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Πεξίιεςε 

 Ζ αλάπηπμε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζην δηεζλέο 

εκπφξην, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ζπλδξνκή ησλ δηεζλψλ κεηαθνξψλ. Έλαο απφ ηνπο πην 

αζθαιείο θαη απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο γηα ηε κεηαθνξά κεγάιεο πνζφηεηαο θνξηίσλ είλαη ε 

κεηαθνξά κέζσ ησλ ζαιάζζησλ νδψλ. 

 ην πιαίζην απηφ, ε ειιελφθηεηε πνληνπφξνο λαπηηιία δηαδξακαηίδεη πξσηαγσληζηηθφ 

ξφιν ζηηο παγθφζκηεο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, επεξεάδνληαο ζεκαληηθά ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, 

εληζρχνληαο ηα πην ζεκαληηθά καθξννηθνλνκηθά ηεο κεγέζε.  

 Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε δξαζηεξηφηεηα ηεο ειιελφθηεηεο λαπηηιίαο επεξεάδεη 

ζεκαληηθά θαη ην πεξηβάιινλ, θαζψο ηα εκπνξηθά πινία απνβάιινπλ επηβιαβείο νπζίεο πνπ ην 

επηβαξχλνπλ. Γηα απηφ ην ιφγν, έρεη ζεζπηζηεί έλα λνκνζεηηθφ πιαίζην, ηφζν ζε δηεζλέο φζν θαη 

ζε επξσπατθφ επίπεδν, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  

 ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο ειιελφθηεηεο 

εκπνξηθήο λαπηηιίαο ηφζν ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία φζν θαη ζην πεξηβάιινλ, πξνθεηκέλνπ λα 

αλαδεηρζεί ν ξφινο ηεο ζηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο Διιάδαο αιιά θαη ζηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζψο επίζεο θαη λα εληνπηζηνχλ νη αδπλακίεο ηεο αιιά θαη ηα πεξηζψξηα 

βειηίσζήο ηεο.  
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Abstract 

The growth of the world economy is primarily based on international trade, with the 

assistance of international transport. One of the safest and most effective ways of transporting 

large volumes of cargo is shipping by sea. 

In this context, Greek-owned seagoing shipping plays a leading role in global maritime 

transport, significantly affecting the Greek economy, strengthening its most important 

macroeconomic figures.  

On the other hand, the activity of Greek-navy shipping also affects the environment 

considerably, as merchant vessels expel harmful substances that burden it. For this reason, a 

legislative framework, both at international and at European level, has been set up to protect the 

environment. 

Σhe aim of this paper is to examine the impact of Greek-owned merchant shipping on 

both the Greek economy and the environment in order to promote its role in strengthening the 

Greek economy as well as protecting the environment, but also to identify its weaknesses and 

the scope for its improvement. 
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Πξόινγνο 

Ζ ζηξαηεγηθή ζέζε ηεο Διιάδαο, ζην λφηην - αλαηνιηθφ άθξν ηεο Δπξψπεο, ζην 

ζηαπξνδξφκη ηξηψλ επείξσλ, ηελ θαζηζηά κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο πχιεο εηζφδνπ 

εκπνξεπκάησλ απφ θαη πξνο ηελ Αζία, ελψ δηαζέηεη κεγάιε αθηνγξακκή, παξέρνληαο 

πξννπηηθέο γηα ηελ επίηεπμε κεγαιχηεξεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Σν γεγνλφο απηφ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ ζπλερψο εληζρπκέλε θαη αλαπηπζζφκελε ειιεληθή λαπηηιηαθή, ε Διιάδα 

θαζίζηαηαη ειθπζηηθή ζηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ κέζσ ζαιάζζεο θαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ 

δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη ε πνληνπφξνο λαπηηιία. 

 Δπηπιένλ, είλαη γεγνλφο φηη ε αλάπηπμε θαη ε ελίζρπζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο 

ζηεξίδεηαη πξσηίζησο ζην δηεζλέο εκπφξην, ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ζπκβνιή ησλ 

δηεζλψλ κεηαθνξψλ. Μάιηζηα, ν πην απνηειεζκαηηθφο θαη αζθαιήο ηξφπνο γηα κεηαθνξά 

κεγάιεο κάδαο θνξηίσλ θάζε είδνπο, μεξψλ θαη ρχδελ, αιιά θαη γηα ηε κεηαθνξά ζε 

εκπνξεπκαηνθηβψηηα ζε παγθφζκηα θιίκαθα, ζεσξείηαη ε αμηνπνίεζε ησλ ζαιάζζησλ 

κεηαθνξψλ, νη νπνίεο απνηεινχλ ηε βαζηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο νξζήο 

ιεηηνπξγίαο θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο αλάπηπμεο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο.  

ην παγθφζκην πξνζθήλην, ε ειιελφθηεηε πνληνπφξνο λαπηηιία απνηειεί κία απφ ηηο 

θπξίαξρεο δπλάκεηο ζην ηνκέα ησλ λαπηηιηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κε ζεκαληηθή πνζνζηηαία 

ζπκβνιή ζην δηεζλέο εκπφξην δηα κέζσ ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ. Παξά ηηο κεηαβνιέο πνπ 

παξαηεξήζεθαλ ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία εμαηηίαο ηεο αλαπάληερεο επηβξάδπλζεο ηνπ 

εκπνξίνπ,  νη έιιελεο πινηνθηήηεο θαηάθεξαλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ εγεηηθή ζέζε ηεο ρψξαο καο 

αληηκεησπίδνληαο ηηο ζνβαξέο πξνθιήζεηο ιφγσ ηεο έληνλεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηνπνίεζεο ζηνλ θιάδν παγθνζκίσο, ηνπο ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο ιφγσ ησλ θξίζεσλ 

πνπ πιήηηνπλ ηελ παγθφζκηα λαπιαγνξά αιιά θαη ηνλ ηζρπξφ αληαγσληζκφ, πξνζειθχνληαο 

ζηε ρψξα λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο απφ δηάθνξα ζεκεία ηνπ θφζκνπ γηα δξαζηεξηνπνίεζε θαη 

ζπκκεηνρή. 

Γηα λα κπνξέζνπκε λα θαηαλνήζνπκε θαηά πφζν ε ειιελφθηεηνο λαπηηιία ζπκβάιιεη 

ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ζα πξέπεη λα αλαιχζνπκε, λα εμεηάζνπκε θαη λα θαηαλνήζνπκε έλα 

ζχλνιν παξαγφλησλ, θαζψο ε πνληνπφξνο λαπηηιία απνηειεί έλαλ ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ππιψλα 

γηα ηελ αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Ζ πνληνπφξνο λαπηηιία φκσο, παξ’ 

φιεο ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη θαηά θαηξνχο, απνηειεί βαζηθφ κνριφ γηα ηελ νηθνλνκηθή 

πξφνδν θαη αλάπηπμε ηεο ρψξαο καο, ζπλεηζθέξνληαο ζηε δηαθίλεζε ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ 

ζπλαιιαγψλ ζε φιν ηνλ θφζκν, ζπκβάιινληαο ζηελ εηζξνή ζπλαιιάγκαηνο γηα ηελ κεηαθνξά 

θνξηίσλ ηξίησλ ρσξψλ, πξνζθέξνληαο θαηλνχξγηεο ζέζεηο εξγαζίαο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, 
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ζπληειεί ζηελ αχμεζε εζληθνχ εηζνδήκαηνο θαη δεκηνπξγεί πιήζνο νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε λαπηηιία, είηε άκεζα είηε έκκεζα. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε αχμεζε ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ κέζσ ησλ ειιελφθηεησλ 

εκπνξηθψλ πινίσλ επεξεάδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαη ην πεξηβάιινλ, επηβαξχλνληάο ην κε 

έλα ζχλνιν επηβιαβψλ νπζηψλ. ην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο γηα έλα πιήξσο απεμαξηεκέλν 

απφ βιαβεξέο νπζίεο παγθφζκην πεξηβάιινλ κέρξη ην ηέινο ηνπ αηψλα θαη επηπξφζζεηα, ηελ 

απνθπγή ηεο πεξαηηέξσ ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε, ε Διιάδα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζε απηή 

ηελ πξνζπάζεηα, εθαξκφδνληαο πηζηά ην δηεζλέο θαη επξσπατθφ λνκηθφ πιαίζην, εληζρχνληαο 

ηνπο  ήδε πθηζηάκελνπο θαλνληζκνχο κε ζπλερείο πξνζπάζεηεο γηα δηακφξθσζε επζπλείδεηεο 

ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζην πεξηβάιινλ θαη ηα ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα. 

Λακβάλνληαο ππφςε φια ηα αλσηέξσ, ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε 

ηεο επίδξαζεο ηεο ειιελφθηεηεο λαπηηιίαο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη ζε φια ηα 

καθξννηθνλνκηθά ηεο κεγέζε. Δπηπιένλ, ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε εμέηαζε ηεο 

ζπκβνιήο ηεο ειιελφθηεηεο λαπηηιίαο ζην πεξηβάιινλ, ζαιάζζην θαη ελαέξην, θαη θαηά πφζν ε 

Διιάδα έρεη αλαιάβεη δξάζεηο γηα ηε κείσζε ηεο ζεκαληηθήο επίδξαζεο ζηεο λαπηηιίαο ζην 

πεξηβάιινλ, ζην πιαίζην ηεο εμαζθάιηζεο ελφο θαιχηεξνπ θαη πην πγηνχο πεξηβάιινληνο.  

Γηα λα κπνξέζνπκε λα έρνπκε κία εκπεξηζηαησκέλε άπνςε επί ησλ πξναλαθεξνκέλσλ, 

αξρηθά, ζην πξψην θεθάιαην ζα αλαιχζνπκε ηε ζεκαζία ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, ζα δνχκε 

πψο εμειίρζεθαλ νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ θαη ζα πξνζδηνξίζνπκε 

ηηο δηάθνξεο κνξθέο ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ. 

πλερίδνληαο, ζην δεχηεξν θεθάιαην ζα επηθεληξσζνχκε ζηελ ειιελφθηεηε λαπηηιία, 

ζα δνχκε πφζν εμειίρζεθε κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη πψο θαηάθεξε ζήκεξα λα γίλεη κία 

απφ ηηο πην ζεκαληηθέο δπλάκεηο ηνπ λαπηηιηαθνχ ηνκέα, ζα δνχκε ηε ζέζε πνπ θαηέρεη ηφζν 

φζν ζε δηεζλέο φζν θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν, ζα εμεηάζνπκε πψο δξαζηεξηνπνηνχληαη νη 

Έιιελεο πινηνθηήηεο φζν αθνξά ζηε δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο εγεηηθήο ζέζεο θαη, ηέινο, ζα 

αλαθεξζνχκε ζηηο κειινληηθέο πξννπηηθέο πνπ ππφζρεηαη λα πξνζθέξεη ε ειιελφθηεηνο 

λαπηηιία. 

ην ηξίην θεθάιαην, ζα εμεηάζνπκε ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε λαπηηιηαθή δξαζηεξηφηεηα 

θαη πφζν επηβιαβήο είλαη γηα ην πεξηβάιινλ. Θα αλαιχζνπκε ηα δηάθνξα είδε ξχπαλζεο πνπ 

πξνθαιεί, ηφζν ζηα ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα φζν θαη ζηελ αηκφζθαηξα, πξνθαιψληαο 

θηλδχλνπο θαη πξνβιήκαηα αθφκα θαη γηα ηνλ άλζξσπν.  

