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Αντώνης Βενιέρης 
Πρόεδρος της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης εν Ελλάδι 

Συνέντευξη στον Διονύση Πολίτη

Κύριε Βενιέρη θέλετε να μας περιγρά-
ψετε τα σημεία που ήταν σταθμός της 
Δ.Ν.Ε. από την ίδρυσή της μέχρι σήμε-
ρα;

Η Διεθνής Ναυτική Ένωση (ΔΝΕ) ιδρύ-
θηκε το έτος 1922 καταγράφοντας έως 
σήμερα μία δυναμική πορεία με συνε-
χή και γόνιμη παρουσία στο Ναυτιλι-
ακό στίβο.

Η ίδρυσή της υπαγορεύθηκε από την 
ανάγκη συμβολής της στην επίλυση 
των μεγάλων προβλημάτων που αντι-
μετώπιζε  τότε ο Πειραιάς, ο οποίος 
με λιμένα χωρίς κρηπιδώματα για την 
πλεύριση των πλοίων και με λιμενικές 
ευκολίες σε πρωτόγονη κατάσταση, 
προβλημάτιζε τους πάντες και ήταν 
«λιμένας προς αποφυγήν» για Ελληνι-
κά και ξένα πλοία.

Μέσα σε διάστημα τριών ετών, το 1925 
η Ένωση μας κατέγραψε τα προβλή-
ματα του λιμανιού του Πειραιά και εκ-
πόνησε λεπτομερή μελέτη με προτά-
σεις θεραπείας αυτών και προοπτικών 
ανάπτυξης, ένα πρώιμο Masterplan 
της εποχής εκείνης, το οποίο και ενε-
χείρισε στο τότε Πρωθυπουργό Αν-
δρέα Μιχαλακόπουλο. Αόκνως εργα-
ζόμενη πάνω σε αυτή την κατεύθυνση 
για πέντε έτη, η ΔΝΕ. συνέταξε και υπέ-
βαλε ολοκληρωμένο Νομοσχέδιο στον 

Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο, 
περί δημιουργίας Οργανισμού Λιμένος 
Πειραιώς το οποίο έγινε ενθουσιωδώς 
δεκτό και οδήγησε στην ίδρυση του 
Ο.Λ.Π. με τον νόμο 4748/1930. 

Το 1941, στα δύσκολα χρόνια της Κατο-
χής οι δραστηριότητες των μελών της 
Δ.Ν.Ε. καταβαραθρώθηκαν. Η Ένωση 
βρέθηκε στο πιο κομβικό σημείο της 
ιστορίας, με κατασχεμένο αρχείο και 
εξοπλισμό, χωρίς καν έδρα λόγω της 
βίαιης έξωσης από τα γραφεία της 
από τις δυνάμεις του κατακτητή. 

«Θα μας κακίσει η ιστορία εάν απε-
μπολήσωμεν μίαν 20ετή ιστορίαν και 
αντί της συσπειρώσεως επιτείνωμεν 
την διάλυσιν…» Με αυτά τα μεστά 

λόγια τάχθηκε κατά οποιασδήπο-
τε σκέψης διάλυσης της ΔΝΕ ο τότε 
Πρόεδρός της Ευγένιος Ευγενίδης και 
συμφωνήθηκε η συνέχιση της ‘Ενω-
σης με εκούσια συμμετοχή στις δαπά-
νες των Μελών.

Το 1968 η ΔΝΕ καταθέτει μελέτη κα-
τεπείγουσας φύσης προς τη διοίκη-
ση του Ο.Λ.Π. για την ανάγκη άμεσης 
προετοιμασίας και εξοπλισμού για τη 
διαχείριση του νέου τρόπου μεταφο-
ράς φορτίων, τα εμπορευματοκιβώτια 
(containers). Παρά τις αντιδράσεις 
από πλευράς Ο.Λ.Π., μέσα από την επι-
μονή της Δ.Ν.Ε., διαμορφώθηκε χώ-
ρος για containers αρχικά στην Ακτή 
Βασιλειάδη και αργότερα στο Ν. Ικό-
νιο. Έτσι ο Πειραιάς από τα 5,000 TEUs 
κίνηση το 1969 έφτασε το 2021 στα 5 
εκατομμύρια TEUs.

