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Λιανική Πώληση
à	Η	AEGEAN	OIL	έχει	δημιουργήσει	ένα	εκτε-

ταμένο	δίκτυο	πρατηρίων	σε	όλη	την	Ελλάδα.	
Σήμερα	αποτελεί	 μια	σταθερή	δύναμη	στη	
λιανική	αγορά,	ανάμεσα	στις	μεγαλύτερες	

του	κλάδου,	με	μερίδιο	στις	βενζίνες	8%.

Nαυτιλία
à	Η	AEGEAN	SHIPPING	 διαθέτει	 ένα	στόλο	

δεξαμενόπλοιων,	 χωρητικότητας	 από	
3.500	έως	100.000	DWT,	τα	οποία	μετα-
φέρουν	πετρέλαιο	στους	 πελάτες	 μας	σε	
όλο	 τον	 κόσμο.	Όλα	 τα	πλοία	 της	Aegean	

είναι	πιστοποιημένα	με	ISM.

Πωλήσεις 
Ναυτιλιακών 
Καυσίμων
à	Η	 AEGEAN	 MARINE	 PETROLEUM	 είναι	

πρωτοπόρος	στην	παροχή	υπηρεσιών	στον	
τομέα	των	πετρελαιεύσεων.	Διαθέτει	σταθ-
μούς	στον	Πειραιά	και	στην	Πάτρα,	καθώς	
επίσης	στο	Γιβραλτάρ,	στο	Αμστερνταμ-Ρο-
τερνταμ-Αμβέρσα,	 στην	Φουτζέιρα,	 στην	
Τζαμάικα,	στην	Σιγκαπούρη,	στο	Τρινιντάντ		&	
Τομπάγκο,	στο	Πόρτλαντ	 (UK),	στο	Βανκού-
βερ	&	Μόντρεαλ,	στο		Μεξικό,	στην	Ταγγέρη,	
στην	Τέμα	της	Γκάνα,	στο	Λας	Πάλμας	και	την	

Τενερίφη,	στον	Παναμά	και	στο	Χονγκ-Κονγκ.

Υπηρεσίες 
Πρακτόρευσης
à	Πλοία	από	όλο	 τον	κόσμο	βασίζονται	στις	

υπηρεσίες	 πρακτόρευσης	 της	 AEGEAN	
AGENCY	στον	Πειραιά,	στο	Γιβραλτάρ	και	
στη	Τζαμάικα	στη	φόρτωση	και	την	εκφόρ-
τωση,	καθώς	και	 την	προμήθεια	ανταλλα-
κτικών	και	τον	εφοδιασμό.

Λιπαντικά
à	Η	AEGEAN	OIL	παράγει	και	εμπορεύεται	λιπα-

ντικά	υψηλής	απόδοσης	για	οχήματα	και	βιο-
μηχανική	χρήση,	με	την	επωνυμία	AEGEAN,	
ενώ	η	AEGEAN	MARINE	PETROLEUM	εμπο-
ρεύεται	και	διαθέτει	για	την	ναυτιλιακή	αγορά	
λιπαντικά	με	την	επωνυμία	ALFA.

Όταν το 401 π.Χ 10.000 Έλληνες που επέστρεφαν 
αποκαμωμένοι από μια εκστρατεία κατά της Περσικής 
Αυτοκρατορίας αντίκρυσαν τη Μαύρη Θάλασσα, φώ-
ναξαν με αγαλλίαση: «Θάλαττα! Θάλαττα!» Ίσως από 
τότε, η θάλασσα έχει το δικό της κομμάτι στην καρδιά 
της ελληνικής ψυχής.

Σήμερα, ως παγκόσμιοι ηγέτες στον τομέα της 
ναυτιλίας, οι Έλληνες εξακολουθούν να εξυμνούν τα 

θαύματα της θάλασσας και να επωφελούνται από την ίδια τη φύση της.
Σε μεγάλο βαθμό, η ναυτιλία είναι μια σιωπηλή δύναμη που μας εξυπηρε-

τεί ακατάπαυστα 365 ημέρες το χρόνο. Στην ουσία, η ναυτιλία έχει μία από 
τις ισχυρότερες πολλαπλασιαστικές επιδράσεις στην παγκόσμια οικονομία. 
Εκτός από τη μεταφορά βιομηχανικών προϊόντων από τους προμηθευτές προς 
τις αγορές, πλοία μεταφέρουν ενέργεια με τη μορφή προϊόντων πετρελαίου, 
φυσικού αερίου και άνθρακα, καθώς και άλλες πρώτες ύλες, ζώα, τρόφιμα, ια-
τρικές προμήθειες και αναρίθμητα άλλα εμπορεύματα που καλύπτουν τις κα-
θημερινές μας ανάγκες. Πλοία μεταφέρουν επίσης, είτε για επαγγελματικούς 
σκοπούς, είτε για τουρισμό, επιβάτες σε συγκεκριμένους προορισμούς ή, στην 
περίπτωση των κρουαζιερόπλοιων, αποτελούν τα ίδια τα πλοία τον προορισμό 
των επιβατών τους.

Σχεδιαστές, μηχανικοί, επιθεωρητές και πυροσβέστες αποτελούν μέλη της 
παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας, η οποία χρειάζεται τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες αναρίθμητων οικονομικών τομέων, δημιουργώντας έτσι έναν ατε-
λείωτο βρόχο ζήτησης και προσφοράς.

Επιπλέον, τα πλοία παρέχουν την πλατφόρμα για την αλιεία, μια παγκό-
σμια βιομηχανία που τροφοδοτεί εκατομμύρια ανθρώπους καθημερινά. Κάθε 
μία από αυτές τις δραστηριότητες δημιουργεί οικονομική δραστηριότητα και 
θέσεις εργασίας σε όλο τον κόσμο, είτε στα λιμάνια, στα ναυπηγεία, στα ναυ-
τιλιακά γραφεία και στις εταιρείες μεταφορών, εξυπηρετώντας τουρίστες, είτε 
για την εξυπηρέτηση των αναγκών ασφαλείας της κάθε χώρας με τη μορφή 
του ναυτικού, της ακτοφυλακής και των ειδικών δυνάμεων.

Στην Ελλάδα, η ναυτιλία παραμένει ένα υγιές και ζωντανό κομμάτι της 
οικονομίας, υποστηρίζοντας πολλές θέσεις εργασίας στη θάλασσα και στην 
ξηρά, δημιουργώντας μεγάλη ζήτηση και προσθέτοντας έσοδα στα ταμεία του 
κράτους.

Κατά κάποιο τρόπο, από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα το επιφώνημα 
«Θάλαττα! Θάλαττα!» δεν έχασε ποτέ το νόημα και τη βαθιά απήχησή του 
στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, η θάλασσα και η ναυτιλία θα είναι ένα βασικό 
συστατικό της εξόδου της χώρας από την κρίση και ένας ισχυρός καταλύτης 
για την ανάπτυξη.

editorial
Aegean
Βασικές
Δραστηριότητες

RAYMOND MATERA
Εκδότης
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Από	αριστερά	οι	κ.κ.	Π.	Καμαράδος,	Α.	Πουλοβασίλης,	Γ.	Μελισσανίδης,	Η.	Σύρρος	και	Ι.	Καλαφάτης

Εθνική Ημέρα 
Γιβραλτάρ
Στις	10	Σεπτεμβρίου,	2013,	το	

Γιβραλτάρ	γιόρτασε	την	21η	Ετήσια	

Εθνική	Ημέρα	σε	μία	εκδήλωση	με	

επικεφαλής	τον	Υπουργό	κ.	Fabian	

Picardo,	το	Δήμαρχο	του	Γιβραλτάρ	

κ.	Anthony	Lima,	μέλη	πολιτικών	

κομμάτων,	καθώς	και	βουλευτές	από	

το	Ηνωμένο	Βασίλειο.	Το	αποκορύ-

φωμα	των	φετινών	ομιλιών	ήταν	ένα	

βίντεο	από	το	Βρετανό	πρωθυπουργό	

κ.	David	Cameron,	όπου	ευχήθηκε	στο	

Γιβραλτάρ	για	την	εθνική	του	εορτή	

και	εξέφρασε	την	υποστήριξη	της	

βρετανικής	κυβέρνησης.	Οι	κάτοικοι	

του	Γιβραλτάρ	συμμετείχαν	μαζικά	στη	

διοργάνωση,	η	οποία	πραγματοποιήθη-

κε	στο	Casemates,	όπως	κάθε	χρόνο.	

Φέτος,	περισσότερο	από	κάθε	άλλη	

χρονιά	λόγω	των	πολιτικών	προβλη-

μάτων	με	την	Ισπανία,	οι	κάτοικοι	του	

Γιβραλτάρ	ενέτειναν	τις	επιθυμίες	για	

να	εκφράσουν	τα	δικαιώματά	τους	στη	

βρετανική	κυριαρχία.

Οι	ντόπιοι	γιόρτασαν	με	την	οικογένεια	

και	τους	φίλους	τους	αφού	άκουσαν	τις	

ομιλίες	και	παρακολούθησαν	την	απε-

λευθέρωση	εκατοντάδων	κόκκινων	και	

λευκών	μπαλονιών	στον	ουρανό	ως	

ένδειξη	αλληλεγγύης.	Οι	δρόμοι	ήταν	

βαμμένοι	κόκκινο	και	λευκό	και	όλα	

τα	τοπικά	εστιατόρια	και	τα	μπαρ	ήταν	

γεμάτα	μέχρι	και	το	βράδυ,	όταν	τοπικά	

συγκροτήματα	κατέλαβαν	για	άλλη	

μια	φορά	το	στάδιο	Casemates	για	να	

διασκεδάσουν	τον	κόσμο.	Οι	εορτασμοί	

έκλεισαν	με	μια	σειρά	πυροτεχνημάτων	

στο	μόλο.

Τ Α  Ν Ε Α  Τ Η Σ  A E G E A N

Εορτασμός	Εθνικής	Ημέρας	Γιβραλτάρ

Πιστοποίηση της Aegean ως Προς 
Τέσσερα Πρότυπα από την LRQA 
Μετά	από	αρκετούς	μήνες	στενής	συνεργασίας	με	 το	Lloyd’s	Register,	 η	Aegean	Shipping	

Management	SA	πιστοποιήθηκε	από	 την	 Lloyd	Register	Quality	Assurance	 (LRQA)	 έναντι	

τεσσάρων	Διεθνών	Προτύπων	Συστημάτων	Διαχείρισης.	

Κατά	τη	διάρκεια	μιας	τελετής	που	πραγματοποιήθηκε	στις	18	Σεπτεμβρίου,	στις	εγκαταστά-

σεις	της	Aegean,	ο	κ.	Γιώργος	Μελισσανίδης	έλαβε	τις	πιστοποιήσεις	κατά	ISO	9001:2008	

για	τη	Διαχείριση	Ποιότητας,	 ISO14001:	2004	για	την	Περιβαλλοντική	Διαχείριση,	OHSAS	

18001:2007	για	την	Υγεία	&	Ασφάλεια	στην	Εργασία	και	ISO50001:	2011	για	τη	Διαχείριση	

της	Ενέργειας,	αποδεικνύοντας	τη	δέσμευση	της	εταιρείας	για	βέλτιστες	πρακτικές	σχετικά	με	

την	ποιότητα,	την	πρόληψη	της	ρύπανσης,	την	υγεία	και	ασφάλεια	στο	εργασιακό	περιβάλλον	

και	την	εξοικονόμηση	ενέργειας.

"H	πιστοποίηση	της	Aegean	Shipping	Management	S.A.	ως	προς	τέσσερα	πρότυπα	αναδεικνύ-

ει	την	εμπιστοσύνη	της	εταιρείας	στα	Συστήματα	Διαχείρισης	καθώς	και	την	ισχυρή	βούληση	

της	διοίκησης	για	συνεχή	βελτίωση",	δήλωσε	ο	κ.	Γιάννης	Καλαφάτης,	Διευθυντής	LRQA	για	

την	Ανατολική	Μεσόγειο	και	Μαύρη	Θάλασσα	(EMBS).

Ο	κ.	Γιώργος	Μελισσανίδης,	Πρόεδρος	της	Aegean	Shipping	Management,	δήλωσε	κατά	την	

τελετή	παράδοσης:	"Είμαστε	πολύ	υπερήφανοι	για	το	επίτευγμά	μας,	και	για	την	αφοσίωση	των	

ανθρώπων	μας,	η	οποία	είχε	ως	αποτέλεσμα,	την	πιστοποίηση	της	εταιρίας	μας	με	τα	πρότυπα:	

ISO	9001,	ISO	14001,	OHSAS	18001	&	ISO	50001	από	την	LRQA.	Με	την	πιστοποίηση	της	

ISO	50001,	η	Aegean	Shipping	Management	ανήκει	πλέον	στην	ελίτ	ομάδα	των	εταιριών,	που	

έχουν	πιστοποιηθεί	με	το	εν	λόγω	πρότυπο.	Καθημερινά	προσπαθούμε	να	ερχόμαστε	όλο	και	

πιο	 κοντά	στην	 επίτευξη	 των	στόχων	μας,	 να	 επιτυγχάνουμε	μεγαλύτερη	 ικανοποίηση	 των	

πελατών	μας,	 να	 γινόμαστε	πιο	αυστηροί	στην	προστασία	 του	περιβάλλοντος,	στοχεύοντας	

στην	καλύτερη	εξυπηρέτηση	των	συνεργατών	μας,	συμβάλλοντας	παράλληλα	στην	μεγαλύτερη	

εξοικονόμηση	ενέργειας	αλλά	και	στον	έλεγχο	εκπομπής	ρύπων.	Κατευθυντήριος	δύναμή	μας,	

η	βελτιστοποίηση	των	εργασιών	μας,	τόσο	στην	ξηρά	όσο	και	στη	θάλασσα."

"Από	την	ίδρυσή	της	το	1996,	η	Aegean	Shipping	Management	SA	έχει	καταφέρει	να	χαράξει	

μια	δυναμική	πορεία	στον	χώρο	της	ναυτιλίας,	και	να	γίνεται	 ιδιαίτερα	ανταγωνιστική	στην	

διεθνή	αγορά	πετρελαίου",	δήλωσε	ο	κ.	Μελισσανίδης.
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Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με την 
Εθνική Ομάδα τα Παιδιά Συναδέλφου 

Από	επιτυχία	σε	 επιτυχία	οδηγείται	 η	 κολυμβητική	ομάδα	

"Δελφίνια	Περιστερίου"	της	οποίας	νέος	πρόεδρος	αναδεί-

χθηκε	ο	υπάλληλος	της	Aegean	κ.	Χρήστος	Βασιλόπουλος,	

μετά	τις	εκλογές	του	συλλόγου	την	02/07/2013.	Η	ομάδα	

κατέλαβε	την	1η	θέση	στο	Πανελλήνιο	Πρωτάθλημα	Τεχνι-

κής	Κολύμβησης	κατακτώντας	έτσι	τον	τέταρτο	τίτλο	στην	

ιστορία	 της.	Η	 εξαιρετική	 και	 υψηλού	ποιοτικά	 επιπέδου	

προετοιμασία	που	γίνεται	σε	όλα	τα	τμήματα	του	συλλόγου	είχε	σαν	αποτέλεσμα	να	κληθούν	

έξι	(6)	αθλητές	του	στην	Εθνική	ομάδα,	μεταξύ	των	οποίων	και	τα	δύο	παιδιά	του	κ.	Βασιλό-

πουλου,	ο	Αργύρης	και	η	Σίλια,	24	και	18	ετών	αντίστοιχα,	εκπροσωπώντας	την	χώρα	μας	στο	

Παγκόσμιο	Πρωτάθλημα	Τεχνικής	Κολύμβησης	στο	Καζάν	της	Ρωσίας.	

Σίλια,	Αργύρης	και	Χρήστος	Βασιλόπουλος

Νέο Προσωπικό 
στην Aegean
Οι	υπάλληλοι	που	ακολουθούν	προστέ-
θηκαν	στο	δυναμικό	της	Aegean

AEGEAN BUNKERING SERVICES  
Δήμητρα Πέρσα Κολαζά 
Παρασκευή Βενιζέλου 
Γεώργιος Μουτουσίδης

HELLENIC ENVIRONMENTAL CENTER  
Κατερίνα Μάλλιου

Η Νότια Αφρική είναι μια από τις 15 
κορυφαίες ναυτιλιακές χώρες στον 
κόσμο ως προς τη χωρητικότητα των 
πλοίων που ταξιδεύουν από και προς 
τα λιμάνια της.
Το λιμάνι Port Elizabeth βρίσκεται 
εντός του κόλπου Nelson Mandela 
Bay και είναι το πέμπτο μεγαλύτερο 
στη Νότια Αφρική. Παίζει σημαντικό 
ρόλο στην μεταφορά καθαρού φορ-
τίου, εξαρτημάτων αυτοκινήτων και 
οχημάτων. Το μαγευτικό λιμάνι της 
Ngqura, το πρωταρχικό σημείο μετα-
φόρτωσης της Νότιας Αφρικής, βρί-
σκεται σε απόσταση 20 χιλιομέτρων.
Η περιοχή του λιμανιού Port Elizabeth 
είναι πάνω από 180 ετών. Μετά την 
άφιξη των Βρετανών εποίκων το 1820 
το λιμάνι έγινε εξαιρετικά πολυσύχνα-
στο. Το μοχέρ, το μαλλί και τα φτερά 
στρουθοκαμήλου αποτελούσαν τα πιο 
συχνά φορτία που αποστέλλονταν 
από το λιμάνι. Σύμφωνα με το Υπουρ-

γείο Μεταφορών το 80% του εμπορί-
ου της χώρας πραγματοποιείται από 
τη θάλασσα και έχει ως εκ τούτου 
καταστεί αναγκαίο να δοθεί προτεραι-
ότητα στην ναυτιλιακή βιομηχανία.
Οι αρχές του Eastern Cape, δηλαδή 
το νοτιοαφρικανικό Λιμεναρχείο, το 
Transnet, η επαρχία Eastern Cape, η 
Samsa, το λιμάνι Coega και ο δήμος 
Nelson Mandela διοργάνωσαν το πρώ-
το συνέδριο Eastern Cape Ports and 
Maritime Conference, η οποία έλαβε 
χώρα στο Port Elizabeth, στις 29 - 31 
Μαϊου 2013, με επικεφαλής επιφανείς 
φορείς, όπως Economic Development 
of the Province of Eastern Cape, East-
ern Cape Development Corporation, 
South African Maritime Safety Author-
ity (Samsa), Transnet (National Ports 
Authority), Coega Port Development 
Corporation, και Municipality of 
Nelson Mandela Bay. Στόχος του συνε-
δρίου ήταν να παρουσιαστούν οι τερά-

στιες δυνατότητες της Νοτίου Αφρικής 
στον τομέα των θαλάσσιων μεταφο-
ρών σε Νοτιοαφρικανούς, Αφρικανούς 
και τον υπόλοιπο κόσμο.
Ο Nelson Mandela Bay είναι ένας φυσι-
κός κόλπος που βρίσκεται κοντά στην 
ναυτική διαδρομή γύρω από το Κέρας 
της Αφρικής και ως εκ τούτου προ-
σφέρει μια εναλλακτική λύση από τη 
διώρυγα του Σουέζ. Ο κόλπος Nelson 
Mandela Bay είναι έτοιμος να προσφέ-
ρει ένα μεγάλο φάσμα υπηρεσιών στη 
ναυτιλιακή κοινότητα σύντομα.
Η Aegean τιμήθηκε με πρόσκληση 
από τις τοπικές αρχές και συμμετείχε 
σε αυτό το πρώτο εποικοδομητικό και 
επιτυχημένο τριήμερο συνέδριο, το 
οποίο μέσα από συζητήσεις και πα-
ρουσιάσεις άνοιξε το δρόμο για ένα 
λαμπρό μέλλον για τον κόλπο Nelson 
Mandela Bay.
Η Aegean θα ήθελε να ευχαριστήσει 
τις τοπικές αρχές για την πρόσκληση.

