνδεση μεταξύ πλοίου και 
σταθμού φόρτισης από ξηράς Κατόπιν αι-
τήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Ασφάλεια και ψηφιακή 
μετάβαση

Η έκδοση ηλεκτρονικών πιστοποιητι-
κών πλοίων έχει τη δυνατότητα να απο-
φέρει σημαντικά οφέλη αποδοτικότητας. 

Κάτι τέτοιο συνεπάγεται ότι οι επιθεω-
ρητές αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στον 
έλεγχο των εγγράφων επί του πλοίου, με 
αποτέλεσμα να μπορούν να επικεντρω-
θούν στην κατάσταση του πλοίου.

Η αυξημένη χρήση ψηφιακών, ενοποι-
ημένων και αυτοματοποιημένων συστη-
μάτων στα πλοία συνδέεται με κινδύνους 
στον κυβερνοχώρο οι οποίοι ενδέχεται να 
επηρεάσουν την ασφάλεια του πλοίου και 
των επιβαινόντων. 

Γενικά, η ασφάλεια στον κυβερνο-
χώρο αφορά την προστασία των ψηφια-
κών υπηρεσιών από σκόπιμες επιθέσεις. 
Ωστόσο, οι ψηφιακές υπηρεσίες επί των 
πλοίων είναι δυνατόν να απειληθούν από 
ακούσιες, καλοπροαίρετες ενέργειες, οι 
οποίες μπορούν να επηρεάσουν τη συνο-
λική ασφάλειά τους.

Συνέχεια από την προηγούμενη
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εμπίπτουν 
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εφαρμογής 
της ισχύουσας 
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Ε
ιδικότερα, στα δεξαμενόπλοια 
προχωρούν σε αγορές πλοίων, 
ενώ παράλληλα και στο ξηρό 
φορτίο, μετά από καιρό, οι Έλλη-
νες πλοιοκτήτες αποφασίζουν να 

λάβουν θέση στην αγορά ενισχύοντας τον 
στόλο τους με πλοία μεγαλύτερων κυρίως 
μεγεθών. Αξιοσημείωτο είναι επίσης πως 
οι “Greeks” προχωρούν και σε νέες πα-
ραγγελίες για νεότευκτα. 

Μεταφοράς Ξηρού Φορτίου

Η αγορά για τα πλοία μεταφοράς ξη-
ρού φορτίου συνέχισε την πτωτική της 
πορεία και για το μήνα που πέρασε με 
εξαίρεση τις τελευταίες ημέρες, όπου το 
κομμάτι των Capesize, έχει τηρήσει ανο-
δική πορεία χωρίς όμως το ίδιο να συμ-
βαίνει και για τα υπόλοιπα μεγέθη. Μετά 
από καιρό είδαμε Έλληνες πλοιοκτήτες να 
αποφασίζουν να λάβουν θέση στην αγορά 
προσθέτοντας πλοία κατά κύριο λόγο με-
γαλύτερων μεγεθών, κλάδος στον οποίο 
παρατηρούνται και οι μεγαλύτερες ποσο-
στιαίες μειώσεις στις τιμές.

Ενδεικτικά, πελάτες της εταιρείας 
Alberta αγόρασαν το εξοπλισμένο με 
σύστημα BWTS Newcastlemax “China 
Steel Entrepreneur” (2007, CSBC, Ταϊβάν, 
SS 01/2027 DD 10/2024) και το εξοπλι-
σμένο με σύστημα BWTS Newcastlemax 
“China Steel Team” (2006, CSBC, Τα-
ϊβάν, SS 08/2026 DD 08/2024) προς 
17.75 εκατ. δολάρια το κάθε ένα. Πελά-
τες της εταιρείας Brave Maritime αγόρα-
σαν το εξοπλισμένο με σύστημα BWTS 
Capesize “Aquataine” (2010, Imabari, Ια-
πωνία, SS 08/2025 DD 11/2023) προς 
24.75 εκατ. δολάρια. Σε Έλληνες φέρεται 
να κατέληξε το εξοπλισμένο με σύστημα 
BWTS Eco Kamsarmax “Nord Pollux” 
(2016, Tsuneishi Cebu, Φιλιππίνες, SS 
01/2026 DD 12/2023) προς 25.2 εκατ. δο-
λάρια. Πελάτες της εταιρείας Velos αγό-
ρασαν το εξοπλισμένο με σύστημα BWTS 
και Scrubber Eco Panamax “Nord Libra” 
(2014, Imabari, Ιαπωνία, SS 11/2024 DD 
03/2023) προς 22 εκατ. δολάρια. Πελά-
τες της εταιρείας Blue Planet πούλησαν 
το εξοπλισμένο με σύστημα BWTS Eco 
Ultramax “Achilleas” (2012, Yangzhou 
Dayang, Κίνα, SS 03/2027 DD 06/2025) 
προς 22.3 εκατ. δολάρια. Σε Έλληνες φέ-
ρεται να κατέληξε το εξοπλισμένο με σύ-
στημα BWTS Eco Handysize “TS Bravo” 
(2015, Shanhaiguan, Κίνα, SS 10/2025 
DD 08/2023) προς 16 εκατ. δολάρια. Πε-

λάτες της εταιρείας Anthony Giavridis 
πούλησαν το εξοπλισμένο με σύστημα 
BWTS Handysize “Gant Grace” (2010, 
Imabari, Ιαπωνία, SS/DD 01/2025) προς 
12.5 εκατ. δολάρια.

Δεξαμενόπλοια

Τον μήνα που μας πέρασε η αγορά τον 
δεξαμενόπλοιων συνέχισε να κινείται σε 
εξαιρετικά κερδοφόρα επίπεδα με ιδιαί-
τερα υψηλές επιδόσεις για τα πλοία με-
γέθους Suezmax και Aframax, τα οποία 
για ναυλώσεις που περιλαμβάνουν την 
Μαύρη Θάλασσα, πλέον λαμβάνουν 
ναύλα που ξεπερνούν τα 150,000 δολάρια 
ημερησίως. Αυτό προφανώς έχει ισχυρό 
αντίκτυπο στις τιμές των πλοίων, όπου 
παρατηρούμε τους Έλληνες πλοιοκτήτες 
κατά κύριο λόγο να αγοράζουν και όχι να 
πουλάνε τα πλοία τους.

Συγκεκριμένα, πελάτες της εταιρείας 
Aeolos Management πούλησαν το εξο-
πλισμένο με σύστημα Scrubber VLCC 
“Syfnos” (2006, Universal, Ιαπωνία, SS 
06/2026 DD 12/2023) προς 56 εκατ. δολά-
ρια. Πελάτες της εταιρείας New Shipping 
πούλησαν το Suezmax “Naviga” (1998, 
NKK, Ιαπωνία, SS 07/2024 DD due) προς 
18.2 εκατ. δολάρια. Πελάτες της εται-
ρείας Marla Tankers πούλησαν το εξο-
πλισμένο με σύστημα BWTS Eco Lr2 
“Fos Athens” (2015, HHI, Κορέα, SS/
DD 09/2023) προς 50 εκατ. δολάρια και 
το εξοπλισμένο με σύστημα BWTS Eco 
Lr2 “Fos Hamilton” (2013, HHI, Κορέα, 
SS 02/2025 DD 02/2023) προς 44 εκατ. 
δολάρια. Πελάτες της εταιρείας Capital 
Maritime πούλησαν το εξοπλισμένο με 
σύστημα BWTS Aframax “Antaios” (2006, 
Hyundai Samho, Κορέα, SS 01/2026 DD 
04/2024) προς 33.5 εκατ. δολάρια και 
το εξοπλισμένο με σύστημα BWTS Eco 
Mr2“Athlos” (2016, Samsung, Κορέα, SS 

01/2026 DD 04/2024) προς 41 εκατ. δο-
λάρια. Πελάτες της εταιρείας Westport 
Tankers πούλησαν το Eco Aframax “Sifis” 
(2007, Tsuneishi, Ιαπωνία, SS/DD due) 
προς 32 εκατ. δολάρια. Πελάτες της εται-
ρείας Signal Maritime πούλησαν το εξο-
πλισμένο με σύστημα BWTS Aframax “S 
Puma” (2005, SWS, Κίνα, SS 04/2025 DD 
due) προς 23.5 εκατ. δολάρια. Πελάτες της 
εταιρείας Thenamaris πούλησαν το Mr2 
“Seabreeze” (2007, Shin Kurushima, Ια-
πωνία, SS/DD passed) προς 19.5 εκατ. 
δολάρια. Πελάτες της εταιρείας Navios 
πούλησαν το Mr1 “Star N” (2009, HMD, 
Κορέα, SS 01/2024 DD 09/2024) προς 
18.1 εκατ. δολάρια.

Νεότευκτα

Κατά τη διάρκεια του περασμένου 
μήνα, είδαμε αρκετά μεγαλύτερη δραστη-
ριότητα στις παραγγελίες για νεότευκτα 
από τους Έλληνες πλοιοκτήτες συγκρι-
τικά με το προηγούμενο διάστημα. Με-
ταξύ άλλων, ξεχωρίζει η παραγγελία πε-
λατών της εταιρείας Latsco για 4 πλοία 
μεταφοράς LPG στο Κορεάτικο ναυπηγείο 
της Hyundai με παράδοση από τον Αύ-
γουστο του 2025 έως τον Αύγουστο του 
2026 προς 98,8 εκατ. δολάρια το κάθε 
ένα. Στο κομμάτι του ξηρού φορτίου, ξε-
χωρίζει η παραγγελία πελατών της εται-
ρείας Evalend για 4 Handysizes στο Κι-
νέζικο ναυπηγείο YZJ με παραδόσεις από 
τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο του 2024. 
Στα δεξαμενόπλοια, πελάτες της εταιρείας 
Capital Shim Management παρήγγειλαν 
4 Lr2 στο Κινέζικο ναυπηγείο New Times 
προς παράδοση από τον Φεβρουάριο έως 
τον Νοέμβριο του 2025.

Διαλύσεις πλοίων

Η αγορά της Ινδίας ήταν αυτή που ηγή-
θηκε αυτόν τον μήνα στην αγορά προσφέ-
ροντας 520 $/ldt για Πλοία Ξηρού Φορ-
τίου, 530$/ldt για Δεξαμενόπλοια και 
540$/ldt για πλοία μεταφοράς εμπορευ-
ματοκιβωτίων. Ακολούθως το Πακιστάν 
προσέφερε 510 $/ldt για Πλοία Ξηρού 
Φορτίου, 520$/ldt για Δεξαμενόπλοια και 
530$/ldt για πλοία μεταφοράς εμπορευ-
ματοκιβωτίων ενώ το  Μπαγκλαντές κυ-
μάνθηκε σε επίπεδα 500 $/ldt για Πλοία 
Ξηρού Φορτίου, 510$/ldt για Δεξαμενό-
πλοια και 520$/ldt για πλοία μεταφοράς 
εμπορευματοκιβωτίων.