Το 1981 η ΔΝΕ. κατάφερε την εξαίρεση 
του Ο.Λ.Π. από το ωράριο λειτουργί-
ας των δημοσίων υπηρεσιών και θε-
σπίστηκε η λειτουργία 7 ημερών την 
εβδομάδα επί 24ωρου ώστε να συ-
νάδει η λειτουργία του λιμένος με τα 
διεθνή πρότυπα λιμενικών εργασιών. 
Στη δεκαετία του 1990 η ΔΝΕ πέτυχε 
την αύξηση της προμήθειας νέων γε-
ρανογεφυρών του Ο.Λ.Π. από 2 σε 4 
καθώς υπήρχε ήδη αυξημένη κίνηση, 
πρωτοστάτησε στη διαδικασία μηχα-

νογράφησης του Οργανισμού καθώς 
και της περαιτέρω ανάπτυξης του Car 
Terminal και σαφώς υποστήριξε την 
ιδιωτικοποίηση του λιμένα στα τέλη 
του 2010 καθώς διέβλεψε τις αυξημέ-
νες δυναμικές που θα αποκτήσει η Ελ-
λάδα μέσω των ιδιωτικοποιήσεων των 
λιμενικών εργασιών.

Κύριε Πρόεδρε ποιοι είναι οι στόχοι 
σας για την προσεχή 3ετή (2021 – 
2024) θητεία σας;

Η τωρινή διοίκηση της ΔΝΕ έχει την 
τιμή να διαδέχεται ένα ιδιαίτερα δρα-
στήριο διοικητικό συμβούλιο που 
κατά τη θητεία του έθεσε τις βάσεις 
για ενίσχυση της εξωστρέφειας της 
Ένωσης.

Έχοντας τα ανωτέρω ως εφαλτήριο, 
πρωταρχική μας βλέψη είναι η ανάδει-
ξη και προβολή των μελών μας κάτω 
από το πρίσμα της συνεργασίας, της 
ανταλλαγής απόψεων, των προβλημα-
τισμών και γενικότερα της συλλογικής 
προβολής αυτών προς επίλυση διά 
της διαβούλευσης με τους αρμόδιους 
φορείς. 

Αυτή η διαδικασία δημιουργίας συλ-
λογικής εμπιστοσύνης και ομοψυχίας 
θα μας οδηγήσει στην προσέλκυση 
νέων αλλά και στην επιστροφή πρώην 
μελών, καθώς η θέση μας είναι ότι η 
Ένωση μεγαλώνει πρώτα εκ των έσω 
με την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και 
απόψεων. Παράλληλα, συνέργειες με 
ομόλογους συλλόγους, συνδέσμους 
και ενώσεις που εκπροσωπούν τομείς 
της ναυτιλίας, της μεταφοράς και της 
εφοδιαστικής αλυσίδας με τους οποί-
ους τα μέλη μας αλληλοεπιδρούν κα-
θημερινά είναι πρωταρχικής σημασί-
ας.

Επιπροσθέτως, στοχεύουμε στη συ-
νέχιση και περαιτέρω σύσφιξη των 
σχέσεων με τους αρμόδιους φορείς 
και Αρχές της Πολιτείας, με τους λι-
μενικούς παρόχους, αλλά και με διε-
θνείς οργανισμούς εγνωσμένου κύ-
ρους όπως η FONASBA, της οποίας η 
ΔΝΕ είναι τακτικό μέλος και έχει την 
αποκλειστική ευθύνη στην Ελλάδα 
της εταιρικής πιστοποίησης FONASBA 
Quality Standard, καθώς και του εκ-
παιδευτικού προγράμματος FONASBA 
Agent Diploma των στελεχών των 
εταιρειών-μελών της Ένωσής μας. 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η ΔΝΕ 
έχει καταθέσει επίσημη πρόταση για 
τη διοργάνωση του παγκόσμιου συ-
νεδρίου της FONASBA το 2023 στην 
Ελλάδα, που θα στρέψει τα βλέμματα 
της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας 
πάνω στη χώρα μας.