Συνέδριο Eastern Cape Ports and Maritime Conference 

Captain	Nigel	Campbell	(South	African	Maritime	Safety	
Authority),	J.J	Metey	(Aegean	Marine	Petroleum)	και	
Κώστας	Αργυρός	από	το	Port	Elizabeth

Στιγμιότυπο	από	το	επίσημο	δείπνο	GalaΣύνεδροι	που	παρακολουθούν	τις	διαλέξεις
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Εκπαίδευση του 
Προσωπικού  
των Πρατηρίων 
της Aegean
Η	Aegean,	στα	πλαίσια	του	προγράμμα-

τος	συνεχούς	εκπαίδευσης	και	ανάπτυ-

ξης	των	ικανοτήτων	του	προσωπικού	

της,	διοργάνωσε	διήμερο	εκπαιδευτικό	

σεμινάριο	το	οποίο	πραγματοποιήθη-

κε	την	11	και	12	Σεπτεμβρίου	στην	

αίθουσα	εκπαιδεύσεων/παρουσιάσεων	

του	κεντρικού	της	κτιρίου	στον	Πειραιά.

Το	θέμα	του	σεμιναρίου	ήταν	

«Ασφάλεια	Εργασίας	στα	Πρατήρια	

Καυσίμων	και	Τεχνική	Πωλήσεων»	

και	το	παρακολούθησαν	συνολικά	35	

υπάλληλοι	που	εργάζονται	σε	ιδιο-

λειτουργούμενα	πρατήρια	της	Aegean	

στον	νομό	Αττικής.	Στους	υπαλλήλους	

που	εκπαιδεύτηκαν	κατά	την	διάρκεια	

του	σεμιναρίου,	χορηγήθηκε	πιστοποι-

ητικό	παρακολούθησης.	

Στην	εναρκτήρια	ομιλία	του,	ο	ανα-

πληρωτής	Διευθύνων	Σύμβουλος	της	

ΑΙΓΑΙΟΝ	ΟΙΛ,	κ.	Αντώνης	Παπαδάκης,	

προέβη	σε	μια	γενική	ενημέρωση	για	την	

εταιρεία	και	την	πορεία	της	αγοράς	του	

retail,	επισημαίνοντας	ότι	με	το	συγκε-

κριμένο	σεμινάριο	ξεκίνησε	ένας	νέος	

εκπαιδευτικός	κύκλος	που,	πέραν	των	

θεμάτων	ασφαλείας	τα	οποία	πάντοτε	

είναι	η	πρώτη	εταιρική	προτεραιότητα,	η	

Aegean	εστιάζει	και	σε	θέματα	ποιοτικό-

τερης	εξυπηρέτησης	των	πελατών	των	

πρατηρίων	της	εταιρείας.

Στελέχη	της	ΑΙΓΑΙΟΝ	ΟΙΛ	Α.Ε.	και	εκπαιδευόμενοι	
υπάλληλοι	των	ιδιολειτουργουμένων	πρατηρίων	 
στο	κεντρικό	κτίριο	της	Aegean.

Τ Α  Ν Ε Α  Τ Η Σ  A E G E A N

Στιγμιότυπο	από	το	σεμινάριο

Ενδοεταιρικά Επιμορφωτικά 
Σεμινάρια
Στις	24-26	Ιουλίου	η	Alpha	Marine	Consulting	ltd,	διεξήγε	τα	παρακάτω	ενδοεταιρικά	επιμορ-

φωτικά	σεμινάρια	για	λογαριασμό	της	Aegean	Bunkering	Services	Inc.:

•  Αξιολόγηση κινδύνων και ανάλυση διερεύνησης συμβάντων	Οι	εκπαιδευόμενοι	ενημε-

ρώθηκαν	για	τις	απαιτήσεις	των	κωδίκων	ISM	/	ISPS	και	TMSA	που	σχετίζονται	με	τεχνικές	

αναγνώρισης	κινδύνου,	τεχνικά	συστήματα,	αρχές	διαχείρισης	και	αξιολόγησης	κινδύνων	

και	μεταβολών	και	τα	αναγκαία	μέτρα	για	τη	διενέργεια	της	αξιολόγησης.	

•  Διαδικασία επιθεώρησης και υπεύθυνος ασφαλείας πλοίου	Σε	αυτό	το	στάδιο	το	σεμινά-

ριο	παρείχε	στους	εκπαιδευόμενους	μέσα	με	τα	οποία	μπορούν	να	προετοιμαστούν	αποτε-

λεσματικά	για	την	εξέταση	των	επιθεωρήσεων	ώστε	να	επιδείξουν	μια	ισχυρή	δέσμευση	για	

την	ασφάλεια	και	την	περιβαλλοντική	αριστεία.	

•  Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας (MLC 2006)	Η	τελευταία	ενότητα	κάλυψε	το	υπόβαθρο	και	το	

πεδίο	εφαρμογής	της	Σύμβασης	Ναυτικής	Εργασίας,	τις	ελάχιστες	απαιτήσεις	για	τους	ναυ-

τικούς	να	εργαστούν	σε	ένα	πλοίο,	όπως	συνθήκες	απασχόλησης,	στέγαση,	εγκαταστάσεις,	

υγεία,	 ιατρική	περίθαλψη,	πρόνοια,	κοινωνική	ασφάλιση,	καθώς	και	την	επεξεργασία	των	

καταγγελιών,	τη	συμμόρφωση	και	την	επιβολή	ποινών.

Συμμετείχαν	οι	Κωνσταντίνος	Μπεσιρόπουλος	 (Master),	Λάμπρος	Τσάτσος	 (C/E),	Νικόλαος	

Ιερονυμάκης	 (Master),	Δημήτριος	Παπουτσόγλου	 (Master),	 Γεώργιος	Κοκοτσάκης	 (Master),	

Κωνσταντίνος	Βελετάκος	(Master),	Αθανάσιος	Κρεουζής	(C/Off),	Νικόλαος	Σπυρίδης	(Master),	

Άγγελος	Κωστόπουλος	 (Master),	 Σταύρος	Λεκοδημήτρης	 (Master,	Office	Representative),	

Ιωάννης	Μόσχος	(3/Off),	Γεώργιος	Τσανάκης	(Master),	Νικόλαος	Παπαδάκης	(C/E),	Θεοδώ-

σιος	Παπαδόπουλος	(Master),	Kamil	Saouach	(Master),	Κωνσταντίνος	Στουρνάρας	(Master),	

Δημήτριος	Καραμπουλής	(Office	Representative),	και	Μαρίνα	Ρίτσου	(Office	Representative).

Συνδεθείτε
Οι	πελάτες	και	οι	συνεργάτες	μπορούν	να	
συνδεθούν	για	να	μάθουν	περισσότερα:	
www.aegeanoil.com
Οι	πελάτες	και	οι	συνεργάτες	της	Aegean	
Marine	Petroleum	μπορούν	να	συνδε-
θούν	στο	www.ampni.com
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Το	εργαστήριο	ποιοτικού	ελέγχου	της	Aegean	στον	Ασπρόπυργο

Η προσπάθεια της συνεχούς εξέλιξης 
του εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου 
της Aegean στον Ασπρόπυργο, τόσο 
από πλευράς επενδύσεων σε τελευταί-
ας τεχνολογίας αναλυτικές συσκευές, 
όσο και εκπαίδευσης του υπάρχοντος 
προσωπικού απέφερε καρπούς. 
Με στόχο την εξωστρέφεια, υπεγράφει 
σύμβαση συνεργασίας με την FOBAS 
για την διενέργεια αναλύσεων καυσί-
μων ναυτιλίας της Hellenic Lloyd's SA. 

Οι αναλύσεις αυτές θα πραγματοποι-
ούνται σύμφωνα με το ISO 17025, που 
αποτελεί πρότυπο διαπίστευσης εργα-
στηρίων, δοκιμών και διακριβώσεων. 
Αυτό επιβεβαιώνει για μια φορά 
ακόμη την υψηλή ποιότητα των ανα-
λύσεων που διενεργεί το εργαστήριο, 
η οποία επιβραβεύεται από την εμπι-
στοσύνη των πελατών της. 
Η απόκτηση του πιστοποιητικού δια-
πίστευσης ISO 17025, στα πεδία δοκι-

μών που εφαρμόζεται δίνει στις χημι-
κές μετρήσεις επίπεδο εμπιστοσύνης 
3Γ (95%), το οποίο είναι σε θέση να 
καλύψει και τους πιο απαιτητικούς 
τελικούς χρήστες της μέτρησης.
Αυτή η αξιοπιστία των μετρήσεων, 
σε συνδυασμό με την οργάνωση και 
την δομή του εργαστηρίου είναι που 
το τοποθετεί μεταξύ των κορυφαίων 
εργαστηρίων στις αναλύσεις πετρε-
λαιοειδών.

Συνεργασία Aegean με Lloyd's για την Ανάλυση Δειγμάτων 
TOY	ΔΗΜΗΤΡΗ	ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟY	|	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟY	ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ	ΕΛΕΓΧΟΥ
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Τ Α  Ν Ε Α  Τ Η Σ  A E G E A N

Η Aegean Μέρος του Στρατηγικού Σχεδιασμού και 
Ανάπτυξης της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας του Τρινιντάντ
TOY	ΧΡΗΣΤΟY	ΛΕΙΒΑΔΑ	|	ΔΙΕΥΘΥΝΟΝTA	ΣΥΜΒΟΥΛΟY	ΤΗΣ	AEGEAN	BUNKERING	TRINIDAD

Με	 την	 συμμετοχή	 της	 Aegean	 πραγματο-

ποιήθηκε,	 στις	 29	 Αυγούστου	 2013	 στο	

ξενοδοχείο	 Courtyard	Marriott	 του	 Πορτ-

οφ-Σπέιν,	 η	Διάσκεψη	 για	 τον	 «Στρατηγικό	

Σχεδιασμό	 και	 Ανάπτυξη	 της	 Ναυτιλιακής	

Βιομηχανίας	του	Τρινιντάντ	2013-2018».	

Η	 εκδήλωση	 υπό	 την	 αιγίδα	 ενός	 αριθμού	

Υπουργείων	και	οργανισμών	(σ.σ.	Υπουργείο	

Ενέργειας,	 Υπουργείο	 Εμπορίου-Βιομηχα-

νίας-Επενδύσεων,	Υπουργείο	Ναυτιλιακών	

Υποθέσεων	κ.α.)	αποτελεί	το	σημαντικότερο	

φόρουμ	 των	 τελευταίων	 ετών	 και	 είναι	 επί	

της	 ουσίας	 η	 πρώτη	 οργανωμένη	 προσπά-

θεια	να	παρουσιαστεί	ένα	στρατηγικό	πλάνο	

ανάπτυξης	της	εμπορικής	ναυτιλιακής	βιομη-

χανίας	του	τόπου.

Η	Εμπορική	Ναυτιλία,	όπως	και	οι	δραστηρι-

ότητες	 γύρω	από	αυτή,	 αποτελεί	σημαντικό	

συστατικό	 της	 οικονομικής	 ταυτότητας	 της	

χώρας	και	αναμένεται	να	διαδραματίσει	έναν	

ακόμα	πιο	σπουδαίο	ρόλο	στην	πορεία	 του	

Τρινιντάντ	προς	τα	εμπρός.

Η	Aegean	είχε	ενεργή	συμμετοχή	στην	συζή-

τηση.	Όπως	άλλωστε	έχει	επισημανθεί	τόσο	

στα	 υπεύθυνα	υπουργεία	 όσο	 και	 σε	 τοπι-

κούς	συνεργάτες,	είναι	γεγονός	αναμφισβή-

τητο	 ότι	 παρά	 την	 πρόοδο	 των	 τελευταίων	

ετών	θα	πρέπει	άμεσα	να	βελτιωθούν	και	να	

αναπτυχθούν	υπηρεσίες	που	προσφέρονται	

σε	 τομείς	 όπως	ο	 ναυπηγοεπισκευαστικός,	

οι	 διάφορες	 παραναυτιλιακές	 υπηρεσίες,	 η	

εκπαίδευση	στελεχών	κ.ο.κ.	Σε	αντίθετη	πε-

ρίπτωση,	είναι	ορατός	ο	κίνδυνος	το	φυσικό	

πλεονέκτημα	του	Τρινιντάντ	να	χαθεί	.

Το	φυσικό	 και	 συγκριτικό	 πλεονέκτημα	 σε	

σχέση	με	τις	υπόλοιπες	κοντινές	νησιωτικές	

χώρες,	δεν	είναι	άλλο	από	την	ίδια	την	γεω-

γραφική	 του	θέση	 και	 τα	2	 κύρια	 εμπορικά	

του	λιμάνια:	Πόρτ-οφ-Σπέιν	και	Πόιντ	Λίζας.	

«Προϊόντα»	δηλαδή,	 που	 η	Κυβέρνηση	 και	

οι	 εντόπιες	 και	 διεθνείς	 εταιρείες	που	δρα-

στηριοποιούνται	τοπικά	επιβάλλεται	να	εκμε-

ταλλευτούν	και	να	οδηγήσουν	στο	μέλλον	την	

οικονομία	του	Τρινιντάντ.

Η	επέκταση	του	καναλιού	του	Παναμά	αναμ-

φισβήτητα	 θα	 προσελκύσει	 περισσότερες	

επιχειρηματικές	ευκαιρίες	και	η	σημαντικότη-

τα	τους	δεν	πρέπει	να	υποτιμηθεί.	Οι	ναυπη-

γήσεις	και	επισκευές	πλοίων,	οι	πετρελεύσεις	

και	 άλλες	 υποστηρικτικές	 υπηρεσίες	 όπως	

οι	πρακτορεύσεις	πλοίων	και	οι	προμήθειες	

ανταλλακτικών	και	 τροφίμων	είναι	 μόνο	κά-

ποιες	από	αυτές.

Η	Aegean	συμφώνησε	στα	κύρια	προβλήματα	

όπως	αυτά	 τέθηκαν	προς	συζήτηση.	 Ειδική	

μνεία	έγινε	στην	γραφειοκρατία,	τις	δυσκολί-

ες	νομικού	χαρακτήρα	που	οι	ξένοι	επενδυτές	

αντιμετωπίζουν,	 η	 έλλειψη	 καταρτισμένων	

στελεχών	και	η	εργασιακή	κουλτούρα.

Η	 στρατηγική	 ανάπτυξης	 της	 Ναυτιλιακής	

Βιομηχανίας	του	Τρινιντάντ	δεν	είναι	μια	στα-

τική	διαδικασία.	Αντίθετα,	είναι	μια	διαδικα-

σία	που	προϋποθέτει	συμμετοχή,	προτάσεις	

και	 δράσεις	 από	 τις	 ιδιωτικές	 εταιρείες	 του	

χώρου	αλλά	και	τους	κρατικούς	φορείς	και	η	

Aegean	κατέστησε	σαφές	πως	θα	συνδράμει	

σε	αυτή	την	προσπάθεια.

Η	 κυβέρνηση	από	 την	πλευρά	 της	φαίνεται	

αποφασισμένη	 να	 επιτύχει	 τους	 σκοπούς	

της,	να	ολοκληρώσει	το	όραμα	της	και	να	μην	

αφήσει	ανεκμετάλλευτη	την	ευκαιρία	που	της	

έχει	δοθεί.	

Η Νέα Εφαρμογή της Aegean 
Η Aegean εγκαινιάζει μια νέα εφαρμογή που αποτελεί το ιδανικό βοήθημα 
για τις επιχειρήσεις, παρέχοντάς τους εύκολη πρόσβαση σε ενδεικτικές τιμές 
bunkering σε όλους τους λιμένες όπου η Aegean δραστηριοποιείται ως φυσικός 
προμηθευτής, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας οποιουδήποτε γραφείου πω-
λήσεων της Aegean ανά τον κόσμο.
Η εφαρμογή είναι σχεδιασμένη για iPhone, iPad και iPod Touch και έχει βελτι-
στοποιηθεί για το iPhone 5.
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Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η

Παρακαλούμε	ενημερώστε	μας	για	το	πρό-
γραμμα	Επιστροφή.
Το πρόγραμμα Επιστροφή είναι το πρό-
γραμμα εμπιστοσύνης της Eurobank για 
όλους τους κατόχους πιστωτικών και 
χρεωστικών καρτών, σχεδιασμένο για 
να προσφέρει προστιθέμενη αξία σε κα-
ταναλωτές και εμπόρους. Σήμερα πάνω 
από 5.000 εμπορικά σημεία καλύπτουν 
μια τεράστια ποικιλία εμπόρων λιανικής 
πώλησης για τις ανάγκες όλων των κατα-
ναλωτών. Οι έμποροι μπορούν να εγγρα-
φούν στο πρόγραμμα, προσφέροντας ένα 
ποσοστό (%) για κάθε συναλλαγή που 
πραγματοποιείται με κάρτα Eurobank. 
Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ 
των παραπάνω εμπόρων για τις αγορές 
τους, όπου μπορούν να κερδίσουν μαζεύ-
οντας πραγματικά Ευρώ για κάθε συναλ-
λαγή που πραγματοποιούν με τις κάρτες 
τους (με βάση το ποσοστό του εμπόρου) 
και να τα εξαργυρώσουν στην επόμενη 
συναλλαγή τους σε οποιονδήποτε από 
τους εμπόρους που ανήκουν στο δίκτυο.

Τί	κάνει	αυτό	το	πρόγραμμα	διαφορετικό	
από	τα	άλλα	παρόμοια	προγράμματα;
Με βάση τα χαρακτηριστικά του προγράμ-
ματος και την έρευνα αγοράς, οι κύριοι πα-
ράγοντες διαφοροποίησης είναι οι εξής:
•  Οι καταναλωτές μαζεύουν πραγματικά 

Ευρώ κάθε φορά που χρησιμοποιούν 
την κάρτα τους.