Λίγες ημέρες πριν “κλείσουμε” το 2022 και εισέλθουμε στη νέα χρονιά, οι Έλληνες πλοιοκτήτες ολοκληρώνουν τα σχέδιά 
τους με το βλέμμα στραμμένο στο… μέλλον. Κάτι που μπορεί να επιβεβαιωθεί (και) από τις τελευταίες κινήσεις τους. 

Η χρονιά “κλείνει”  
με το βλέμμα στο… μέλλον

ΓΡΑΦΕΙ  
ο Δημήτρης 
Σερέτης

πελάτες της εταιρείας 
Alberta αγόρασαν 
το εξοπλισμένο 
με σύστημα BWTS 
Newcastlemax “China 
Steel Entrepreneur”

Τον μήνα που 
μας πέρασε 
η αγορά τον 
δεξαμενόπλοιων 
συνέχισε να 
κινείται σε 
εξαιρετικά 
κερδοφόρα 
επίπεδα με 
ιδιαίτερα 
υψηλές 
επιδόσεις  
για τα πλοία 
μεγέθους 
Suezmax  
και Aframax
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Τ
ο παρόν στην εκδήλωση έδω-
σαν επώνυμα στελέχη της ναυ-
τιλίας της χώρας μεταξύ των 
οποίων ο καπετάν Παναγιώτης 
Τσάκος, ο Γιάννης Δράγνης, η 

Σουζάνα Λασκαρίδη, ο Γιάννης Ξυλάς και 
η Ιωάννα Προκοπίου.

O υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης στην 
ομιλία του επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι 
η ελληνική ναυτιλία εξελίσσεται, πρωτο-
πορεί και δημιουργεί, εξακολουθώντας να 
ηγείται στην παγκόσμια ναυτιλιακή βιο-
μηχανία προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις 
στην παγκόσμια οικονομία.

Προσωπικότητα της χρονιάς ανα-
δείχθηκε η Πρόεδρος της ΕΕΕ και της 
ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, Μελίνα Τραυλού. 

Παραλαμβάνοντας το βραβείο της η κα  
Τραυλού.  ανέφερε: 

«Πιστεύω πολύ στη δύναμη της ομά-
δας. Και τίποτε δεν πραγματοποιείται 
αν δεν υπάρχει μία ομάδα. Είναι πολλές 
οι ομάδες γύρω μας που ζούμε και δρα-
στηριοποιούμαστε. Η οικογένειά μας εί-
ναι μία ομάδα. Για εμάς εδώ σήμερα είναι 
η ναυτιλία, είναι η θάλασσα. Είμαστε μία 
ομάδα στην ΕΕΕ, μία αγαπημένη και ενω-
μένη ομάδα. Είμαστε μια μεγάλη και φα-
νταστική ομάδα στη Neptune. Είμαι πολύ 
υπερήφανη που είμαι μέρος όλων αυτών 
των ομάδων. Αυτό το βραβείο είναι για 
όλους μας».

Ακτή Μιαούλη
●  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

GrEEk SHIPPING AWArdS 2022: 

Βραβεύτηκαν οι κορυφαίοι  
της ελληνικής ναυτιλίας

ςτην κορυφή του κόσμου ο ελληνόκτητος στόλος

Co-operation Committee, δρ. Γιάννης Κο-
καράκης, πρόεδρος της SNAME, Σεμίρα-
μις Παληού, πρόεδρος της HELMEPA, 
Ελένη Πολυχρονοπούλου πρόεδρος της 
HEMEXPO, καπτ. Μανώλης Τσικαλάκης, 
γενικός γραμματέας της ΠΝΟ και Nigel 
Lowry, ανταποκριτής της Lloyd’s List 
στην Αθήνα.

Απονεμήθηκαν τα ετήσια βραβεία Greek 
Shipping Awards 2022 της Lloyds List σε 
κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Συνολικά 
δόθηκαν δέκα οκτώ βραβεία σε εφοπλιστές, 
προσωπικότητες της ναυτιλίας  
και ναυτιλιακές εταιρείες.

Στην κορυφή της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας πα-
ραμένει ο ελληνόκτητος στόλος σε όρους χωρητικότητας 

σε παγκόσμιο επίπεδο, αντιπροσωπεύοντας το 17,63% του 
παγκόσμιου στόλου.

Σύμφωνα με την έκθεση της unCTAd review of Maritime 
Transport 2022, ο ελληνόκτητος στόλος αριθμεί 4.870 πλοία 
χωρητικότητας 384,4 εκατ. dwt. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε 
ο κινεζικών συμφερόντων στόλος που αριθμεί 8.007 πλοία 
χωρητικότητας 277,8 εκατ. dwt. Σημειώνεται πως η βασική 
παράμετρος για την ισχύ ενός στόλου είναι η χωρητικότητα 
και όχι ο αριθμός πλοίων.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ιαπωνία, με στόλο 4.007 πλοί-
ων, στην τέταρτη θέση η Σιγκαπούρη με στόλο 2.799 πλοίων 

και στην πέμπτη το Χονγκ Κονγκ με 1.822 πλοία.
Βάσει της αξίας του στόλου, τα πρωτεία κατέχει η Κίνα, 

με $154,8 δισ., με τα containerships και τα φορτηγά-bulk 
carriers να διαδραματίζουν πρωτεύοντα ρόλο. Η Ελλάδα βρί-
σκεται στη δεύτερη θέση με τον ελληνόκτητο στόλο να αθροί-
ζει στα $148,2 δισ.

Ωστόσο, η αξία του ελληνόκτητου στόλου tankers στα $35,6 
δισ. είναι η υψηλότερη μακράν της δεύτερης.

Κατά την περίοδο 2014-2022 οι χώρες με την ισχυρότερη 
πλοιοκτησία παραμένουν οι ίδιες με την Ελλάδα όμως να έχει 
ενισχυθεί περισσότερο και την Κίνα να ξεπερνά την Ιαπωνία. 
Η Ελλάδα είχε το 2014 μερίδιο 14,8% και το 2022 βρέθηκε στο 
17,63%. Την ίδια περίοδο η Ιαπωνία από σχεδόν 14% έπεσε 

στο 12%. Η Κίνα βελτίωσε τη θέση της από το 9% στο 12,74%.
Από τον Ιανουάριο του 2021 έως τον Ιανουάριο του 2022 

μεταξύ των κορυφαίων κρατών σε πλοιοκτησία η Ελβετία κα-
τέγραψε την υψηλότερη αύξηση στη μεταφορική ικανότητα 
του στόλου της μ,ε 17% χάρις στις αγορές και ναυπηγήσεις 
πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων της MSC η οποία 
προσέθεσε 250 πλοία ς τον στόλο της. Ακολουθεί η Κίνα με 
13% αύξηση.

Η έκθεση αναφέρει ότι το θαλάσσιο εμπόριο ανέκαμψε το 
2021 με ανάπτυξη 3,2% έπειτα από την πτώση κατά 3,8% το 
2020. Όμως το 2022 η ανάπτυξη εξανεμίστηκε εξαιτίας της 
παγκόσμιας οικονομικής επιβάρυνσης, των νέων κυμάτων 
της πανδημίας και στις παγκόσμιες γεωπολιτικές εξελίξεις.

Την κριτική επιτροπή των φετινών βρα-
βείων απάρτιζαν οι (αλφαβητική σειρά): 
Γιώργος Αλεξανδράτος, πρόεδρος της 
Ναυτιλιακής Λέσχης Πειραιώς, Θεόδω-
ρος Βώκος, Managing Director των Πο-
σειδωνίων,  Δημήτρης Φαφαλιός, πρό-
εδρος της INTERCARGO, Χαράλαμπος 
Φαφαλιός, πρόεδρος του Greek Shipping 

Βραβείο εταιρείας ξηρού Φορτίου της Χρονιάς:  
Ionic Bulk Carriers 
Βραβείο εταιρείας Δεξαμενόπλοιων της Χρονιάς: 
Andriaki Shipping 
επιβατηγός γραμμή της Χρονιάς: Levante Ferries 
Βραβείο Ναυλομεσιτικής της Χρονιάς:  
BrS Group Athens
Βραβείο Τεχνολογικού επιτεύγματος:  
Δρ. Χρήστος λεοντόπουλος (ABS)
Ναυτιλιακός Χρηματοδότης της Χρονιάς:  
Χρηματιστήριο αθηνών
Βραβείο για την ασφάλεια: Load Line Marine
Βραβείο Βιωσιμότητας: Polygreen

Βραβείο Διεθνούς προσωπικότητας της Χρονιάς:  
Δωροθέα ίωάννου
Βραβείο Διεθνούς κέντρου πειραιώς: Technava
Βραβείο Ναυτικού της Χρονιάς:  
καπτ. κίμων Χριστοδούλου (Sun Enterprises)
Βραβείο εκπαίδευσης ή κατάρτισης (επιμόρφω-
σης): Project Connect – Adopt a Ship
Βραβείο πλοίο της Χρονιάς: Aero Speed 1, 2, 3
Βραβείο Lloyd’s List Intelligence Big data: HiLo
Βραβείο επιτεύγματος Ζωής: θεόδωρος Βενιάμης
Βραβείο επόμενης γενιάς: αντώνης μαλαξιανάκης 
Newsmaker της ελληνικής Ναυτιλίας της Χρονιάς: 
Χάρης Βαφειάς

προσωπικότητα της 
χρονιάς αναδείχθηκε 
η πρόεδρος της ΈΈΈ 
και της ςυν-ΈνΩςις, 
μελίνα τραυλού

Αναλυτικά τα βραβεία:
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ATTICA GrouP: 

«Πλοία της Χρονιάς»  
τα AERO Highspeed 1,2 & 3

Ακτή Μιαούλη
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022  ●  

Η 
ανακοίνωση των νικητών, 
όπου επιβραβεύονται τα επι-
τεύγματα της ελληνικής ναυ-
τιλίας, πραγματοποιήθηκε σε 
μία εντυπωσιακή τελετή και 

το βραβείο παρέλαβε ο CEO του Ομίλου 
Attica Σπυρίδων Πασχάλης.

Όπως τονίζεται σχετικά, τα νέα, τελευ-
ταίας τεχνολογίας και σύγχρονης αισθη-
τικής πλοία τύπου Catamaran διακρίθη-
καν για το σχεδιασμό τους με καινοτόμα 
χαρακτηριστικά που αναβαθμίζουν πλή-
ρως τις προσφερόμενες υπηρεσίες, παρέ-
χοντας στους πάνω από 3 εκατομμύρια 
επιβάτες που διακινούνται ετησίως στις 
γραμμές του Αργοσαρωνικού, μια νέα και 
μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία.