Αυτές μας οι ενέργειες θα μας επι-
τρέψουν να επιτευχθεί η εξωστρεφής 
ανέλιξη της Ένωσης και η αύξηση του 
αποτυπώματός της στην εγχώρια και 
διεθνή ναυτιλιακή και λιμενική κοινό-
τητα, ανάλογου της σημασίας και του 
ειδικού βάρους της Ένωσης.

Θέλετε να μας αναφέρετε τους τομείς 
της ναυτιλίας που απαρτίζουν την 
ένωσή σας;  
Τους βλέπετε σαν ξεχωριστούς ή θα 
κάνετε προσπάθεια ώστε να υπάρξει 
αρμονική συνεργασία μεταξύ τους;

Η Ένωσή μας απαρτίζεται από εται-
ρείες μέλη που αντιπροσωπεύουν και 
προσφέρουν υπηρεσίες πρακτόρευ-
σης στον Ελλαδικό χώρο σε εταιρείες 
τακτικών γραμμών εμπορευματοκι-
βωτίων, τακτικών γραμμών RO-RO, σε 
πλοιοκτήτες και cargo owners χύδην 
φορτίου και project cargo καθώς επί-
σης και στον τομέα της κρουαζιέρας.

Είναι προφανές ότι σχεδόν όλοι οι το-
μείς της θαλάσσιας μεταφοράς αγα-

θών και προσώπων εκπροσωπούνται 
και έχουν φωνή μέσα στην Ένωσή μας. 

Το πρόσωπο της διεθνούς εφοδιαστι-
κής αλυσίδας έχει αλλάξει ριζικά την 
τελευταία δεκαετία, πέρα από τα συμ-
βατικά καλούπια που διαχώριζαν ρητά 
τον τύπο των θαλάσσιων μεταφορών. 
Σε μία end to end μεταφορά μπορεί να 
συνυπάρξουν πολλά είδη μεταφορών 
ώστε να στεφθεί με επιτυχία. Οι πο-
λυσχιδείς δραστηριότητες των μελών 
μας και η εμπειρία που κατέχουν και 
μπορούν να καταθέσουν στην Ένωσή 
μας αποτελούν εχέγγυο επιτυχίας κα-
θώς μέσα από την πολυσυλλεκτικό-
τητα μας δίνεται η δυνατότητα να το-
ποθετούμαστε σε μεγαλύτερο φάσμα 
θεμάτων που απασχολούν την Ελληνι-
κή ναυτιλιακή κοινότητα. 
Η ΔΝΕ ποτέ δεν ήταν ένα κλειστό 
κλαμπ μόνο πρακτόρων εμπορευμα-
τοκιβωτίων καθώς ως Ένωση προ-
ϋπάρχει της ίδιας της εισαγωγής του 
container στις μεταφορές αγαθών στα 
τέλη της δεκαετίας του 1950. 

Κάθε μέλος μας είναι ξεχωριστό και 
φέρει εμπειρία και εξειδίκευση στην 
Ένωση που συμβάλλει τα μέγιστα στην 
αρμονική συνεργασία και ανέλιξη του 
status της Ένωσης.  

Μπορείτε να μας κάνετε μία πρόβλε-
ψη για τους στόχους του Ι.Μ.Ο. το 
2030 και ιδίως το 2050;  Ειδικά για το 
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2030 χρονικά είναι εφικτή η υλοποίη-
σή τους;

Η μεταφορά αγαθών και πρώτων 
υλών δια θαλάσσης αντιπροσωπεύει 
περίπου το 90% του συνόλου του πα-
γκόσμιου εμπορίου που σαφώς είναι 
η συντριπτική πλειοψηφία και βάζει 
αναπόφευκτα τη ναυτιλία κάτω από 
τον μεγεθυντικό φακό των διεθνών 
προσπαθειών για μείωση των εκπο-
μπών αερίων που βλάπτουν το περι-
βάλλον.