•  Δεν υπάρχουν όρια και περιορισμοί για 
την εξαργύρωση των Ευρώ. Οι πελάτες 
μπορούν να επιλέξουν να πληρώνουν 
λιγότερο ή και τίποτα εξαργυρώνοντας 

τα Ευρώ τους στο σημείο πώλησης.
•  Το πρόγραμμα είναι πελατοκεντρικό 

και ισχύει για πιστωτικές και χρεωστι-
κές κάρτες Eurobank. Ο πελάτης μπορεί 
να μαζέψει Ευρώ με μία κάρτα και να τα 
εξαργυρώσει με  άλλη. 

Πώς	ήταν	η	ανταπόκριση	στην	αγορά;
Η αγορά αντέδρασε πολύ καλά, ιδίως 
μετά το 2010, όταν ξεκίνησε εκ νέου το 
πρόγραμμα και δώσαμε έμφαση στην ενί-
σχυση του δικτύου χονδρικών πωλήσεων 
με την εισαγωγή νέων εταιρειών και της 
ενημέρωσης των πελατών μας. Τώρα μας 
πλησιάζουν οι έμποροι για να ενταχθούν 
στο πρόγραμμα και όχι το αντίστροφο, 
ενώ οι κάτοχοι καρτών μάς μεταφέρουν 
τις προτάσεις τους για εμπόρους που θα 
ήθελαν να συμμετέχουν. Βλέπουμε από 
τους συνεργάτες μας που συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα ότι αν και ο συνολικός 

όγκος των πωλήσεών τους είναι υπό πίε-
ση, η εισερχόμενη κίνηση από κατόχους 
καρτών της Eurobank αυξάνεται.

Πώς	μπορούν	εταιρείες,	όπως	η	Aegean,	
να	 δημιουργήσουν	 αμιγώς	 προσοδοφό-
ρες	σχέσεις	με	την	Eurobank	με	το	πρό-
γραμμα	Επιστροφή;
Η Eurobank έχει μια μεγάλη πελατειακή 
βάση ενεργών κατόχων καρτών, που ζη-
τούν παροχές όταν χρησιμοποιούν τις κάρ-
τες τους. Τα επικοινωνιακά μας μέσα είναι 
πολλαπλά και σύγχρονα. Εκτός από τις 
μηνιαίες καταστάσεις και τα ενημερωτικά 
δελτία, έχει δημιουργηθεί μια ειδική ιστο-
σελίδα και μια εφαρμογή για smartphones. 
Έτσι, υπάρχει on line επικοινωνία και αμε-
σότητα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για 
εκστρατείες προώθησης, αλλά και για 
συνεχιζόμενες προσφορές. Όλα αυτά τα 
εργαλεία έχουν σχεδιαστεί ώστε να καλύ-
ψουν τις ανάγκες των εταίρων μας αλλά 
και των πελατών. Συνεπώς, εταιρείες, όπως 
η Aegean, μπορούν να αξιοποιήσουν αυτά 
τα εργαλεία για να αυξήσουν την κίνηση 
στα πρατήρια τους, και να δημιουργήσουν 
ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες τους.

Πώς	 επωφελούνται	 οι	 καταναλωτές	 και	
πώς	 εξαργυρώνεται	 χρηματικά	η	συμμε-
τοχή	τους	στο	πρόγραμμα;
Οι καταναλωτές ωφελούνται γιατί κερ-
δίζουν χρήματα χρησιμοποιώντας τις 
κάρτες τους. Η συμπεριφορά των κατα-
ναλωτών αλλάζει και αναζητούν λόγους, 
για να επιλέξουν υπηρεσίες ή να αγορά-
σουν προϊόντα. 

Ο	Αντίγονος	Παπαδόπουλος,	από	το	Τμήμα	Καρτών	της	τράπεζας	Eurobank,	μιλάει	στο	Aegean	

News	για	το	πρόγραμμα	Επιστροφή,	από	το	οποίο	οι	οδηγοί	μπορούν	να	επωφεληθούν	στα	

πρατήρια	της	Aegean.

Εξοικονόμηση	Χρημάτων	
με	το	Πρόγραμμα	«Επιστροφή»

Αντίγονος	Παπαδόπουλος,	Eurobank
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Η διεθνής κοινότητα, αντιλαμβανό-
μενη τους κινδύνους που ενέχουν 
για το θαλάσσιο περιβάλλον οι 

ναυτιλιακές μεταφορές στη σύγχρονη 
εποχή, ήδη από τη δεκαετία του 1970 και 
μέσω του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργα-
νισμού (ΙΜΟ) κατέστρωσε την Διεθνή 
Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης 
από Πλοία (International Convention for 
the Prevention of Pollution from Ships), 
η οποία μαζί με το συμπληρωματικό 

H E C

Ευκαιρία	Αποτελεσματικότερης	
Προστασίας	των	Θαλασσών
Εν	Όψει	της	Αναθεώρησης	της	Ευρωπαϊκής	Νομοθεσίας
THΣ	ΜΑΡΙΑΣ	ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗ	|	LEGAL	COUNSEL	HEC

Οι	απορρίψεις	κάθε	είδους	αποβλήτων	που	παράγονται	κατά	τη	

λειτουργία	των	πλοίων	και	υπολειμμάτων	φορτίου	ενέχονται	για	

ποσοστό	20%	της	θαλάσσιας	ρύπανσης	ανά	την	υφήλιο.	Η	επέκταση	

και	βελτίωση	των	ευκολιών	υποδοχής,	αλλά	και	η	ενίσχυση	του	

νομοθετικού	πλαισίου	μπορούν	να	συμβάλλουν	σημαντικά	στη	

μείωση	της	περιβαλλοντικής	υποβάθμισης.
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Πρωτόκολλο του 1978 είναι γνωστή ως 
MARPOL 73/78, προκειμένου να δράσει 
προληπτικά για την αποτελεσματική προ-
στασία των θαλασσών ανά την υφήλιο. 

Σε πλήρη εναρμόνιση με τη Σύμβα-
ση MARPOL, εκπονήθηκε η Οδηγία 
2000/59/ΕΚ, το βασικό σήμερα εργα-
λείο της ευρωπαϊκής πολιτικής στη μάχη 
για τη διατήρηση του περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου στις θάλασσες. Τα κράτη-μέλη 
όφειλαν να την ενσωματώσουν μέχρι τα 
τέλη του 2002, ενώ στην Ελλάδα η Οδη-
γία υιοθετήθηκε με την Κοινή Υπουργική 
Απόφαση υπ’ αριθ. 3418/07/2002 με επο-
πτεύουσα Υπηρεσία την Γεν. Γραμματεία 
Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής. Εδώ και 
πάνω από δέκα χρόνια, τα προβλεπόμενα 
από την Οδηγία μέτρα έχουν συμβάλλει 
σημαντικά στον έλεγχο των επιβλαβών 
ρύπων, που χωρίς τους αυστηρούς ελέγ-
χους και το εισαχθέν με την Οδηγία σύ-
στημα τελών θα κατέληγαν πιθανότατα 
στην ανοιχτή θάλασσα. 

Ενισχύοντας την προστασία που προ-
έβλεπε η Σύμβαση MARPOL, η Οδηγία 
προέβλεπε τρεις άξονες για την επίτευξη 
των στόχων της, επαπειλουμένων μάλιστα 
σοβαρών κυρώσεων με τη μορφή υψηλών 
προστίμων σε περίπτωση πλημμελούς 
συμμόρφωσης των κρατών-μελών: 
α)  Σε κάθε κοινοτικό λιμένα ο εκάστοτε 

φορέας διαχείρισης οφείλει κατ’ αρχάς 
να εκπονεί και τηρεί συγκεκριμένο και 
ανανεούμενο Σχέδιο Διαχείρισης Απο-
βλήτων Πλοίων, ώστε να παρέχονται 
στους χρήστες κατάλληλες και επαρκείς 
ευκολίες υποδοχής χωρίς να καθυστε-
ρούν οι λοιπές εργασίες των πλοίων. 

β)  Καθιερώθηκε «ανταποδοτικό» σύστη-
μα τελών, ώστε να παρέχεται κίνητρο 
στους χρήστες να παραδίδουν τα από-
βλητά τους στον λιμένα κατάπλου. 
Έτσι επιβάλλονται μεν υποχρεωτικά 
προκαταβαλλόμενα τέλη, εφ’ όσον 
όμως το πλοίο παραδώσει κατάλοιπα, 
μέρος των τελών επιστρέφεται ή συμ-
ψηφίζεται με άλλες χρεώσεις. 

γ)  Τέλος, οργανώθηκε ένα δίκτυο παρα-
κολούθησης της πορείας των πλοίων 
και ανταλλαγής πληροφοριών τόσο 
μεταξύ των λιμένων όσο και μεταξύ 
πλοίου και λιμένων προσέγγισης. 
Η Οδηγία εφαρμόζεται στα κράτη – 

μέλη ανεξαρτήτως της εθνικότητας των 
πλοίων και μέχρι σήμερα η εφαρμογή της 
κρίνεται σχετικά επιτυχής, αφού πράγ-
ματι ο όγκος των παραδοθέντων κατα-
λοίπων σε λιμενικές ευκολίες υποδοχής 
κρατών-μελών έχει αυξηθεί, ενώ χάρη στις 
σύγχρονες και διαρκώς εξελισσόμενες με-
θόδους διαχείρισης αποβλήτων έχουν ελα-
χιστοποιηθεί οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι 
από την επεξεργασία των καταλοίπων. 

Εντούτοις, κατά την αξιολόγηση που 
ανέλαβαν οι Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής από κοινού με τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Ασφάλειας της Ναυσιπλο-
ΐας (EMSA), και παρ’ όλο που φαίνεται 
αυξημένη η ευαισθητοποίηση όλων των 
εμπλεκομένων στη ναυτιλία (ναυτιλια-
κών εταιρειών, ναυλωτών, πρακτόρων, δι-
αχειριστών κλπ.), υπάρχουν ακόμα πολλά 
περιθώρια βελτίωσης, ώστε να επιτευχθεί 
ένα σύστημα που θα διασφαλίζει ότι όλα 
τα πλοία που προσεγγίζουν κοινοτικούς 
λιμένες θα παραδίδουν τα απόβλητα λει-
τουργίας και τα κατάλοιπα φορτίου σε 
νόμιμες και κατάλληλες ευκολίες υπο-
δοχής. Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι τα 
κράτη-μέλη κατά τη διαδικασία ενσωμά-
τωσης της Οδηγίας υιοθετούν το καθένα 
δικές του ερμηνείες (ανάλογα με το βαθμό 
επιχειρησιακής ετοιμότητας και περιβαλ-
λοντικής συνείδησης). Βασική συνέπεια 
αυτής της «πολυγλωσσίας» είναι τελικά η 
ανομοιογένεια του νομοθετικού πλαισίου 
ανά την ΕΕ, αλλά και η εκτεταμένη διαφο-
ροποίηση στην υλικο-τεχνική υποδομή 
των λιμενικών ευκολιών υποδοχής που 
λειτουργούν στα διάφορα λιμάνια. Εξ άλ-
λου, παρατηρείται συχνά το φαινόμενο να 
ζητούνται διευκρινίσεις και καθοδήγηση 
όσον αφορά την ερμηνεία της Οδηγίας, 
ενώ πάγιο είναι το αίτημα για απλοποίη-

ση των προβλεπόμενων διαδικασιών και 
εναρμόνιση με τις αντίστοιχες οδηγίες 
του ΙΜΟ. Άλλη μια πρόταση αφορά την 
ανάπτυξη ενιαίου συστήματος μηχανο-
γράφησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η διαδικασία αναθεώρησης της Οδη-
γίας επικεντρώνεται στο εξής τρίπτυχο δι-
απιστώσεων, που χρήζουν αντιμετώπισης: 
1.  Ανεπάρκεια των υφιστάμενων ευκο-

λιών υποδοχής ή και υψηλό κόστος 
πρόσβασης σε αυτές. 

2.  Τα αντικίνητρα για την απόρριψη των 
αποβλήτων στην ανοιχτή θάλασσα δεν 
φαίνονται ιδιαίτερα ισχυρά, δεδομέ-
νου ότι στη συνείδηση των χρηστών 
η πιθανότητα διαπίστωσης των παρα-
βάσεων είναι χαμηλή, οι δε κυρώσεις 
στην περίπτωση αυτή δεν μοιάζουν 
αποτρεπτικές. 

3.  Εναρμόνιση της διοικητικής οργάνω-
σης και συντονισμός των διαφόρων 
συστημάτων ευκολιών υποδοχής των 
κρατών-μελών. 
Αν και οι διεργασίες αυτές τελούν υπό 

την αιγίδα της Επιτροπής Μεταφορών & 
Τουρισμού (και όχι της μάλλον αρμοδιό-
τερης Επιτροπής Περιβάλλοντος), η οποία 
ενδέχεται να είναι πιο επιρρεπής στην πί-
εση των συμφερόντων του μεταφορικού 
κλάδου για ελάφρυνση των υποχρεώσεων 
ή και των τελών ευκολιών υποδοχής, με 
αντίστοιχη υποβάθμιση των περιβαλλο-
ντικών προτεραιοτήτων, ελπίζουμε ότι το 
πανανθρώπινο αίτημα και πρόκριμα για 
εξοικονόμηση και διάσωση των περιβαλ-
λοντικών πόρων, επίτευξη αειφόρου ανά-
πτυξης και ενίσχυση των περί το περιβάλ-
λον υπηρεσιών θα αποτρέψει τις εκπτώσεις 
στα μέτρα προστασίας των θαλάσσιων αλ-
λά και παράκτιων οικοσυστημάτων.

Η Aegean, μέσω της Hellenic Environ-
mental Center ΑΕ, είναι πρωτοπόρος εδώ 
και 20 χρόνια (μεταξύ άλλων) στον τομέα 
της αποκομιδής και επεξεργασίας πετρε-
λαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων 
φορτίου που προκύπτουν κατά τη λει-
τουργία των πλοίων, συμμετέχει αδιαλεί-
πτως σε όλες τις σχετικές διεθνείς και 
κοινοτικές πρωτοβουλίες (Euroshore, 
IAPH, HELMEPA) και φυσικά παρακο-
λουθεί στενά και ενεργά τις ρηθείσες δι-
αδικασίες αναθεώρησης του νομοθετικού 
πλαισίου. 

Η Aegean, μέσω της HEC, 
είναι πρωτοπόρος εδώ και 
20 χρόνια στον τομέα της 

αποκομιδής και επεξεργασίας 
πετρε- λαιοειδών αποβλήτων 

και καταλοίπων φορτίου
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Σιγκαπούρη
Ναυτική	Εβδομάδα	Σιγκαπούρης	2013
Υπήρχε κάτι για τον καθένα κατά την έναρξη της Εβδομάδας Ναυ-

τιλίας της Σιγκαπούρης για το 2013, με την Υπουργό Επικρατείας 

Οικονομικών και Μεταφορών, κ. Josephine Teo, ως το τιμώμενο 

πρόσωπο. Αυτό το έτος, η εβδομάδα φιλοξένησε 25 εκδηλώσεις, 

μεταξύ των οποίων αρκετά προγράμματα για την τοπική κοινωνία, 

καθώς και συνέδρια, επαγγελματικές εκδηλώσεις και εκδηλώσεις 

δικτύωσης για τη ναυτιλιακή κοινότητα.

ANF	2013-2015
Η Σιγκαπούρη έχει αναλάβει την προεδρία του Aids to Navigation 

Fund (ANF) για την περίοδο 2013-2015. Το ANF ιδρύθηκε το 

2007 για να χρηματοδοτήσει την ανανέωση και τη συντήρηση 

των βοηθημάτων ναυσιπλοΐας στα Στενά της Μαλάκα και τη Σιγκα-

πούρη, και να εξασφαλίσει την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την 

προστασία του περιβάλλοντος στην περιοχή.

Επίσκεψη	Εμπειρογνώμονα	από	το	Πανεπιστήμιο	
της	Οξφόρδης
Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Πολ Τέιλορ, επι-

σκέφθηκε το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης την εβδομάδα 

25 Μαρτίου έως 2 Απριλίου 2013 υπό την αιγίδα του προγράμμα-

τος Maritime Technology Professorship (MTP), το οποίο στοχεύει 

στην ενίσχυση της έρευνας και της ανάπτυξης της θαλάσσια και 

παράκτιας έρευνας στη μηχανική στη Σιγκαπούρη.

Παγκόσμιο	Ναυτιλιακό	Πανεπιστήμιο
Τον περασμένο Μάρτιο, o οργανισμός θάλασσας και λιμένος της 

Σιγκαπούρης φιλοξένησε μια ομάδα από περισσότερους από 20 

διεθνείς αξιωματούχους, οι οποίοι κάνουν το μεταπτυχιακό τους 

στο πρόγραμμα ναυτιλιακής και λιμενικής διαχείρισης στο πλαίσιο 

του Παγκόσμιου Ναυτιλιακού Πανεπιστημίου. Το πρόγραμμα έχει 

σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε οι μαθητές, οι οποίοι προ-

έρχονταν από 14 διαφορετικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης 

της Αλγερίας, του Ιράκ, της Μαδαγασκάρης, της Μιανμάρ και της 

Τουρκίας, να έχουν τη δυνατότητα να μάθουν για τις λιμενικές 

εργασίες και διαχείριση στη Σιγκαπούρη. Το πρόγραμμα, επίσης, 

τους έδωσε την ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες για την ανάπτυξη 

της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Τα	Λιμάνια	Προσέγγισης	 
της	Aegean
Η	Aegean	διαστηριοποιείται	σε	πολλά	λιμάνια	ανά	τον	κόσμο,	παρέχοντας	

στους	πελάτες	της	προϊόντα	και	υπηρεσίες.	Το	Aegean	News	παρουσιάζει	

εξελίξεις	και	νέα	από	τα	λιμάνια	προσέγγισης	της	Aegean.	Το	αφιέρωμα	

συνεχίζεται	με	τη	Σιγκαπούρη.
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Θα	μπορούσατε	να	μας	δώσετε	μια	γενική	ει-
κόνα	του	λιμανιού	της	Σιγκαπούρης	σήμερα;
Η Σιγκαπούρη συνεχίζει να είναι ηγέτης 
στον κλάδο της ναυτιλίας. Το 2012, το 
λιμάνι της Σιγκαπούρης προσέλκυσε 
σκάφη συνολικής χωρητικότητας 2,25 δι-
σεκατομμυρίων τόνων, γεγονός το οποίο 
το καθιστά παγκόσμιο ηγέτη στην άφιξη 
σκαφών. Η διακίνηση εμπορευματοκιβω-
τίων ήταν σχεδόν 32 εκατομμύρια TEUs, 
μια αύξηση κατά σχεδόν 6% σε σύγκριση 
με το προηγούμενο έτος. Ως εκ τούτου 
βρισκόμαστε στη δεύτερη θέση, πίσω από 
τη Σαγκάη. Με την ιδιότητα της Σιγκα-
πούρης ως σημαντικός κόμβος εμπορίας 
πετρελαίου, ο τομέας του ανεφοδιασμού 
συνεχίζει να βλέπει υγιή βιώσιμη ανά-
πτυξη, με σχεδόν 43 εκατομμύρια τόνους 
καυσίμων. Επιπλέον, η ναυτιλιακή βιομη-
χανία συνεισφέρει το 7% του συνολικού 
ΑΕΠ της Σιγκαπούρης. Είναι αυτονόητο 
πως η ναυτιλιακή βιομηχανία θα συνεχί-
σει να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της 
οικονομίας της Σιγκαπούρης.