Έρνληαο εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ηεο λαπηηιίαο ζην πεξηβάιινλ, ζην ηέηαξην θεθάιαην 

ζα αλαιχζνπκε ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ θάλεη νη δηεζλείο νξγαληζκνί κε ζηφρν ηελ 
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παξεκπφδηζε ηεο κφιπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Θα εμεηάζνπκε ην λνκηθφ πιαίζην πνπ έρεη 

δηακνξθσζεί ζε δηεζλέο επίπεδν αιιά θαη ην θαηά πφζν απηφ δεζκεχεη ηηο ρψξεο κε λαπηηιηαθή 

δξαζηεξηφηεηα λα ην εθαξκφζνπλ.  

ην πέκπην θεθάιαην ζα εμεηάζνπκε ην λνκηθφ πιαίζην πνπ έρεη ζεζπηζηεί ζηνπο 

θφιπνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αλάκεζά ηνπο θαη ε Διιάδα. Έλα ζχλνιν Καλνληζκψλ θαη 

Οδεγηψλ ζπλερίδεη λα ζεζπίδεηαη παξάιιεια κε ην δηεζλέο ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηε βιαβεξή επίδξαζε ηεο λαπηηιηαθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

Σέινο, ζην έθην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ζα εμεηάζνπκε ηελ ζηξαηεγηθή ηεο Διιάδαο 

ζηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο κία θηιηθήο πξνο ην πεξηβάιινλ ζπκπεξηθνξάο, θαζψο ε 

ειιελφθηεηε λαπηηιηαθή δξαζηεξηφηεηα είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλε κε απνηέιεζκα ηελ 

επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Αθνινπζψληαο ηνπο δηεζλείο αιιά θαη επξσπατθνχο 

θαλνληζκνχο, ζα εμεηάζνπκε ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ αλαιακβάλεη ε Διιάδα θαη νη Έιιελεο 

πινηνθηήηεο γηα ηελ εμαζθάιηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ελεκεξσκέλνπ επί ησλ πξνβιεκάησλ 

πνπ δεκηνπξγεί ε λαπηηιηαθή δξαζηεξηφηεηα θαη πψο απηή κπνξεί λα απνθζερζεί ή έζησ λα 

ειαρηζηνπνηεζεί. 

Όζηεξα απφ απηή ηελ αλάιπζε, ζα είλαη δπλαηφ λα θαηαιήμνπκε ζηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ θαη ηε δεκηνπξγία πξνηάζεσλ γηα πεξεηαίξσ αμηνπνίεζε ησλ ζεηηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ θιάδνπ, πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηεζεί ε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ νηθνλνκία, αιιά 

θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.      
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: Οη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο 

1.1. Δηζαγσγή 

Ζ έλλνηα ηεο κεηαθνξάο αλαθέξεηαη ζηε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ θαη αγαζψλ κεηαμχ 

ζεκαληηθψλ γεσγξαθηθψλ απνζηάζεσλ θαη ε ηζηνξία ηεο είλαη ηφζν παιηά φζν θαη ν 

αλζξψπηλνο πνιηηηζκφο. Δκπνξεχκαηα θαη άλζξσπνη κεηαθέξνληαη απφ ηε κία θπζηθή 

ηνπνζεζία ζε κία άιιε ρξεζηκνπνηψληαο δηαδξνκέο πνπ πεξλνχλ κέζα απφ ζεκεία αληαιιαγήο, 

γλσζηά θαη σο θφκβνη (hubs) 
1
. Ο πξσηφγνλνο άλζξσπνο κεηαθηλνχηαλ βαδίδνληαο γηα 

αλαδήηεζε ηξνθήο ή απφ πεξηέξγεηα γηα λα γλσξίζεη ην πεξηβάιινλ ή θαη αθφκα γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ απφ δηάθνξνπο θπζηθνχο θηλδχλνπο, φπσο ε αλαδήηεζε θάπνηαο ζπειηάο. 

Γξήγνξα θαηαλφεζε φηη νη θπζηθέο ηνπ δπλάκεηο δελ επαξθνχλ γηα λα δηαλχεη ηφζν κεγάιεο 

απνζηάζεηο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν λα κεηαθέξεη βάξε ζε ηφζν κεγάιεο απνζηάζεηο.  

Οη αλσηέξσ αδπλακίεο νδήγεζαλ ηνλ άλζξσπν ζε αλαδήηεζε δηαθφξσλ κέζσλ 

κεηαθνξάο ηφζν γηα ηνλ ίδην φζν θαη γηα ηα αγαζά ηνπ, μεθηλψληαο αξρηθά απφ ηε ρξήζε δψσλ 

ζηελ μεξά θαη ην πξσηφγνλν κνλφμπιν ζηηο ιίκλεο θαη ζηνπο πνηακνχο, πξνθεηκέλνπ λα αλνίμεη 

δξφκνπο θαη ζηε ζάιαζζα. πλεπψο, απφ ηηο πξψηεο εθεπξέζεηο ηνπ ηξνρνχ θαηαιήμακε ζηνλ 

αηκφ θαη ζηνπο ζχγρξνλνπο αεξνζηξνβίινπο ησλ εμειηγκέλσλ ζχγρξνλσλ κέζσλ κεηαθνξάο.   

Αλάκεζα ζηα είδε κεηαθνξψλ, δειαδή ησλ ρεξζαίσλ θαη ησλ αεξνπνξηθψλ 

κεηαθνξψλ, νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο απνηεινχλ ηε ξαρνθνθαιηά ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ θαη 

ηελ θηλεηήξηα δχλακε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Οη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο αθνξνχλ ζηε 

κεηαθίλεζε πξνζψπσλ θαη εκπνξεπκάησλ κέζσ ηεο πδάηηλεο νδνχ 
2
. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ 

πινίνπ σο κέζνπ κεηαθνξάο ρξνλνινγείηαη εδψ θαη αηψλεο θαη ζπγθεθξηκέλα λσξίηεξα ησλ 

άιισλ κέζσλ κεηαθνξάο 
3
.   

Ζ έλλνηα ηνπ πινίνπ δελ είλαη κνλνζήκαληε. Καηά ην άξζξν 1 παξ. 1 ηνπ ΚΗΝΓ 

«Πλοίον, καηά ηην έννοιαν ηος παπόνηορ νόμος, είναι παν ζκάθορ, σωπηηικόηηηορ καθαπάρ 

ηοςλάσιζηον δέκα κόπων πποωπιζμένον όπωρ κινήηαι αςηοδςνάμωρ εν θαλάζζη»
 
 
4
. Σα ζηνηρεία 

ζπλεπψο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έλλνηα ηνπ πινίνπ θαηά ηνλ αλσηέξσ νξηζκφ είλαη ηα 

αθφινπζα: 

                                                           
1  Ghosh S. & Tony L., «Intelligent Transportation Systems: New Principles and 

Architectures», CRC Press LLC, 2000, Chapter 1, p. 1. 
2  ακπξάθνο Δ., «Δηζαγσγή ζηελ Οηθνλνκηθή ησλ Μεηαθνξψλ», Δθδφζεηο ηακνχιε 

Α.Δ., Αζήλα, 2013, ζει. 301.   
3      ακπξάθνο Δ., «Ο Σνκέαο ησλ Μεηαθνξψλ θαη νη πλδπαζκέλεο Δκπνξεπκαηηθέο 

Μεηαθνξέο», Δθδφζεηο ηακνχιε Α.Δ., Αζήλα, 2008, ζει. 97.   
4      Πακπνχθε - Κηάληνπ Α., «Ναπηηθφ Γίθαην», Σφκνο 1, Έθδνζε Πέκπηε, Δθδφζεηο 

άθθνπια, Αζήλα, 2005, ζει. 49.  
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 θάθνο, δειαδή θνίιν ζψκα, αλεμάξηεηα απφ ην ζρήκα ηνπ. πλεπψο, δελ είλαη πινίν 

θαζεηί πνπ επηπιέεη, αλ έρεη επίπεδε επηθάλεηα, φπσο, νη ζρεδίεο απφ θνξκνχο δέλδξσλ 

5
.   

 Υσξεηηθφηεηα θαζαξή ηνπιάρηζηνλ δέθα θφξσλ. Γελ απνηεινχλ δειαδή πινία ηα 

ζθάθε πνπ έρνπλ ρσξεηηθφηεηα θάησ απφ δέθα θφξνπο, θαη απηφ γηαηί είλαη αζήκαλην 

ην κέγεζφο ηνπο. 

 Απηνδχλακε θίλεζε πνπ ζεκαίλεη φηη ην πινίν λα δηαζέηεη ηα δηθά ηνπ κέζα πξνψζεσο. 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εμαζθαιίδεηαη ε απηνθίλεζε δελ έρεη ζεκαζία.  

 Πξννξηζκφο θηλήζεσο ζηε ζάιαζζα. Καηά ηνλ λφκν, κφλν ηα ζαιαζζφπινηα είλαη 

πινία θαη φρη ζπλεπψο ηα πνηακφπινηα θαη φζν πιένπλ ζε εζσηεξηθά χδαηα, ήηνη 

πνηάκηα θαη ιίκλεο. 

ήκεξα ην πινίν ζεσξείηαη σο ην κνλαδηθφ κέζν κεηαθνξάο πνπ εμαζθαιίδεη απφ 

ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πιεπξά ζπκθέξνπζα κεηαθνξά κεγάιεο κάδαο θπξίσο ρχδελ θνξηίσλ. 

Δπηπιένλ, νιφθιεξε ε παγθφζκηα νηθνλνκία θαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία απηήο, ζηεξίδνληαη ζηε 

κεηαθνξά κεγάισλ πνζνηήησλ ρχδελ θνξηίσλ, φπσο είλαη νη πξψηεο χιεο, ηα θαχζηκα θαη ηα 

ηξφθηκα 
6
. πλεπψο, είλαη ινγηθφ ε λαπηηιία λα απνηειεί ην ζπλδεηηθφ θξίθν αλάκεζα ζηελ 

παξαγσγή θαη ηελ θαηαλάισζε, απνηειψληαο ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε 

παγθφζκηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε 
7
.  