Η κατασκευή των τριών AERO έγινε 
στο ναυπηγείο Brødrene Aa της Νορβη-
γίας. Το συνολικό κόστος της επένδυσης 
ανέρχεται σε ευρώ 21 εκατ. ευρώ και κα-
λύφθηκε με ίδια κεφάλαια και τραπεζικό 
δανεισμό.

Τα πλοία έχουν μέγιστη ταχύτητα 32,2 
κόμβων με πλήρες φορτίο, ολικό μήκος 36 
μέτρα, πλάτος 9,7 μέτρα και μεταφορική 
ικανότητα 150 επιβατών. Η εσωτερική 
διαρρύθμιση, ο πρωτοποριακός σχεδια-
σμός τους στοχεύει στο να προσφέρουν 
στον επιβάτη υψηλού επιπέδου υπηρε-
σίες, όπως άνετο ταξίδι ακόμη και σε συν-
θήκες υψηλού κυματισμού, ευρύχωρους 
χώρους ενδιαίτησης επιβατών, χώρο με-
ταφοράς ποδηλάτων και υψηλών προδια-
γραφών χώρο για μεταφορά κατοικίδιων.

Διακρίθηκαν επίσης για την συμβολή 
τους στη μείωση του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος της Attica Group και στη 
σταδιακή μετάβαση σε μια οικονομία χα-
μηλών εκπομπών άνθρακα, περισσότερο 
πράσινη και ανταγωνιστική, ενισχύοντας 
τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της χαμηλής 
κατανάλωσης καυσίμου και των μειωμέ-
νων εκπομπών αέριων ρύπων λόγω του 
ελαφρύτερου υλικού κατασκευής τους, 
καθώς και της εγκατάστασης φωτοβολ-
ταϊκών μονάδων (solar panels), οι οποίες 
καλύπτουν τις ανάγκες φωτισμού και ηλε-
κτροδότησης των ξενοδοχειακών υπηρε-
σιών των πλοίων.

Τα πλοία ξεκίνησαν τα δρομολόγιά τους 

Τη διάκρισή της στα Corporate responsibility reporting 
Awards 2022 (CrrA 2022), που διοργανώνονται από 

τον οργανισμό Corporate register Limited, τον μεγαλύτε-
ρο οnline κατάλογο Απολογισμών υπευθυνότητας διεθνώς 
(βάση δεδομένων 166.531 απολογισμών προερχόμενων 
από 24.312 οργανισμούς παγκοσμίως), ανακοίνωσε η Attica 
Group, μητρική εταιρεία των SupErFAST FErriES, BLuE 
STAr FErriES και hELLEniC SEAWAYS.

Ειδικότερα, ο Απολογισμός υπευθυνότητας 2020 του Ομί-
λου Attica αξιολογήθηκε μεταξύ 16.800 διεθνών απολογι-
σμών υπευθυνότητας και συμπεριλήφθηκε ανάμεσα στους 
δέκα τελικούς υποψηφίους προς βράβευση σε τρεις κατη-
γορίες των Cr reporting Awards 2022, η κριτική επιτροπή 

των οποίων αποτελείται από εγγεγραμμένους διαδικτυακούς 
χρήστες του Corporate register από όλο τον κόσμο.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, δημοσιεύτηκαν το Δε-
κέμβριο του 2022 με την Attica Group να κατατάσσεται:

• 4η σε παγκόσμιο επίπεδο και 1η στην Ευρώπη 
στην κατηγορία Καλύτερος Απολογισμός κατά ESG – Best 
ESG report

• 7η σε παγκόσμιο επίπεδο και 2η στην Ευρώπη στην κατη-
γορία Διαφάνεια και Ειλικρίνεια – openness & honesty

• 6η σε παγκόσμιο επίπεδο και 4η στην Ευρώπη στην κατη-
γορία Αξιοπιστία μέσω διασφάλισης – Credibility Through 
Assurance

Σημειώνεται ότι η Attica Group υπήρξε η πρώτη εταιρεία 
στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας παγκοσμίως που ακο-
λούθησε τις κατευθυντήριες οδηγίες Gri Standards για την 
έκδοση Απολογισμού Εταιρικής υπευθυνότητας, ήδη από το 
2016. Η συγκεκριμένη τριπλή παγκόσμια διάκριση αναγνω-
ρίζει και επιβεβαιώνει  τη δέσμευση του Ομίλου για άσκηση 
της επιχειρηματικής του δραστηριότητας βασιζόμενη στη δι-
αφάνεια, τη λογοδοσία και τη βιωσιμότητα.

h Attica Group δραστηριοποιείται στην επιβατηγό ναυτι-
λία μέσω των SupErFAST FErriES, BLuE STAr FErriES, 
hELLEniC SEAWAYS και AFriCA MoroCCo Link με συνο-
λικά 35 πλοία που προσφέρουν σύγχρονες, υψηλού επιπέ-
δου μεταφορικές υπηρεσίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

παγκόσμια τριπλή διάκριση στα Corporate Responsibility Reporting Awards 2022

Tη διάκριση των επιβατικών Catamaran AERO Highspeed 1, 2 & 3, ως «Πλοία της Χρονιάς» στα 
ελληνικά ναυτιλιακά βραβεία 2022 της Lloyd’s List, ανακοίνωσε η Attica Group, μητρική εταιρεία 
των Superfast Ferries, Blue Star Ferries και Hellenic Seaways.

τη Δευτέρα 8 Αυγούστου στις γραμμές του 
Αργοσαρωνικού και καλύπτουν τις συνδέ-
σεις του Πειραιά με την Αίγινα, το Αγκί-
στρι, τον Πόρο, την Ύδρα, τις Σπέτσες, την 
Ερμιόνη και το Πόρτο Χέλι με έως 17 κα-
θημερινά δρομολόγια, αντικαθιστώντας 
παλαιότερης τεχνολογίας πλοία του Ομί-
λου στους συγκεκριμένους προορισμούς 
και ήδη απολαμβάνουν την προτίμηση 
του επιβατικού κοινού. 

Με τη δρομολόγησή τους αυξήθηκε η 
μεταφορική ικανότητα για τους προορι-
σμούς του Αργοσαρωνικού, δημιουργώ-
ντας έτσι τις προϋποθέσεις για την περαι-
τέρω οικονομική ανάπτυξη των νησιών 
και των τοπικών κοινωνιών.

Ο CEO του Ομίλου Attica 
ςπυρίδων πασχάλης 
κατά την παραλαβή  
του βραβείου
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Η 
εκδήλωση διοργανώθηκε από 
το Propeller Club του Πει-
ραιά, σε συνεργασία με την 
Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελ-
λάδα και την Ακτοφυλακή 

των Ηνωμένων Πολιτειών και το «πα-
ρών» έδωσαν αξιωματούχοι της Ελληνι-
κής Κυβέρνησης, κορυφαίοι διπλωμάτες 
των ΗΠΑ και ανώτεροι εκπρόσωποι από 
ολόκληρη σχεδόν την ελληνική ναυτιλι-
ακή κοινότητα.

Το Σύστημα AMVER (Automated Mutual  
Assistance Vessel Rescue) παρακολου-
θεί τις πορείες των πλοίων, εντοπίζει πι-
θανά προβλήματα και ενημερώνει άλλα 
σκάφη που βρίσκονται στην περιοχή να 
προσεγγίσουν και να παράσχουν βοήθεια. 
Η ιδέα για αυτό το Σύστημα έγινε πραγ-
ματικότητα επίσημα στις 15 Απριλίου 
1958, με τις προσπάθειες της ακτοφυλα-
κής των Ηνωμένων Πολιτειών και ορι-
σμένων εκπροσώπων της εμπορικής ναυ-
τιλίας. Πάνω από 7.000 ζωές έχουν σωθεί 
από τα πλοία που συμμετέχουν στο Σύ-
στημα AMVER από το 2000 έως σήμερα 
και πολλές από αυτές τις διασώσεις οφεί-
λονται στις ανιδιοτελείς και αλτρουιστικές 
προσπάθειες ναυτικών και σκαφών ελλη-
νικών συμφερόντων. Περισσότερα από 
11.000 διεθνή πλοία συμμετέχουν στο Σύ-
στημα AMVER και κατά μέσο όρο 6.300 
πλοία προστίθενται στο δίκτυο AMVER 
κάθε μέρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο υπο-
λογιστής του AMVER Center λαμβάνει 
καθημερινά πάνω από 40.000 μηνύματα 
AMVER.

Η εκδήλωση άνοιξε με ανάκρουση των 
εθνικών ύμνων των Ηνωμένων Πολιτειών 
και της Ελλάδας και ακολούθησε ο χαιρε-
τισμός του Κωστή Φραγκούλη, Προέδρου 
του Propeller Club Πειραιά και Αντιπροέ-
δρου του International Propeller Club of 
the United States.

«Απόψε είναι μια πολύ ξεχωριστή βρα-
διά, αφού φέτος η εκδήλωση των Βρα-
βείων AMVER συμπληρώνει 30 χρόνια 
στην Ελλάδα. Αυτή είναι μια ιδιαίτερα ση-
μαντική επέτειος για την Ελληνική Ναυτι-
λία», σημείωσε ο κ. Φραγκούλης

«Όπως κάθε χρόνο, απόψε τιμούμε τους 
ήρωες ναυτικούς μας που με αυτοθυσία 
και αυταπάρνηση σπεύδουν να σώσουν 
ζωές στις θάλασσες του κόσμου, αψηφώ-
ντας κάθε κίνδυνο. Τιμούμε τα πλοία και 
τις διαχειρίστριες εταιρείες τους. Τιμούμε 
όλους εσάς που βρίσκεστε στο τιμόνι των 
αποφάσεων και στηρίζετε αυτό το πολύ 
σπουδαίο πρόγραμμα της Αμερικανικής 
Ακτοφυλακής, που ξεκίνησε το 1958 στον 
Βόρειο Ατλαντικό και επεκτάθηκε παγκο-
σμίως από το 1971. Ένα πρόγραμμα που 
από το 2000 έχει συμβάλει στο να σω-
θούν 7.000 ανθρώπινες ζωές», πρόσθεσε 
ο κ. Φραγκούλης.

Εκπροσωπώντας την Ελληνική Κυβέρ-
νηση, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής, Κώστας Κατσαφάδος 
τόνισε: «Όπως γνωρίζετε Ελλάδα και Ναυ-

τιλία είναι έννοιες ταυτόσημες. Αυτός εί-
ναι ο λόγος που η ελληνική Ναυτιλία πα-
ραμένει σταθερά ως ηγέτιδα δύναμη στην 
Παγκόσμια Ναυτιλία. Ειδικότερα, ελέγχει 
το 32% του παγκόσμιου στόλου δεξαμε-
νοπλοίων, το 25% των πλοίων μεταφοράς 
χύδην ξηρού φορτίου και το 22% του στό-
λου πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου 
φυσικού αερίου (LNG). Οι Έλληνες πλοιο-
κτήτες κατέχουν το 59% της χωρητικότη-
τας της ΕΕ. Περισσότερο από το ένα τρίτο 
του ελληνόκτητου στόλου ή 1.706 πλοία, 
φέρουν σημαία κράτους μέλους της ΕΕ, 
την ίδια στιγμή που συνεχίζουν να επεν-
δύουν σε νεότευκτα πλοία. 