Πώς	προχωράει	το	πρόγραμμα	ανάπτυξης;
Η Σιγκαπούρη δεν επαναπαύεται στις 
δάφνες της και συνεχίζει την ανάπτυξη 
του λιμένα σε διάφορα τμήματα. Όπως 
ανακοινώθηκε πρόσφατα, στο δυτικό 
τμήμα του νησιού θα δημιουργηθεί ένα 
νέο λιμάνι hub. Αυτό το νέο λιμάνι εμπο-
ρευματοκιβωτίων υπόσχεται να είναι με-
γαλύτερο και πιο αποτελεσματικό από τα 
σημερινά τέσσερα τερματικά στη νότια 
ακτή του νησιού. Μια υπόγεια δεξαμενή 
πετρελαίου που θα μπορεί να αποθηκεύ-
σει περίπου 9 εκατομμύρια βαρέλια αρ-
γού και προϊόντων πετρελαίου πλησιάζει 
στην ολοκλήρωσή της.

Για τον κλάδο ανεφοδιασμού καυσίμων, 
το λιμεναρχείο (Maritime Port Authority, 

MPA) εξακολουθεί να είναι ένας παγκό-
σμιος ηγέτης στον καθορισμό των προτύ-
πων και για τα άλλα λιμάνια. Σύμφωνα με 
μία τελευταία πρωτοβουλία, ο νέος τερμα-
τικός σταθμός LNG είναι εξοπλισμένος με 
αγκυροβόλια για τον ανεφοδιασμό καυ-
σίμων LNG. Το λιμεναρχείο έχει εισάγει 
επίσης και ένα νέο πλαίσιο για διαδικασίες 
ανεφοδιασμού LNG. Όπως ανακοινώθη-
κε πρόσφατα σε ένα Bunkering φόρουμ, 
θα δημιουργηθεί εν καιρώ μετρητής ροής 
μάζας, μία υποχρεωτική μέθοδος μέτρησης 
της ποσότητας των καυσίμων πλοίων.

Η	Σιγκαπούρη	εξελίσσεται	ως	η	ισχυρότε-
ρη	οικονομία	στην	Νοτιοανατολική	Ασία.	Τί	
επίδραση	θα	έχει	αυτό	για	τη	ναυτιλία	και	
το	λιμάνι;
Ως μια ανοικτή οικονομία, η Σιγκαπούρη 
δεν είναι απρόσβλητη από την τρέχου-
σα επιβράδυνση στην ναυτιλιακή αγορά. 
Ωστόσο, με βάση την ως τώρα επιτυχία 
της και τη συνεχή ανάπτυξη, η Σιγκα-
πούρη είναι έτοιμη να επωφεληθεί από 
μια ενδεχόμενη ανάκαμψη του τομέα της 
ναυτιλίας. Εντωμεταξύ, η κυβέρνηση της 
Σιγκαπούρης χρηματοδοτεί την αναβάθ-
μιση των δεξιοτήτων των ατόμων που 
απασχολούνται στον τομέα της ναυτιλίας.

Η	Aegean	έχει	καθιερωθεί	στη	Σιγκαπού-
ρη	εδώ	και	αρκετό	καιρό.	Ποιά	η	θέση	της	
Aegean	στη	Σιγκαπούρη	σήμερα;

Μετά από επτά χρόνια στη Σιγκα-
πούρη, το όνομα Aegean Singapore είναι 
συνώνυμο με την ομαλή και αποτελεσμα-
τική λειτουργία των πλοίων. Στο σημερι-
νό δύσκολο περιβάλλον της ναυτιλίας, 
θα συνεχίσουμε να εξυπηρετούμε τους 
πελάτες μας με το ίδιο υψηλό επίπεδο 
εξυπηρέτησης που περιμένουν από εμάς. 
Συμμετέχουμε επίσης ενεργά σε διάφο-

ρες πρωτοβουλίες της τοπικής βιομη-
χανίας καυσίμων όπως η έκθεση SS600, 
η διαδικασία ανεφοδιασμού καυσίμων 
στη Σιγκαπούρη, καθώς επίσης και με τη 
συμμετοχή μας στη διοικούσα επιτροπή 
του διετούς συνεδρίου ανεφοδιασμού 
εδώ στη Σιγκαπούρη.

Καθώς	 η	 παγκόσμια	 οικονομία	 μετατο-
πίζεται	 προς	ανατολάς	και	συγκεκριμένα	
στην	Ασία,	ποιά	νομίζετε	πως	θα	είναι	η	
θέση	της	Σιγκαπούρης	μέσα	την	επόμενη	
δεκαετία;
Πολλές Δυτικές χώρες θεωρούν πως η 
Σιγκαπούρη είναι η πύλη προς την υπό-
λοιπη Ασία. Από την άλλη μεριά, οι Ασι-
ατικές χώρες θέλουν να κυριαρχήσουν 
επιτέλους στην παγκόσμια οικονομία και 
η Σιγκαπούρη σκοπεύει να πρωτοστατή-
σει σε αυτό το κύμα. Ακόμη και αν η δια-
δρομή της Αρκτικής τελικά πάρει κάποια 
κίνηση σκαφών από την παραδοσιακή 
διαδρομή, ο αντίκτυπος αναμένεται να 
είναι ελάχιστος, δεδομένου ότι η υποδο-
μή της διαδρομής της Αρκτικής δεν είναι 
καλά εδραιωμένη. 

Ο	Dennis	Ho,	Γενικός	Διευθυντής	της	Aegean	Bunkering	(Singapore)	Pte	Ltd,	παρέχει	μια	

επισκόπηση	του	λιμανιού	της	Σιγκαπούρης,	ένα	κομβικό	σημείο	για	την	Aegean	και	ένα	από	τα	

πιο	προηγμένα	λιμάνια	του	κόσμου.

Η	Aegean	στη	Σιγκαπούρη	

Dennis	Ho
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Η Ελλάδα Προχωρά στην Εξερεύνηση 
Υδρογονανθράκων 

Ο	Υπουργός	Περιβάλλοντος,	Ενέργειας	και	

Κλιματικής	 Αλλαγής,	 Γιάννης	Μανιάτης,	

ανακοίνωσε	ότι	 τουλάχιστον	 δύο	συμβά-

σεις	 για	 την	 εξερεύνηση	 υδρογονανθρά-

κων	θα	 κατατεθούν	στο	Κοινοβούλιο	 για	

επικύρωση	 στο	 προσεχές	 μέλλον.	 Μία	

για	 τον	 Πατραϊκό	 Κόλπο	 και	 μία	 για	 τα	

Ιωάννινα.	 Το	 Κοινοβούλιο	 θα	 πρέπει	 να	

διερευνήσει	και	να	επικυρώσει	τις	πρώτες	

κρατικές	συμβάσεις	με	ιδιωτικές	εταιρείες	

σχετικά	με	 την	ανάπτυξη	ορυκτών	πόρων	

στην	Ελλάδα.	Μετά	 την	υπογραφή	 των	συμβολαίων,	ο	αντίστοιχος	ανάδοχος	θα	πρέπει	 να	

πάρει	ανάθεση	από	το	κράτος	ώστε	να	προχωρήσει	στην	εξερεύνηση.	Το	υπουργείο	αισιοδοξεί	

ότι	θα	δούμε	εξελίξεις	εντός	του	2014.

Φυσικό Αέριο: 
Η Αγορά Σήμερα
Το	φυσικό	αέριο	είναι	ένας	σημα-

ντικός	πόρος	ενέργειας	στον	κόσμο,	

καθώς	οι	πηγές	φυσικού	αερίου	είναι	

διάσπαρτες	σε	όλη	την	υδρόγειο.	Ενώ	

τα	Ευρωπαϊκά	αποθεματικά	εξαντλού-

νται,	ο	στόχος	παραμένει	απλός:	Να	

μπορούν	να	προμηθεύονται	οι	Ευρω-

παίοι	καταναλωτές	οικονομικά	προσι-

τό	και	αξιόπιστο	φυσικό	αέριο.

Το	2013	η	Ευρωπαϊκή	Επιτροπή	

συνέταξε	μια	έκθεση	τονίζοντας	

τις	τελευταίες	τάσεις,	οι	οποίες	

περιλαμβάνουν	τις	συνεχιζόμενες	

διακυμάνσεις	των	διεθνών	τιμών	

του	φυσικού	αερίου,	τον	ασυνήθιστα	

κρύο	καιρό	που	οδήγησε	σε	αύξηση	

της	κατανάλωσης	φυσικού	αερίου,	τη	

μειωμένη	παραγωγή	από	Νορβηγία	

και	Βόρεια	Αφρική,	η	οποία	συμβάλ-

λει	στην	αύξηση	των	φυσικών	ροών	

από	Ρωσία,	και	το	ρόλο	των	κόμβων	

διαπραγμάτευσης	ως	μέσο	για	την	

ανταλλαγή	φυσικού	αερίου	στην	

ηπειρωτική	Ευρώπη.

Παρόλα	αυτά,	ανεξάρτητα	με	το	ποιες	

είναι	οι	τελευταίες	τάσεις,	είναι	κοινά	

αποδεκτό	ότι	η	δημιουργία	μιας	απο-

τελεσματικής	και	ικανής	εσωτερικής	

ευρωπαϊκής	αγοράς	είναι	η	καλύτερη	

προετοιμασία	για	το	μέλλον	και	από	

την	άποψη	της	εξασφάλισης	του	

εφοδιασμού	και	της	προστασίας	του	

πλανήτη	από	την	υπερθέρμανση.

Το Μεγαλύτερο Πλοίο στον Κόσμο 
Το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «Triple-E» της Maersk είναι το με-
γαλύτερο πλοίο στον κόσμο με μήκος 400 μέτρων, πλάτος 59 μέτρων και ύψος 
73 μέτρων. Κάνει τη διαδρομή Ασία-Ευρώπη, μεταφέροντας προϊόντα που κατα-
σκευάζονται στην Κίνα, τη Μαλαισία και την Κορέα, καθώς και εξαγωγές από τη 
Δύση. Το πλοίο δεν είναι μόνο μεγάλο, αλλά και οικονομικό ως προς την κατανά-
λωση καυσίμων. Έχει σχεδιαστεί για να ταξιδεύει με «super slow steaming» στους 
16 μόλις κόμβους, κάτι το οποίο εξοικονομεί στην εταιρεία περίπου €900.000 σε 
καύσιμα σε ένα τυπικό ταξίδι Σαγκάη-Ρότερνταμ. Το «Triple-E» της Maersk εκ-
πέμπει επίσης λιγότερους ρύπους, καθώς η αργή ταχύτητα μειώνει τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα. Επιπλέον, αντί για την καύση των αναμενόμενων 214 
τόνων την ημέρα, το πλοίο καίει 150 τόνους, γεγονός το οποίο οι υπεύθυνοι της 
Maersk λένε πως είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Κατά τα επόμενα 
δύο χρόνια, η εταιρεία θα επιβλέψει την κατασκευή 19 ακόμα παρόμοιων σκα-
φών, που θα αποτελέσουν την κατηγορία «Triple-E» η οποία θα είναι αφιερωμένη 
στη διαδρομή Ασία-Ευρώπη.
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Συνεχής Αύξηση του Παγκόσμιου 
Θαλάσσιου Εμπορίου 
Μεταξύ	του	2000	και	2008	το	παγκόσμιο	εμπόριο	αυξανόταν	κατά	μέσο	όρο	με	ρυθμό	12%	

ετησίως	λόγω	της	παγκοσμιοποίησης,	της	τεχνολογικής	προόδου	και	της	εμφάνισης	νέων,	ισχυ-

ρών	παικτών	στο	χώρο	του	εμπορίου.	Παρά	το	γεγονός	ότι	η	οικονομική	κρίση	επηρέασε	αυτή	

την	αυξανόμενη	τάση,	τα	επίπεδα	του	εμπορίου	βρίσκονται	και	πάλι	σε	ανοδική	τάση.	Ιστορικά	η	

ναυτιλία	αντιπροσωπεύει	το	75%	-	90%	του	συνολικού	όγκου	του	εμπορίου,	αποτελώντας	τον	

ακρογωνιαίο	λίθο	του	παγκόσμιου	εμπορίου	και	το	προτιμώμενο	μέσο	μεταφοράς.	Η	ανάπτυξη	του	

θαλάσσιου	εμπορίου	αναμένεται	να	συνεχιστεί	σταθερά	με	ετήσιο	ρυθμό	3-4%	μέχρι	το	2020.

Η	Κίνα	είναι	πλέον	ένας	σημαντικός	παράγοντας	ως	κέντρο	παραγωγής	και	έχει	προκαλέσει	

την	 αύξηση	 της	 κίνησης	 εμπορευματοκιβωτίων	ανάμεσα	στις	Ηνωμένες	Πολιτείες	 και	 την	

Ασία,	με	ένα	μεγάλο	μέρος	αυτής	της	κίνησης	να	διέρχεται	από	τη	διώρυγα	του	Παναμά.	Με	δε-

δομένη	αυτή	την	τεράστια	αύξηση	όγκου	της	παγκόσμιας	ναυτιλίας,	η	συμφόρηση	στη	διώρυγα	

του	Παναμά	είναι	μία	ισχυρή	πιθανότητα,	παρά	την	πρόσφατη	επέκτασή	του.	Πιθανές	λύσεις	θα	

μπορούσαν	να	είναι	ένα	δεύτερο	κανάλι,	το	οποίο	θα	εξυπηρετούσε	μέρος	της	ζήτησης	καθώς	

και	εναλλακτικές	εμπορικές	οδοί.

Κατά	συνέπεια,	ένα	αυξανόμενο	μερίδιο	του	εμπορίου	μεταξύ	της	Ασίας	και	της	Ανατολικής	

Ακτής	των	ΗΠΑ	έχει	μετατοπιστεί	σε	μεγαλύτερα	πλοία	που	κάνουν	μεγαλύτερα	ταξίδια	δυτικά	

από	την	Ασία,	μέσω	των	Στενών	της	Μάλακα	και	της	διώρυγας	του	Σουέζ.	Η	εμφάνιση	νέων	

εναλλακτικών,	αν	και	ενίοτε	επικίνδυνων,	δρομολογίων	θα	οδηγήσει	σε	αύξηση	του	εμπορίου	

μεταξύ	των	ΗΠΑ	και	της	Ασίας.	Οι	εξαγωγές	των	ΗΠΑ	στην	Ασία,	όπως	ο	άνθρακας,	το	υγρο-

ποιημένο	φυσικό	αέριο	και	το	αργό	πετρέλαιο	αναμένονται	επίσης	να	αυξηθούν.

Το Μεγαλύτερο ηφαίστειο Στη Γη Βρέθηκε 
στα Βάθη του Ειρηνικού Ωκεανού 

Τέσσερα χιλιόμετρα κάτω από την 
επιφάνεια του Ειρηνικού Ωκεανού 
κοιμόταν μέχρι πρόσφατα το μεγα-
λύτερο ηφαίστειο του κόσμου, ώσπου 
μια ομάδα επιστημόνων το ανακάλυ-
ψε. Το ηφαίστειο Tamu Massif, που 
βρίσκεται περίπου 1.000 χλμ. ανατο-
λικά της Ιαπωνίας, έχει το μέγεθος 

της πολιτείας του Νέου Μεξικού. Δεν είναι πολύ ψηλό, αλλά είναι εξαιρετικά ευρύ. 
Πρόκειται για ένα τεράστιο ηφαίστειο, καθώς υπερτερεί κατά περίπου 60 φορές 
του προηγούμενου κατόχου του ρεκόρ, το υπέργειο ηφαίστειο Mauna Loa, στη 
Χαβάη, και μπορεί να συγκριθεί με το Olympus Mons στον πλανήτη Άρη, το μεγα-
λύτερο γνωστό ηφαίστειο στο ηλιακό σύστημα.
Αυτό το υπέρ-ηφαίστειο σχηματίστηκε πριν από περίπου 145 εκ. χρόνια μεταξύ 
της Ιουρασικής και Κρητιδικής περιόδου και πήρε μερικά εκατομμύρια χρόνια για 
να λάβει το τελικό του σχήμα. Είναι μέρος του μεγαλύτερου υποβρύχιου σχημα-
τισμού Shatsky Rise και παρόλο που είναι ανενεργό εκατομμύρια χρόνια θα δώσει 
στους γεωφυσικούς πολύτιμες πληροφορίες για το πόσο μάγμα μπορεί να απο-
θηκευτεί στο φλοιό της γης και να υπερχειλίσει στην επιφάνεια του πλανήτη μας.

Μείωση των 
Εκπομπών Ρύπων 
στις Θαλάσσιες 
Μεταφορές 
Η	Ευρωπαϊκή	Επιτροπή	κάνει	τα	πρώτα	

βήματα	προς	τη	μείωση	των	εκπομπών	

αερίων	του	θερμοκηπίου	από	τη	ναυτι-

λία,	προτείνοντας	νομοθεσία,	η	οποία	θα	

περιλαμβάνει	τα	ακόλουθα	μέτρα:

Εστίαση στις εκπομπές από μεγάλα πλοία 

Ένα	πανευρωπαϊκό	νομικό	πλαίσιο	για	

τη	συλλογή	και	τη	δημοσίευση	των	ετή-

σιων	εξακριβωμένων	στοιχείων	για	τις	

εκπομπές	CO2	από	όλα	τα	πλοία	άνω	των	

5.000	τόνων	μικτού	φορτίου	θα	υποχρε-

ώνει	τους	πλοιοκτήτες	να	παρακολουθούν	

και	να	αναφέρουν	την	ποσότητα	CO2	που	

εκπέμπεται	από	τα	πλοία	τους	και	να	παρέ-

χουν	στοιχεία	ενεργειακής	απόδοσης.

Δημιουργία ενός παγκόσμιου συστήματος

Ο	στόχος	είναι	να	τεθούν	παγκόσμια	

πρότυπα	ενεργειακής	απόδοσης	για	τα	

υπάρχοντα	πλοία,	όπως	προτείνεται	από	

τις	Ηνωμένες	Πολιτείες	και	υποστηρίζε-

ται	από	άλλα	μέλη	του	Διεθνούς	Ναυτιλι-

ακού	Οργανισμού.