1.2 Ηζηνξηθή Δμέιημε 

 πγθξηηηθά κε ηα ππφινηπα κέζα κεηαθνξάο, ε απαξρή ηεο αλάπηπμεο ησλ ζαιάζζησλ 

κεηαθνξψλ πξνεγείηαη θαηά κεγάιν ρξνληθά δηάζηεκα ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα είδε 

κεηαθνξάο, θαζψο ε ρεξζαία κεηαθνξά έγηλε νπζηαζηηθή γηα ηελ νηθνλνκία κεηά ηε ρξήζε ηεο 

αηκνκεραλήο 
8
 θαη κεηέπεηηα ηεο κεραλήο εζσηεξηθήο θαχζεο. Ζ εμέιημε ηεο ζαιάζζηαο 

κεηαθνξάο κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε ηξεηο θχξηεο πεξηφδνπο κε ηελ πξψηε λα ηνπνζεηείηαη 

                                                           
5  Πακπνχθε - Κηάληνπ Α., «Ναπηηθφ Γίθαην», Σφκνο 1, Έθδνζε Πέκπηε, Δθδφζεηο 

άθθνπια, Αζήλα, 2005, 49-51.  
6  Institute of Shipping Economics and Logistics, Shipping Statistics and Market Review, 

ISL Statistical Publications, Volume 60, No. 4, p. 5-6.  
7  ακπξάθνο Δ., «Δηζαγσγή ζηελ Οηθνλνκηθή ησλ Μεηαθνξψλ», Δθδφζεηο ηακνχιε 

Α.Δ., Αζήλα, 2013, ζει. 301.   
8
  Barker T. & Gerhold D., «The Rise and Rise of Road Transportation», The 

MACMILLAN PRESS LTD, 1993, p. 62.   
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ρξνληθά έσο ηνλ 15ν αηψλα, ηε δεχηεξε απφ ην 15ν έσο ην πξψην ηέηαξην ηνπ 19νπ αηψλα θαη 

ηελ ηξίηε λα θαιχπηεη ηνλ ππφινηπν 19ν αηψλα έσο θαη ζήκεξα 
9
. 

 Αλ θαη δελ είλαη ζαθέο πνηνη ήηαλ θαηά ηνπο αξραηφηαηνπο ρξφλνπο νη πξψηνη ηνικεξνί 

λαπηηθνί πνπ έθαλαλ καθξηλέο ζαιαζζνπνξίεο, σζηφζν νη πξψηνη ιανί πνπ άλνημαλ ην δξφκν 

πξνο ηε ζάιαζζα ήηαλ νη ιανί ηεο Μεζνγείνπ (Φνίληθεο, Έιιελεο, Αηγχπηηνη). Ηθαλνί λαπηηθνί 

ππήξμαλ νη Φνίληθεο, νη νπνίνη φπσο αλαθέξεη ν ηξάβσλαο, ηφικεζαλ πξψηνη λα δηαζρίζνπλ 

λχρηα ηε ζάιαζζα «κε ηε βνήζεηα ησλ άζηξσλ»
 10

. Οη Φνίληθεο θπξηάξρεζαλ πνιινχο αηψλεο 

ζηε Μεζφγεην, δεκηνχξγεζαλ κεγάινπο ζηφινπο, ρσξίο φκσο λα ηειεηνπνηήζνπλ ζεκαληηθά ηα 

πινία. Οη Αηγχπηηνη θαίλεηαη πσο ήηαλ νη πξψηνη πνπ λαππήγεζαλ κεγάια θαη ηερλνινγηθά, 

πνιχ θαιά πινία. Ήηαλ εθείλνη πνπ έκαζαλ πξψηνη λα ζηεξίδνπλ ηα παληά ζε έλαλ ηζηφ θαη  

ηειεηνπνίεζαλ ηελ πεδαιηνχρεζε ηνπ πινίνπ. 

 Μεγάιε λαπηηθή δχλακε ηελ αξραία εθείλε επνρή αλέπηπμαλ νη Κξήηεο 
11

. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη εθείλε ηελ επνρή άθκαζαλ νη παξαιίεο θαη νη λεζησηηθέο πεξηνρέο. Σν πξψην 

γλσζηφ ειιεληθφ θαξάβη ήηαλ ε Αξγψ θαη νη λήεο ηνπ Οκήξνπ. Ζ ειιεληθή λαπηηιία δηέζεηε 

εθείλε ηελ επνρή θαξάβηα δίρσο θαηάζηξσκα θαη κε κηα ζεηξά θσπειάηεο (κνλήξεο λαῦο). 

Αξγφηεξα πξνζηέζεθε δεχηεξε ζεηξά θσπειαηψλ θαη κεηέπεηηα ηξίηε. Οη ζεηξέο ήηαλ ε κία 

πάλσ ζηελ άιιε θαη νη θσπειάηεο άιινηε 30, 50 θαη άιινηε 100. ηα πνιεκηθά πινία, 

θσπειάηεο ήηαλ νη ίδηνη νη πνιεκηζηέο, ελψ ζηα εκπνξηθά νη δνχινη.  

 Ζ βπδαληηλή απηνθξαηνξία ράξαμε ηε δηθή ηεο ηζηνξία κε ηε ζαιάζζηα θαη λαπηηθή 

ηζρχ ηεο. Παξφιν πνπ ην Βπδάληην έσο ηνλ 5ν αηψλα δελ δηέζεηε κεγάιε λαπηηθή δχλακε, ε 

βαζηιεία ηνπ Ηνπζηηληαλνχ ζην κέζα ηνπ 6νπ αηψλα νδήγεζε ηε Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία ζε 

κεγάιε αθκή, ε νπνία ζπλερίζηεθε έσο ηνλ 11ν αηψλα κε ηα πινία ηεο λα θπξηαξρνχλ ζηηο 

ζάιαζζεο ηεο επηθξάηεηάο ηεο. Καηά ην Μεζαίσλα, ε αλάπηπμε ηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ ζηε 

Μεζφγεην αιιά θαη πέξα απφ απηή ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε έζεζε ηηο βάζεηο γηα ηε ζχλδεζε 

ηεο Αλαηνιήο κε ηε Γχζε.  

 Σε δεχηεξε πεξίνδν ηζρπξνπνηήζεθε ε ζέζε ηνπ πινίνπ, θαζψο πιένλ ε αλάγθε γηα 

κεηαθνξά μεπεξλά ηα γεσγξαθηθά φξηα ηνπ Δπξσπατθνχ ρψξνπ. Σελ πεξίνδν απηή 

δξαζηεξηνπνηήζεθαλ κεγάινη ζαιαζζνπφξνη θαη ζεκεηψζεθαλ ζεκαληηθέο αλαθαιχςεηο 

                                                           
9  Γεσξγαληφπνπινο Δ. θαη Βιάρνο Γ, «Ναπηηιηαθή Οηθνλνκηθή», Δθδφζεηο JJ Hellas, 

Έθδνζε Β’, Πεηξαηάο, 2003, ζε. 36.   
10  ακπξάθνο Δ., «Δηζαγσγή ζηελ Οηθνλνκηθή ησλ Μεηαθνξψλ», Δθδφζεηο ηακνχιε 

Α.Δ., Αζήλα, 2013, ζει. 302.   
11  ακπξάθνο Δ., «Δηζαγσγή ζηελ Οηθνλνκηθή ησλ Μεηαθνξψλ», Δθδφζεηο ηακνχιε 

Α.Δ., Αζήλα, 2013, ζει. 303.   
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(Ηλδίεο, Ακεξηθή θ.ιπ.) 
12

. Σελ πεξίνδν απηή ε ζεκαζία ηεο λαπηηιίαο ππήξμε δηηηή, θαζψο 

ζπλέβαιιε ηφζν ζηελ αλάπηπμε εκπνξηθψλ ζρέζεσλ θαη ζπλαιιαγψλ κεηαμχ απνκαθξπζκέλσλ 

πεξηνρψλ ζέηνληαο έηζη ηηο βάζεηο γηα ηε κεηέπεηηα δεκηνπξγία ηεο ζχγρξνλεο παγθφζκηαο 

αγνξάο φζν θαη ζηελ θαηνίθεζε απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ 
13

.  

 Σερλνινγηθά, ε πεξίνδνο απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεκαληηθέο εμειίμεηο. Σνλ 16ν 

αηψλα πξνζηέζεθε ζηα πινία θαη δεχηεξν θαηάζηξσκα, ελψ ε πνηθηιία πξνζαξκνγήο ησλ 

παληψλ θαη ε αξρηηεθηνληθή γεληθά δεκηνπξγεί ακέηξεηεο πνηθηιίεο (αθάηηα, θαξαβέιεο, 

θξεγάηεο, θ.ιπ.). Γεγνλφο, φκσο, είλαη φηη ε κεγαιχηεξε ψζεζε ζηε λαπζηπινΐα θαη ζηελ 

ηειεηνπνίεζε ησλ ζθαθψλ δίλεη ε εθεχξεζε ηεο λαπηηθήο ππμίδαο θαη ν εμνπιηζκφο ηνπο κε 

ππξνβφια. Ζ εθεχξεζε ηεο αηκνκεραλήο απφ ηνλ James Watt έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα 

θαηαζθεπαζηνχλ ηα αηκφπινηα 
14

. Γψδεθα ρξφληα αξγφηεξα, ην αηκφπινην «αβάλα» δηέζρηζε 

ην Αηιαληηθφ. ε ιίγν, ηα ηζηηνθφξα άξρηδαλ λα πεξηνξίδνληαη θαη έδσζαλ ηε ζέζε ηνπο ζηα 

κεγάια ηαμίδηα ζηα ηαρπθίλεηα αηκφπινηα.  

 Ζ ηειεπηαία πεξίνδνο ραξαθηεξίδεηαη αθελφο απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ 

ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ θαη αθεηέξνπ απφ ηηο ζεκαληηθέο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζην πινίν 
15

. Ζ 

επηβαηηθή ζαιάζζηα κεηαθνξά γλψξηζε ζεκαληηθή αχμεζε εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ ξεχκαηνο 

κεηαλάζηεπζεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πξνο ηηο Νέεο Υψξεο θαη θπξίσο ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηψλα σο απνηέιεζκα ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο 
16

.  

 Μεηά ην 1960, παξαηεξήζεθε ξαγδαία αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ πινίσλ 
17

 σο 

απνηέιεζκα ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ ζηελ θαηαζθεπή θαη πξφσζε ησλ πινίσλ αιιά θαη 

ησλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ ζην δηεζλέο εκπφξην, ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα κεηαθνξά 

θνξηίσλ, ηελ αχμεζε ησλ δηαλπφκελσλ απνζηάζεσλ θαη ηελ πίεζε ησλ θνξησηψλ γηα 

βειηησκέλεο ππεξεζίεο θαη κεησκέλα θφζηε.  

                                                           
12  Williams M. & Scholl L.,«Lewis R. Fischer and the Progress of maritime History», The 

World’s Key History, Edited by Gelina Harlaftis, Stig Tenold & Jesus M. Vandaliso, Palgrave 

Macmillan, 2012, pp. 11-28, p. 16. 
13  Harley K.,«Shipping and Staple Economies in the Perifery», The World’s Key History, 

Edited by Gelina Harlaftis, Stig Tenold & Jesus M. Vandaliso, Palgrave Macmillan, 2012, pp. 

29-42, p. 40. 
14  Miller D., «James Watt Chemist: Understanding the Origins of the Steam Age», 

Pickering & Chatto, London, 2009, p.24. 
15  ακπξάθνο Δ., «Δηζαγσγή ζηελ Οηθνλνκηθή ησλ Μεηαθνξψλ», Δθδφζεηο ηακνχιε 

Α.Δ., Αζήλα, 2013, ζει. 304-305.   
16  Ekberg E., Lange E. and Merok E.,« Building the Networks of Trade: Perspectives on 

Twentieth-Century Maritime History», The World’s Key History, Edited by Gelina Harlaftis, 

Stig Tenold & Jesus M. Vandaliso, Palgrave Macmillan, 2012, pp.  88-105, p. 96. 
17  Williams C., «The Progress of Maritime History, 1953-1993», The Journal of Transport 

History, n.2, 1993, p. 128-129. 
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Ζ λαππεγηθή βηνκεραλία γλψξηζε ζεκαληηθέο εμειίμεηο πνπ αθνξνχλ ζην ζρεδηαζκφ, 

ηελ κεηαιιηθή θαηαζθεπή, ηελ πξνσζηήξηα θαη ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε, ηα ζπζηήκαηα 

θπβέξλεζεο θαη επηηήξεζεο, ηα βνεζεηηθά ζπζηήκαηα ηνπ πινίνπ, ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ. 