«Αναφέρω αριθμούς, αλλά πίσω από 
τους αριθμούς βρίσκονται άνθρωποι. Και 
το ανθρώπινο δυναμικό της ναυτιλίας 
μας, αποτελεί το ισχυρό χαρτί της χώ-
ρας μας. Γι' αυτό και θεωρώ ότι συστή-
ματα όπως το AMVER, που τα τελευταία 
22 χρόνια έχει βοηθήσει να σωθούν πάνω 
από 7000 ζωές δείχνουν την χρησιμότητά 
του. Αλλά επιβεβαιώνουν και κάτι άλλο: 
Τη δυναμική μιας λέξης που δεν υπάρχει 
σε άλλα λεξιλόγια. Και αυτή είναι το φιλό-
τιμο. Και οι Έλληνες ναυτικοί και οι εται-
ρείες που είναι πίσω τους και  τους οποί-
ους τιμούμε σήμερα έχουν κάνει πράξη το 
φιλότιμο συμμετέχοντας με τα πλοία τους 
στις προσπάθειες να σωθούν ζωές».

Η Mary Olson, Επιτετραμμένη στην 
Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εκφώ-
νησε ομιλία εκ μέρους του Εξοχότατου 
George James Tsunis, Πρέσβη των ΗΠΑ 
στην Ελλάδα και επίτιμου μέλους του 
Propeller Club Πειραιά. Η κα Olson επα-
νέλαβε τη σπουδαιότητα των Βραβείων 
AMVER και τόνισε τη σημασία της σχέ-
σης Ελλάδας-ΗΠΑ.

«Το Σύστημα AMVER έχει σώσει χιλιά-
δες ζωές στη θάλασσα. Ενώ ξεκίνησε ως 
πρωτοβουλία της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ, 
η ολόθερμη ανταπόκριση από τον κλάδο 
της εμπορικής ναυτιλίας σε όλο τον κό-
σμο έκανε το πρόγραμμα παγκόσμια επι-
τυχία».

Εκατοντάδες ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες τιμήθηκαν για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα AMVER,  
κατά την 30ή επέτειο του Ελληνικού AMVER Awards Gala Dinner, που πραγματοποιήθηκε  
στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental.

πρόγραμμα AMVEr: 

Βράβευση για 247 Ελληνικές 
Ναυτιλιακές Εταιρείες  
και τα 1.976 πλοία τους

Ακτή Μιαούλη
●  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Πάνω από 7.000 
ζωές έχουν 
σωθεί από 
τα πλοία που 
συμμετέχουν 
στο Σύστημα 
AMVER από 
το 2000 έως 
σήμερα και 
πολλές από 
αυτές τις 
διασώσεις 
οφείλονται στις 
ανιδιοτελείς και 
αλτρουιστικές 
προσπάθειες 
ναυτικών 
και σκαφών 
ελληνικών 
συμφερόντων

Η οικονομία, η ποιότητα 
και η φροντίδα περιβάλλοντος 

πάνε πακέτο... 

πάνε FISIKON!

• Σημαντικά οικονομικότερο συγκριτικά με τα άλλα συμβατικά καύσιμα 
• Εγγυημένη ποιότητα καυσίμου • Φιλικό προς το περιβάλλον 

ΙΔΑΝΙΚΉ ΛΎΣΉ ΓΙΑ ΙΔΙΏΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
 ΔΙΑΡΚΏΣ ΑΝΑΠΤΎΣΣΌΜΕΝΌ ΔΙΚΤΎΌ
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Α
υτό τόνισε ο υπουργός Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής, Γιάννης Πλακιωτάκης 
κατά τη διάρκεια της ομιλίας 
του στο πλαίσιο της συζήτησης 

για τον προϋπολογισμό του 2023, επιση-
μαίνοντας ότι «η Ελλάδα αλλάζει και η θε-
τική πορεία της επιτρέπει αισιοδοξία ότι 
το 2023 θα οδηγηθούμε σε ένα σταθερά 
καλύτερο βιοτικό επίπεδο για τις Ελληνί-
δες και τους Έλληνες».

Ο κ. Πλακιωτάκης επεσήμανε ότι η κυ-
βέρνηση τις Νέας Δημοκρατίας, απέδειξε 
στην πράξη ότι μπορεί να αντιμετωπίσει 
κρίσεις και δυσκολίες και συνάμα να στη-
ρίξει την κοινωνία με ανάπτυξη, αλλά και 
με δίκαια οφέλη για όλους.

«Το 2023», ανέφερε, «θα κληθούμε να 
αποφασίσουμε το δρόμο που θα ακολου-
θήσει η πατρίδα μας, τα επόμενα χρόνια».

Όσον αφορά τη ναυτιλία και το έργο 
που παράχθηκε όλο αυτό το διάστημα στο 
υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής, ο κ. Πλακιωτάκης αφού υπογράμ-
μισε ότι η στήριξη και η υποστήριξη της 
ελληνικής ναυτιλίας και των πληρωμάτων 
των υπό Ελληνική σημαία πλοίων αποτε-
λεί κύριο μέλημά της κυβέρνησης, επε-
σήμανε ότι αποτελεί στρατηγική επιλογή 
η ενίσχυση του ελληνικού νηολογίου, η 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελ-
ληνικού πλοίου καθώς και η αύξηση της 
απασχόλησης Ελλήνων ναυτικών.

Επίσης ο κ. Πλακιωτάκης ανέφερε τα 
εξής:

«Στην ακτοπλοΐα, το έργο που έχει επι-
τελεστεί από το 2019 έως σήμερα, είναι 
πραγματικά τεράστιο και πολυεπίπεδο.

Ξεκινώ από την ενίσχυση κατά 53% 
της ετήσιας χρηματοδότησης των άγο-
νων γραμμών, την παραλάβαμε στα 90 εκ. 
και την αυξήσαμε στα 138 εκ. ευρώ. Προ-
σθέσαμε, λοιπόν, 24 νέες άγονες γραμμές 
στο ακτοπλοϊκό δίκτυο και, στην ουσία, να 

καταφέρουμε να συνδέσουμε με επάρκεια 
και συνέπεια κάθε νησί μας, εξυπηρετώ-
ντας δεκάδες χιλιάδες επιβάτες.

Δεν είναι, όμως μόνο αυτό.
● Στηρίξαμε την ακτοπλοΐα στην περί-

οδο της πανδημίας με 90 εκ. ευρώ,
● Αναβαθμίζουμε τη διαχείριση του δι-

κτύου θαλάσσιων συγκοινωνιών με νέα 
μέσα και τεχνολογίες, με την ολοκλήρωση 
τεσσάρων εξαιρετικά σημαντικών έργων.

● Προχωράμε, για πρώτη φορά, στην 
προκήρυξη πολυετών συμβάσεων για μι-
κρές άγονες γραμμές, τη ραχοκοκαλιά της 
νησιωτικότητας, με πολυετείς συμβάσεις, 
με διάθεση 370 εκ. ευρώ μέχρι το τέλος 
του ΕΣΠΑ 2021-2027

● Καταρτίζουμε αναλυτικό σχέδιο-με-
λέτη για τη σταδιακή ανανέωση του στό-
λου της επιβατηγού ναυτιλίας της χώρας 
και τη μείωση του αποτυπώματος CO2, με 
χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης.

● Πετύχαμε την εξαίρεση της ακτοπλο-
ΐας μέχρι το τέλος του 2030, σε ότι αφορά 
την ένταξη στο ευρωπαϊκό σύστημα 
εμπορίας ρύπων, προκειμένου να παρα-
σχεθεί ο αναγκαίος χρόνος για την ομαλή 
ενεργειακή μετάβαση του κλάδου.

● Εξασφαλίσαμε στο Πρόγραμμα «Με-
ταφορές 2021-2027» χρηματοδότηση 
ύψους 600.000.000€ σε σύνολο προϋπο-
λογισμού προγράμματος 2,1 δις €. Προτε-
ραιότητα έχουν οι παρεμβάσεις σε επιλεγ-
μένα νησιωτικά λιμάνια.

«Παρά τις κρίσεις, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δικαιώνουν 
την εμπιστοσύνη των πολιτών. Η Πατρίδα μας ξεπερνά τις κρίσεις, αποτελεί παράγοντα σταθερότητας, προσελκύει 
επενδύσεις, αναπτύσσεται».

Την επίσημη παρουσίαση της πρωτοβουλίας για 
τη Νησιωτική Οικονομία παρουσίασε ο Ο.Ο.Σ.Α. 
και η Ελλάδα μετείχε ως βασικός εταίρος στη 
διεθνή σύμπραξη που θα δημιουργηθεί  
για το σκοπό αυτό.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙωΤΑΚΗΣ, υπόυργόσ ΝαυΤίλίασ καί ΝησίωΤίκησ πόλίΤίκησ:

Στρατηγική επιλογή η ενίσχυση  
του ελληνικού νηολογίου

Ο Ο.Ο.Σ.Α. ανακοινώνει «Πρωτοβουλία 
για τις Νησιωτικές Οικονομίες»

Ακτή Μιαούλη
●  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Ακτή Μιαούλη
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022  ●  

Η 
πρωτοβουλία του OECD απο-
σκοπεί στην καλύτερη κατα-
νόηση των κοινών χαρακτη-
ριστικών των νησιωτικών 
οικονομιών, των προκλήσεων 

που αντιμετωπίζουν και των πολιτικών, 
που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και ευ-
ημερία τους. Στόχος της πρωτοβουλίας εί-
ναι η ανάπτυξη μιας παγκόσμιας πλατ-
φόρμας εκδηλώσεων και μάθησης των 
μελών της, που θα επιτρέπει την ανταλ-
λαγή γνώσεων, την προάσπιση και το διά-
λογο μεταξύ χωρών, νησιών και νησιωτι-
κών περιοχών, με σκοπό την προσαρμογή 
προτάσεων πολιτικής για τα συμμετέχο-
ντα κράτη. 

Να σημειωθεί ότι ήδη η Ελλάδα, στο 
πλαίσιο συμμετοχής της στο Μηχανι-
σμό Τεχνικής Βοήθειας της Γενικής Δι-
εύθυνσης Μεταρρυθμίσεων (DG Reform) 
της ΕΕ, μετέχει ως επικεφαλής στην υπο-
βολή κοινής διακρατικής πρότασης σε 
σύμπραξη με τη Σουηδία και την Κροα-
τία και αντικείμενο τη «Βελτίωση της ποι-
ότητας της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης 
και Ενδυνάμωση της Ανθεκτικότητας των 
νησιωτικών οικονομιών Κροατίας, Ελλά-
δας, Σουηδίας».

