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Συμφωνία της Maran Gas 
με τη φινλανδική Wartsila 

Η εταιρεία κατασκευής 
μηχανών, Wartsila, θα 
συνεχίσει να συντηρεί τα 
συστήματα πρόωσης του 
μεγαλύτερου τμήματος του 
στόλου LNG carriers του 
ομίλου συμφερόντων της 
Μαρίας Αγγελικούση. 
Συγκεκριμένα, η Maran Gas 

συμφώνησε να επεκτείνει τη συμφωνία της 
με τη φινλανδική εταιρεία τεχνολογίας για 
επιπλέον πέντε χρόνια. 
Το deal καλύπτει τον στόλο των 21 tri-fuel 
diesel-electric LNG carriers της Maran. Το deal 
με τη Maran Gas αποτελεί τμήμα των 
συμφωνιών που έχει συνάψει η Wartsila με 
άλλους πλοιοκτήτες με στόλο LNG carriers, 
συμπεριλαμβανομένων των Dynagas, TMS 
Cardiff Gas και Thenamaris. 
«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που ανανεώ-
νουμε τις υπηρεσίες μας για πέντε ακόμη 
έτη», δήλωσε σχετικά η Μαρία Αγγελικούση. 
Αμφότερες οι εταιρείες επισήμαναν ότι η 
συμφωνία επιβεβαιώνει τη δέσμευση για την 
επιτάχυνση της ναυτιλιακής 
απανθρακοποίησης.

Νεότευκτο Aero Catamaran 
παρέλαβε η Attica Group 

Την παραλαβή του 
νεότευκτου catamaran Aero 
1 Highspeed, που ναυπηγή-
θηκε στα ναυπηγεία 
Brødrene Aa της Νορβηγίας, 
ανακοίνωσε η Attica Group, 
μέλος του ομίλου Marfin 
Investment Group. Το Aero 
1 Highspeed είναι το πρώτο 

από την παραγγελία τριών υπερσύγχρονων 
πλοίων τύπου Aero Catamaran, τα οποία θα 
δρομολογηθούν στις γραμμές του Αργοσα-
ρωνικού. Το συνολικό κόστος της επένδυσης 
ανέρχεται σε 21 εκατ. ευρώ και θα καλυφθεί 
από ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό. 
«Σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο, η 
επένδυση στα νέα, καινοτόμα Aero 
Catamaran στηρίζει τη συνεχή προσπάθεια 
του ομίλου να προσφέρει υψηλού επιπέδου 
μεταφορικές υπηρεσίες με σύγχρονα, 
καινούργια, γρήγορα πλοία, φιλικότερα προς 
το περιβάλλον και να συμβάλλει μέσω του 
τουρισμού στην ανάπτυξη των νησιών μας 
προς όφελος των κατοίκων και των επισκε-
πτών τους» σχολίασε ο CEO του ομίλου Attica 
Σπύρος Πασχάλης.

Ανακάμπτουν οι αφίξεις  
κρουαζιέρας το 2022 

Η Ένωση Λιμένων Ελλάδος 
μέσω του εκτελεστικού 
διευθυντή, Δημήτρη 
Ιατρίδη, δημοσιοποίησε τα 
στοιχεία αφίξεων κρουαζιέ-
ρας για το 2022 με βάση τις 
έως σήμερα κρατήσεις αλλά 
και τα πραγματικά 
δεδομένα, όπως έχουν 

διαμορφωθεί τους πρώτους 5 μήνες του 
έτους. Είναι σημαντικό ότι στην πρόβλεψη για 
τα τελικά αποτελέσματα αφίξεων κρουαζιέ-
ρας για το 2022 παρατηρείται αύξηση της 
τάξης του 25% σε σχέση με το τελευταίο, 
προ πανδημίας, έτος αναφοράς, το 2019, με 
τις αφίξεις να προσεγγίζουν τις 5.000. 
Συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά, το 
2021, η αύξηση είναι εντυπωσιακή και 
πλησιάζει το 150%. 
Η προβλεπόμενη αύξηση στις αφίξεις 
καταλαμβάνει το σύνολο των προορισμών 
κρουαζιέρας της χώρας μας και ιδιαίτερα τα 
15 κορυφαία λιμάνια στον τομέα. Ιδιαίτερα 
ενισχυμένος είναι και ο ρόλος του 
homeporting στους ελληνικούς λιμένες όπου 
προσφέρεται. 

Πρεμιέρα στα Ποσειδώνια για  
ψηφιακό 3D ναυτιλιακό γραφείο 

Το πρώτο ψηφιακό 3D 
ναυτιλιακό γραφείο θα 
λανσάρει στην έκθεση των 
Ποσειδωνίων το μη 
κερδοσκοπικό σωματείο 
Project Connect, ιδρύτρια 
του οποίου είναι η Ειρήνη 
Νοτιά. Όπως αναφέρεται 
σε σχετική ανακοίνωση, το 