Παρά το εντυπωσιακό μερίδιο που κα-
τέχει η ναυτιλία στην πίτα της μεταφο-
ράς, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη 
της S&P Global Platts Analytics, η συ-
νεισφορά της στις ετήσιες εκπομπές 
καυσαερίων δεν ξεπερνάει το 2,5% 
της συνολικής παγκόσμιας περιβαλ-
λοντικής επιβάρυνσης. Εάν κάποιος 
κατέτασσε το ετήσιο ενεργειακό απο-
τύπωμα της παγκόσμιας ναυτιλίας σε 
έναν πίνακα με τις χώρες που ρυπαί-
νουν περισσότερο το περιβάλλον, η 
ναυτιλία θα κατείχε την 6η θέση, μία 
μόνο θέση πάνω από τη Γερμανία και 
μετά από χώρες όπως η Κίνα, Η.Π.Α., 
Ρωσία, Ινδία και Ιαπωνία. Δίνοντας 
αυτή την προοπτική, με την αναγω-
γή της παγκόσμιας ναυτιλίας σε ένα 
υποθετικό κράτος, γίνεται πιο εύκολα 
αντιληπτό ότι, ναι μεν και η ναυτιλία 
ρυπαίνει αλλά, σε μικρότερο βαθμό 
από ότι πιστεύει ο μέσος άνθρωπος.  
Ουσιαστικά, ακόμα και με τα σημερι-
νά δεδομένα τεχνολογίας στα πλοία, ο 
πιο πράσινος και οικολογικός τρόπος 
μεταφοράς είναι η θαλάσσια καθώς 
έχει το μικρότερο ποσοστό εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα και του αζώ-
του ανά  τόνο φορτίου ανά χιλιόμετρο 
απόστασης.

Ο ΙΜΟ από το 2011 έθεσε τις πρώτες 
βάσεις με το GHG (Green House Gases) 
reduction initiative για τα πλοία. Με 
την πάροδο των ετών και μέσα από 
διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμε-
νους ναυτιλιακούς φορείς, οι στόχοι 
του ΙΜΟ οροθετήθηκαν με χρονιά 
αναφοράς το 2008 (base year) απο-
βλέποντας σε μείωση 40% των εκπο-
μπών διοξειδίου του άνθρακα από τη 
ναυτιλία έως το 2030 και σε μείωση 
70% έως το 2050.

Είμαι πολύ θετικός ότι οι στόχοι 
του ΙΜΟ για το 2030 θα είναι εφικτό 

να υλοποιηθούν καθώς ήδη με την 
υπάρχουσα τεχνολογία στα νεότευ-
κτα πλοία η μείωση του ενεργειακού 
αποτυπώματος είναι άκρως ενθαρρυ-
ντική. Έχοντας προσωπική εμπειρία, η 
εταιρεία μας Βενιέρης Ναυτιλιακή Α.Ε. 
εκπροσωπεί στην Ελλάδα την HMM 
Co Ltd (μέχρι προσφάτως γνωστή ως 
Hyundai Merchant Marine), τη μεγα-
λύτερη ναυτιλιακή εταιρεία της Νοτί-
ου Κορέας. 
Η HMM Co Ltd, παρέλαβε τους τελευ-
ταίους 18 μήνες 12 πλοία χωρητικότη-
τας 24,000 TEUs και 8 πλοία των 16,000 
TEUs, όλα εξοπλισμένα με μοντέρνες 
τεχνολογίες μείωσης εκπομπών, eco-
friendly smart technology vessels. 

Θα αναφερθώ συγκεκριμένα στα 
πλοία των 16,000 TEUs που πρώτο της 
σειράς αυτής, το HMM Nuri κατέπλευ-
σε προσφάτως στον Πειραιά στο παρ-
θενικό του ταξίδι και είχα την ευκαιρία 
να δω από κοντά τις eco friendly τε-
χνολογίες του.

Ενδεικτικό είναι ότι το HMM Nuri έχει 
49% καλύτερη ενεργειακή απόδοση 
από τα minimum στάνταρ που έχει 
ήδη επιβάλλει ο IMO (Energy Efficiency 
Design Index Phase 1) και φέρει επί-
σης συστήματα επιλεκτικής καταλυτι-
κής μείωσης των εκπομπών διοξειδί-
ου του αζώτου (NOx), με αποτέλεσμα 
να παράγει 80% λιγότερα σωματίδια 
εκπομπών σε σύγκριση με τον μέσο 
όρο της ναυτιλιακής βιομηχανίας. 