Έπειτα από πρόσκληση του ΟΟΣΑ, ο 
Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιω-
τικής Πολιτικής, Μανώλης Κουτουλά-
κης συμμετείχε στην εναρκτήρια συζή-
τηση, παρουσιάζοντας τις θεσμικές και 

προγραμματικές πρωτοβουλίες που έχει 
αναλάβει η Ελλάδα, σχετικά με τη διαμόρ-
φωση του τομέα δημόσιας πολιτικής της 
νησιωτικότητας. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης και παρου-
σίασης από τα εμπλεκόμενα κράτη, ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον υπήρξε από τους συμ-
μετέχοντες για τη μεθοδολογία και το 
σύστημα διακυβέρνησης της Εθνικής 
Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Θα-
λάσσια Πολιτική στο νησιωτικό χώρο, 
που έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει η Ελ-
λάδα τα τελευταία χρόνια.

Στην ελληνική αντιπροσωπεία, μετεί-
χαν - πέραν του Γενικού Γραμματέα – 
η κ. Σοφία Θεολογίτου από την Γενική 
Γραμματεία Συντονισμού, η κα Αθηνά 
Φωκά από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 

Στο Φόρουμ του Ελληνογαλλικού Βιομηχανικού 
επιμελητηρίου «συνεργασία ελλάδος – 
γαλλίας 2.0 επενδύοντας στο μέλλον» που 

πραγματοποιήθηκε στο παρίσι, με συμμετοχή 
υπουργών της ελληνικής και γαλλικής κυβέρνησης 
καθώς και υψηλόβαθμων εκπροσώπων της 
επιχειρηματικής κοινότητας των δύο χωρών, 
συμμετείχε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
πολιτικής, γιάννης πλακιωτάκης.

σκοπός του Φόρουμ ήταν η περαιτέρω ενίσχυση της 
ελληνογαλλικής οικονομικής συνεργασίας σε σειρά 
τομέων, μεταξύ των οποίων η ναυτιλία και η θαλάσσια 
οικονομία.

ό κ. πλακιωτάκης συμμετείχε ως ομιλητής σε πάνελ 
υπό τον τίτλο ”πράσινες υποδομές/ μοχλοί ανάπτυξης 
στους τομείς των μεταφορών και της ναυτιλίας” μετά 

του υπουργού υποδομών & μεταφορών κ. κώστα 
καραμανλή, όπου μήνυμα απεύθυνε ο αν. υπουργός 
όικολογικής μετάβασης, εδαφικής συνοχής και 
μεταφορών της γαλλίας κ. Clément Beaune. στο πάνελ 
συμμετείχαν επίσης η γενική Διευθύντρια του ιδίου 
υπουργείου κα αnne – Florie Colon και υψηλόβαθμοι 
εκπρόσωποι ελληνικών και γαλλικών εταιρειών.

ό κ. πλακιωτάκης αναφέρθηκε στις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η παγκόσμια ναυτιλία και σχετίζονται 
με την πορεία προς την απανθρακοποίησή της, την 
ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά και 
την αναμενόμενη έλλειψη κατάλληλα καταρτισμένων 
αξιωματικών και πληρωμάτων για τη στελέχωση του 
παγκόσμιου στόλου.

Τόνισε επίσης της σημασία της γαλάζιας οικονομίας 
για τις δύο χώρες και την ανάδειξη πλήθους νέων 

Οι προκλήσεις 
της παγκόσμιας 

ναυτιλίας-
Η σημασία 

της γαλάζιας 
οικονομίας

τομέων εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας σε 
νέα, καινοτόμα πεδία.

επιπλέον αναφέρθηκε στις προκλήσεις του 
ελληνικού θαλάσσιου χώρου και στον τρόπο 
που το λιμενικό σώμα – ελληνική ακτοφυλακή 
ανταποκρίθηκε πλήρως στην αποστολή του, καθώς και 
στις προϋποθέσεις που δημιουργεί η κυβέρνηση για 
τη βέλτιστη ανταπόκριση και στο μέλλον, μέσα από το 
μεγαλύτερο στην ιστορία εξοπλιστικό πρόγραμμα του 
λιμενικού σώματος-ελληνικής ακτοφυλακής.

Τέλος, ο υπουργός στο περιθώριο των εργασιών 
του Φόρουμ του ελληνογαλλικού Βιομηχανικού 
επιμελητηρίου, πραγματοποίησε συναντήσεις με 
εκπροσώπους γαλλικών εταιρειών που συμμετείχαν 
και δραστηριοποιούνται σε ευρύ φάσμα τομέων της 
ναυτιλίας και της θαλάσσιας οικονομίας.

του ΥΝΑΝΠ, ο κ. Φώτης Βράχας από το 
Ιδιαίτερο Γραφείο του Γ.Γ. και τα υπηρε-
σιακά στελέχη του Τμήματος Ευρωπαϊ-
κών Θεμάτων της Διεύθυνσης Νησιωτι-
κής Πολιτικής της ΓΓΑΙΝΠ κ. Μενέλαος 
Γεωργαντέλης, κα Μαρία Οικονόμου, κα 
Ευστρατία Αλβανού, κ. Κωνσταντίνος Πι-
τσούλης και κ. Γεώργιος Μοιρασγεντής.

Η Κροατία εκπροσωπήθηκε από τους 
Spomenka Đurić -State Secretary of 
Ministry of Regional Development and 
EU Funds , Veljko Radić - Head Of Sector 
of Ministry of Regional Development and 
EU Funds, Ivo Vrandečić Loje- Head of 
Service at Islands Directorate of Ministry 
of Regional Development and EU Funds. 
Η Σουηδία εκπροσωπήθηκε από τους 
Roland Engkvist - EU-Coordinator and 
international officer, Region of Gotland, 
Lina Holmgren- Strategic Regional 
Development of Gotland, Maria Ahlsved - 
Deputy Director at Ministry of Enterprise 
& Innovation. Η Σκωτία εκπροσωπήθηκε 
από τους Cameron Anson-Repopulation 
and Island Communities Policy Manager 
at The Scottish Government, Francesco 
Sindico -Lawyer , Coinneach Morrison 
-Highland Council. Εκ μέρους του OECD 
συμμετείχαν ως διοργανωτές της πρωτο-
βουλίας οι κ.κ. Enrique Garcilazo, Deputy 
Head Regional Development and Multi-
level Governance Division, Centre for 
Entrepreneurship SMEs Regions and 
Cities και Stefano Barbieri, Senior Policy 
Analyst, Regional Development and 
Multi-level Governance Division, Centre 
for Entrepreneurship SMEs Regions and 
Cities.

Ο γενικός γραμματέας 
άιγαίου και νησιωτικής 
πολιτικής, μανώλης 
Κουτουλάκης 
συμμετείχε στην 
εναρκτήρια συζήτηση, 
παρουσιάζοντας 
τις θεσμικές και 
προγραμματικές 
πρωτοβουλίες  
που έχει αναλάβει  
η Έλλάδα
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Ό
πως σημειώνει ο ΟΛΠ, Οι 
ανωτέρω εργασίες αποτε-
λούν τμήμα της δεύτερης 
φάσης του ευρύτερου έργου 
βελτίωσης των υποδομών 

στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περά-
ματος και περιλάμβαναν την πλήρη αντι-
κατάσταση του κρηπιδώματος.

Μάλιστα, το πρώτο πλοίο, που ελλιμενί-
στηκε στον ολοκαίνουργιο προβλήτα και 
είχε πρώτο τη δυνατότητα να δοκιμάσει 
τις νέες αναβαθμισμένες υπηρεσίες έτυχε 
θερμής υποδοχής από το αρμόδιο τμήμα 
της ΟΛΠ ΑΕ.

Ωστόσο, επισημαίνεται, ότι βρίσκονται 
σε εξέλιξη εργασίες σε τμήματα της Δυ-
τικής πλευράς του Προβλήτα ΙΙ και της 
Ανατολικής πλευράς του Προβλήτα Ι, προ-
κειμένου στις αρχές του 2023 να εγκατα-
σταθούν εκεί δύο νέοι γερανοί τύπου Jib 
Crane.  

Επιπλέον, κατά το Β’ εξάμηνο του 2022 
ξεκίνησαν και περατώθηκαν οι εργασίες 
συντήρησης στην πλωτή δεξαμενή Πει-
ραιάς Ι. Το αντικείμενο του έργου αφο-
ρούσε μεταξύ άλλων στην αντικατάσταση 
έως 400 τόνων χαλύβδινων ελασμάτων 
& ενισχυτικών, υδροβολή υψηλής πίε-
σης & αντισκωριακής βαφής σε εσωτερι-
κούς και σε εξωτερικούς χώρους, καθώς 

και στη συντήρηση και επισκευή αντλιών, 
βαλβίδων και συστημάτων σωληνώσεων. 
Καθ' όλη διάρκεια των επισκευαστικών 
εργασιών και επιθεωρήσεων του έργου, 
ο μέσος αριθμός εξειδικευμένου εργατι-
κού δυναμικού ανήλθε στους 150 ημε-
ρησίως, αυξάνοντας παράλληλα τις ανά-
γκες προμήθειας μεγάλου όγκου πρώτων 
υλών και υλοποίησης σχετικών υποστη-
ρικτικών εργασιών. Ως αποτέλεσμα, οι ευ-
καιρίες απασχόλησης, αλλά και αύξησης 
εισοδηματικών πόρων για εργαζομένους 
και επαγγελματίες του κλάδου από την ευ-
ρύτερη περιοχή ενισχύθηκαν σημαντικά 
το προηγούμενο διάστημα.

Τα συστηματικά έργα αναβάθμισης και 
οι στοχευμένες επενδύσεις στη ναυπηγο-

επισκευαστική ζώνη Περάματος που ξε-
κίνησαν το 2016 από τον Όμιλο COSCO 
SHIPPING συνέβαλαν συνολικά στην ενί-
σχυση του Ναυπηγοεπισκευαστικού κλά-
δου στη χώρα μας. Όλοι οι σχετικοί δεί-
κτες απόδοσης βελτιώνονται χρόνο με 
το χρόνο, παράλληλα με τις λύσεις τελευ-
ταίας τεχνολογίας, τη διευρυμένη δυνα-
μική σε χωρητικότητα και τα υψηλότερα 
πρότυπα ασφαλείας που παρέχονται. Αξί-
ζει να σημειωθεί ότι το 2016 ελλιμενίστη-
καν μόνο 69 πλοία σε πλωτές δεξαμενές 
του ΟΛΠ, ενώ το έτος 2022 αναμένεται να 
φτάσουν τα 150 περίπου πλοία. Οι ημέ-
ρες εργασίας στις δεξαμενές αυξήθηκαν 
ομοίως από 435 το 2016 σε 1306 το 2022.