Ελαχιστοποίηση του διοικητικού φόρτου

Η	πρόταση	της	Επιτροπής	στοχεύει	στην	

ελαχιστοποίηση	του	διοικητικού	φόρ-

του	για	τις	επιχειρήσεις	και	βασίζεται	

στους	υπάρχοντες	κανόνες	σχετικά	με	τα	

έγγραφα	και	τον	εξοπλισμό	των	πλοίων.	

Οι	εταιρείες	θα	είναι	σε	θέση	να	επι-

λέξουν	την	προτιμώμενη	μεθοδολογία	

παρακολούθησης	τους.

Μείωση των εκπομπών ρύπων και του 

κόστος

Το	πανευρωπαϊκό	σύστημα	παρακολούθη-

σης	θα	μειώσει	τις	εκπομπές	CO2	έως	και	

2%,	σύμφωνα	με	την	εκτίμηση	της	Επιτρο-

πής.	Το	σύστημα	αυτό	θα	μειώσει	επίσης	

το	καθαρό	κόστος	για	τους	ιδιοκτήτες	και	

θα	βοηθήσει	στην	αξιολόγηση	των	επιδό-

σεων,	των	σχετικών	λειτουργικών	δαπα-

νών	και	της	πιθανής	αξίας	μεταπώλησης.



16 AEGEAN NEWS ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2013

Π Ρ Α Τ H Ρ Ι Α  Τ Ο Υ  Μ H Ν Α

Στους πρόποδες του Ολύμπου βρί-
σκεται το πρατήριο της κυρίας 
Γκασδόγκα. Μιλήσαμε με το σύ-

ζυγο και συνεργάτη της, τον κύριο Στο-
γιάννο.

Πόσο	 καιρό	 ασχολείστε	 με	 τα	 καύσιμα	
κύριε	Στογιάννο;	
Ασχολούμαι με τα καύσιμα από το 1976.

Πώς	προέκυψε	η	ενασχόληση	σας	με	την	
εμπορία	καυσίμων;
Με ενδιέφερε ο χώρος και θεώρησα ότι 
μπορώ να ζήσω από αυτό το αντικείμε-
νο. Αργότερα άρχισε να ασχολείται και 
η σύζυγός μου. 

Θέλετε	να	μας	πείτε	λίγα	λόγια	για	το	πρα-
τήριο	σας	που	διατηρείτε	με	τη	σύζυγό	σας;
Συνολικά έχουμε τρία πρατήρια στην πε-
ριοχή, σε απόσταση 30 χιλιομέτρων. Το 
πρατήριο το συγκεκριμένο που έχω με 
τη σύζυγό μου είναι, μπορείτε να πείτε, το 
κεντρικό και είναι πλήρως οργανωμένο. 
Απασχολούμε τρία άτομα προσωπικό.

Πώς	επιλέξατε	την	Aegean	ως	προμηθευ-
τή;	Πότε	ξεκίνησε	η	συνεργασία	σας;	
Η συνεργασία μας με την Aegean ξεκίνη-
σε πρώτα από το ένα πρατήριο το 2002 
και μετά κάναμε την αλλαγή και στα άλ-
λα δύο πρατήρια. Τώρα προμηθευόμαστε 
καύσιμα αποκλειστικά από την Aegean.

Ποια	είναι	η	εντύπωση	σας	από	την	συνερ-
γασία	σας	με	την	Aegean;	Είστε	ευχαριστη-
μένος;	Είχατε	ποτέ	κάποιο	παράπονο;	
Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τη συ-
νεργασία μου με την Aegean. Από την 
αρχή, δε υπάρχει κανένα παράπονο.

Γενικότερα	πώς	είναι	η	κατάσταση	σήμε-
ρα;	Πώς	είναι	η	δουλειά	σας	τώρα;
Η δουλειά, παρά την κρίση, δόξα τω 
Θεώ, είναι καλή. Σε σχέση με άλλα πρα-
τήρια στην περιοχή, τα δικά μας δουλεύ-
ουν καλύτερα. Δουλεύουμε το χειμώνα 
μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού με τους 
ντόπιους και μετά «φουντώνει» η δου-
λειά μέχρι ακόμα και το φθινόπωρο. 
Περνάει πολύς κόσμος στο δρόμο για 
τον Όλυμπο και την Πιερία.

Πώς	είναι	η	σχέση	σας	με	τους	πελάτες;
Πιστεύω ότι έχουμε πολύ καλές σχέσεις 
με όλους τους πελάτες μας. Μοιάζουν να 
μας προτιμάνε!

Ποιες	οι	προσδοκίες	σας	για	το	μέλλον;
Κάποια στιγμή στο μέλλον, θα ήθελα να 
μετατρέψω τις εγκαταστάσεις αυτόμα-
του πλυντηρίου που διαθέτουμε στο 
πρατήριο και δεν τις χρησιμοποιούμε 
επί του παρόντος, σε self-service πλυ-
ντήριο. Τώρα ξεκινάμε και την εγκατά-
σταση για το υγραέριο που πιστεύουμε 
θα ολοκληρωθεί σύντομα. Γενικά, σε ότι 
ζητάει η περιοχή, προσπαθούμε να είμα-
στε πρώτοι. 

Το	Λιτόχωρο	είναι	ημιορεινή	κωμόπολη	του	νομού	Πιερίας.	Βρίσκεται	σε	υψόμετρο	300	

μέτρων	και	έχει	πληθυσμό	περίπου	7.000	κατοίκους.	Βρίσκεται	το	νότιο	τμήμα	του	νομού,	

στις	ανατολικές	απολήξεις	του	Ολύμπου	και	απέχει	92χλμ.	από	τη	Θεσσαλονίκη.	Το	Λιτόχωρο	

είναι	δημοφιλής	προορισμός	για	εκείνους	που	επιθυμούν	να	κατακτήσουν	την	κορυφή	του	

μυθικού	βουνού.	

Προσπαθούμε	να	Είμαστε	Πρώτοι
Ελένη	Γκασδόγκα,	Λιτόχωρο	Πιερρίας

Άποψη	του	Πρατηρίου	της	κυρίας	Γκασδόγκα
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Μεγάλη	Διαφορά	Προς	το	Καλύτερο	
Θεοκλή	Πιτροπάκη,	Ιεράπετρα	Κρήτης

Το πρατήριο της κυρίας Πιτροπάκη 
βρίσκεται στην είσοδο της πόλης 
της Ιεράπετρας.

Πόσα	χρόνια	έχετε	 το	δικό	σας	πρατήριο	
κυρία	Πιτροπάκη;
Το συγκεκριμένο πρατήριο υφίσταται 
από το 1970. Ήταν του πατέρα μου αρχι-
κά και μετά, εδώ και δέκα χρόνια περίπου, 
πέρασε στα δικά μου χέρια. 

Πότε	και	πώς	ξεκίνησε	η	συνεργασία	σας	
με	την	Aegean;	
Με την Aegean συνεργαζόμαστε περίπου 
δύο χρόνια. Αποφασίσαμε να έρθουμε 
στην Aegean για να έχουμε σταθερότερη 
συνεργασία με τον προμηθευτή μας, απ’ 
ότι είχαμε στο παρελθόν. Η Aegean ήταν 
καλύτερη στις τιμές και πιο ανταγωνιστι-
κή, οπότε κάναμε την αλλαγή.

Απασχολείτε	 προσωπικό	 στο	 πρατήριο	
σας;	Θέλετε	να	μου	πείτε	μερικά	λόγια	για	
τις	υπηρεσίες	που	προσφέρετε;
Όχι, δεν έχουμε προσωπικό. Είμαστε 
μόνοι μας με το σύζυγό μου. Όσο αφορά 
στις υπηρεσίες μας, παρέχουμε αποκλει-
στικά υγρά καύσιμα και ορυκτέλαια.

Βλέπετε	μεγάλη	διαφορά	στη	δουλειά	σας	
τους	καλοκαιρινούς	μήνες;
Έχουμε δουλειά όλο το χρόνο. Η πε-
ριοχή είναι τουριστική, αλλά είναι και 
αγροτική, οπότε δεν έχουμε μεγάλη δι-
αφορά μεταξύ καλοκαιρινής και χειμε-
ρινής περιόδου.

Πώς	 είναι	 η	 επικοινωνία	 σας	 με	 την	
Aegean;	 Είστε	 ευχαριστημένη	 με	 την	
μέχρι	τώρα	συνεργασία	σας;	Πώς	αντανα-
κλά	η	σχέση	με	τον	προμηθευτή	σας	στις	

σχέσεις	με	τους	πελάτες	σας;
Η επικοινωνία μας με την Aegean είναι 
μία χαρά. Και αυτό σημαίνει ότι έχουμε 
και καλές σχέσεις με τους πελάτες μας. 
Γενικά κανένα παράπονο.

Πώς	 βρίσκετε	 την	 κατάσταση	 σήμερα;	
Ποια	είναι	η	ανταπόκριση	του	κόσμου;	
Εδώ και κάποιο καιρό η δουλειά είναι 
λίγο πεσμένη. Αλλά σαφώς έχουμε δει 
μεγάλη διαφορά προς το καλύτερο σε 
σχέση με πριν από δύο χρόνια - εννοώ 
πριν από την Aegean.

Θα	θέλατε	να	μοιραστείτε	μαζί	μας	τα	σχέ-
δια	σας	για	το	μέλλον;
Έχει γίνει πολύ πρόσφατα ολική ανακαί-
νιση. Το πρατήριο έχει ήδη αλλάξει ριζι-
κά, από τις δεξαμενές, μέχρι και τις υπέρ-
γειες εγκαταστάσεις. 

Η	τέταρτη	μεγαλύτερη	πόλη	της	Κρήτης,	η	Ιεράπετρα,	είναι	το	μοναδικό	αστικό	κέντρο	στη	νότια	

Κρήτη.	Αποτελεί	σπουδαίο	εμπορικό	κέντρο	εξαγωγής	αγροτικών	προϊόντων	προς	την	Ευρώπη	

και	είναι	το	κύριο	οικονομικό	κέντρο	του	νομού	Λασιθίου.	Σε	απόσταση	100	χιλιομέτρων	

από	το	Ηράκλειο,	η	Ιεράπετρα	αποτελεί	έναν	δημοφιλή	τουριστικό	προορισμό	λόγω	των	

βραβευμένων	παραλιών	της	και	της	έντονης	νυχτερινής	ζωής.	

Το	Πρατήριο	της	κυρίας	Πιτροπάκη	
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Η	Ναυτιλία	
στην	Ελλάδα	
Μία	Εθνική	Δύναμη

Η	Ελλάδα	είναι	μια	ναυτική	χώρα	με	παράδοση,	μιας	και	η	

ναυτιλία	είναι	αναμφισβήτητα	η	παλαιότερη	μορφή	επαγγελματικής	

δραστηριότητας	για	τους	Έλληνες	και	αποτελεί	βασικό	στοιχείο	της	

ελληνικής	οικονομίας	από	τους	αρχαίους	χρόνους.
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Ιστορικά	Στοιχεία
Οι	Έλληνες	είναι	ναυτικό	έθνος	από	την	εποχή	της	αρχαίας	Ελλάδα.	Το	ορεινό	τοπίο	της	
ηπειρωτικής	χώρας,	η	περιορισμένη	έκταση	για	καλλιέργειες	και	η	εκτεταμένη	ακτογραμμή	
της	Ελλάδας	οδήγησε	τους	ανθρώπους	στη	ναυτιλία.	Η	γεωγραφική	θέση	της	Ελλάδας,	
στο	σταυροδρόμι	των	αρχαίων	θαλάσσιων	διαδρόμων	στην	ανατολική	Μεσόγειο,	τα	εκα-
τοντάδες	νησιά	και	η	εγγύτητα	άλλων	προηγμένων	πολιτισμών	βοήθησαν	να	διαμορφωθεί	
η	θαλάσσια	φύση	του	ελληνικού	έθνους.	Οι	αρχαίοι	Έλληνες	κυριάρχησαν	στο	θαλάσσιο	
εμπόριο	στην	περιοχή	τους,	σταδιακά	επεκτάθηκαν	κατά	μήκος	των	ακτών	της	Μεσογείου	
και	της	Μαύρης	Θάλασσας	και	ίδρυσαν	αποικίες.
Οι	Έλληνες	είναι	υπεύθυνοι	για	ένα	μεγάλο	μέρος	του	θαλάσσιου	εμπορίου	της	Ρωμαϊκής	
Αυτοκρατορίας,	ενώ	συνέχισαν	να	συμμετέχουν	και	να	διαδραματίζουν	σημαντικό	ρόλο	
στον	τομέα	της	ναυτιλίας	κατά	τη	διάρκεια	της	εποχής	της	Βυζαντινής	Αυτοκρατορίας.
Στην	εποχή	της	Οθωμανικής	Αυτοκρατορίας	,	η	συμμετοχή	των	Ελλήνων	στο	διεθνές	θα-
λάσσιο	εμπόριο	ήταν	επίσης	εμφανής	και	τα	ελληνικά	πλοία	εντοπίζονταν	κυρίως	στα	λιμά-
νια	της	Ανατολικής	Μεσογείου.	Οι	ναυτιλιακές	δραστηριότητες	της	Ελλάδας	αυξήθηκαν	και	
προσανατολίστηκαν	προς	το	εμπόριο	στη	Δυτική	Ευρώπη	τον	16ο	αιώνα,	λόγω	της	ραγδαία	
αυξανόμενης	ανάγκης	για	σιτηρά.	Οι	περιορισμοί	που	επιβάλλονταν	από	τους	Οθωμανούς	
στο	εμπόριο	σιτηρών	οδήγησε	τους	Έλληνες	στη	διεξαγωγή	παράνομου	εμπορίου,	το	οποίο	
απέφερε	σημαντικά	κέρδη.
Στον	απόηχο	του	δέκατου	ένατου	αιώνα	οικογένειες	από	το	νησί	της	Χίου	με	βαθιά	ναυτι-
λιακή	παράδοση	ήταν	σε	καλή	θέση	για	να	επωφεληθούν	από	τις	εμπορικές	ευκαιρίες	σε	
ολόκληρη	την	Ευρώπη	μετά	τους	Ναπολεόντειους	πολέμους.
Πολλές	αλλαγές	και	ανακατατάξεις	επηρέασαν	τις	αγορές	τις	επόμενες	δεκαετίες,	όπως	
η	Ρωσική	Επανάσταση,	η	κατάρρευση	της	Οθωμανικής	Αυτοκρατορίας	και	οι	περιορισμοί	
στην	Αίγυπτο	που	οδήγησαν	στο	κλείσιμο	των	αγορών	τους	στους	αλλοδαπούς.	Οι	Έλληνες	
έμποροι	σιτηρών	στο	Λονδίνο	και	την	Οδησσό	έχασαν	την	πρόσβαση	στους	προμηθευτές	
τους	και	στις	παραδοσιακές	αγορές,	αλλά	παρά	τις	αντιξοότητες	άδραξαν	την	ευκαιρία	να	
επενδύσουν	σε	εμπορικούς	στόλους.
Ο	Δεύτερος	Παγκόσμιος	Πόλεμος	βρήκε	τις	ελληνικές	ναυτιλιακές	εταιρείες	να	δραστηριο-
ποιούνται	στις	συμμαχικές	περιοχές	με	τους	στόλους	τους	υπό	τον	έλεγχο	του	Βρετανικής	
Εμπορικού	Ναυτικού.
Μετά	το	τέλος	του	Β	'Παγκοσμίου	Πολέμου	οι	Ελληνικοί	στόλοι	κυμάτισαν	και	πάλι	την	
εθνική	σημαία.	Η	μεταβαλλόμενη	δυναμική	τους	οδήγησε	σε	στενότερα	δεσμά	με	το	κράτος	
και	στην	δημιουργία	μιας	ελληνικής	υπηρεσίας	Εμπορικής	Ναυτιλίας.
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Το έμφυτο και αναλλοίωτο στο 
πέρασμα των αιώνων ταλέντο 
της Ελληνικής φυλής στη ναυτι-

λία δικαιολογείται από τη γεωγραφική 
θέση της χώρας στο σταυροδρόμι τριών 
ηπείρων. Η Ελλάδα είναι μία παραδο-
σιακά ναυτιλιακή χώρα και η εμπορική 
της ναυτιλία έχει διαδραματίσει ιδιαίτε-
ρα σημαντικό ρόλο στην οικονομική και 

κοινωνική ανάπτυξη της χώρας, στην αύ-
ξηση του κύρους της σε διεθνές επίπεδο, 
στην κοινωνική περιφερειακή συνοχή. Ο 
ναυτιλιακός κλάδος υπήρξε μάλιστα ο 
πρόδρομος της διεθνοποίησης των υπο-
λοίπων οικονομικών κλάδων της χώρας, 
ο οποίος παρά τον διεθνή χαρακτήρα 
του, διατηρεί στενούς δεσμούς με την 
υπόλοιπη ελληνική οικονομία.

Το	Σύγχρονο	Ελληνικό	Εμπορικό	
Ναυτικό
Σήμερα, η ναυτιλία αντιπροσωπεύει μια 
από τις σημαντικότερες βιομηχανίες της 
χώρας. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία 
(Ιούλιος 2013) του Lloyd’s Register, ο 
στόλος των Ελλήνων, βρίσκεται σήμερα 
στους 157.0191 mGT, με 42,0258 από αυ-
τούς να κυματίζουν την Ελληνική σημαία 
(Πίνακες 1 & 3) και κατέχει τη δεύτερη 
θέση παγκοσμίως σε χωρητικότητα μετά 
την Ιαπωνία (Πίνακας 4). Η Ελλάδα έχει 
έναν πολύ "νεαρό" στόλο: 67% των πλοί-
ων που περιλαμβάνουν τον ελληνικό στό-
λο είναι κάτω των 10 ετών και το 44% από 
αυτά είναι κάτω των 5 ετών (Πίνακας 2).

Όσον αφορά στη συμβολή της ναυτι-
λίας στην εθνική οικονομία, η ελληνική 
ναυτιλία αντιπροσωπεύει το 6% του ΑΕΠ 
και το 1/3 του εμπορικού ισοζυγίου της 
χώρας και απασχολεί περίπου 160.000 
άτομα (4% του εργατικού δυναμικού της 
χώρας). Τα κέρδη από τη ναυτιλία ανήλ-
θαν σε €15,4 δισεκατομμύρια το 2010, 
ενώ μεταξύ 2000 και 2010 η ελληνική 
ναυτιλία συνεισέφερε συνολικά €140 δι-
σεκατομμύρια (το ήμισυ του δημόσιου 
χρέους της χώρας το 2009 και 3,5 φορές 
τα κεφάλαια που έλαβε η Ελλάδα από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την περίοδο 
2000-2013).