Είναι εξοπλισμένο με σύστημα AMP 
(Alternative Marine Power) ώστε να 
είναι ενεργειακά αυτάρκες κατά την 
παραμονή του στα λιμάνια, χωρίς τη 
χρήση μηχανής, παρά μόνο με την κα-
τανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Η δε 
κύρια μηχανή του των 62.257 ίππων 
είναι τελευταίας γενιάς με τη δυνατό-
τητα καύσης υγραερίου χωρίς καμία 
μετατροπή (LNG ready technology).

Μέσα από αυτές τις πρωτοποριακές 
τεχνολογίες δίνεται η δυνατότητα στο 
Nuri και στα λοιπά πλοία της κλάσης 
του να έχουν μειωμένο ενεργειακό 
αποτύπωμα κατά 52% σε σχέση με 
άλλα πλοία ιδίου μεγέθους αλλά συμ-
βατικής σχεδίασης, ενώ διατηρεί τη 
μέγιστη δυνατή ενεργειακή απόδοση. 

H HMM είναι μια εταιρεία άλλωστε 
που πιστεύει βαθιά ότι η ανάπτυξή 

της πρέπει να γίνεται μόνο με γνώμο-
να τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία 
του περιβάλλοντος και το αποδεικνύει 
εμπράκτως μέσα από τα υψηλά οικο-
λογικά στάνταρ που έχει βάλει για το 
σύνολο των προσφερόμενων υπηρε-
σιών της. 

Το οικολογικό σχέδιο  της εταιρείας 
είναι μέχρι το 2030 να έχει μειώσει τις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από 
τις δραστηριότητές της κατά 70% σε 
σχέση με το 2008 που ουσιαστικά είναι 
ο στόχος του ΙΜΟ για το μεταγενέστε-
ρο 2050.  
Απώτερος σκοπός της εταιρείας είναι 
το 2050 να έχει μηδενικές εκπομπές 
καυσαερίων (carbon neutrality) στο 
σύνολο των δραστηριοτήτων της στην 
αλυσίδα μεταφοράς φορτίων και αγα-
θών. 

Το θετικό είναι ότι η HMM δεν είναι 
η μόνη εταιρεία με τόσο φιλόδοξα 
σχέδια. Σχεδόν το σύνολο των μεγά-
λων ναυτιλιακών εταιρειών έχει θέσει 
στόχους που είτε είναι σύννομοι με τα 
στάνταρ του IMO είτε τα ξεπερνούν 
θεσμοθετώντας ακόμα χαμηλότερους 
ρύπους ή ακόμα και πλήρη μηδενισμό 
των εκπομπών. 
Η τεχνολογία έχει αλματώδη εξέλιξη, 
φέρνοντας όλους τους στόχους του 
IMO πιο κοντά και με μείωση του κό-
στους επίτευξης αυτών.

Ταυτόχρονα η αυξανόμενη οικολογική 
συνείδηση των μεγάλων εταιρειών του 
εμπορίου και των commodities τους 
οδηγεί στον δρόμο της βιωσιμότητας 
και στην αναζήτηση τρόπων μείω-
σης του ενεργειακού αποτυπώματος 
τους. Ένας από αυτούς τούς τρόπους 
μείωσης, και μάλιστα με την ελάχιστη 
δυνατή επένδυση από πλευράς των 
εμπορικών εταιρειών, θα είναι η προ-
τίμηση των eco-friendly ναυτιλιακών 
εταιρειών που έχουν το μικρότερο η 
μηδενικό αποτύπωμα στις προσφερό-
μενες υπηρεσίες τους. Ίσως αυτό απο-
τελέσει και το πιο δυνατό κίνητρο της 
ναυτιλίας για την εναρμόνιση με τους 
στόχους του ΙΜΟ τόσο για το 2030 όσο 
και το 2050.     
        
Πόσο έχει επηρεάσει την Ελληνική 
αλλά και τη Διεθνή Ναυτιλία η συνεχι-
ζόμενη πανδημία COVID-19;

Είναι γεγονός ότι τον τελευταίο χρόνο 

έχει παρατηρηθεί μια εντονότατη άνο-
δος των ναύλων μεταφοράς, τόσο στα 
εμπορευματοκιβώτια όσο και στις με-
ταφορές χύδην ξηρού αλλά και υγρού 
φορτίου. 