Ο πρόεδρος της ΟΛΠ Α.Ε., κ. Yu 
Zenggang ανέφερε χαρακτηριστικά: «Στό-
χος της ΟΛΠ Α.Ε. είναι η παροχή ανα-
βαθμισμένων υπηρεσιών για την επιδι-
όρθωση και συντήρηση των πλοίων, η 
οποία θα είναι προσβάσιμες προς όλες τις 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον 
χώρο. Το σημαντικότερο όμως από όλα 
γεγονός είναι πως πλέον η ΝΕΖ  αποτε-
λεί πόλο δημιουργίας νέων θέσεων ερ-
γασίας, με θετική επίδραση στην τοπική 
οικονομία. Όλα τα σχετικά έργα που προ-
βλέπονται στο πλαίσιο των υποχρεωτικών 
επενδύσεων ύψους 55 εκατ. ευρώ προχω-
ρούν ομαλά, βάσει προγραμματισμού και 
δίνουν ισχυρή ώθηση στην τοπική ναυ-
πηγοεπισκευαστική βιομηχανία προς την 
πορεία ανάπτυξης του λιμένα Πειραιά σε 
έναν σημαντικό περιφερειακό κόμβο επι-
σκευής πλοίων».

Τ
ο τελευταίο ναυάγιο στον λι-
μένα του Φονιά απομακρύν-
θηκε με δαπάνη του Ο.Λ.Ε. ΑΕ 
την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022.  
Πρόκειται για το ξύλινης κα-

τασκευής τουριστικό σκάφος αναψυχής 
“DORIAN SKY” (Ν.Π. 4501), το οποίο 
ήταν εγκαταλελειμμένο από την πλοιο-
κτήτρια εταιρεία και παρέμενε στον βυθό 
από τον Απρίλιο του 2013, παρεμποδίζο-
ντας θέσεις ελλιμενισμού όλο αυτό το δι-
άστημα. 

Η επιχείρηση ανέλκυσης και απομά-
κρυνσης του ναυαγίου Θ/Γ -Τ/Ρ “DORIAN 

SKY” πραγματοποιήθηκε με την συν-
δρομή ειδικά εκπαιδευμένου δύτη και 
υπό την επίβλεψη στελεχών του Ο.Λ.Ε. 
ΑΕ. Ξύλινα τμήματα και εξοπλισμός του 
πλοίου ανασύρθηκαν με ήλεκτρο-υδραυ-
λική αρπάγη, φορτώθηκαν σε τράκτορα 
και μεταφέρθηκαν σε ειδικό χώρο ανακύ-
κλωσης αποβλήτων. Στο σημείο των ερ-
γασιών τοποθετήθηκε προληπτικά πλωτό 
αντιρρυπαντικό φράγμα για την προστα-
σία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και το 
έργο ολοκληρώθηκε με καθαρισμό του βυ-
θού. 

Σε δήλωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος 

του Ο.Λ.Ε. ΑΕ κ. Απόστολος Καμαρινάκης 
αναφέρει: «Έγκαιρα και με στοχευμένες 
ενέργειες καταφέραμε να απομακρυν-
θούν όλα τα ναυάγια και επιβλαβή πλοία 
από τον ιστορικό λιμένα του Φονιά, ώστε 
να συμβάλουμε από την πλευρά μας στην 
επιτυχή υλοποίηση της επίσημης τελε-
τής έναρξης της Ελευσίνας-Πολιτιστικής 
Πρωτεύουσας,  σε χώρους του Λιμένα 
Ελευσίνας. 

Από την πρώτη στιγμή ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ στά-
θηκε αρωγός παρέχοντας φιλοξενία των 
πολιτιστικών εκδηλώσεων, σε χώρους αρ-
μοδιότητάς του.

Για την Διοίκηση του Ο.Λ.Ε. ΑΕ παρα-
μένει κορυφαία προτεραιότητα η απομά-
κρυνση όλων των επικίνδυνων πλοίων 
και ναυαγίων, που βρίσκονται επί σειρά 

ετών στον κόλπο της Ελευσίνας, σε ση-
μεία δικαιοδοσίας της. Γι΄ αυτό και το 
έργο μας συνεχίζεται, με στόχο την εύ-
ρυθμη λειτουργία του λιμένα, την ορθή δι-
αχείριση της αγκυροβολίας σκαφών και 
κυρίως τον εκσυγχρονισμό των παρεχό-
μενων λιμενικών υπηρεσιών». Μέχρι σή-
μερα, έχουν απομακρυνθεί από την περι-
οχή αρμοδιότητας Ο.Λ.Ε. ΑΕ συνολικά 15 
επικίνδυνα-επιβλαβή πλοία και ναυάγια.

Επίσης, ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ εξακολουθεί να κα-
λύπτει το κόστος για τις ανάγκες ηλεκτρο-
φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων στις 
εκτάσεις, οι οποίες αποχαρακτηρίστηκαν 
από Χερσαία Ζώνη Λιμένος Ελευσίνας 
και παραχωρήθηκαν στους Δήμους Ελευ-
σίνας, Ασπροπύργου και Μεγαρέων για 
κοινόχρηστο και κοινωφελή σκοπό.

Την ολοκλήρωση των εργασιών αναβάθμισης 
των υποδομών στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη 
Περάματος και συγκεκριμένα στην Ανατολική 
πλευρά του Προβλήτα ΙΙ γνωστοποίησε ο ΟΛΠ.

όλπ: 

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες  
στη ναυπηγοεπισκευαστική  
ζώνη Περάματος

Ακτή Μιαούλη
●  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022
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Πάγια επιδίωξη για το λιμάνι του Πειραιά 
είναι η παροχή αναβαθμισμένων και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσιών για το σύνολο των λι-
μενικών δραστηριοτήτων, γεγονός το οποίο 
αποτελεί και το βασικό του πλεονέκτημα και 
γι’ αυτό συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πιο ση-
μαντικά λιμάνια διεθνώς, αναφέρουν πηγές 
του ομίλου oλΠ/Cosco.

Συνεπώς, σε καμία περίπτωση η Διοίκηση 
της εταιρείας δεν επιθυμεί τη συρρίκνωση 
μιας κύριας λιμενικής δραστηριότητας, όπως 
αυτή της επισκευής των πλοίων. Απεναντίας 
επιθυμεί την επέκταση αυτής και την πλήρη 
αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, 
και αυτό αποδεικνύεται από το τις εργασίες 

αναβάθμισης που αυτή τη στιγμή ήδη εκτε-
λούνται στο Πέραμα και αλλού. 

Τα τελευταία 5 χρόνια η ΟλΠ A.E. επενδύει 
έγκαιρα στη ναυπηγοεπισκευαστική υποδο-
μή με πρωταρχικό στόχο την ανάπτυξη της 
ανταγωνιστικότητας της ναυπηγοεπισκευα-
στικής ζώνης Περάματος, ως βασική προ-
τεραιότητα στο αναπτυξιακό σχέδιο του λι-
μανιού. Από το 2016 έχουν πραγματοποιηθεί 
μια σειρά από επενδύσεις και επιτεύγματα, 
ξεκινώντας από τη νέα πλωτή δεξαμενή με 
την ονομασία «Πειραιάς ΙΙΙ», χωρητικότητας 
80.000 τόνων, η οποία έχει εξυπηρετήσει 
μέχρι σήμερα περισσότερα από 100 πλοία. 
Η νέα πλωτή δεξαμενή εξασφάλισε τη δυ-

νατότητα ελλιμενισμού για επισκευή των 
μεγάλων τοπικών ακτοπλοϊκών πλοίων και 
πλοίων τύπου panamax που στο παρελθόν 
μπορούσαν να εξυπηρετηθούν μόνο από τα 
ναυπηγεία της Τουρκίας ή άλλων χωρών.

Επιπλέον, η ΟλΠ Α.Ε. κατάφερε να δημι-
ουργήσει ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον 
στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περά-
ματος μέσω της αναβάθμισης των εγκατα-
στάσεων ασφαλείας και της απομάκρυνσης 
επικίνδυνων χημικών ουσιών που συσσω-
ρεύτηκαν εδώ και πολλά χρόνια.

Σημειώνεται ότι το επενδυτικό σχέδιο του 
ΟλΠ βασίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης 
η οποία έχει υπογραφεί με την Ελληνική 

Κυβέρνηση. Πιο συγκεκριμένα, η υποχρεω-
τική επένδυση 11β’ στοχεύει στην περαιτέρω 
αναβάθμιση των υποδομών και των ηλε-
κτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για την 
ενίσχυση της παραγωγικότητας τους και την 
πλήρη κάλυψη των αναγκών τροφοδοσίας 
και παροχής ρεύματος και νερού στις θέσεις 
ελλιμενισμού της Ναυπηγοεπισκευαστικής 
Ζώνης. Αντίστοιχα, όλη η προηγούμενη και 
διαρκής εξέλιξη που έχει επιτύχει ο ΟλΠ, θα 
διατηρήσει την άμεση συμβολή στους τοπι-
κούς φορείς για την αύξηση των επιχειρημα-
τικών δραστηριοτήτων τους και στην περαι-
τέρω δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις 
τοπικές κοινωνίες.

Κατά το Β’ εξάμηνο 
του 2022 ξεκίνησαν 
και περατώθηκαν οι 
εργασίες συντήρησης 
στην πλωτή δεξαμενή 
πειραιάς 1

Τα συστηματικά 
έργα 
αναβάθμισης και 
οι στοχευμένες 
επενδύσεις 
στη ναυπηγο-
επισκευαστική 
ζώνη Περάματος 
που ξεκίνησαν 
το 2016 από τον 
Όμιλο COSCO 
SHIPPING 
συνέβαλαν 
συνολικά  
στην ενίσχυση 
του Ναυπηγο-
επισκευαστικού 
κλάδου στη χώρα

Απομακρύνθηκαν όλα τα ναυάγια από 
τον λιμένα του Φονιά στην Ελευσίνα

Ολπ:“ναι” στην επέκταση μιας κύριας λιμενικής δραστηριότητας -“ Όχι” στη συρρίκνωση

Με μέριμνα και πρωτοβουλία του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας 
(Ο.Λ.Ε.) ΑΕ, ο παλαιός λιμένας του Φονιά στην Ελευσίνα είναι 
πλέον απαλλαγμένος από ναυάγια και έτοιμος να υποδεχτεί και  
να φιλοξενήσει τις εκδηλώσεις κατά την επίσημη τελετή έναρξης 
της Ελευσίνας 2023- Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης,  
τον ερχόμενο Φεβρουάριο.
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Η 
προσφορά, η οποία ισχύει για 
νέες κρατήσεις που θα πραγ-
ματοποιηθούν από τώρα έως 
τις 28 Φεβρουαρίου 2023, πε-
ριλαμβάνει:

● Την κρουαζιέρα 3 διανυκτερεύσεων 
«Εικόνες του Αιγαίου» που ξεκινάει από 
την Αθήνα και επισκέπτεται τη Μύκονο, 
την Αρχαία Έφεσο, την Πάτμο, το Ηρά-
κλειο και τη Σαντορίνη. Επιλέξτε από 
κρουαζιέρες που αναχωρούν τον Μάρτιο, 
τον Απρίλιο, τον Οκτώβριο και τον Νο-
έμβριο του 2023. Οι προσφορές ξεκινούν 
από €299 το άτομο, μία εξοικονόμηση της 
τάξεως των €461 το άτομο.