Δπηπιένλ φκσο ησλ εμειίμεσλ πνπ αθνξνχλ ζην κέγεζνο θαη ηελ εμεηδίθεπζε ησλ πινίσλ ηνλ 

20ν αηψλα, αλαπηχρζεθαλ θαη εθαξκφζηεθαλ ζχγρξνλα ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ ησλ πινίσλ 

(απηφκαηνο πηιφηνο, ζπζηήκαηα ρεηξηζκνχ θνξηίσλ, απηφκαηνη έιεγρνη ηνπ πινίνπ θ.ιπ.), 

θαζψο θαη ηειεκαηηθήο, κε ζηφρν ηελ ηαρεία θαη αζθαιή δηαρείξηζε θαη δηάδνζε πιεξνθνξηψλ 

κέζσ νινθιεξσκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 
18

. 

1.3 Γηαθξίζεηο ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο 

Ζ κεηαθνξηθή δξαζηεξηφηεηα έρεη σο ζεκείν εθθίλεζεο ηελ αλάγθε γηα κεηαθίλεζε 

πξνζψπσλ, αγαζψλ θαη πιεξνθνξηψλ κεηαμχ δχν ρσξηθά δηαθνξεηηθψλ ζεκείσλ. Γελ 

πξνθχπηεη ηπραία, δηφηη δελ απνηειεί απηνζθνπφ αιιά είλαη απφξξνηα ηεο θνηλσληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε δήηεζε γηα κεηαθνξά είλαη θπξίσο 

παξάγσγνο θαη φρη πξσηνγελήο 
19

. Χο απνηέιεζκα, δηακνξθψλεηαη ε έλλνηα ηνπ κεηαθνξηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ην νπνίν απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ (ζπζηαηηθψλ), ηα νπνία 

αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα δηαζθαιίζνπλ ηφζν ηε δήηεζε γηα κεηαθνξά ζε κηα 

δεδνκέλε πεξηνρή φζν θαη ηελ παξαγσγή ησλ κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο 

γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο δήηεζεο απηήο 
20

. 

Σα κεηαθνξηθά κέζα θαη ε ππνδνκή ηνπο δηακνξθψλνπλ ηε βάζε ηεο δηαθίλεζεο 

(traffic), δειαδή ηεο κεηαθίλεζεο ησλ κέζσλ κεηαθνξάο θαηά κήθνο ηεο κεηαθνξηθήο 

ππνδνκήο. Ζ κεηαθνξά είλαη απνηέιεζκα ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, δελ πθίζηαηαη απφ 

κφλε ηεο αιιά εμαξηάηαη απφ ην θνξηίν πνπ πξέπεη λα κεηαθεξζεί, ην νπνίν κπνξεί λα αθνξά 

ζε επηβάηεο θαη ζε εκπνξεχκαηα. Γηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο ππφινηπεο κνξθέο θεθαιαίνπ, θαζψο 

ραξαθηεξίδεηαη σο «θνηλσληθφ θεθάιαην» ζε αληίζεζε κε ην «άκεζα παξαγσγηθφ θεθάιαην», 

ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη άκεζα απφ ηηο επηρεηξήζεηο γηα λα παξάγνπλ αγαζά θαη ππεξεζίεο 
21

. 

                                                           
18  Gray D., «Centralized and Automatic Controls in Ships», A. Wheaton & Co. LTD, 

Great Britain, 1966, p. 4. 
19  ακπξάθνο, Δ., «Οηθνλνκηθή Δθκεηάιιεπζε Πινίνπ», Δθδφζεηο Δπγελίδνπ, Αζήλα, 

2008, ζει.36. 
20  Cascetta W., «Transportation Systems Analysis: Models and Applications», 2nd 

Edition, Springer. , 2009, p. 169. 
21  Hirschman, A.O., «The Strategy of Economic Development», New Haven: Yale 

University Press, ΗΝ: OECD, ECMT «Transport Infrastructure Investment and Economic 

Productivity», Report of the 132 Round Table on Transport Economics, 2007, p. 11.   
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Tα κεηαθνξηθά ζπζηήκαηα είλαη πνιχπινθα θαη ππφθεηληαη ζε ζπλερείο αιιαγέο 
22

. Δπηπιένλ, 

ηα ζπζηαηηθά ηνπο κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζνχλ αλάινγα κε ην ρξήζηε θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπ. 

Γηα λα είλαη εθηθηή ε εμέηαζε ησλ δηαθφξσλ κεγεζψλ ηεο λαπηηιίαο, θξίλεηαη ζθφπηκε 

ε θαηεγνξηνπνίεζε θαη ε δηάθξηζε ησλ λαπηηιηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα κεγέζε θαη ζηνπο 

ηνκείο πνπ ηελ απαξηίδνπλ. πλεπψο, δχν βαζηθέο δηαθξίζεηο ηεο λαπηηιίαο απνηεινχλ ε 

δηάθξηζε αλάινγα κε ην είδνο ηνπ κεηαθεξφκελνπ θνξηίνπ θαη ε δηάθξηζε αλάινγα κε ην είδνο 

ηνπ πινίνπ.  

1.3.1 Γηαθξίζεηο Μεηαθεξόκελσλ Φνξηίσλ 

Σα θνξηία πνπ κεηαθέξνληαη δηα ζαιάζζεο δελ έρνπλ φια ηα ίδηα θπζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά νχηε θαη ηηο ίδηεο επθαηξίεο γηα ρξήζε. Κάπνηα απφ απηά κπνξεί λα απαηηνχλ 

ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο, γεγνλφο πνπ έρεη νδεγήζεη ζηε 

κεηαθνξά ηνπο κε εμεηδηθεπκέλα πινία. Σα θχξηα θνξηία πνπ δηαθηλνχληαη κέζσ ζαιάζζεο 

κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο σο εμήο 
23

:  

 Υχδελ θνξηία (Bulk Cargo), ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε μεξά ή πγξά θνξηία, δελ είλαη 

ζπζθεπαζκέλα φπσο ηα νξπθηά (πεηξέιαην, άλζξαθαο, ζηδεξνκεηαιιεχκαηα, βσμίηεο) 

θαη ηα δεκεηξηαθά. Απαηηείηαη ζε ζπρλή βάζε ε ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ πινίσλ, φπσο 

ηα πεηξειαηνθφξα, θαζψο θαη ηα πινία εμεηδηθεπκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ 

γηα ηε θνξηνεθθφξησζε, ηε κεηαθφξησζε θαη ηεο απνζήθεπζεο ηνπο. πλήζσο, απηά 

ηα θνξηία έρνπλ ζπγθεθξηκέλε πξνέιεπζε, πξννξηζκφ θαη πειάηε. Ηδηαίηεξε ζεκαζία 

δίλεηαη ζηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. Μεηαθέξνληαη απφ πινία ειεχζεξεο 

λαπηηιίαο κε εμαίξεζε ην εκπφξην ελέξγεηαο θαη είλαη κέξνο θάζεηα νινθιεξσκέλσλ 

δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο.  

 πζθεπαζκέλα ρχδελ θνξηία (Break Bulk), ηα νπνία αθνξνχλ ζε γεληθά θνξηία πνπ 

έρνπλ ζπζθεπαζηεί κε θάπνηνλ ηξφπν φπσο γηα παξάδεηγκα κε ηε ρξήζε ζάθσλ, 

δνρείσλ, παιεηψλ, εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θιπ. Σα θνξηία απηνχ ηνπ ηχπνπ ηείλνπλ λα 

έρνπλ πνιινχο απνζηνιείο (πξνειεχζεηο) θαη πειάηεο (πξννξηζκνχο), θαζψο ε θχζε 

ηνπο νδεγεί ζε κεηαθνξέο κηθξψλ πνζνηήησλ αλά είδνο, κε ηθαλψλ γηα ηε ζπκπιήξσζε 

ηεο ρσξεηηθφηεηαο ελφο πινίνπ. Ζ εχθνιε κεηαθνξά ηνπο επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο 

κνλαδνπνίεζεο (Unitization) ησλ θνξηίσλ θαη ε εκθάληζε ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

                                                           
22  Button K.J. & Hensher D.A., «Handbook of transport systems and traffic control», 

Handbook of Transport, Vol 3, Emerald Group., 2001, p. 9-10.  
23  ακπξάθνο Δ., «Δηζαγσγή ζηελ Οηθνλνκηθή ησλ Μεηαθνξψλ», Δθδφζεηο ηακνχιε 

Α.Δ., Αζήλα, 2013, ζει. 304-305.   
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ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θφξησζεο θαη εθθφξησζεο ησλ θνξηίσλ ηφζν 

ζε ρξφλν (ηαρχηεξε δηαρείξηζε) φζν θαη ζε πνηφηεηα (κείσζε θζνξάο).  

 Δηδηθά θνξηία, ηα νπνία απνηεινχλ κία ηδηαίηεξε θαηεγνξία θαη κε ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηέηνησλ θνξηίσλ είλαη ηα πγξαέξηα θαη 

ηα θνξηία πνπ θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο απαηηνχλ εηδηθέο ζεξκνθξαζίεο. 

1.3.2 Γηαθξίζεηο Πινίσλ 

Κάζε θνξηίν είλαη μερσξηζηφ ιφγσ ηεο θχζεψο ηνπ θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ. Λφγσ 

αθξηβψο απηψλ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πξνθχπηεη ε αλάγθε γηα ζπγθεθξηκέλε 

αληηκεηψπηζε ηνπ θάζε θνξηίνπ φρη κφλν θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ αιιά θαη θαηά ηε 

θνξηνεθθφξησζε ηνπ. Καηά ζπλέπεηα θάζε ηχπνο θνξηίνπ δελ κπνξεί λα κεηαθεξζεί κε 

νπνηνλδήπνηε ηχπν πινίνπ θαη γηα ην ιφγν απηφ ζήκεξα ζηελ αγνξά ηεο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη κηα ζεηξά απφ εμεηδηθεπκέλα πινία. 

Οη βαζηθφηεξεο δηαθξίζεηο ησλ πινίσλ αλάινγα κε ην κεηαθεξφκελν θνξηίν 

αλαιχνληαη σο θάησζη 
24

. 

1.3.2.1 Πινία Υύδελ Ξεξνύ Φνξηίνπ 

 ε απηή ηελ θαηεγνξία, αλήθνπλ ηα Bulk Carriers, ηα νπνία είλαη πινία κεηαθνξάο 

γεληθά ρχδελ μεξψλ θνξηίσλ. Tα Βulk Carriers είλαη πινία ζηα νπνία ην θνξηίν είλαη 

νκνηνγελέο, ελψ κεηαθέξεηαη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο ρχκα θαη φρη ζπζθεπαζκέλν. Ο ηχπνο 

απηνχ ηνπ πινίνπ είλαη έλαο απφ ηνπο ηξεηο θπξίαξρνπο, καδί κε ηα δεμακελφπινηα θαη ηα πινία 

κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Ζ ηδέα γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπο ρξνλνινγείηαη πίζσ ζην 

1850 
25

. 