Οι Έλληνες βρίσκονται σε ηγετική 
θέση στο χώρο της παγκόσμιας ναυτι-
λιακής βιομηχανίας. Δεκατέσσερις Έλ-
ληνες εφοπλιστές συμπεριλαμβάνονται 
στο Top 100 παγκοσμίως σύμφωνα με το 
Lloyd’s List για το 2012, γεγονός που επι-
βεβαιώνει ότι η ελληνική ναυτιλία παρα-
μένει στο τιμόνι της παγκόσμιας αγοράς.

Τα κέρδη από τη ναυτιλία 
ανήλθαν σε €15,4 δισ. το 

2010, ενώ μεταξύ 2000 και 
2010 η ελληνική ναυτιλία 

συνεισέφερε συνολικά €140 
δισεκατομμύρια
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Η	πόλη	Algeciras

Κύριοι	τύποι	πλοίων	στον	Ελληνικό	στόλο (Πίνακας 1)

Τύποι Πλοίων
Καταμέτρηση των 

Τύπων Πλοίων 
Καταμέτρηση των 
Τύπων Πλοίων %

Άθροισμα Ολικής 
Χωρητικότητας

Άθροισμα Ολικής 
Χωρητικότητας %

Χύδην	Φορτίου 1.720 37,89% 70.667.561 45,01%

Πλοίο	Μεταφοράς	Εμπορευματοκιβωτίων 299 6,59% 13.015.958 8,29%

Πλοίο	Μεταφοράς	Φυσικού	Αερίου 115 2,53% 2.274.335 1,45%

Άλλοι	Τύποι	Πλοίων 651 14,34% 2.742.889 1,75%

Επιβατικά	Πλοία 398 8,77% 1.543.279 0,98%

Δεξαμενόπλοια 1.356 29,87% 66.775.114 42,53%

Σύνολο 4.539 100,00% 157.019.136 100,00%

Ηλικίες	των	πλοίων	στον	Ελληνικό	στόλο (Πίνακας 2) 

Ηλικία
Καταμέτρηση των 

Τύπων Πλοίων
Καταμέτρηση των 
Τύπων Πλοίων %

Άθροισμα Ολικής 
Χωρητικότητας

Άθροισμα Ολικής 
Χωρητικότητας %

0	-	5 1.485 32,72% 69.518.049 44,27%

6-10 794 17,49% 35.610.915 22,68%

11-15 703 15,49% 28.436.195 18,11%

16	-	20 479 10,55% 14.884.509 9,48%

21	-	25 261 5,75% 4.401.635 2,80%

26+ 817 18,00% 4.167.833 2,65%

Σύνολο 4.539 100,00% 157.019.136 100,00%

Η	Ελληνική	σημαία	σε	παγκόσμια	κλίμακα	(Πίνακας 3)

Σημαία Αριθμός mGT mDWT mTEU mCuM
Μέσος Όρος 

Τωρινής Ηλικίας

Greece 1362 42,025881 74,71064 0,17699 0,896933 20,34043074

Θέση	του	Ελληνικού	στόλου	ανάμεσα	στους	15 (Πίνακας 4)

Χώρα Οικονομικού Οφέλους Αριθμός mGT mDWT mTEU mCuM
Μέσος Όρος 

Τωρινής Ηλικίας

Ιαπωνία 9142 157,341718 238,259567 1,342069 16,281443 13,37713301

Ελλάδα 4539 157,019136 274,427181 1,240253 3,243977 14,56271572

Λαϊκή	Δημοκρατία	της	Κίνας 5790 99,078124 160,550834 1,269959 2,033542 14,96591825

Γερμανία 4380 97,295734 130,928739 5,675602 1,753439 11,79545282

Σιγκαπούρη 3810 63,359383 100,39326 1,315447 0,52943 12,39387577

Νότιος	Κορέα 3793 57,088392 90,166448 0,550241 7,02131 23,74635293

Ηνωμένες	Πολιτείες	της	Αμερικής 7546 47,054551 50,858459 0,470467 1,526316 26,78870704

Χονγκ	Κονγκ,	Κίνα 1556 37,426312 59,978449 0,48863 0,864764 13,9151671

Νορβηγία 2989 33,86425 41,420456 0,234657 7,153128 20,43230735

Κινεζική	Ταϊπέι 1804 29,253371 46,486396 0,633878 0,036302 19,95579268

Ηνωμένο	Βασίλειο 1878 27,636341 35,51296 0,578154 6,422136 18,97302094

Ιταλία 1926 24,143943 30,033992 0,152394 1,000418 20,97473174

Ινδία 1916 20,596319 34,60761 0,052552 1,814365 18,55293145

Τουρκία 2227 18,553012 29,815655 0,158382 0,1638 21,38500973

Δανία 1104 18,305877 23,526983 0,840959 1,222405 17,72735507

Σύμφωνα με 
πρόσφατα στοιχεία 
του Lloyd’s Register, 
ο στόλος των 
Ελλήνων, βρίσκεται 
σήμερα στους 
157.0191 mGT και 
κατέχει τη δεύτερη 
θέση παγκοσμίως σε 
χωρητικότητα μετά 
την Ιαπωνία

Data source / analysis: Fairplay, Lloyd’s Register
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Τα	Λιμάνια	της	Ελλάδας
Η ελληνική περιφέρεια βρέχεται από το 
Ιόνιο, το Αιγαίο και το Λιβυκό πέλαγος. 
Η ακτογραμμή της Ελλάδας εκτείνεται 
σε 16.000 χιλιόμετρα, 7500 εκ των οποίων 
περιβάλλουν τα 2000 νησιά και βραχονη-
σίδες των ελληνικών θαλασσών. Το γεγο-
νός αυτό και μόνο δίνει στην Ελλάδα ένα 
μοναδικό γεωμορφολογικό πλεονέκτημα 
και επιτρέπει στα ελληνικά λιμάνια να 
λειτουργούν ως πύλες του εμπορίου με-
ταξύ Ευρώπης και Ασίας.

Το	Λιμάνι	του	Πειραιά	και	η	
Ελληνική	Ναυτιλιακή	Βιομηχανία
Ο Πειραιάς, ή Πειραιεύς στα Αρχαία Ελ-
ληνικά, είναι μια πόλη λιμάνι στην ανατο-
λική ακτή του Σαρωνικού, 12 χιλιόμετρα 
νοτιοδυτικά από το κέντρο της Αθήνας. 

Ο δήμος και η λοιπή περιφέρεια του Πει-
ραιά έχει συνολικό πληθυσμό 448.997 
κατοίκους.

Ο Πειραιάς έχει μια μακρά καταγραμ-
μένη ιστορία, που χρονολογείται από 
την αρχαία Ελλάδα. Σήμερα το λιμάνι 
του Πειραιά είναι το κύριο λιμάνι στην 
Ελλάδα, το μεγαλύτερο επιβατικό λιμάνι 
στην Ευρώπη και το τρίτο μεγαλύτερο 
στον κόσμο, εξυπηρετώντας περίπου 20 
εκατομμύρια επιβάτες ετησίως. Εκθέσεις 
της βιομηχανίας τοποθετούν τον Πειραιά 
μεταξύ των κορυφαίων δέκα λιμανιών 
στην κίνηση εμπορευματοκιβωτίων στην 
Ευρώπη και στην κορυφή της λίστας 
στην Ανατολική Μεσόγειο.

Εκτός του ότι αποτελεί το μεγαλύτε-
ρο ναυτιλιακό κέντρο στην Ελλάδα, ο 
Πειραιάς είναι επίσης εμπορικό κέντρο 

της ελληνικής ναυτιλίας, με τους πε-
ρισσότερους από τους εφοπλιστές στην 
Ελλάδα να βασίζουν εκεί τις εμπορικές 
τους δραστηριότητες, οι οποίες σε με-
γάλο βαθμό επικεντρώνονται στην οδό 
Ακτής Μιαούλη.

Ναυτική	Εκπαίδευση
Η εμπορική ναυτιλία αποτελεί για τη χώ-
ρα μας εθνικό κεφάλαιο και έχει καταξιω-
θεί σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. 
Για να παραμείνει η ναυτιλία κυρίαρχη 
και στον 21ο αιώνα η Ελλάδα χρειάζεται 
αξιόλογα και άρτια εκπαιδευμένα στελέ-
χη. Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού 
παρέχουν σύγχρονη εκπαίδευση στην 
ναυτιλιακή θεωρία και τη χρήση των νέ-
ων τεχνολογιών, ανοίγοντας προοπτικές 
για μια λαμπρή σταδιοδρομία στους αξι-

Ν Α Υ Τ Ι Λ Ι Α Κ Α
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ωματικούς του εμπορικού ναυτικού. 
Η εκπαίδευση των αξιωματικών εμπο-

ρικού ναυτικού γίνεται στις Ακαδημίες 
Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), οι οποίες 
λειτουργούν σε διάφορες πόλεις της Ελ-
λάδας. Οι σπουδές περιλαμβάνουν έξι 
εξάμηνα θεωρητικής κατάρτισης και δύο 
εξάμηνα θαλάσσιας πρακτικής εκπαίδευ-
σης και προσφέρουν σύγχρονες και εξει-
δικευμένες γνώσεις, υψηλής ποιοτικής 
στάθμης με το σύστημα της εναλλασσό-
μενης εκπαίδευσης (Sandwich Courses) 
σύμφωνα με το οποίο η εκπαίδευση 
εναλλάσσεται μεταξύ σχολής και πλοίου. 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκμάθη-
ση των Αγγλικών, καθώς η γνώση τους 
κρίνεται απαραίτητη για μια αξιόλογη 
σταδιοδρομία στο χώρο της διεθνοποι-
ημένης εμπορικής ναυτιλίας. Οι σπουδές 

στις Α.Ε.Ν. περιλαμβάνουν παρακολού-
θηση θεωρητικών μαθημάτων, πρακτική 
άσκηση σε αντίστοιχα εργαστήρια, κα-
θώς και εκπαίδευση με τη βοήθεια προ-
σομοιωτών (Simulators).

Υπουργείο	Ναυτιλίας	και	Αιγαίου
Λόγω της εξαιρετικής σημασίας της 
εμπορικής ναυτιλίας στην εθνική οικονο-
μία το κράτος προέβη στην σύσταση ενός 
εξειδικευμένου φορέα, του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Οι λειτουργίες που επιτελούνται από 
το Υπουργείο Ναυτιλίας, στις κεντρικές 
του υπηρεσίες στον Πειραιά αλλά και σε 
210 αποκεντρωμένες υπηρεσίες σε ισά-
ριθμα λιμάνια της χώρας και 24 προξενικά 
λιμεναρχεία σε ισάριθμα μεγάλα λιμάνια 
του κόσμου, περιλαμβάνουν ενέργειες για 
την οργάνωση, βελτίωση, προστασία και 
ανάπτυξη της ναυτιλίας, όπως:
•  τη σύνδεσή της με την εθνική οικονομία,
•  τη στήριξη του θαλάσσιου τουρισμού,
•  την εξυπηρέτηση των θαλασσίων συ-

γκοινωνιών,
•  την προστασία της ανθρώπινης ζωής 

και περιουσίας στη θάλασσα,
•  την έρευνα και διάσωση, 
•  την προστασία του θαλάσσιου περιβάλ-

λοντος, 
•  την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας,
•  την προστασία των πλοίων και των λι-

μένων από έκνομες ενέργειες καθώς και

•  την άσκηση της ναυτιλιακής πολιτικής 
της χώρας.

Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας 
επίσης 
•  οργανώνει και εποπτεύει τη ναυτική εκ-

παίδευση, ρυθμίζει και επιλύει θέματα 
ναυτικής εργασίας και εποπτεύει την 
οργάνωση και διοίκηση Οργανισμών 
και Ασφαλιστικών Ιδρυμάτων,

•  εποπτεύει τη διοίκηση, οργάνωση, λει-
τουργία και εκμετάλλευση των λιμένων 
της χώρας και ασκεί τη λιμενική πολιτι-
κή της χώρας,

•  οργανώνει και εποπτεύει την αστυνό-
μευση των πλοίων, λιμένων, θαλάσσιου 
χώρου, καθώς και των θαλασσίων συνό-
ρων σύμφωνα με την ελληνική/κοινοτι-
κή νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις.

Οι σχετικές δράσεις στηρίζονται στην 
εθνική, κοινοτική και διεθνή ναυτιλιακή 
νομοθεσία και αποσκοπούν στην επίλυση 
των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 
τα πλοία και οι Έλληνες ναυτικοί τόσο 
στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Ένωση	Ελλήνων	Εφοπλιστών
Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) 
ιδρύθηκε το 1916 στον Πειραιά με πρώτο 
πρόεδρο τον Λεωνίδα Εμπειρίκο. Εμπνευ-
στής της ίδρυσης της, ήταν ο Υδραίος 
Εφοπλιστής Γκίκας Κουλούρας, ο οποίος 
διετέλεσε Γενικός Διευθυντής επί πολλά 
χρόνια. Κατά τη διάρκεια της ανόδου της 
Ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας, πρόεδρος 
της ένωσης ήταν ο Αντώνιος Χανδρής. 
Ενώ ο τωρινός πρόεδρος, Θεόδωρος Βε-
νιάμης, επανεξελέγη στην προεδρία το 
2012 για μια ακόμη τριετή θητεία.

Η ΕΕΕ εκπροσωπεί τους Έλληνες 
πλοιοκτήτες στις σχέσεις τους με την 
πολιτεία και με τις ναυτεργατικές οργα-
νώσεις, καθώς επίσης μεριμνά για την 
προάσπιση και προαγωγή των συμφερό-
ντων των μελών του.

Εκτός όμως από την κύρια αυτή ένωση, 
στην οποία συμμετέχουν πλοιοκτήτες πο-
ντοπόρων πλοίων, υπάρχει και ο Σύνδε-
σμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας 
(πρώην Ένωση Εφοπλιστών Επιβατηγών 
Πλοίων), που ιδρύθηκε το 1921 και εκπρο-
σωπεί τον κλάδο των επιβατηγών πλοίων, 
τοπικών και διεθνών διαδρομών, καθώς 
και τα κρουαζιερόπλοια. 

Σήμερα το λιμάνι του 
Πειραιά είναι το κύριο 
λιμάνι στην Ελλάδα, το 
μεγαλύτερο επιβατικό 
λιμάνι στην Ευρώπη και 
το τρίτο μεγαλύτερο στον 
κόσμο, εξυπηρετώντας 
περίπου 20 εκατομμύρια 
επιβάτες ετησίως. 
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Παρακαλώ	πείτε	μας	πώς	δημιουργήθηκε	η	 IBIA	 (International	
Bunker	Industry	Association).
Η Διεθνής Ένωση International Bunker Industry Association 
(IBIA) είχε την πρώτη επίσημη συνεδρίασή της τον Φεβρουάριο 
του 1993 με 23 συμμετέχοντες από 6 χώρες. Η ένωση έχει διανύ-
σει πολύ δρόμο από τότε και τώρα έχουμε σχεδόν 600 οργανώσεις 
και μεμονωμένα μέλη που εκπροσωπούν 69 χώρες!

Τα μέλη μας αντιπροσωπεύουν όλες τις πτυχές της θαλάσ-
σιας αλυσίδας καυσίμων από τη στεριά μέχρι τον κινητήρα των 
πλοίων. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μέλη που είναι παραγωγοί 
πετρελαίου, ιδιοκτήτες δεξαμενόπλοιων, διυλιστήρια, έμποροι, 
μεσίτες, ναυλωτές, πλοιοκτήτες, αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, 
surveyors, κατασκευαστές εξοπλισμού, λιμενικές αρχές, ελεγκτές 
εκθέσεων πίστωσης, δικηγόρους, P&I clubs, νηογνώμονες, θα-
λάσσιους συμβούλους και ο κατάλογος συνεχίζεται.

Η ποικιλομορφία της ένωσης είναι, ωστόσο, η δύναμή της και 
παρέχει μια πλατφόρμα από την οποία η IBIA μπορεί να μιλήσει 
με την αξιοπιστία των φορέων αυτών, όπως ο Διεθνής Ναυτιλι-
ακός Οργανισμός (International Maritime Organization, ΙΜΟ), 
παρέχοντας στους νομοθέτες πρακτικές πληροφορίες στις οποίες 
μπορεί να βασιστεί η μελλοντική νομοθεσία.

Στο παρελθόν η IBIA ήταν μέρος της ομάδας εργασίας για 
το Παράρτημα VI της MARPOL και συνεχίζει να έχει ενεργό 
συμμετοχή ως μη κυβερνητικός οργανισμός σε κάθε μία από τις 
συνόδους του ΙΜΟ και ιδιαίτερα στις MEPC, MSC και BLG .

Η IBIA συμμετέχει επίσης στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργα-
νισμού Τυποποίησης (ISO), μιας και επιτρέπει την είσοδο στο 
πρότυπο ISO 8217 , 8216 και ISO 13739.

Υπάρχουν περιφερειακά φόρουμ για την αντιμετώπιση των 
τοπικών ζητημάτων, τα οποία μπορούν να τροφοδοτήσουν τις 
τεχνικές επιτροπές.

Ποιοι	είναι	οι	σκοποί	και	οι	στόχοι	της	IBIA;
•  Να παρέχει ένα διεθνές φόρουμ για τα θέματα της βιομηχανίας 

Bunkering.
•  Να εκπροσωπεί τη βιομηχανία σε συζητήσεις και διαπραγμα-

τεύσεις με τους εθνικούς και διεθνείς φορείς χάραξης πολιτικής, 
τους νομοθέτες και άλλους φορείς της ομάδας.

•  Να εξετάζει, να αποσαφηνίζει, να βελτιώνει, να αναπτύσσει και 
να εγκρίνει, κατά περίπτωση, τις μεθόδους της βιομηχανίας, τις 
πρακτικές και την τεκμηρίωση.

•  Να βοηθάει στην αύξηση της επαγγελματικής αντίληψης και 
των ικανοτήτων όλων όσων εργάζονται στον κλάδο.

•  Να παρέχει υπηρεσίες και διευκολύνσεις στα μέλη και σε άλ-
λους φορείς από καιρό σε καιρό, ανάλογα με την κρίση του 
συμβουλίου.

Με	την	παγκόσμια	οικονομία	σε	μια	δύσκολη	και	αβέβαιη	φάση,	
πώς	βλέπετε	 τον	δρόμο	προς	 τα	 εμπρός	για	 τον	 τομέα	ανεφο-
διασμού	καυσίμων,	ο	οποίος	βασίζεται	σε	μια	υγιή	και	 ζωντανή	
ναυτιλία;
Τα τελευταία 50 χρόνια οι μεγάλες εμπορικές διαδρομές έχουν 
αλλάξει τόσο σε όγκο όσο και σε τοποθεσία. Ο κλάδος είτε χρει-
άζεται να ακολουθήσει αυτή την τάση, είτε να υποδείξει απο-
τελεσματικά, οικονομικά αποδοτικά σημεία κατά μήκος των 
αναδυόμενων εμπορικών δρόμων.