● Την κρουαζιέρα 4 διανυκτερεύσεων 
«Εικόνες του Αιγαίου» που ξεκινάει από 
την Αθήνα και επισκέπτεται την Μύκονο, 
την Αρχαία Έφεσο, την Πάτμο, τη Ρόδο, το 
Ηράκλειο και τη Σαντορίνη. Επιλέξτε από 
κρουαζιέρες που αναχωρούν τον Μάρτιο 
και το Νοέμβριο του 2023. Οι προσφορές 
ξεκινούν από €399 το άτομο, μία εξοικο-
νόμηση της τάξεως των €571 το άτομο.

● Την κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων 
«Ειδυλλιακό Αιγαίο» που ξεκινάει από την 
Αθήνα και επισκέπτεται την Θεσσαλονίκη, 
την Αρχαία Έφεσο, το Ηράκλειο, τη Σαντο-
ρίνη, τη Μύκονο και τη Μήλο. Επιλέξτε 
από κρουαζιέρες που αναχωρούν από τον 
Απρίλιο του 2023 με προσφορές που ξε-
κινούν από €599 το άτομο, μία εξοικονό-
μηση της τάξεως των €881 το άτομο.

● Την Χριστουγεννιάτικη κρουαζιέρα 
11 διανυκτερεύσεων που ξεκινάει από 
την Αθήνα και επισκέπτεται τη Θεσσαλο-
νίκη, τη Σμύρνη, την Κρήτη, την Αττάλεια, 
τη Λεμεσό, την Αλεξάνδρεια, και τη Χάιφα 
στο Ισραήλ, όπου και παραμένει την πα-
ραμονή και ανήμερα τα Χριστούγεννα. 
Επιλέξτε από κρουαζιέρες που αναχωρούν 
στις 16 Δεκεμβρίου 2023. Οι προσφορές 
ξεκινούν από €1.169 το άτομο, μία εξοι-
κονόμηση της τάξεως των €961 το άτομο.

● Τη Χριστουγεννιάτικη και Πρωτο-
χρονιάτικη κρουαζιέρα 19 διανυκτερεύ-
σεων «που ξεκινάει από την Αθήνα και 

επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη, τη Σμύρνη, 
την Κρήτη, την Αττάλεια, τη Λεμεσό, την 
Αλεξάνδρεια, τη Χάιφα, όπου και παραμέ-
νει την παραμονή και ανήμερα των Χρι-
στουγέννων, συνεχίζοντας για το Ηρά-
κλειο, τη Ρόδο, την Αρχαία Έφεσο, την 
Κωνσταντινούπολη, όπου παραμένει για 
την παραμονή Πρωτοχρονιάς και συνε-
χίζει για το Βόλο. Οι προσφορές ξεκινούν 
από €1.989 το άτομο, μία εξοικονόμηση 
της τάξεως των €1.171 το άτομο.

Αυτά είναι μόνο μερικές από τις πιο δη-
μοφιλείς κρουαζιέρες της Celestyal με τις 
χαμηλότερες τιμές που διατίθενται μόνο 
σε επιλεγμένες ημερομηνίες, οπότε οι επι-
σκέπτες ενθαρρύνονται να κάνουν εγκαί-
ρως την κράτησή τους, ώστε να μην δυ-
σαρεστηθούν σε περίπτωση που δεν 
προλάβουν. Η τιμή, η οποία ισχύει για 
τις νέες, μεμονωμένες κρατήσεις, που θα 
πραγματοποιηθούν από τώρα έως τις 28 
Φεβρουαρίου 2023, περιλαμβάνει γεύματα 
στο πλοίο και επιλεγμένα ποτά κατά τη δι-
άρκεια των γευμάτων, ψυχαγωγία, καθη-
μερινές δραστηριότητες, λιμενικά τέλη και 
φιλοδωρήματα. Περιλαμβάνει, επίσης, έκ-
πτωση €75 ανά άτομο για προκράτηση εκ-
δρομών.

Οι προσφορές της Celestyal προσφέ-
ρουν ακόμα μεγαλύτερη αξία στις οικο-
γένειες, με την δωρεάν συμμετοχή των 
παιδιών για έναν σημαντικό αριθμό δρο-
μολογίων του 2023 για τις κρουαζιέρες 3 
και 4 διανυκτερεύσεων «Εικόνες του Αι-
γαίου» καθώς και για τις κρουαζιέρες 7 
διανυκτερεύσεων «Ειδυλλιακό Αιγαίο», 
«Εκλεκτό Αιγαίο» και «Τρεις Ήπειροι». 

Η προσφορά περιλαμβάνει επίσης εξοι-
κονόμηση 100% στο ναύλο της κρουαζιέ-
ρας για μέχρι δύο παιδιά (έως 11 ετών), 
που θα μοιραστούν την ίδια καμπίνα με 
δύο ενήλικες ταξιδιώτες. Τα λιμενικά τέλη 
και οι φόροι χρεώνονται επιπλέον. Συ-
μπληρωματικά, όποιος προχωρήσει σε 
κράτηση κάποιας από τις επιλεγμένες 
κρουαζιέρες, θα πληρώσει χαμηλή προκα-
ταβολή μόνο €125 ανά καμπίνα.

H Celestyal, η βραβευμένη και αναγνωρισμένη ως η νούμερο ένα επιλογή 
κρουαζιέρας στα ελληνικά νησιά και την Ανατολική Μεσόγειο, ανακοίνωσε τις 
λεπτομέρειες για τη νέα wave season καμπάνια της, «Ταξίδεψε μακριά. Ζήσε πιο 
πολλά.», προσφέροντας εξοικονόμηση έως και €1.171 το άτομο, σε επιλεγμένα 
δρομολόγια του 2023.

CELESTyAL CruISES: 

Νέες wave season 
προσφορές  
για 2023-2024

Ακτή Μιαούλη
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Νέα προγράμματα COSMOTE  
BUSINESS GIGAMAX  

Η CoSMoTE προσφέρει αναβαθμισμένες υπηρεσί-
ες, παροχές, αλλά και εργαλεία παραγωγικότητας σε 
επαγγελματίες κι επιχειρήσεις μέσω των νέων προ-
γραμμάτων CoSMoTE BuSinESS GiGAMAX. Βασικό 
χαρακτηριστικό των νέων προγραμμάτων (Standard, 
Value, Advanced, ultimate, ultimate plus) είναι  
o πρωτοποριακός συνδυασμός αδιάλειπτης συνδεσιμό-
τητας, ομιλίας χωρίς όρια και διαθεσιμότητας ψηφιακών 
εργαλείων ενίσχυσης της παραγωγικότητας & της συνερ-
γασίας. Συγκεκριμένα, για πρώτη φορά στα προγράμματα 
Advanced, ultimate και ultimate plus παρέχονται δωρεάν 
άδειες προγραμμάτων Microsoft 365 για την αδιάλειπτη 
λειτουργία της επιχείρησης από παντού.

Τα νέα προγράμματα διαθέτουν απεριόριστα λεπτά ομιλί-
ας προς όλα τα εθνικά δίκτυα, περισσότερα data, καθώς και 
την υπηρεσία data Boost που παρέχει τη δυνατότητα ενερ-
γοποίησης απεριόριστων δεδομένων για 24 ώρες, χωρίς να 
καταναλώνονται τα υφιστάμενα data του προγράμματος. 
Επιπλέον, στα νέα προγράμματα διατίθεται δωρεάν η υπη-
ρεσία CoSMoTE Mobile Security για ενισχυμένη προστα-
σία  των κινητών συσκευών, αλλά και των αρχείων της επι-
χείρησης κι έως 1.000 δωρεάν λεπτά ομιλίας προς διεθνείς 
προορισμούς. Ακόμα, όσοι ταξιδεύουν εκτός Ε.Ε. με τα νέα 
CoSMoTE BuSinESS GiGAMAX ultimate & ultimate plus 
απολαμβάνουν δωρεάν περιαγωγή με τα ενσωματωμένα 

CoSMoTE Travel pass τις ημέρες που θα επιλέξουν. 
Συγκριτικό πλεονέκτημα όσων επιλέγουν CoSMoTE 

BuSinESS GiGAMAX είναι η κορυφαία ποιότητα του δικτύ-
ου κινητής της εταιρείας. Το CoSMoTE 5G είναι το μεγα-
λύτερο 5G δίκτυο στη χώρα με πανελλαδική πληθυσμιακή 
κάλυψη στο 80%, ενώ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη η κάλυ-
ψη έχει ήδη φθάσει στο 97% και 90% αντίστοιχα. Το δίκτυο 
συνεχίζει να αναπτύσσεται, με στόχο το 90% πανελλαδικής 
πληθυσμιακής κάλυψης μέχρι το τέλος του 2023. Το δίκτυο 
κινητής της CoSMoTE βραβεύτηκε φέτος, για μία ακόμη 
χρονιά, για την ταχύτητα και την ποιότητα των υπηρεσιών 
του. Σύμφωνα με το Speedtest® της ookla®, η CoSMoTE 
διακρίθηκε ως «το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ελ-

λάδα» για 6η συνεχόμενη χρονιά, ενώ για τις υπηρεσίες 
Mobile internet και φωνής έλαβε την πιστοποίηση «Best in 
Test» από την umlaut για 8η συνεχόμενη φορά.

Ψηφιακή αναβάθμιση   
των επιχειρήσεων

Τα προγράμματα CoSMoTE BuSinESS GiGAMAX είναι 
εργαλείο για τις επιχειρήσεις και τον επαγγελματία. Για να 
ανταποκριθούν στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής χρει-
άζεται να εντάξουν στην καθημερινότητά τους επιπλέον 
ψηφιακά εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να προσαρμο-
στούν στις νέες συνθήκες και να αναπτυχθούν με «όχη-
μα» την τεχνολογία. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται το 
έργο «Ψηφιακά Εργαλεία για ΜμΕ» που υλοποιείται από 
το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το  υπουργείο Οι-
κονομικών και την Κοινωνία της Πληροφορίας στο πλαίσιο 
του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελ-
λάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
– nextGenerationEu.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία για 
ΜμΕ», η CoSMoTE προσφέρει μια μεγάλη γκάμα υπηρεσι-
ών: υπηρεσίες που υποστηρίζουν την καθημερινή συνεργα-
σία μιας επιχείρησης μέσω cloud όπως είναι το CoSMoTE 
digital office, υπηρεσίες ioT για παρακολούθηση του εται-
ρικού στόλου οχημάτων, όπως το CoSMoTE Fleet Tracker, 
η γνωστή σουίτα παραγωγικότητας Microsoft 365, λύσεις 
για ενίσχυση ασφάλειας στο διαδίκτυο αλλά και δημιουρ-
γίας e-shop με τις υπηρεσίες CoSMoTE new E-shop4u και 
CoSMoTE Your Business online. 