                                                           
24  ακπξάθνο Δ., «Δηζαγσγή ζηελ Οηθνλνκηθή ησλ Μεηαθνξψλ», Δθδφζεηο ηακνχιε 

Α.Δ., Αζήλα, 2013, ζει. 313-318.   
25  http://www.marineinsight.com/types-of-ships/different-types-of-bulk-carriers/, 

«Different Types of Bulk Carriers», Marine Insight, 21/07/2016. 

http://www.marineinsight.com/types-of-ships/different-types-of-bulk-carriers/
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Δηθόλα 1: Έλα απφ ηα πινία ρχδελ Ξεξνχ Φνξηίνπ, ην Sabrina I (Πεγή: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bulk_carrier) 

Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ρχδελ θνξηίνπ πνπ κεηαθέξεηαη 
26

, ηα πινία απηνχ ηνπ ηχπνπ 

κπνξεί λα είλαη γηα παξάδεηγκα Bulk Sugar Carrier (Πινίν Μεηαθνξάο Υχδελ Εάραξεο), Bulk 

Cement Carrier (Πινίν Μεηαθνξάο Υχδελ Σζηκέληνπ), Bulk Salt Carrier (Πινίν Μεηαθνξάο 

Υχδελ Αιαηηνχ), Bulk Bauxite Carrier (Πινίν Μεηαθνξάο Βσμίηε). 

Σα κεγαιχηεξα πινία ρχδελ μεξνχ θνξηίνπ θπκαίλνληαη ζε κέγεζνο ζηα 400,000 dwt, 

ελψ ην κέζν κέγεζφο ηνπο δηακνξθψλεηαη απφ 100,000 dwt θαη 150,000 dwt. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα απνηειεί ην πινίν Berge Stahl κε 365.000dwt θαη ηα πινία Valemax ηεο 

Βξαδηιηάληθεο εηαηξίαο εμφξπμεο Vale πνπ θηάλνπλ ηνπο 400.000 dwt 
27

. πλνιηθά, ην κέγεζνο 

ησλ πινίσλ μεξνχ ρχδελ θνξηίνπ πνπ θπθινθνξεί μεπεξλά ηα 620 εθαηνκκχξηα dwt 
28

.  

Ζ θαηαζθεπή ησλ Bulk Carriers ηα ηειεπηαία ρξφληα πεξηιακβάλεη δηπιφ πεξίβιεκα 

(Double-Hull), ζχκθσλα δειαδή κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα λενλαππεγεζέληα 

δεμακελφπινηα άλσ ησλ 5.000 dwt 
29

. 

1.3.2.2 Πινία Υύδελ Τγξνύ Φνξηίνπ  

                                                           
26

  Stopford M. «Maritime Economics», 2nd Edition, New York, Routledge, 1997, p. 314. 
27  http://www.vesseltracking.net/article/ms-vale-brasil , «MS Vale Brasil, The Biggest 

Bulk Carrier», Vessel Tracking 
28  UNCTAD 2012, «World Investment Report 2012/Towards a New Generation of 

Investment Policies», 2012,  p. 35. 
29  International Maritime Organization (IMO), MARPOL, Lloyd’s Register Rule finder, 

Version, 2005, p. 94. 

http://www.vesseltracking.net/article/ms-vale-brasil
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ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ ηα δεμακελφπινηα (Oil Tankers), ησλ νπνίσλ ηα 

κεγέζε μεθηλνχλ απφ κεξηθνχο ηφλνπο, θαη θπκαίλνληαη αλάινγα κε ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία 

πξννξίδνληαη. Σα κεγαιχηεξα δεμακελφπινηα θαινχληαη Ultra Large Crude Carriers (ULCC), 

ηα νπνία θηάλνπλ ζε κέγεζνο ηνπο 500.00 dwt, ελψ ην κέζν κέγεζφο ηνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ 

250.000 dwt – 350.000 dwt. πλνιηθά, ζην παγθφζκην εκπφξην δξαζηεξηνπνηνχληαη 

δεμακελφπινηα πνπ μεπεξλνχλ ζε κέγεζνο ηα 500 εθ. dwt, έλα κέξνο ησλ νπνίσλ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κεηαθνξά πεηξειαηνεηδψλ θαη έλα κέξνο γηα ηελ απνζήθεπζή ηνπο 
30

.  

 

Δηθόλα 2: Σν πεηξειαηνθφξν AbQaiq (Πεγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Oil_tanker) 

Σα δεμακελφπινηα πνπ πξννξίδνληαη γηα ζπληήξεζε κηθξψλ ιηκαληψλ ή γηα ηελ θάιπςε 

παξάθηησλ αλαγθψλ είλαη απηά πνπ δηαζέηνπλ κηθξφηεξν κέγεζνο, ελψ πνιχ κεγάινπ κεγέζνπο 

είλαη εθείλα ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα λα κεηαθέξνπλ θνξηία ζε απνζηάζεηο πνιχ κεγάιεο 

αθηίλαο. Με ηα πινία απηά, κεηαθέξεηαη έλα κεγάιν εχξνο πξντφλησλ, φπσο είλαη γηα 

παξάδεηγκα ην πεηξέιαην θαη ηα παξάγσγά ηνπ, θπζηθφ αέξην, ρεκηθά, νμέα, θαχζηκα θαη πνιιά 

άιια. Αλάινγα ινηπφλ κε ην θνξηίν, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε πνιινχο ηχπνπο 

δεμακελνπινίσλ, φπσο είλαη νη παξαθάησ :  

 Water Tanker (Γεμακελφπινην Μεηαθνξάο Νεξνχ)  

 Chemical Tanker (Γεμακελφπινην Μεηαθνξάο Υεκηθψλ) 

 Bunkering Tanker (Γεμακελφπινην Μεηαθνξάο Καπζίκσλ)  

 Ammonia Tanker (Γεμακελφπινην Μεηαθνξάο Ακκσλίαο)  

 Wine Tanker (Γεμακελφπινην Μεηαθνξάο Κξαζηνχ)  

                                                           
30  International Maritime Organization (IMO), MARPOL, Lloyd’s Register Rule finder, 

Version, 2005, p. 94. 
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Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ είδε θνξηίσλ, θαη δεμακελφπινηα ηα νπνία είλαη ζρεδηαζκέλα 

θάησ απφ εηδηθέο πξνδηαγξαθέο έηζη ψζηε λα κεηαθέξνπλ αέξηα ζε πγξνπνηεκέλε κνξθή, φπσο 

είλαη ηα πξντφληα πδξνγνλαλζξάθσλ. Σέηνηα είλαη ηα L.N.G. Carrier 
31

 (Πινίν κεηαθνξάο 

θπζηθνχ αεξίνπ) θαη ηα L.P.G. Carrier 
32

 (Πινίν κεηαθνξάο αεξίσλ παξαγψγσλ πεηξειαίνπ). 

 

Δηθόλα 3: Σν Q-Max LNG Carrier, Mozah (Πεγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Mozah) 

1.3.2.3 Πινία Γεληθνύ Φνξηίνπ  

Χο πινία γεληθνχ θνξηίνπ (General Cargo Ships) ραξαθηεξίδνληαη εθείλα πνπ είλαη 

θαηάιιεια δηακνξθσκέλα, έηζη ψζηε λα κεηαθέξνπλ θνξηία ζε κνλαδνπνηεκέλε κνξθή θαη 

κάιηζηα, φπσο είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε, ζε containers. Μεξηθνί ηχπνη πινίσλ γεληθνχ 

θνξηίνπ, είλαη ηα Container Ship (θιαζηθφο ηχπνο πινίνπ κεηαθνξάο container), ηα Pallet Ship 

(παιιεηνθφξν πινίν), ηα Cargo Liner (πινίν κεηαθνξάο γεληθνχ θνξηίνπ, πνπ δξνκνινγείηαη 

ζε ηαθηηθέο γξακκέο) ηα Container Liner (θιαζηθφο ηχπνο containership, πνπ δξνκνινγείηαη ζε 

ηαθηηθέο γξακκέο), ηα Vehicle Carrier (πινίν κεηαθνξάο νρεκάησλ), ηα Container Dock Ship 

(πινίν container γηα ληφθν), ηα Fish Carrier (πινίν κεηαθνξάο ςαξηψλ), ηα Refrigerated Vessel 

(θιαζηθφ πινίν ςπγείν, κεηαθνξάο παληφο θνξηίνπ), ηα Ro-Ro Ships (πινία θνξηνεθθφξησζεο 

κε ζχζηεκα roll-on, roll-off) θαη ηα Lo-Lo Ships (πινία θνξηνεθθφξησζεο κε ζχζηεκα Lift-on, 

Lift-off)
  33

. 

                                                           
31

  Clarkson’s Research, «LNG Trade and Transport», 2016, p. 8. 
32  Statistical Review of Global LPG 2016, Argus Media, 2016, p. 1. 
33  ακπξάθνο Δ., «Δηζαγσγή ζηελ Οηθνλνκηθή ησλ Μεηαθνξψλ»,  Δθδφζεηο ηακνχιε 

Α.Δ., Αζήλα, 2013, ζει. 315.   
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Δηθόλα 4: Σν Colombo Express, έλα απφ ηα κεγαιχηεξα container ships ζηνλ θφζκν (Πεγή: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cargo_ship) 

Ζ κεηαθνξά θνξηίσλ απηνχ ηνπ είδνπο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

δηαθφξσλ κεγεζψλ κε θπξίαξρα εθείλα κήθνπο 20 πνδηψλ (ή 6.09κ) θαη εθείλα κήθνπο 40 

πνδηψλ (ή 12.18κ) γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά θνξηίσλ. Σα εκπνξεπκαηνθηβψηηα 

20 πνδηψλ, ηα νπνία θαινχληαη a Twenty-foot Equivalent Unit (TEU)
 34

 απνηεινχλ ηελ βαζηθή 

κνλάδα κέηξεζεο ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ κε απνηέιεζκα ην κέγεζνο ησλ πινίσλ θαη ηνπ 

θνξηίνπ λα κεηξάηε ζε TEU. Σα πινία ησλ 40 πνδηψλ κήθνο (= 2 TEU) απνηεινχλ ην πην ζπρλφ 

κέγεζνο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζήκεξα 
35

.  

Ζ κνλαδνπνίεζε ησλ εκπνξεπκάησλ είρε ζαλ θχξην ζηφρν ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

κεηαθνξάο, ηελ ηαρεία δηαθίλεζε ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ηέινο, ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

θαηαζηξνθήο απηψλ, ηφζν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο ηνπο, φζν θαη ηεο 

θνξηνεθθφξησζήο ηνπο.  

1.3.2.4 Δπηβαηεγά Πινία  

Μία επηπιένλ θαηεγνξία είλαη ηα επηβαηεγά πινία πνπ αθνξνχλ ζηηο  κεηαθηλήζεηο 

αλζξψπσλ, νη νπνίεο ζπλήζσο νθείινληαη θπξίσο ζε επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο θαη ζε ιφγνπο 

αλαςπρήο. Οη ηχπνη απηψλ ησλ πινίσλ δηαθνξνπνηνχληαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία είλαη :  

 Passenger Vessel (Δπηβαηεγφ πινίν)  

 Cruise Liner (Κξνπαδηεξφπινην γξακκήο)  

 Passenger liner (Δπηβαηεγφ πινίν γξακκήο)  

 Coasters (Αθηνπιντθά επηβαηεγά πινία) θ.α.  