Βλέπουμε μια αλλαγή στο «κέντρο βάρους» και μία κίνηση 
προς τα ανατολικά.

Οι αναπτυσσόμενες περιοχές εντοπίζονται στην Αφρική, τη 
Μέση Ανατολή και την Ασία.

Ενώ η Σιγκαπούρη παραμένει κυρίαρχη στην προσφορά 
bunkering, η Κίνα, το Χονγκ Κονγκ και άλλες ασιατικές χώρες 
είναι πιθανό να συνεχίσουν να αναπτύσσονται στην περιοχή.

Η μεγαλύτερη αλλαγή, πιστεύω, θα είναι να δούμε μια αύξηση 
των πωλήσεων στην Κίνα, την Κορέα και το Χονγκ Κονγκ. Δε με 
εκπλήσσει το γεγονός ότι η IBIA επέλεξε ως τοποθεσία για το 
φετινό ετήσιο συνέδριο τον ερχόμενο Νοέμβριο το Χονγκ Κονγκ, 
μια φυσική τοποθεσία όπου προμηθευτές και φορτωτές μπορούν 
να συναντηθούν.

Σε ευρύτερη κλίμακα, οι αναλυτές προβλέπουν ότι το εμπόριο 
θα συνεχίσει να αυξάνεται για κατά 3% ετησίως, και μαζί με αυτό 
η ζήτηση για bunkering θα αυξηθεί κατά περίπου 1,5% ετησίως - 

O	Διευθύνων	Σύμβουλος	της	Διεθνούς	Ένωσης	International	Bunker	Industry	Association,	Captain	Peter	

Hall,	μιλάει	με	το	Aegean	News	για	έναν	από	τους	κορυφαίους	συλλόγους	στον	ναυτιλιακό	κλάδο.	

International	Bunker	 
Industry	Association
Θέματα	και	Προτάσεις	

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η
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όχι τόσο γρήγορα όσο το εμπόριο, μιας και τα οικονομικά μέτρα 
(slow steaming) θα συνεχίσουν να είναι κοινά.

Η ανάπτυξη, όμως, δεν είναι πιθανό να είναι όμοια σε όλο τον 
κόσμο, με τα κέρδη στην Ασία, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή 
με τη Μεσόγειο, την Ευρώπη και τη Νότια Αμερική να παραμέ-
νουν στα ίδια επίπεδα, ενώ στη Βόρεια Αμερική είναι πιθανό να 
συρρικνωθούν.

Στην πώληση και τη χρηματοδότηση, οι παραδοσιακοί «λια-
νοπωλητές» έχουν μειώσει την έκθεση τους στη θαλάσσια αγο-
ρά καυσίμων. Οι φορτωτές αντιμετωπίζουν χαμηλές αποδοχές, 
περιορισμένη πίστωση και υψηλότερο κόστος των ταμειακών 
ροών και αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα. Πρέπει να γίνει κάποια 
ριζοσπαστική κίνηση στη βιομηχανία χρηματοδότησης για να 
κρατηθεί η ναυτιλία σε κίνηση.

Είναι	η	διαθεσιμότητα	καυσίμων	ένα	θέμα	με	τον	περιορισμό	των	
εθνικών	ανωτάτων	ορίων	περιεκτικότητας	σε	θείου;
Οι σχετικοί κανονισμοί αλλάζουν σίγουρα την ισορροπία μεταξύ 
καυσίμων υψηλής περιεκτικότητας σε θείο και αποστάγματα 
χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, ειδικά στην Ευρώπη και τη Βό-
ρεια Αμερική. Τελικά οι περιβαλλοντικές πιέσεις θα αποδώσουν 

καρπούς στα ανατολικά και αυτό ήταν εμφανές όταν το Χονγκ 
Κονγκ ανακοίνωσε την εφαρμογή του ορίου 0,5 περιεκτικότητας 
σε θείο από το 2015. Η διαθεσιμότητα φαίνεται να είναι σε θέση 
να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, σίγουρα για 
τα επόμενα λίγα χρόνια, με την προϋπόθεση ωστόσο ότι περισ-
σότερες περιοχές αποδέχονται ανώτατα όρια περιεκτικότητας 
σε θείο. Στη συνέχεια, μεγαλύτερη πίεση αναμένεται να ασκηθεί 
στην προσφορά. Ένα βασικό στοιχείο της αλυσίδας εφοδιασμού 
είναι οι θέσεις διαθέσιμων αποσταγμάτων, που δεν συνάδουν με 
τις θέσεις της ζήτησης (ECA’s) - κατά συνέπεια η μεταφορά θα 
προσθέσει επιπλέον κόστος στο σύστημα.

Το βασικό ερώτημα είναι «τι θα συμβεί το 2020, όταν τα δι-
εθνή ανώτατα όρια εκπομπών διοξειδίου του θείου προτείνεται 
να τεθούν σε ισχύ». Ένα μεγάλο μέρος εξαρτάται από το πώς οι 
εφοπλιστές θα ανταποκριθούν στα περιβαλλοντικά μέτρα και 
στο κόστος. Θα στραφούν σε «Scubbers» ή εναλλακτικά καύσιμα; 
Και σε ποιες ποσότητες;

Πιστεύετε	ότι	 υπάρχει	 δυνατότητα	 να	αποκτήσουν	περισσότερη	
αλληλεπίδραση	και	 δέσμευση	οι	φορείς	 του	κλάδου,	 ας	πούμε	
μέσα	από	τις	τεχνικές	ομάδες	εργασίας,	έτσι	ώστε	η	βιομηχανία	
καυσίμων	στο	σύνολό	της	θα	έχει	περισσότερη	δύναμη;
Η εμφάνιση τόσο πολλών θεμάτων πραγματικά απαιτεί ένα εκτε-

ταμένο δίκτυο ομάδων εργασίας. Οι ομάδες πρέπει επίσης να 
έχουν μια τοπική γεύση, γι' αυτό και ενθαρρύνω τη δημιουργία 
περιφερειακών φόρουμ, που προσελκύουν όλους τους παίκτες 
μαζί στην εκάστοτε περιοχή. Οι περιφέρειες θα πρέπει να έχουν 
το μηχανισμό ώστε να τροφοδοτήσουν εθνικές και διεθνείς συ-
ζητήσεις. Αυτό θα δημιουργήσει επίσης ένα μηχανισμό για τη 
διάδοση των βέλτιστων πρακτικών και της καινοτομίας, την 
οποία επιθυμώ επίσης να προωθήσω.

Κάθε	χρόνο	φιλοξενείτε	ένα	ετήσιο	δείπνο	IBIA	στο	Λονδίνο.	Πώς	
αυτό	το	γεγονός	ενισχύει	την	πρόοδο	της	βιομηχανίας	ανεφοδια-
σμού	καυσίμων;
Δεν υπάρχουν πολλές ενώσεις που μπορούν να ισχυριστούν 
ότι έχουν την ικανότητα να διοργανώσουν ένα δείπνο το οποίο 
προσελκύει πάνω από 1000 επισκέπτες από όλο τον χώρο της 
ναυτιλίας και του πετρελαίου.

Το ετήσιο δείπνο της IBIA λαμβάνει χώρα στην αρχή της εβδο-
μάδας του Ινστιτούτου Πετρελαίου, γνωστή και ως «εβδομάδα 
IP» με κορυφαίες ευκαιρίες δικτύωσης. Σήμερα η ζήτηση ξεπερνά 
την προσφορά. Ανοίξαμε το σύστημα κρατήσεων μας πριν από 
λίγες εβδομάδες και η ζήτηση για τον Φεβρουάριο του 2014 είναι 
μεγαλύτερη από ποτέ. Είμαστε ευγνώμονες στην Aegean που τα 
τελευταία δύο χρόνια είναι ο κύριος χορηγός. 

Captain	Peter	Hall	

Πρέπει να γίνει κάποια ριζοσπαστική κίνηση στη 
βιομηχανία χρηματοδότησης για να κρατηθεί η 
ναυτιλία σε κίνηση.
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Ν Α Υ Τ Ι Κ H  Π Α Ρ A Δ Ο Σ Η

Η	Ιστορική	Ελλάδα	Κατακτάται	
από	τους	Ρωμαίους	
Ρωμαιοκρατία	(30	π.Χ.	–	306	π.Χ.)
Ο ρωμαϊκός κίνδυνος για την Ελλάδα εμ-
φανίστηκε το 229 π.Χ., όταν στα παράλια 
της Ιλλυρίας εγκαταστάθηκαν οι Ρωμαί-
οι. Τη στιγμή εκείνη οι Έλληνες ήταν δι-
αιρεμένοι και φθείρονταν με εμφύλιους 
πολέμους. Η κατάσταση αυτή ευνοούσε 
τους Ρωμαίους που σταδιακά από το 2ο αι, 
π.Χ. και εξής άρχισαν σιγά-σιγά να κατα-
κτούν διάφορα Ελληνικά μέρη. Συνέπεια 
του γεγονότος αυτού ήταν να πάψουν οι 
Ελληνικές πόλεις να πρωτοστατούν στη 
Μεσόγειο και ως εξ αυτού και το ναυτικό 
τους. Το θαλάσσιο εμπόριο, βέβαια, εξακο-
λουθεί να αποτελεί το βασικό παράγοντα 
της οικονομικής ζωής των Ελλήνων. Οι 
Έλληνες ναυτικοί συνεχίζουν τον προαι-
ώνιο ρόλο τους στη θάλασσα και ταυτό-
χρονα γίνονται ποδηγέτες, εκπαιδευτές 
και πληρώματα του δημιουργούμενου και 
αργότερα ισχυρού ναυτικού της Ρωμαϊ-
κής Αυτοκρατορίας. Οι Έλληνες ναυπηγοί, 
υπακούοντας στα κελεύσματα των αξι-
ωματούχων της Ρώμης, κατασκευάζουν 
υπερμεγέθη και βαριά καράβια, πάνω στα 
οποία τοποθετούνται πολεμικές πολιορ-
κητικές μηχανές και κατασκευές που χρη-
σιμοποιούνται στις επιχειρήσεις της ξηράς.

Ανάπτυξη	της	Ρώμης
Η Ρώμη κτίστηκε το 753 π.Χ. Στη συνέ-
χεια από μικρή ετρουσκική και λατινική 
πόλη εξελίχθηκε σε πρώτη πόλη ολόκλη-
ρης της Ιταλίας, μετά σε κυρίαρχη της 
Μεσογείου, κατέλαβε την Ανατολή ως 

τη Μεσοποταμία και την Ευρώπη, και την 
Ευρώπη ως τη Βρετανία. Την ανάπτυξη 
και τη δύναμή της δεν την όφειλε μόνο 
στις μεγάλες χερσαίες δυνάμεις της, αλ-
λά και στο ισχυρό ναυτικό της.

Τα	Ρωμαϊκά	Πλοία
Η Ρώμη με πολλές ελλείψεις στο ναυτικό 
της στην αρχή έπαθε πολλές ήττες στις 
θαλάσσιες αναμετρήσεις της με τους 
έμπειρους Καρχηδόνιους και Έλληνες, 
ειδικά από τους Κρήτες και γι αυτό ισο-
πέδωσαν την Κρήτη. Αργότερα, όμως 
έδωσε μεγαλύτερη σημασία στο στόλο 
της, που με την ενίσχυσή του βοήθησε 
στις κοσμοκρατορίες της βλέψεις.

Για τη δημιουργία του μεγάλου εμπο-
ρικού και πολεμικού στόλου των Ρωμαί-
ων υπόβαθρο αποτέλεσε η μεγάλη ναυ-
τική παράδοση των αρχαιοελληνικών και 
ελληνιστικών χρόνων. Μια παράδοση 

που συνέχισαν και βελτίωσαν κι απ' την 
οποία άντλησαν τεχνικές γνώσεις και 
ναυτικές εμπειρίες οι μετέπειτα διεκδι-
κητές της Μεσογείου Άραβες, Βενετοί 
και Οθωμανοί.

Τα εμπορικά πλοία της ρωμαϊκής περι-
όδου χωρίζονται στα μικρά, που έχουν 
μεταφορική ικανότητα μέχρι και 3000 αμ-
φορείς, και στα μεγάλα, τα αποκαλούμενα 
από τους Έλληνες μυριοφόρα, που μπο-
ρούν να μεταφέρουν 10000 αμφορείς. Μια 
τρίτη ειδική κατηγορία αποτελούν τα κατά 
πολύ μεγαλύτερα σιταγωγά, που μεταφέ-
ρουν από την Αλεξάνδρεια στη Ρώμη τους 
50.000 τόνους σιτάρι που χρειάζεται κάθε 
χρόνο η Αυτοκρατορία. Στην αρματωσιά 
τους χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ένα 
δεύτερο πανί σε επικλινή ιστό στην πλώρη, 
που εξασφαλίζει μεγαλύτερη ταχύτητα. 
Επίσης για πρώτη φορά εμφανίζονται 
εμπορικά πλοία χωρίς κουπιά. 

Το	Αιγαίο	και	οι	Ρίζες	της	Ναυσιπλοΐας
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ	2Ο

Η	Ρωμαϊκή	Περίοδος
Αρχαιολογικά	ευρήματα,	μύθοι,	και	μαρτυρίες	ιστορικών	τοποθετούν	την	προέλευση	της	τέχνης	

της	ναυσιπλοΐας	στην	αρχαία	Ελλάδα.

Ο	ρωμαϊκός	στόλος	σε	ναυμαχία	με	τους	Καρχηδόνιους
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Λίμνη	Πλαστήρα
Κοντά	στην	πόλη	της	Καρδίτσας,	βρίσκεται	η	λίμνη	Πλαστήρα.	

Πρόκειται	για	μια	τεχνητή	λίμνη	που	τροφοδοτείται	από	τον	

ποταμό	Ταυρωπό.	Η	λίμνη	με	το	όνομα	της	τιμά	τον	Έλληνα	

στρατηγό	και	πολιτικό,	Νικόλαο	Πλαστήρα,	ο	οποίος	πρώτος	

συνέλαβε	την	ιδέα	της	δημιουργίας	της	στην	περιοχή.

Αξιοθέατα
Λίμνη	Πλαστήρα Ανάλογα με την εποχή του 
έτους, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν 
μία βόλτα με ποδήλατο δίπλα στη λίμνη, κάτω 
από τις βελανιδιές, κολύμπι ή μια βαρκάδα 
στη λίμνη.

Βοτανικός	Κήπος	Ο βοτανικός κήπος είναι 
ανοιχτός όλο το χρόνο. Πρόκειται για μια έκτα-
ση 10 στρεμμάτων με μοναδικές συλλογές 
από τη χλωρίδα της ευρύτερης περιοχής.

Καταρράκτης	Ανθοχωρίου	Ο ποταμός Ανθοχω-
ρίτης που διαρρέει το χωριό θα γοητεύσει τους 
φυσιολάτρες. Οι πεζοπόροι μπορούν να ακολου-
θήσουν το ειδικά διαμορφωμένο μονοπάτι, το 
οποίο περιβάλλεται από πλούσια βλάστηση και 
άφθονα νερά, ως την είσοδο του φαραγγιού και 
τον πρόσφατα ανακαινισμένο νερόμυλο.

Μουσείο	Πλαστήρα	Αφιερωμένο στη ζωή και 
το έργο του μαύρου καβαλάρη, όπως συνήθιζαν 
να αποκαλούν το στρατηγό, το Μουσείο Πλα-
στήρα βρίσκεται στο Μορφοβούνι. Οι επισκέ-
πτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν 
πληθώρα εγγράφων, φωτογραφιών και προ-
σωπικών αντικειμένων από γνωστές και άγνω-
στες πτυχές της ζωής του Νικολάου Πλαστήρα.

Σπηλιά	του	Γάκη	Ανακαλύψτε το κρησφύγετο 
του Θύμιου Γάκη, συνολικού μήκους 190 
μέτρων, που βρίσκεται στο χωριό Καρίτσα. Οι 
επισκέπτες θα χρειαστούν έναν έμπειρο οδηγό 
για αυτή την περιπέτεια μιας και η σπηλιά δεν 
έχει εξερευνηθεί στο σύνολό της.

Φρούριο	Φαναρίου	Βρίσκεται σε απόσταση 
14 χιλιομέτρων από την Καρδίτσα και είναι το 
μόνο βυζαντινό κάστρο στη δυτική Θεσσαλία. 
Αρχικά χτίστηκε για να ελέγχει το πέρασμα από 
την Ήπειρο στη Θεσσαλία και χρησιμοποιήθηκε 
ως στρατώνας από τους Τούρκους κατά τη δι-
άρκεια της κατοχής, αλλά και από τον ελληνικό 
στρατό για τον ίδιο λόγο μετά την επανάσταση.

Τ Α Ξ Ι Δ Ι Α  M E  T H N  A E G E A N

Πρατήρια	της	Aegean

Λίμνη	Πλαστήρα

Το	Όραμα
Το 1925 ο στρατηγός Νικόλαος Πλαστήρας επισκέφθηκε τη γενέτειρά του στην 
ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου μια 
μεγάλη πλημμύρα του ποταμού Ταυρωπού κατέστρεψε ολόκληρη την περιοχή. 
Αργότερα, κατά της διάρκειας της πρωθυπουργικής του θητείας, ο στρατηγός 
Πλαστήρας προώθησε την ιδέα του για τη δημιουργία της τεχνητής λίμνης. Η 
νεοσυσταθείσα τότε ΔΕΗ ενέκρινε το σχέδιο ως μέρος της προσπάθειάς να ηλε-
κτροδοτηθεί η περιοχή και προέβη σε διεθνή διαγωνισμό το 1953. Η κατασκευή 
του φράγματος ξεκίνησε το 1955 και ολοκληρώθηκε το 1960.

Το	Σήμερα
Σήμερα η λίμνη περιέχει έως και 400 εκατομμύρια κυβικά μέτρα πόσιμου νερού. 
Χρησιμοποιείται για άρδευση, ως πηγή ενέργειας του υδροηλεκτρικού σταθμού 
και ως κύρια πηγή νερού για την πόλη της Καρδίτσας. Λόγω του υψομέτρου και 
του όμορφου τοπίου, η λίμνη αποτελεί ένα δημοφιλές τουριστικό θέρετρο και 
τις τέσσερις εποχές του χρόνου.



Προστατεύω το Περιβάλλον-Διασφαλίζω το Μέλλον μου

Φροντίζοντας να είμαστε διαρκώς ενημερωμένοι για το τι συμβαίνει στον κόσμο και ενημερώνοντας 
και άλλους κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της προστασίας του πλανήτη μας.