Στο διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον,  
η COSMOTE παραμένει στο πλευρό των επιχειρήσεων  
και των ελεύθερων επαγγελματιών, παρέχοντας σύγχρονες 
υπηρεσίες και τις κατάλληλες λύσεις τεχνολογίας για να είναι 
ανταγωνιστικοί, εξωστρεφείς και σε τροχιά ανάπτυξης.

COSMOTE:  
Σταθερά δίπλα  
στις επιχειρήσεις

Ακτή Μιαούλη
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022  ●  
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Τ
ο πρώτο συνήθως βήμα εκτέ-
λεσης είναι η διαταγή πληρω-
μής. Οι προϋποθέσεις για την 
έκδοση διαταγής πληρωμής εί-
ναι: (1) η ύπαρξη απαίτησης, η 

οποία αποδεικνύεται από δημόσιο ή ιδι-
ωτικό έγγραφο. (2) η ύπαρξη ληξιπρόθε-
σμου κεφαλαίου, το οποίο να καθίσταται 
απαιτητό. 

Η διαταγή πληρωμής μπορεί να εκ-
δοθεί ύστερα από αίτηση του δικαιού-
χου της απαίτησης (συνήθως Τράπεζες ή 
funds) στο καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμό-
διο Δικαστήριο. Αφότου εκδοθεί, πρέπει 
στην αποκλειστική προθεσμία των δύο 
μηνών να επιδοθεί στον οφειλέτη, κατά 
του οποίου εκδόθηκε. Ο οφειλέτης μόλις 
την λάβει, αντιλαμβάνεται πως η αρχή 
της εκτέλεσης έχει ξεκινήσει και οφεί-
λει, για την άμυνα του, να προχωρήσει σε 
ανακοπή και αίτηση αναστολής, εφόσον 
υπάρχουν οι νομικοί λόγοι.

Η προθεσμία για την άσκηση της ανα-
κοπής είναι δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες. 
Μέσα στην προθεσμία αυτή πρέπει να λά-
βει χώρα, εκτός της κατάθεσης του δικο-
γράφου της ανακοπής και η επίδοση της 
στον δικαιούχο της απαίτησης που εξέ-
δωσε την ανακοπή. Και επειδή η άσκηση 
της ανακοπής δεν έχει αναστέλλουσα δύ-
ναμη, συνήθως κατατίθεται και αίτηση 
αναστολής εντός της νομίμου προθε-
σμίας, προκειμένου να επιδιωχθεί η ανα-
στολή της εκτέλεσης, μέχρι την εκδίκαση 
και έκδοση της απόφασης επί της ανακο-
πής.

H γνωστή πια σε όλους μας, απόφαση 
822/2022 του Αρείου Πάγου, με την 
οποία «επλήγη» η ενεργητική νομιμοποί-
ηση των λεγόμενων servicers, σε μέτρα 
αναγκαστικής εκτέλεσης, αποτέλεσε το 
«πράσινο φως» για τους οφειλέτες, ώστε 
να μπορέσουν να προσπαθήσουν να ανα-
κόψουν τις διαδικασίες εκτέλεσης εις βά-
ρος τους.

Καθότι στο διάστημα που μεσολάβησε 
υπήρξε διχογνωμία ως προς το ζήτημα 
αυτό, η υπόθεση παραπέμφθηκε στην 
Ολομέλεια του Αρείου Πάγου.

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου θα 
κληθεί λοιπόν στο προσεχές διάστημα να 
αποφασίσει επί του μεγάλου αυτού ζητή-
ματος που ανέκυψε και στο κατά πόσο οι 

τιτλοποιήσεις δανείων που έγιναν με βά-
σει το Ν. 3156/2003, παρείχαν αυξημένες 
εξουσίες στους διαχειριστές των απαιτή-
σεων να προβαίνουν σε πλειστηριασμούς.

Με κομμένη την ανάσα λοιπόν θα ανα-
μένουν τις εξελίξεις χιλιάδες νομικοί της 
χώρας που ασχολούνται με τα ζητήματα 
της αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους, 
αλλά και χιλιάδες συμπολίτες μας που τα-
λανίζονται και απειλούνται από πλειστη-
ριασμούς. Να σημειωθεί ότι περί τους 
160.000 είναι οι αναρτημένοι πλειστηρι-
ασμοί, ήτοι 160.000 πλειστηριασμοί θα 
λάβουν χώρα στο προσεχές διάστημα και 
πολλοί από αυτούς αφορούν την μονα-
δική κατοικία των οφειλετών.

Πέρα από τις ανακοπές και όλα τα νο-
μικά εργαλεία άμυνας που διατίθενται 
στον οφειλέτη, προκειμένου να προστα-
τευθεί, ο οφειλέτης μπορεί να επικοινω-
νήσει με τις διαχειριστικές εταιρίες και 
να αναζητήσει μία ρύθμιση, κατόπιν μίας 
εξωδικαστικής διμερούς διαπραγμάτευ-
σης. Πολλές φορές είναι δύσκολή η επι-
κοινωνία, καθότι με απλά λόγια: κάποιες 
εταιρίες δεν τις «βρίσκεις εύκολα στο τη-
λέφωνο». Στις φορές που η επικοινωνία 
είναι άμεση, η διαπραγμάτευση της οφει-
λής γίνεται με τους όρους «Take it, or 
leave it», δηλαδή αυτή είναι η πρόταση 
της εταιρίας, αν δεν μπορείς οφειλέτη να 
την ικανοποιήσεις, τότε δεν έχουμε να 
σου προτείνουμε κάτι άλλο… 

Υπήρξαν μάλιστα περιπτώσεις που 
έγινε από οφειλέτη προς εταιρία πρό-
ταση για εφάπαξ καταβολή ενός μεγάλου 
μέρους της οφειλής και η πρόταση αυτή 
δεν έγινε αποδεκτή από τις εταιρίες! Αξι-
οσημείωτο είναι ότι οι προτάσεις ρύθμι-
σης από τις εταιρίες, κατά το πλείστον, γί-
νονται προφορικά και όχι εγγράφως, με 
αποτέλεσμα να υπάρχει ανασφάλεια στις 
συναλλαγές και στη διαδικασία ρύθμισης, 
μέχρι να γίνει οριστικά η υπογραφή της 
ρυθμιστικής σύμβασης.

Όπως γίνεται αντιληπτό, οι οφειλέτες 
είναι εντελώς απροστάτευτοι, καθότι οι 
διαχειριστικές εταιρίες λειτουργούν σύμ-
φωνα με τις πολιτικές τους, οι οποίες προ-
στατεύουν αποκλειστικά και μόνο τα συμ-
φέροντα τους, χωρίς να μεριμνούν για 
την ασφάλεια στις συναλλαγές, την καλή 
πίστη, τα συναλλακτικά ήθη. Οι οφειλέ-
τες λοιπόν δεν καθίστανται μονάχα απρο-
στάτευτοι, επειδή δεν υπάρχουν νομικά 
εργαλεία ρύθμισης, αλλά και επειδή δεν 
υπάρχει νομικό πλαίσιο λειτουργίας για 
τις εταιρίες ρύθμισης και νόμιμες ασφα-
λιστικές δικλείδες, ώστε να δημιουργείται 
το αίσθημα της ασφάλειας, κατά τη συ-
ναλλαγή, κοινώς οι διαχειριστικές εται-
ρίες και τα funds: «δρουν κατά βούληση!».

Και μέσα σε αυτό το χάος, οι πολίτες 
θα οδηγηθούν αργά η γρήγορα σε εκλο-
γές: Με καλάθια νοικοκυριού, με καλάθια 
Άη Βασίλη, Food Pass, πλειστηριασμούς, 
φτώχεια και αναξιοπρέπεια... στην αντί-
περα όμως όχθη βαλίτσες δισεκατομμυ-
ρίων, υποκλοπές, βουλευτές σε διαχειρι-
στικές εταιρίες και σκάνδαλα μεγατόνων, 
πλούσια και χλιδάτη ζωή. 

Κύριοι, μας εμπαίζετε! Δοκιμάζετε την 
υπομονή αυτού του πολύπαθου λαού, στο 
όνομα του οποίου ορκιστήκατε κατά την 
ανάληψη των καθηκόντων Σας, να υπηρε-
τείτε τα συμφέροντα του. Τα συμφέροντα 
ΤΟΥ, όχι τα δικά σας συμφέροντα! 

«Ορκίζομαι στο όνομα της Aγίας και 
Oμοούσιας και Aδιαίρετης Tριάδας να 
είμαι πιστός στην Πατρίδα και το δημο-
κρατικό πολίτευμα, να υπακούω στο Σύ-
νταγμα και τους νόμους και να εκπλη-
ρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου».

«Ορκίζομαι!»
Καληνύχτα υπερήφανε, βασανισμένε 

Λαέ μου! 

Στην επικαιρότητα βρίσκεται το μέγα ζήτημα του ιδιωτικού χρέους. Το δε οξύμωρο της επικαιρότητας: Ακούμε 
δισεκατομμύρια ποσά να κινούνται με βαλίτσες από παράνομες συναλλαγές ανωτάτων προσώπων εμπλεκόμενων σε 
φερόμενα σκάνδαλα μεγατόνων και οι απλοί πολίτες της λεγόμενης άλλοτε «μεσαίας τάξης», παλεύουν δίχως… σωσίβιο, 
στα κύματα του ιδιωτικού χρέους, ετοιμάζοντας πολλές φορές τις δικές τους βαλίτσες, για να εγκαταλείψουν το σπίτι 
τους, μετά από πλειστηριασμό. Βαλίτσα στην μία περίπτωση, βαλίτσα και στην άλλη...

Πλειστηριασμοί  
και τρόποι αντιμετώπισης

Ακτή Μιαούλη
●  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

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.

160.000 πλειστηριασμοί 
θα λάβουν χώρα στο 
προσεχές διάστημα 
και πολλοί από 
αυτούς αφορούν την 
μοναδική κατοικία των 
οφειλετών

Με κομμένη 
την ανάσα 
αναμένουν 
τις εξελίξεις 
χιλιάδες νομικοί 
της χώρας που 
ασχολούνται με 
τα ζητήματα της 
αντιμετώπισης 
του ιδιωτικού 
χρέους, αλλά 
και χιλιάδες 
συμπολίτες μας 
που ταλανίζονται 
και απειλούνται 
από πλει-
στηριασμούς
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