                                                           
34  http://www.logisticsglossary.com/term/teu/ TEU: Twenty Foot Equivalent Unit. 
35  ακπξάθνο Δ., «Δηζαγσγή ζηελ Οηθνλνκηθή ησλ Μεηαθνξψλ», Δθδφζεηο ηακνχιε 

Α.Δ., Αζήλα, 2013, ζει. 315-316.   

http://www.logisticsglossary.com/term/teu/


 

12 

 

 

Δηθόλα 5: Σν Harmony of the Seas, ην κεγαιχηεξν cruise ship ζηνλ θφζκν (Πεγή: 

https://en.wikipedia.org/wiki/MS_Harmony_of_the_Seas) 

Σα επηβαηεγά πινία εμππεξεηνχλ ζπλήζσο κηθξέο ζρεηηθά απνζηάζεηο, ελψ ηα 

θξνπαδηεξφπινηα κεηαθέξνπλ επηβάηεο ζε κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο γηα ιφγνπο αλαςπρήο. Σα 

πξψηα είλαη κηθξφηεξα θαη γξεγνξφηεξα πινία, ελψ ηα θξνπαδηεξφπινηα είλαη πινία κεγάιεο 

ρσξεηηθφηεηαο θαη παξέρνπλ κεγάιν εχξνο ππεξεζηψλ.  

1.3.2.5 Πινία κε Δλαιιαθηηθέο Λύζεηο  

Υξεζηκνπνηνχληαη γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηηο εθάζηνηε ακηγείο κνξθέο θνξηίσλ, 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ελαιιαθηηθήο ρξεζηκνπνίεζεο θάπνησλ ηχπσλ πινίσλ, νχησο ψζηε λα 

εμππεξεηνχλ ηε κεηαθνξά δηαθνξεηηθψλ θνξηίσλ. Αληηπξνζσπεπηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ 

ηα Container/Pallet Ships (πινία κεηαθνξάο παιεηψλ, αιιά θαη γηα containers), ηα Ro-

Ro/Container Ships (πινία κε ζχζηεκα κεηαθνξάο roll-on, roll-off, αιιά θαη γηα containers) θαη 

ηα Container/Ro-Ro/Lo-Lo/General Cargo/Break Bulk Cargo (πινία πνιιαπιψλ ρξήζεσλ) θαη 

ηα Bulk/Oil Carrier (πινία γηα κεηαθνξά ρχδελ μεξνχ κε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο θαη 

πεηξειαίνπ). 
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Δηθόλα 6: Σν Atlantic Star, ην κεγαιχηεξν πινίν ηχπνπ Ro-Ro πνπ θηηάρηεθε πνηέ 

ζηνλ θφζκν (Πεγή: http://www.containerst.com/news/view,largest-roro-container-

ship-delivered-to-acl_40774.htm) 

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ, ππάξρνπλ πινία ηα νπνία δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ακηγψο ζηνλ 

ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, είλαη φκσο πνιχ ρξήζηκα, θαζψο εμππεξεηνχλ εηδηθέο ππεξεζίεο, θαη 

ππεξεζίεο βνεζεηηθήο λαπηηιίαο. Σα πινία απηά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε δηάθνξσλ 

ζθνπψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα επηζθεπέο νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ παξά 

κφλνλ ελ πισ, ην ζπάζηκν ησλ πάγσλ, ην πέξαζκα θαισδίσλ θαη ζσιήλσλ θάησ απφ ηε 

ζαιάζζηα επηθάλεηα, αιιά θαη άιινπο. Δλδεηθηηθά, κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε κεξηθά απφ ηα 

πινία απηνχ ηνπ ηχπνπ παξαθάησ 
36

:  

 Pipe Laying Barge (θνξηεγίδα πνληίζεσο ζσιήλσλ)  

 Cable Laying Vessel (πινίν πνληίζεσο θαισδίσλ)  

 Repair Ship ( πινίν εηδηθφ γηα επηδηνξζψζεηο)  

 Icebreaker (παγνζξαπζηηθφ)  

 Salvage Vessel (δηαζσζηηθφ)  

 Antipollution Vessel (αληηξξππαληηθφ πινίν)  

 Pipe Carrier (πινίν γηα κεηαθνξά ζσιήλσλ)  

 Oceanographic Vessel (σθεαλνγξαθηθφ πινίν)  

                                                           
36  ακπξάθνο Δ., «Δηζαγσγή ζηελ Οηθνλνκηθή ησλ Μεηαθνξψλ», Δθδφζεηο ηακνχιε 

Α.Δ., Αζήλα, 2013, ζει. 317-318.   
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 Tug/Fire Float (ξπκνπιθφ-ππξνζβεζηηθφ)  

 Drilling Vessel (πινίν-ηξππάλη)  

 Incinerator and waste disposal (πινία δηάζεζεο απνβιήησλ)  

1.4. πκπεξάζκαηα 

Οη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, δειαδή ε λαπηηιηαθή βηνκεραλία ησλ πνληνπφξσλ πινίσλ, 

αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ δηεζλψλ κεηαθνξψλ. Σν ζχλνιν ησλ πινίσλ θαη ησλ θαηεγνξηψλ 

ζηηο νπνίεο απηά δηαθξίλνληαη απνηεινχλ ην βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ 

αλάπηπμε ηεο λαπηηιηαθήο δξαζηεξηφηεηαο, κε ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ηνπ παγθφζκηνπ 

εκπνξίνπ θαη ηελ άκεζε παξάδνζε ησλ αγαζψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ άκεζε ηθαλνπνίεζε ησλ 

φιν θαη απμαλφκελσλ αλαγθψλ. 

Ζ αλάπηπμε ησλ δηεζλψλ κεηαθνξψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε αιιά θαη βησζηκφηεηα κηαο εζληθήο νηθνλνκίαο. Ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα, ε εκπνξηθή λαπηηιία απνηειεί γλψκνλα θαη απνθαζηζηηθφ παξάγνληα ζηε 

δηακφξθσζε, ζηε ιήςε απνθάζεσλ αιιά θαη ζηελ εθηίκεζε γηα ηελ πνξεία θαη ηηο πξννπηηθέο 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Ζ δπλακηθή ηεο ειιελφθηεηεο λαπηηιίαο, ηφζν φζνλ αθνξά ζην 

ζηφιν φζν θαη ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ απνηεινχλ ην θέληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο 

λαπηηιηαθήο δσήο θαη ζεκεηψλεηαη ζπλερήο πξνζπάζεηα γηα ηελ δηαηήξεζε θαη ηελ πεξαηηέξσ  

αλάπηπμή ηεο.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: Διιελόθηεηε Πνληνπόξνο Ναπηηιία 

 2.1 Δηζαγσγή 

 Ζ ειιελφθηεηε εκπνξηθή λαπηηιία απνηειεί έλα δπλακηθφ θιάδν ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, νη δξαζηεξηφηεηεο θαη ε αλάπηπμε ηεο νπνίαο ηζνδπλακνχλ ηαπηφρξνλα µε µηα απφ 

ηηο ζεκαληηθφηεξεο δηαδηθαζίεο άξζξσζεο ηνπ ειιεληθνχ θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ ζηελ 

παγθφζκηα νηθνλνµία. Σν φλνκα θαη ε θήκε ηεο Διιάδαο ζπλδένληαη εθηφο απφ ηνλ ηνπξηζκφ, 

κε ηνλ ηζρπξφ ζηφιν πνπ δηαζέηεη θαη ν νπνίνο εμππεξεηεί ην δηεζλέο εκπφξην. Σα πινία ησλ 

ειιήλσλ πινηνθηεηψλ «νξγψλνπλ» ηηο παγθφζκηεο ζάιαζζεο θαη σθεαλνχο, ζπλδένληαο βνξξά 

θαη λφην, αλαηνιή θαη δχζε.  

2.2 Ηζηνξηθή αλαδξνκή 

Ζ λαπηηιία γηα ηελ Διιάδα απνηεινχζε αλέθαζελ κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο 

ζπληζηψζεο ηεο νηθνλνκηθήο δσήο θαη ζπλέβαιε ζεκαληηθά θαη ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

πνιηηηζκνχ. Λφγσ ηεο ζπνπδαίαο γεσγξαθηθήο ζέζεο ηεο ρψξαο καο, ηφζν ζηνλ αξραίν, φζν 

θαη ζηνλ ζχγρξνλν θφζκν, ε εκπνξηθή λαπηηιία δηέγξαςε ην ζεκαληηθφηαην ξφιν ηνλ φπνην 

επξφθεηην λα δηαδξακαηίζεη ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο ηεο καθξαίσλεο ειιεληθήο ηζηνξίαο, απφ ηε 

ζαιαζζνθξαηία ηνπ Μίλσα κέρξη θαη ζήκεξα 
37

. 

Οη Έιιελεο ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη απφ πνιχ λσξίο ε ζάιαζζα ζα κπνξνχζε λα ηνπο 

πξνζθέξεη έλαλ ηξφπν δσήο, καδί κε ηελ ραξά ηεο ειεπζεξίαο. Ζ κνξθνινγία ηνπ ειιεληθνχ 

εδάθνπο θαη ε κεγάιε ζε έθηαζε αθηνγξακκή είραλ σο απνηέιεζκα νη Έιιελεο λα αζρνιεζνχλ 

γξήγνξα κε ηε λαπηηθή ηέρλε, ζηελ νπνία βξήθαλ κία δηέμνδν. Πξηλ αθφκα απφ ηελ αξρή ηεο 

ειιεληθήο ηζηνξίαο, πξηλ απφ ηελ αθκή θαη πηψζε ηεο θξεηηθήο ζαιαζζνθξαηίαο, πξηλ απφ ηελ 

εθζηξαηεία ηνπ Ηάζνλα θαη ησλ Αξγνλαπηψλ, πξηλ απφ ηα θαηνξζψκαηα ηνπ Οδπζζέα, νη 

Έιιελεο λαπζηπιννχζαλ, δνχζαλ θνληά ζηε ζάιαζζα, αληηκεησπίδνληαο φπνηεο δπζθνιίεο 

έθξπβε ην πγξφ ζηνηρείν θαη αλέπηπμαλ επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε βάζε, θέληξν θαη 

θαηάιεμε ηε ζάιαζζα 
38

.    