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν  Κ Α Ι  Π Α Ι Δ Ι Α

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ - ΕΝΗΜΕΡΩΝΩ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ - ΕΝΕΡΓΩ
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Τι	είναι	η	υπεραλίευση;

Υπάρχει μια σειρά από τρόπους για να εξηγήσει κανείς τι είναι η υπεραλίευση, όπως οι 

παρακάτω:

•  Είναι η εμπορική και μη εμπορική αλιεία που οδηγεί στην εξάντληση των αποθεμάτων 

ψαριών. Αν οι ψαράδες πιάσουν πάρα πολλά ενήλικα ψάρια, δεν μένουν αρκετά για να 

αναπαραχθούν.

•  Είναι το ψάρεμα πάρα πολλών ψαριών. Τόσο πολλών που τα ψάρια δεν μπορούν να συ-

ντηρήσουν τον πληθυσμό τους. Σταδιακά μένουν όλο και λιγότερα ψάρια, μέχρι που τελικά 

δεν υπάρχει κανένα ούτε για φαγητό αλλά ούτε και για ψυχαγωγικό ψάρεμα. 

Όποιος και αν είναι ο ορισμός, η ουσία είναι μία: Η υπεραλίευση οδηγεί σε συνολική 

υποβάθμιση του συστήματος. Πρόκειται για μία εξαντλητική χρήση των ωκεανών και πρέπει 

να κάνουμε ό,τι μπορούμε για τη διατήρηση των αλιευτικών αποθεμάτων σε παγκόσμιο 

επίπεδο.

Εξοικονόμηση	των	
Παγκόσμιων	Αλιευτικών	
Αποθεμάτων	
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Τι	προκαλεί	η	υπεραλίευση;

Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν δύο και τρεις φορές πε-

ρισσότεροι αλιευτικοί στόλοι απ’ όσοι χρειαζόμαστε 

για να πιάσουν τα ψάρια που καταναλώνουμε για το 

φαγητό μας. Υπάρχουν τόσοι πολλοί ψαράδες που 

θα έφταναν για τέσσερις πλανήτες σαν το δικό μας!

Σα να μη ήταν αυτό αρκετό, οι αλιείς συχνά χρησι-

μοποιούν μεθόδους που βλάπτουν τους ωκεανούς, 

καθώς έχουν μεγάλο αντίκτυπο στα θαλάσσια οικοσυ-

στήματα. Αυτές οι πρακτικές, που είναι αρκετά κοινές, 

είναι μη επιλεκτικές για συγκεκριμένα είδη ψαριών 

και προκαλούν τεράστια καταστροφή σε θαλάσσιους 

οργανισμούς και τον πυθμένα των ωκεανών.



Γιατί	είναι	πρόβλημα	 
η	υπεραλίευση;

Για να καταλάβουμε πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα 

ακριβώς, ας εξετάσουμε τα γεγονότα:

• 52% των αλιευτικών αποθεμάτων υφίστανται 

πλήρη εκμετάλλευση

• 20% υφίστανται μερική εκμετάλλευση

• 17% υφίστανται υπερεκμετάλλευση

• 7% έχουν ήδη εξαντληθεί

• 1% ανακάμπτει από την εξάντληση

Σε όλο τον κόσμο το 90% περίπου των αποθε-

μάτων μεγάλων ψαριών έχουν ήδη εξαντληθεί. Το 

γεγονός αυτό δημιουργεί δύο σοβαρά προβλήματα:

1.  Χάνουμε είδη, καθώς και ολόκληρα οικοσυστή-

ματα. Ως εκ τούτου, οι ωκεανοί είναι κάτω από 

την πίεση και τον κίνδυνο της κατάρρευσης και 

εμείς κινδυνεύουμε να χάσουμε μια πολύτιμη 

πηγή τροφής.

2.  Δεν είναι μόνο τα ψάρια που επηρεάζονται από 

την αλιεία. Βλάπτονται επίσης τα θαλάσσια θηλα-

στικά, οι καρχαρίες, τα θαλάσσια πτηνά και τα μη 

εμπορικά είδη ψαριών, διότι σκοτώνονται χωρίς 

να χρειάζεται και μετά απορρίπτονται μιας και δεν 

είναι εμπορεύσιμα. Αυτό ισοδυναμεί με σχεδόν 

το 80% των αλιευμάτων για ορισμένους τύπους 

αλιείας.

Οι επιστήμονες συμφωνούν ότι με τους σημε-

ρινούς ρυθμούς εκμετάλλευσης πολλών σημαντι-

κά αποθέματα ψαριών θα εξαφανιστούν μέσα στα 

επόμενα 25 χρόνια.

Τι	μπορούμε	να	κάνουμε	ΟΛΟΙ	ΜΑΖΙ	 
για	να	βοηθήσουμε;

Μπορούμε να αποτρέψουμε το κακό αν δράσουμε τώρα αποφασιστικά , ακολουθώντας 

κάποιους βασικούς κανόνες:

Θέσπιση ασφαλών ορίων αλίευσης
Πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε κοντόφθαλμοι, να επανεκτιμήσουμε και να καθο-

ρίσουμε ένα όριο των ψαριών που μπορούμε να πιάσουμε. Οι επιστήμονες μπορούν να 

μας βοηθήσουν σε αυτό. Δεν υπάρχουν περιθώρια για μικροπολιτική και οικονομικά 

κίνητρα. Αυτό είναι που μας έβαλε εξ’ αρχής σε μπελάδες.

Έλεγχοι στα παρεμπίπτοντα αλιεύματα
Πρέπει επίσης να προσδιορίσουμε ποιες μέθοδοι και πρακτικές πρέπει να τεθούν 

εκτός νόμου. Με αυτό τον τρόπο θα αποφευχθεί η άσκοπη θανάτωση θαλάσσιων 

οργανισμών.

Προστασία των οικοσυστημάτων
Είναι υψίστης σημασίας να προστατεύσουμε τα μέρη ενός οικοσυστήματος όπου ζουν 

γόνοι ψαριών, τα ανεξερεύνητα οικοσυστήματα και τα κοράλλια.

Παρακολούθηση και συμμόρφωση
Δεν είναι αρκετό για να πληροφορήσουμε τους ψαράδες για το τι δεν μπορούν να 

κάνουν. Πρέπει να επιβάλουμε ένα σύστημα παρακολούθησης για να βεβαιωθούμε 

ότι δεν κάνουν ό,τι δεν επιτρέπεται να κάνουν. Οι αλιείς πρέπει να μάθουν ότι αν δεν 

τηρούν το νόμο θα τους κοστίσει ακριβά.

Τι	μπορώ	να	κάνω	ΕΓΩ	για	να	βοηθήσω;

Όλοι μας μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά.

Ενημερώσου
Ψάξε στο διαδίκτυο για την υπεραλίευση και τα οφέλη από τη διατήρηση των αποθε-

μάτων ψαριών σε όλο τον κόσμο και την περιοχή σου.

Ρώτα τι είναι αυτό που τρως
Αν τρως ψάρια, βεβαιώσου ότι γνωρίζεις τι τρως.

Ενημέρωσε και άλλους
Πες στους φίλους σου γιατί πρέπει να απέχουν από την κατανάλωση ορισμένων ψα-

ριών. Πες τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.

Επικοινώνησε με την πολιτική ηγεσία
Γράψε σε κάποιον εκλεγμένο πολιτικό και εξήγησε του ότι σε ανησυχεί η υπεραλίευση 

και οι καταστροφικές αλιευτικές μέθοδοι.

Επικοινώνησε με τα τοπικά ΜΜΕ 

Γράψε μια επιστολή προς τον εκδότη της τοπικής εφημερίδας.

Χρησιμοποίησε το blog ή την ιστοσελίδα σου
Γράψε για την κατάσταση των ωκεανών μας και πως η υπεραλίευση μας επηρεάζει όλους.

Ενημέρωσε τους συμμαθητές σου στο σχολείο
Γράψε μια εργασία σχετικά με την υπεραλίευση ή την κατάσταση των ωκεανών μας.
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Η	Aegean	και	ο	διάσημος	σχεδιαστής	Robbe	di	Kappa	

ένωσαν	τις	δυνάμεις	τους	για		να	σχεδιάσουν	μια	

εντελώς	νέα	εμφάνιση	για	το	σήμερα!	

Η	σειρά	των	σπορ	ρούχων	της	Aegean,	για	άνδρες	και	

γυναίκες,	με	τις	ναυτικές	της	επιρροές,	είναι	ιδανική	

για	να	κυκλοφορήσετε	με	στυλ	στην	πόλη,	δίπλα	στη	

θάλασσα,	ή	για	μια	βόλτα	στην	εξοχή.	

Ταξιδεύστε	ανάλαφρα	με	polos	και	t-shirts.

Στο	σπίτι,	χαλαρώστε	μέσα	στα		πολυτελή	μπουρνούζια.

Στις	μετακινήσεις	σας	αποθηκεύστε	όλα	όσα	σας	

χρειάζονται	στις	ευέλικτες	και	κομψές	τσάντες	της	Aegean.

Ανακαλύψτε	τη	νέα	πρόταση	της	Aegean	στο	Aegean	Shop 

ή	στην	ηλεκτρονική	διεύθυνση	www.aegeaneshop.com

AEGEAN
COLLECTION

Κυκλοφορείστε με στυλ  
με την Aegean Collection

Aegean Shop 
στα Κεντρικά Γραφεία της Aegean 

Ακτή Κονδύλη 10, 18545 Πειραιάς  | Tηλ.: 210 458 6014
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Ιστοσελίδες της Αegean
www.aegeanoil.com
www.ampni.com

Aegean  Ενέργεια για το Μέλλον
Η	Aegean	είναι	ο	δυναμικότερος	όμιλος	Εταιρειών	στην	Ελλάδα	που	δραστηριοποιείται	στο	χώρο	της	ενέργειας,	των	πετρε-
λαϊκών	προϊόντων	 και	 της	Ναυτιλίας.	Διαθέτει	 δίκτυο	 πρατηρίων	 καυσίμων	σε	 όλη	 την	 Ελληνική	 επικράτεια,	 μεταφέρει	
πετρελαϊκά	φορτία	με	τον	στόλο	των	δεξαμενοπλοίων	της	και	εφοδιάζει	πελάτες	της	με	καύσιμα	και	λιπαντικά	Ναυτιλίας	με	
τα	ανεφοδιαστικά	πλοία	της	σε	όλο	τον	κόσμο.

ΛΙΑΝΙΚΗ	ΑΓΟΡΑ
Μέσω	του	εκτεταμένου	και	 ταχύτατα	αναπτυσσόμενου	δικτύου	πρατηρίων	της,	η	Aegean	προμηθεύει	 τους	πελάτες	της,	
Έλληνες	και	ξένους	οδηγούς,	με	καύσιμα	και	λιπαντικά	όλων	των	τύπων.	Το	καλαίσθητο	και	ιδιαίτερα	προσεγμένο	δίκτυο	
πρατηρίων	της	Aegean	έχει	κερδίσει	την	εμπιστοσύνη	των	οδηγών,	χάριν	των	υψηλής	ποιότητας	προϊόντων	και	υπηρεσιών	
που	προσφέρει,	σε	ανταγωνιστικές	τιμές.	Επιπλέον,	η	Aegean	εφοδιάζει	μεγάλους	βιομηχανικούς	πελάτες	με	πετρελαιοει-
δή	προϊόντα	όλων	των	τύπων,	λόγω	της	συνέπειας	που	επιδεικνύει	στις	συναλλαγές	της.

ΣΤΟΛΟΣ	ΠΛΟΙΩΝ	ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ	
Η	εισηγμένη	στο	χρηματιστήριο	της	Νέας	Υόρκης,	Aegean	Marine	Petroleum,	αποκλειστικά	με	στόλο	
πλοίων	διπλού	τοιχώματος,	εκ	των	οποίων	τα	εννέα	νεότευκτα,	είναι	ο	φυσικός	προμηθευτής	
ναυτιλιακών	καυσίμων	σε	12	από	τα	σημαντικότερα	λιμάνια	του	πλανήτη.	Επιπλέον,	με	το	
υπό	εξέλιξη	ναυπηγικό	πρόγραμμα	22	πλοίων	και	τη	συνεχή	ίδρυση	νέων	σταθμών,	απο-
τελεί	το	δυναμικότερα	αναπτυσσόμενο	κομμάτι	του	ομίλου	Aegean.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚA	ΚΑYΣΙΜΑ	
Η	Aegean	 παρέχει	 τις	 πλέον	 αποτελεσματικές	 και	 έγκαιρες	 υπηρεσίες	 πετρελαι-
εύσεων	στους	πελάτες	 της	ανά	 την	υφήλιο.	Τα	πλοία	 της	βρίσκονται	σε	συνεχή	
κίνηση	και	οι	υπηρεσίες	 της	είναι	διαθέσιμες	24	ώρες	 την	ημέρα,	365	ημέρες	
τον	χρόνο.	Η	Aegean	παρέχει	υπηρεσίες	πετρελαιεύσεων	στον	Πειραιά	και	στην	
Πάτρα,	καθώς	επίσης	στο		Γιβραλτάρ,	στο	Αμστερνταμ-Ροτερνταμ-Αμβέρσα,	στην	
Φουτζέιρα,	 στην	 Τζαμάικα,	 στην	 Σιγκαπούρη,	 στο	 Τρινιντάντ	 	 &	 Τομπάγκο,	 στο	
Πόρτλαντ	(UK),	στο	Βανκούβερ	&	Μόντρεαλ,	στο		Μεξικό,	στην	Ταγγέρη,	στην	Τέμα	
της	Γκάνα,	στο	Λας	Πάλμας	και	 την	Τενερίφη,	στον	Παναμά	και	στο	Χονγκ-Κονγκ.	
Όλα	τα	προϊόντα	της	έχουν	πιστοποιηθεί	με	ISO	8217.	Η	Εταιρεία,	η	οποία	είναι	μέλος	
της	ΙΒΙΑ	και	πιστοποιημένη	με	ISO	9001,	βρίσκεται	στην	κορυφή	της	FOBAS	White	List.

ΝΑΥΤΙΛIΑ
Ο	στόλος	της	Aegean	βρίσκεται	στο	επίκεντρο	των	εξαιρετικών	υπηρεσιών	της	ανά	την	υφήλιο.	Τα	
δεξαμενόπλοιά	της	ακολουθούν	τα	Κοινοτικά	διεθνή	πρότυπα,	έχουν	πιστοποιηθεί	με	τον	κώδι-
κα	ασφαλούς	διαχείρισης	ISM,	πληρούν	τις	προϋποθέσεις	της	SOLAS	(Διεθνή	Συνθήκη	για	
την	Ασφάλεια	της	Ζωής	στην	Θάλασσα)	και	είναι	σε	πλήρη	αρμονία	με	τους	κανονισμούς	
της	MARPOL.	H	Aegean	ανανεώνει	συνεχώς	με	νέα	πλοία	 τον	στόλο	 της,	ο	οποίος	
περιλαμβάνει	 μεγάλης	 αλλά	 και	 μικρότερης	 χωρητικότητας	 πλοία.	 Ο	 στόλος	 της	
μεταφέρει	πετρελαϊκά	φορτία	σε	όλο	τον	κόσμο,	για	λογαριασμό	μεγάλων	εταιρειών	
πετρελαίου,	εμπορικών	πελατών	και	ίδια	φορτία.	

ΛΙΠΑΝΤΙΚA
Η	 Aegean	 παράγει	 και	 εμπορεύεται	 λιπαντικά	 υψηλής	 απόδοσης	 για	 οχήματα	 και	
βιομηχανική	χρήση,	με	την	επωνυμία	AEGEAN	και	για	την	ναυτιλιακή	αγορά	με	την	
επωνυμία	 ALFA.	 Τα	 λιπαντικά	 ALFA	 είναι	 πιστοποιημένα	 και	 αποδεκτά	 από	 τους	
μεγαλύτερους	κατασκευαστές	μηχανών	θαλάσσης.	Τα	μέσα	που	διαθέτει	καθώς	και	οι	
υπηρεσίες	που	προσφέρει,	εγγυώνται	άριστη	συνεργασία	με	τους	πελάτες	και	επιτρέπουν	
στην	Aegean	να	προμηθεύει	λιπαντικά	σε	περισσότερα	από	550	λιμάνια	σε	όλο	τον	κόσμο.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	-	HEC
Η	HELLENIC	ENVIRONMENTAL	CENTER	περισυλλέγει,	μεταφέρει	και	επεξεργάζεται	τα	πετρε-
λαιοειδή	κατάλοιπα	των	πλοίων	που	καταπλέουν	στα	περισσότερα	και	μεγαλύτερα	ελληνικά	λιμάνια,	
καθώς	επίσης	και	τα	κατάλοιπα	χερσαίων	Βιομηχανικών,	Ναυπηγικών	και	άλλων	Μονάδων.	Για	την	εκτέλεση	του	έργου	
της	 διαθέτει	 τον	 πλέον	 σύγχρονο	 εξοπλισμό,	 αποτελούμενο	 από	 Πλωτούς	 Διαχωριστήρες,	 στόλο	 δεξαμενόπλοιων	
περισυλλογής	και	βυτιοφόρων	οχημάτων	με	όλα	τα	παρελκόμενα.	Με	την	δραστηριότητά	της	προστατεύει	το	θαλάσσιο	
περιβάλλον	και	παράλληλα	συμβάλλει	σημαντικά	στην	εξοικονόμηση	ενέργειας,	αφού	με	την	διαδικασία	της	ανακύκλω-
σης	μετατρέπει	τους	πετρελαϊκούς	ρύπους	σε	ενεργειακό	πόρο.

ΕΜΠΟΡΙΑ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
H	Aegean	δραστηριοποιείται	δυναμικά	στην	εμπορία	αργού	πετρελαίου	και	πετρελαϊκών	προϊόντων	σε	παγκόσμια	κλίμακα.
Το	τμήμα	Εμπορίας	είναι	στελεχωμένο	με	αφοσιωμένους	επαγγελματίες	που	συνδυάζουν,	με	επιτυχία,	την	υψηλή	εξειδίκευ-
ση	με	την	μακροχρόνια	εμπειρία	στην	πετρελαϊκή	βιομηχανία.	Τα	πετρελαϊκά	προϊόντα	διατίθενται	σε	ένα	ευρύ	φάσμα	πελα-
τών	που	συνθέτουν	το	χαρτοφυλάκιο	της	εταιρείας.	Η	Aegean	έχει	αποκτήσει	την	αξιοπιστία	της	από	τις	υψηλού	επιπέδου	
υπηρεσίες	που	προσφέρει	σε	προμηθευτές	και	πλοιοκτήτες,	γεγονός	που	υποστηρίζει	την	φιλοδοξία	της	για	την	επίτευξη	
μακροπρόθεσμων	στόχων	στον	τομέα	της	ενέργειας	ανά	την	υφήλιο.