Στην αρχή της πανδημίας οι προσδο-
κίες των μεγάλων ναυτιλιακών εται-
ρειών ήταν ότι το θαλάσσιο εμπόριο, 
θα αντιμετώπιζε έντονη κάμψη καθώς 
όλος ο πλανήτης προετοιμαζόταν για 
το χειρότερο.
 
Πάραυτα, η πανδημία επέφερε ριζι-
κές αλλαγές στην κατανάλωση και τον 
τρόπο αγορών, όπως η κάθετη αύξη-
ση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο πα-
ρατεταμένος εγκλεισμός (lockdown), 
στην πραγματικότητα οδήγησαν σε 
αυξημένη ζήτηση εισαγωγής σε με-
ταποιημένα καταναλωτικά αγαθά που 
στη συντριπτική τους πλειοψηφία με-
ταφέρονται με  εμπορευματοκιβώτια. 

Καθώς μειώνονταν τα μέτρα lockdown 
προς το τέλος του 2020,  μέσω μάλιστα  
διαφορετικών  ταχυτήτων ανάκαμψης 
παγκοσμίως σε συνδυασμό με την 
αγωνία των εισαγωγέων για δημιουρ-
γία αποθεμάτων εν όψη νέων κυμάτων 
της πανδημίας άρχιζαν να βάζουν τα 
θεμέλια για μια εκρηκτική αύξηση των 
εμπορικών ροών που συμπαρέσυραν 
και τους ναύλους μεταφοράς, αλλά και 
τους ημερήσιους ναύλους των πλοίων 
προς μεγάλη χαρά των πλοιοκτητών.

Αυτό το απότομο και γεωγραφικά 
ασυντόνιστο φαινόμενο του ελατηρί-
ου δοκίμασε τις αντοχές του συνόλου 
της εφοδιαστικής αλυσίδας παγκοσμί-
ως δημιουργώντας πολλαπλά προβλή-
ματα όπως στη διαθεσιμότητα κενών 
εμπορευματοκιβωτίων, backlog σε 
λιμένες της Αμερικής κυρίως και της 
Ευρώπης, αλλά και έλλειψη διαθέσι-
μων χώρων φόρτωσης στα πλοία το 
οποίο συνεχίζεται ως σήμερα και δεν 
διαφαίνεται να υπάρχει αποσυμπίεση 
στο άμεσο μέλλον. 

Βλέπουμε ήδη αλλαγές στη διάρθρω-
ση της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς 
οι βιομηχανίες και οι εισαγωγείς έχουν 
αρχίσει να αναζητούν προμηθευτές 
από κοντινότερες χώρες ή ακόμη και 
εντός Ευρώπης καθώς οι παραδοσια-
κά υψηλότερες τιμές των Ευρωπαίων 
προμηθευτών έχουν εξομοιωθεί με 
αυτές των προμηθευτών από την Άπω 

Ανατολή λόγω του αυξημένου κόστους 
μεταφοράς. 

Βέβαια πρέπει να σημειωθεί ότι η 
αντικατάσταση προμηθευτών για τον 
έλεγχο του μεταφορικού κόστους δεν 
μπορεί να λειτουργήσει σε μακροχρό-
νιο ορίζοντα, αλλά θα είναι ένα προ-
σωρινό μέτρο μέχρι την εξομάλυνση 
των επιπέδων των ναύλων σε πιο εύ-
πεπτα επίπεδα.

Πιθανόν να παρατηρηθούν κάποιες 
ελλείψεις στην αγορά, όχι όμως σε βα-
σικά αγαθά, παρόλα αυτά είναι σίγου-
ρο ότι θα συνεχίσουν να παρατηρού-
νται ανατιμήσεις σε όλο το φάσμα των 
προϊόντων καθώς και πολλές πρώτες 
ύλες έχουν ανατιμηθεί σημαντικά.  

Τα δυο μεγάλα Ελληνικά λιμάνια έχουν 
αντιμετωπίσει μέχρι τώρα αποτελε-
σματικά τις αναταράξεις που δημιουρ-
γήθηκαν στην παγκόσμια εφοδιαστική 
αλυσίδα. 