Οη πξψηεο αλαθνξέο γηα δηακφξθσζε λαπηηθήο δχλακεο απφ ηνπο Έιιελεο 

εληνπίδνληαη ζηα θείκελα ηνπ Οκήξνπ θαη ησλ ζχγρξνλψλ ηνπ ηζηνξηθψλ. Σα πξψηα 

αξραηνινγηθά επξήκαηα πινίσλ εληνπίδνληαη ζηελ ρψξα καο απφ ην 3000 π.Υ. . Χο πξψηνη 

πινηνθηήηεο εκθαλίδνληαη νη Κπθιαδίηεο (300π.Υ.-2000 π.Υ.), ελψ γξήγνξα παξαρσξνχλ ηε 

                                                           
37  http://museum.yen.gr/History.htm Ηλζηηηνχην Ηζηνξίαο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Ζ Ηζηνξία 

ηεο Ναπηηιίαο. 
38  http://www.stt.aegean.gr/gr/ Αλαγφξεπζε Δπζχκηνπ Μεηξφπνπινπ, Γ.Γ. ηνπ Γηεζλνχο 

Ναπηηιηαθνχ Οξγαληζκνχ ησλ Ζλ. Δζλψλ, ζε Δπίηηκν Γηδάθηνξα ηνπ Σκήκαηνο Ναπηηιίαο θαη 
Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ 

http://museum.yen.gr/History.htm
http://www.stt.aegean.gr/gr/
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ζέζε ηνπο ζηνπο Κξήηεο (1700 π.Υ.-1450 π. Υ.)
 39

. Ζ ζαιαζζνθξαηία ησλ Κξεηψλ είρε σο 

νξφζεκν ηεο ηελ Μεζνκηλσηθή επνρή (2110 – 1550 π. Υ.), ε νπνία ζπκπίπηεη κε ηελ άλζηζε 

ησλ δχν ζπνπδαηφηεξσλ εκπνξηθψλ θέληξσλ ηεο Κξήηεο, ηελ Κλσζφ θαη ηελ Φαηζηφ. Τπφ ηελ 

εγεζία ηνπ βαζηιηά Μίλσα, νη Κξεηηθνί πξαγκαηηθά έγηλαλ θχξηνη ησλ ζαιαζζψλ. κσο, ε 

έθξεμε ηνπ εθαηζηείνπ ηεο Θήξαο νδήγεζε ζηνλ αθαληζκφ ηνπ Μηλσηθνχ Πνιηηηζκνχ θαη ηα 

ζθήπηξα ηεο ζαιάζζηαο θπξηαξρίαο πεξλνχλ ζηα ρέξηα ησλ Μπθελψλ. ηε ζπλέρεηα θαη κε ηελ 

αλαηνιή ηεο ρξπζήο επνρήο ηεο Αξραίαο Διιάδαο, παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή λαπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ε επεηξσηηθή Διιάδα, φπσο ε Κφξηλζνο αιιά θαη λεζηά φπσο ε Αίγηλα, ε άκνο 

θαη ε Κέξθπξα.  

Ζ ρξπζή επνρή ηνπ Πεξηθιή (5
νο

 αηψλαο π. Υ.) ήηαλ ζπλπθαζκέλε κε ηελ θπξηαξρία 

ησλ Αζελαίσλ ζηα λεξά ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο θαη ηελ αλάδεημε ηεο Αζήλαο σο ηε λαπηηθή 

ππεξδχλακε ηεο επνρήο εθείλεο 
40

. Αλ θαη εθείλε ηελ πεξίνδν ε Θήβα θαη ε Κφξηλζνο είραλ 

κεηαηξαπεί ζε ζεκαληηθά θαη αλζεξά θέληξα, ν Πεηξαηάο θαηάθεξε, κεηά ηελ αλαθήξπμή ηνπ 

σο ιηκάλη ηεο Αζήλαο, λα ζπγθεληξψζεη φιν ην βηνκεραληθφ θαη εκπνξηθφ ελδηαθέξνλ ηεο 

επνρήο. Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ε εκπνξεπκαηηθή θίλεζε ηνπ ιηκαληνχ σθέιεζε ηδηαίηεξα 

ηνπο Αζελαίνπο, εμαζθαιίδνληαο ηελ ππεξνρή ηεο Αζελάο ζε βάξνο ηελ άιισλ πφιεσλ. Ζ 

άλζηζε ηνπ ιηκαληνχ ηνπ Πεηξαηά έθηαζε ζην ππέξηαην ζεκείν ηεο ηνλ 5
ν
 αηψλα π.  Υ. θαη 

ζπλερίζηεθε θαηά ηνλ 4
ν
 αηψλα, κεηά ην ηέινο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ (431 π.Υ.-404 π. 

Υ.), κε ηνλ νπνίν αθνινχζεζε ε πνιηνξθία θαη ε άισζε ηεο Αζήλαο απφ ηνπο παξηηάηεο 
41

. Ζ 

ήηηα ησλ Αζελαίσλ ζεκαηνδφηεζε ηελ αξρή ηεο πηψζεο ηνπ ιηκαληνχ ηνπ Πεηξαηά. Ζ ζπλερήο 

θίλεζε απφ ηνλ κεγάιν αξηζκφ ησλ πινίσλ πνπ θαηέθζαλαλ ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά ζηγά ζηγά 

έζβελε, κε απνηέιεζκα λα έρεη ζαθή αληίθηππν θαη ζηελ Αζήλα, πνπ βαζηδφηαλ ζηελ εκπνξηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ ιηκαληνχ. πλεπψο, θαηά ηνλ 4
ν
 αηψλα θαη νη δχν πφιεηο γλψξηζαλ ηε δχζε 

ηνπο.  

Ζ ειιεληθή λαπηηιία γλψξηζε ηελ χθεζε ζηα ρξφληα ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο 

(Imperium), ρσξίο φκσο απηφ λα ζεκαίλεη φηη νη Έιιελεο εγθαηέιεηςαλ ηελ εκπνξηθή ηνπο 

δξαζηεξηφηεηα. Αλ θαη νη Ρσκαίνη είραλ θαηαθηήζεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο Διιάδαο, ηε 

πξία θαη ηελ Αίγππην, νη νπνίεο απνηεινχζαλ θέληξα ηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ ηεο επνρήο 

εθείλεο, απζηεξά ξσκατθά έζηκα δελ ηνπο επέηξεπαλ λα γίλνπλ έκπνξνη ή εθνπιηζηέο.  

                                                           
39

  http://www.kathimerini.gr/ Διιεληθή Ναπηηιία: Σν παξφλ θαη ην κέιινλ, εθεκεξίδα 
Καζεκεξηλή 24/9/2006 
40

  http://www.kathimerini.gr/ Διιεληθή Ναπηηιία: Σν παξφλ θαη ην κέιινλ, εθεκεξίδα 

Καζεκεξηλή 24/9/2006 
41

  θαπέηε Δπζπκία, «Σν ηέινο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ», 
Γεκνζίεπζε ζηελ «ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ», ζει. 87, Μάξηηνο-Απξίιηνο 2010.  

http://www.kathimerini.gr/
http://www.kathimerini.gr/
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πλέρεηα ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο απνηέιεζε ην Βπδαληηλφ Κξάηνο, ηα ρξνληθά 

φξηα ηνπ νπνίνπ μεθηλνχλ απφ ηα εγθαίληα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ζηηο 11 Μαΐνπ ηνπ 330 π.Υ. 

θαη θηάλνπλ σο ηελ ηειηθή ηεο πηψζε, ηελ άισζή ηεο απφ ηνπο Οζσκαλνχο, ζηηο 29 Μαΐνπ 

1453 κ. Υ. 
42

. Καηά ηελ πεξίνδν απηή, ε ειιεληθή λαπηηιία γλσξίδεη κία ζεκαληηθή θάκςε. Οη 

Έιιελεο ήηαλ καθξάλ ε κεγαιχηεξε πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Βπδαληίνπ, ε νπνία είρε 

δηαηεξήζεη ηελ επηξξνή ηεο ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο θαη έηζη ήηαλ 

ζε ζέζε λα επεθηείλεη θαη λα αλαπηχμεη πεξαηηέξσ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο 

λαπηηιίαο, θαη λα δεκηνπξγήζεη γηα κηα αθφκε θνξά κηα καθξά πεξίνδν ζηε λαπηηθή ηζηνξία. Ζ 

εκθάληζε, φκσο, ζεκαληηθψλ αληηπάισλ φπσο ησλ Ηηαιψλ θαη ησλ Βέλεησλ είρε σο 

απνηέιεζκα ε θπξηαξρία ζηε Μεζφγεην λα κελ είλαη ειιεληθήο ηαπηφηεηαο. Οη λέεο λαπηηθέο 

δπλάκεηο απεηινχζαλ ηελ νηθνλνκηθή θαη ζηξαηησηηθήο δχλακε ηνπ Βπδαληίνπ. Με ηελ πηψζε 

ηνπ Βπδαληηλνχ Κξάηνπο, ην παξάθηην εκπφξην ηεο απηνθξαηνξίαο ήηαλ ζηα ρέξηα ησλ Ηηαιψλ, 

νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχζαλ ηηο δεμηφηεηεο ησλ ειιήλσλ λαπηηθψλ, θαζψο ε ζηειέρσζε ησλ 

πινίσλ γηλφηαλ απφ έκπεηξνπο έιιελεο λαπηηθνχο 
43

.  

Με ηελ άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ηελ εμάπισζε ηεο Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο, ε ειιεληθή εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα μεθηλά λα αλαθηάηαη απφ ηηο ζηάρηεο ηεο. 

Ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ 15νπ αηψλα, δηαθαίλεηαη ε ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ Διιήλσλ ζην 

κεζνγεηαθφ εκπφξην 
44.

 Οη Έιιελεο ήηαλ εγέηεο φρη κφλν ζην εζσηεξηθφ εκπφξην, αιιά θαη ζην 

δηεζλέο εκπφξην, ην νπνίν πεξηιακβάλεη πεξηνρέο φπσο ηε Μαχξε Θάιαζζα θαη ηελ Αδξηαηηθή. 

Σν πγξφ ζηνηρείν είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηνπο Έιιελεο, ηνπο νπνίνπο νη Σνχξθνη 

λαπηνινγνχζαλ ζηα πινία ηνπο. Ζ ζπλζήθε ηνπ Κηνπηζνχθ - Κατλαξηδή (1774) έδσζε ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο έιιελεο λαπηηθνχο λα απνθηήζνπλ λαπηηθή εκπεηξία, θαηαθηψληαο ηε 

Μεζφγεην θαη ηε Μαχξε Θάιαζζα κε ηα δηθά ηνπο ηζηηνθφξα, ππφ ηε ξσζηθή πξνζηαζία, κε 

απνηέιεζκα ηελ ππνρψξεζε ηεο ηνπξθηθήο θπξηαξρίαο ζηε Μεζφγεην 
45

.  

Ζ λαπηηιία απνηέιεζε κνριφ ηεο αλάπηπμεο ηελ ειιεληθήο νηθνλνκίαο κεηά ηε 

ζχζηαζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Ζ επηβνιή ηεο κνλαξρίαο αλνίγεη λένπο δξφκνπο γηα ηελ 

ειιεληθή λαπηηιία. ε δηάζηεκα είθνζη εηψλ νη Έιιελεο θαηάθεξαλ λα εληζρχζνπλ ζην ζηφιν 

ηνπο, λαππεγψληαο φιν θαη πεξηζζφηεξα πινία. Ζ πείξα πνπ δηέζεηαλ νη Έιιελεο λαπηηθνί ζηνλ 

                                                           
42

  Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, ηφκνο Ε’, ζει. 6. 
43

  Υαξιαχηε Σδειίλα θαη Καηεξίλα Παπαθσλζηαληίλνπ, «Ζ Ναπηηιία ησλ Διιήλσλ, 

1700-1821», Δθδφζεηο Κέδξνο, Αζήλα 2013, ζει. 4-5. 
44

  Pagratis Gerassimos, « Greek commercial shipping (fifteenth to seventeenth centuries). 