πρώτο ειδικά σχεδιασμένο 3D video από το 
Project Connect είναι ιδανικό για μαθητές της 
ναυτιλίας, το πρόγραμμα «Υιοθεσία Πλοίου» 
και οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να περιηγηθεί 
σε ένα σύγχρονο τρισδιάστατο περιβάλλον 
ναυτιλιακής εταιρείας, δίνοντας μία «πρώτη 
γεύση» του τρόπου εργασίας σε μία 
πραγματική ναυτιλιακή εταιρεία. Παράλληλα, 
οι εργοδότες θα έχουν τη δυνατότητα να 
δουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 
εντοπίσουν πρόθυμους και ικανούς φοιτητές 
ναυτιλίας που επιθυμούν να εργαστούν αυτό 
το καλοκαίρι, μέσω της διαδικτυακής βάσης 
δεδομένων για βιογραφικά του Project 
Connect. Η πλατφόρμα σχεδιάστηκε με στόχο 
να γίνουν ορατοί οι Έλληνες μαθητές στη 
ναυτιλιακή κοινότητα. [SID: 15295551]
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EN ΠΛΩ

n Ναυτιλιακά καύσιμα (τιμή σε δολ./mt) 02/06/2022

Λιμάνι IFO380 MGO VLSFO

Πειραιάς 695,50 1.226,75 1.173,00

Σιγκαπούρη 637,50 1.255,75 1.120,25

Χιούστον 699,25 1.218,00 945,25

Φουτζέιρα 696,00 1.424,75 1.077,50

Ρότερνταμ 682,00 1.267,00 855,00

n Εξέλιξη μετοχών ελληνικών ναυτιλιακών στη Wall Street (τιμή σε δολ.)

Σύμβολο Εταιρεία Τιμή Μεταβολή Χαμηλό 
έτους

Υψηλό 
έτους

CMRE Costamare 14,58 0,69% 9,34 17,45

CPLP Capital Product Partners 16,07 0,94% 10,60 19,65

CTRM Castor Maritime 1,96 0,51% 1,00 4,10

DAC Danaos Corporation 84,83 -0,43% 58,00 107,47

DLNG Dynagas LNG Partners 4,21 -0,94% 2,55 4,40

DSX Diana Shipping 6,54 0,00% 3,23 6,89

EDRY EuroDry 28,63 -0,76% 15,75 44,99

ESEA EuroSeas 32,46 -2,05% 16,00 39,17

GASS StealthGas 3,15 5,70% 1,46 3,20

GLBS Globus Maritime Limited 2,06 -0,48% 1,57 5,85

GLOP GasLog Partners 6,10 3,92% 2,94 6,17

GSL Global Ship Lease 23,15 4,19% 15,30 30,02

IMPP Imperial Petroleum 0,52 7,44% 0,38 9,70

LPG Dorian LPG 17,68 -2,27% 10,69 18,50

NM Navios Maritime Holdings 3,29 -1,79% 2,85 9,59

NMM Navios Maritime Partners 31,16 -0,03% 20,52 37,16

OP OceanPal 0,61 3,51% 0,39 12,09

PSHG Performance Shipping 0,68 -5,58% 0,62 6,14

PXS Pyxis Tankers 2,67 4,71% 1,41 4,40

SB Safe Bulkers 4,79 -1,24% 2,98 5,44

SBLK Star Bulk Carriers 31,25 -6,16% 16,56 33,94

SHIP Seanergy Maritime Holdings 1,17 -0,43% 0,77 1,59

TNP Tsakos Energy Navigation 11,02 -1,87% 6,75 13,90

TOPS Top Ships 0,69 4,25% 0,60 1,95

Στροφή προς 
τα παράγωγα
ΜΕ την εβδομάδα για τους 
δείκτες του Baltic Exchange 
να ολοκληρώνεται πρόωρα 
χθες, λόγω των αργιών 
σήμερα και αύριο στο 
Λονδίνο, η προσοχή στρέ-
φεται στα παράγωγα της 
ναυλαγοράς. Στα μεγάλα 
πλοία, τύπου capesize, τα 
παράγωγα δείχνουν ότι 
τα έσοδα θα σημειώσουν 
σημαντική άνοδο τους 
επόμενους μήνες και μέχρι 
το τέλος του έτους. Ειδι-
κότερα, τα μέσα ημερήσια 
έσοδα των βαποριών στη 
spot υπολογίστηκαν την 1η 
Ιουνίου στα 24.274 δολ. 
Τα παράγωγα υποδεικνύουν 
ότι τον Ιούνιο τα έσοδα θα 
ξεπεράσουν τα 30.000 
δολ. την ημέρα, ενώ τον 
Ιούλιο και τον Αύγουστο θα 
υπερβούν τα 35.000 δολ. 
ημερησίως. Το αντίστοιχο 
ποσό για το τρίτο τρίμηνο 
του 2022 εκτιμάται στα 
37.000 δολ. την ημέρα. 
Σημειώνεται ότι ο δείκτης 
των capes ανέκαμψε αυτήν 
την εβδομάδα, μετά την 
πτωτική πορεία του προ-
ηγούμενου πενθημέρου, 
υπεραποδίδοντας έναντι 
των μικρότερων μεγεθών 
τoυ κλάδου των bulk 
carriers. [SID: 15295912]
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n Ναυτιλιακά Παράγωγα Dry Bulk (τιμή σε δολ.) 

Περίοδος Capesize Kamsarmaxes

02/06/2022
Ημερήσια 
Μεταβολή

02/06/2022
Ημερήσια 
Μεταβολή

Ιούνιος 30.125 0,4% 27.336 0,9%

Ιούλιος 35.625 0 29.186 0,7%

Αύγουστος 36.875 0,3% 28.936 -0,5%

Γ’ Τρίμ. 2022 37.000 1,4% 28.936 0,2%

Δ’ Τρίμ. 2022 32.375 0 25.586 -0,2%

Α’ Τρίμ. 2023 16.750 -1,5% 19.586 0,3%

Cal 23 22.275 -0,2% 18.786 -0,1%