Αισθάνομαι ότι η κατάσταση της παν-
δημίας έχει φέρει το 2024 στο 2021, με 
ανάπτυξη φορτίων και ζήτησης που 
κανονικά θα έπρεπε να γίνει σταδιακά 
μέσα στην επόμενη τριετία. Είναι λοι-
πόν επιτακτικής σημασίας και ανάγκης 
να επιταχυνθούν οι επενδύσεις στα 
δύο μεγάλα λιμάνια, όπως ο Προβλή-
τας 4 στον Πειραιά αλλά και ο Προβλή-
τας 6 στη Θεσσαλονίκη ώστε η Ελλάδα 
να παραμείνει σε ανταγωνιστική θέση 
και να παρέχεται η δυνατότητα στους 
Έλληνες εισαγωγείς και εξαγωγείς να 
έχουν ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσί-
ες μεταφοράς direct service, όπως οι 
λοιποί Ευρωπαίοι ανταγωνιστές τους.  

Πείτε μας λίγα λόγια για την εταιρεία 
σας.

Η Βενιέρης Ναυτιλιακή που φέτος 
κλείνει τα 20 χρόνια λειτουργίας και 
αδιάλειπτης πρακτόρευσης διεθνών 
εταιρειών μεταφοράς εμπορευματο-
κιβωτίων και χύδην φορτίων, αποτελεί 
μέρος του ομίλου Βενιέρη. 

Ξεκίνησε το 1983 στη Θεσσαλονίκη 
από τον Δημήτριο Βενιέρη μετά από 
μακρά πορεία θητείας σε καίριες θέ-
σεις ευθύνης στο liner shipping στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μέχρι τώρα 
οι εταιρείες του ομίλου έχουν προσφέ-
ρει υπηρεσίες πρακτόρευσης σε πάνω 

από 4,000 πλοία διαφόρων τύπων, 
έχουν διαχειριστεί πλέον των 300,000 
εμπορευματοκιβωτίων σε Ελληνικούς 
λιμένες και πολλές εκατοντάδες χιλιά-
δες τόνων χύδην φορτίου.  
Η Βενιέρης Ναυτιλιακή εκπροσω-
πεί στην Ελλάδα την Unimed Feeder 
Services (part of Unifeeder Group), 
την MCL Feeders και την HMM Co. Ltd 
που είναι η κορωνίδα της ναυτιλιακής 
βιομηχανίας μεταφοράς της Νοτίου 
Κορέας.
H HMM Co Ltd ιδρύθηκε το 1976 και 
με την πάροδο των ετών κατάφερε να 
εξελιχθεί σε μία παγκόσμια εταιρεία 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών μεταφο-
ράς, με παρουσία σε 110 χώρες και 
προσεγγίσεις σε πάνω από 100 λιμένες 
μέσω 60 διαφορετικών liner services. 

Η παρουσία της HMM στην Ελλάδα 
ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2020, μέσα 
από τη συμμετοχή της στη συμμα-
χία (alliance) με τον διακριτικό τίτλο 
‘’THE-Alliance’’, την οποία απαρτίζουν 
επίσης οι εταιρείες Hapag Llloyd, ONE 
και η Yang Ming Lines. 

Επέλεξε για αντιπρόσωπό της στην Ελ-
λάδα την εταιρεία μας, που την εκπρο-
σωπεί κάτω από την εμπορική ονομα-
σία HMM Agency (Greece) S.A. 

Παρά το δυσμενές κλίμα της πανδημί-
ας, η HMM έδειξε εμπράκτως εμπιστο-
σύνη στην Ελληνική οικονομία και στις 
λιμενικές εγκαταστάσεις του Πειραιά, 
οι οποίες δύναται να διαδραματίσουν 
κομβικό ρόλο στα μελλοντικά σχέδια 
ανάπτυξής της στη Μεσόγειο και στη 
Μαύρη Θάλασσα. Στόχος μας είναι να 
συνδυάσουμε την τεχνογνωσία που 
έχει συσσωρεύσει η εταιρεία μας με τη 
δυναμική της HMM Co. Ltd με σκοπό 
την εδραίωσή της στην τοπική και όχι 
μόνο ναυτιλιακή αγορά.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της εται-
ρείας μας είναι τα στελέχη μας και η 
εμπειρία τους. Αποτελούν κινητήρια 
δύναμη και εχέγγυο επιτυχίας στις συ-
νεχιζόμενες προσπάθειές μας για βελ-
τίωση των υπηρεσιών μας.