Literature review and research perspectives)» Journal of Mediterranean History, 2/2, (2002), p. 

411-433.  
45

  http://greekworldhistory.blogspot.gr/2013/07/1774.html, «Ηζηνξία Διιεληθή θαη 

Παγθφζκηα», Ηνχιηνο 2013. 

http://greekworldhistory.blogspot.gr/2013/07/1774.html
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ηνκέα ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο είρε σο απνηέιεζκα λα απνθαηαζηαζνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

επαθνινχζεζαλ ηελ Δπαλάζηαζε θαη ηηο εκθχιηεο ζπγθξνχζεηο πνπ αθνινχζεζαλ.  

Ζ αλαζχληαμε θαη ε πιήξεο επεκεξία γηα ηελ ειιεληθή λαπηηιία επήιζε θαηά ην 

δεχηεξν κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα θαη ηδηαίηεξα κεηά ην πέξαο ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. 

εκαληηθή ήηαλ ε εμεηδίθεπζε ησλ πινίσλ φζνλ αθνξά ζην είδνο ηνπ θνξηίνπ αιιά θαη ζηνλ 

ηξφπν κεηαθνξάο ηνπ 
46

. εκεηψζεθε ζπλερήο αλαπηπμηαθή πνξεία θαηά ηελ πεξίνδν 1950-

1960, θηάλνληαο ζην δελίζ ηεο ην 1970, κε απνηέιεζκα ν ειιεληθφο εκπνξηθφο ζηφινο λα 

ζεσξείηαη ν ηζρπξφηεξνο ζε παγθφζκην επίπεδν, μεπεξλψληαο αθφκα θαη ηνλ ηαπσληθφ, ηνλ 

ακεξηθαληθφ θαη ηνλ λνξβεγηθφ. Αλάκεζα ζηνπο εθνπιηζηέο πνπ δηαθξίλνληαλ ήδε ζηνλ 

ειιεληθφ ρψξν ήηαλ ν Αξηζηνηέιεο Χλάζεο 
47

. Μάιηζηα ην πξψην πεηξειαηνθφξν πνπ 

απέθηεζε ήηαλ ην 1938 
48

 κε ην φλνκα «Άξηζηνλ». 

Ζ λαπηηιία πνπ αλήθεη θαη δηαρεηξίδνληαη Έιιελεο, αθνινχζεζε κία αλνδηθή πνξεία ηα 

ηειεπηαία 200 ρξφληα 
49

. Απφ ηηο ηξηήξεηο κέρξη ηα ζεκεξηλά ππεξζχγρξνλα πινία, νη Έιιελεο 

έρνπλ θαηαθηήζεη ηε ζάιαζζα θαη δελ ζηακαηνχλ πνηέ λα εθδειψλνπλ ηε αγάπε ηνπο γηα 

απηήλ. Ζ λαπηηθή ηέρλε θαη ην λαπηηθή θχζε ησλ Διιήλσλ, ε νπνία πεξλά απφ γεληά ζε γεληά, 

είλαη ηα νπζηψδε ζηνηρεία πνπ έρνπλ νδεγήζεη ζηελ πξσηνθαζεδξία ηνπ ειιεληθνχ ζηφινπ θαη 

ηελ θπξηαξρία ηνπ ζηηο ζάιαζζεο ηνπ πδξνγείνπ. 

2.3. Διιελόθηεηε Ναπηηιία 

2.3.1. Οξηζκόο  

Γηα λα κπνξέζνπκε λα αλαιχζνπκε ηε ζπλεηζθνξά πνπ έρεη ε ειιελφθηεηε πνληνπφξνο 

λαπηηιία ζηελ νηθνλνκία αιιά θαη ζην πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο, ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπκε 

ηελ έλλνηά ηεο θαη λα ηε δηαρσξίζνπκε απφ ηελ έλλνηα ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο.  

Ζ ειιεληθή λαπηηιία είλαη απηή ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πινία πνπ αλήθνπλ ζε 

πνζνζηφ 51% ζε ειιεληθά ζπκθέξνληα θαη είλαη λενινγεκέλα ππφ ηελ ειιεληθή ζεκαία. 

Αληίζεηα, ειιελφθηεηνο είλαη ν ζηφινο ν νπνίνο απνηειείηαη απφ πινία πνπ πιένπλ θάησ απφ 

                                                           
46

  Μαληά Διέλε. «100 Αηψλεο Θάιαζζα», Θξάθε, Δθδφζεηο Πέιηε, 2003, ζει. 184. 
47

  http://www.greekshippingmiracle.org/el/history/1953.html, «Ζ αλαβίσζε ηνπ 
Διιεληθνχ Νενινγίνπ. 
48

  https://www.britannica.com/biography/Aristotle-Socrates-Onassis, «Aristotle Socrates 
Onassis, Greek Businessman» , Britannica, September 2008. 
49

  http://www.kathimerini.gr/97269/article/epikairothta/ellada/h-istoria-ths-ellhnikhs-

naytilias, Απφ ηελ Οκηιία ηεο Σδειίλαο Υαξιαχηε ζην Μπειιψλην Πνιηηηζηηθφ Ίδξπκα ζηε 
αληνξίλε, Διιάδα, 29/07/2001. 

http://www.greekshippingmiracle.org/el/history/1953.html
https://www.britannica.com/biography/Aristotle-Socrates-Onassis
http://www.kathimerini.gr/97269/article/epikairothta/ellada/h-istoria-ths-ellhnikhs-naytilias
http://www.kathimerini.gr/97269/article/epikairothta/ellada/h-istoria-ths-ellhnikhs-naytilias
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νπνηαδήπνηε ζεκαία, είλαη λενινγεκέλα ζε νπνηνδήπνηε γεσγξαθηθφ ηφπν θαη αλήθνπλ ζε 

Έιιελεο νπνηαζδήπνηε ππεθνφηεηαο 
50

. 

Ο δηαρσξηζκφο απηφο επηβάιιεηαη, θαζψο ε ειιελφθηεηε λαπηηιία είλαη απηή πνπ 

δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο ζέζεο πνπ θαηέρεη ε Διιάδα ζε δηεζλέο 

επίπεδν αιιά θαη ηηο πξννπηηθέο εμάπισζεο ηνπ ειιεληθνχ εθνπιηζηηθνχ θεθαιαίνπ, ελψ ε 

ειιεληθή λαπηηιία δηακνξθψλεη ην δήηεκα ηεο δηεζλνχο ζέζεο θαη ηνπ κεγέζνπο ηεο θαη επηδξά 

άκεζα ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. 

2.3.2. Δμέιημε θαη ζεκεξηλή εηθόλα ειιελόθηεηνπ ζηόινπ 

Ο ζηφινο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ππφ ηα ειιεληθά ζπκθέξνληα ήηαλ αλέθαζελ απφ ηνπο 

κεγαιχηεξνπο δηεζλψο, κε πςειφ ξπζκφ κεγέζπλζεο θαη πνηνηηθήο αλαβαζκίζεψο ηνπ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. 

ζνλ αθνξά ζηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ πινίσλ, ν ειιελφθηεηνο ζηφινο ζπλερίδεη λα 

απμάλεηαη 
51

. Βιέπνληαο δηαρξνληθά ηελ εμέιημή ηνπ, φπσο κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε θαη 

απφ ηνλ Πίλαθα 1, απφ ην 2001 ζεκεηψλεη αλνδηθή πνξεία, κε απνθνξχθσκα ην 2016, θαζψο ν 

ζηφινο αξηζκνχζε 5.230 πινία, έλαληη 4.909 ην 2015 θαη 4.707 ην 2014. Γηαπηζηψλνπκε, 

ζπλεπψο, κία ζπλερφκελε αλνδηθή πνξεία ησλ πινίσλ, ε νπνία ζπλεπάγεηαη κεγάιν βαζκφ 

επελδχζεσλ ησλ ειιήλσλ εθνπιηζηψλ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηφηεξσλ κε θαηλνχξγηα 

θαη πην εθζπγρξνληζκέλα 
52

. 

Πίλαθαο 1: Γηαρξνληθή Δμέιημε ηνπ αξηζκνχ ησλ ειιελφθηεησλ πινίσλ (Πεγή: Petrofin 

Research-Greek Fleet Stats/Γεθέκβξηνο 2016) 

Έηνο Αξηζκόο Πινίσλ 
Μεηαβνιή ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνύκελν έηνο 

2001 4110  

2002 4142 32 

2003 4085 -57 

2004 4184 99 

                                                           
50

  Υαξιαχηε Σδειίλα θαη Καηεξίλα Παπαθσλζηαληίλνπ, «Ζ Ναπηηιία ησλ Διιήλσλ, 
1700-1821», Δθδφζεηο Κέδξνο, Αζήλα 2013, ζει. 18. 
51

  Petrofin Research-Greek Fleet Stats/Γεθέκβξηνο 2016, Second Part, ζει 3. 
52

  Petrofin Research-Greek Fleet Stats/Γεθέκβξηνο 2016, Second Part ,ζει 3. 
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2005 3970 -214 

2006 4164 194 

2007 4346 182 

2008 4545 199 

2009 4763 218 

2010 4655 -108 

2011 4714 59 

2012 4577 -137 

2013 4573 -4 

2014 4707 134 

2015 4909 202 

2016 5230 321 

  

Αλαιχνληαο ηα ζηνηρεία πνπ καο πξνζθέξεη ν παξαπάλσ πίλαθαο, δηαπηζηψλνπκε φηη ε 

κεγαιχηεξε αχμεζε ζεκεηψζεθε ην 2009, ην νπνίν νθείιεηαη ζηελ επηθεξδή πνξεία ηεο 

παγθφζκηαο, αιιά ζπλάκα θαη ηεο ειιελφθηεηεο λαπηηιίαο, κέρξη θαη ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 

2008. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ πινίσλ εμαξηάηαη θπξίσο απφ ην ξπζκφ παξάδνζεο ησλ 

λεφηεπθησλ πινίσλ, ηα νπνία πξννξίδνληαη λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα πινία πξνο δηάιπζε. ηνλ 

αληίπνδα, ζεκαληηθή κείσζε ζεκεηψζεθε θαηά ηα έηε 2012 θαη 2013, απνηέιεζκα ηεο 

νηθνλνκηθή χθεζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηε νηθνλνκία ηεο Διιάδαο, φπσο επίζεο θαη ηε 

λαπηηιηαθή αγνξά. Οη ζπλζήθεο ζηε λαπηηιία ήηαλ ηδηαίηεξα δχζθνιεο εθείλε ηε δηεηία, θαζψο 

νη αγνξαπσιεζίεο είραλ κεησζεί ζεκαληηθά, ν αξηζκφο ησλ λεφηεπθησλ πινίσλ πξνο παξάδνζε 

είρε κεησζεί, ζε αληίζεζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ πινίσλ πξνο δηάιπζε πνπ είρε απμεζεί ζην κέγηζην 

βαζκφ. κσο, ε πξαθηηθή έδεημε ην αληίζεην, θαζψο νη έιιελεο εθνπιηζηέο δελ ζηακάηεζαλ λα 

επελδχνπλ ζηε λαπηηιία, πηζηεχνληαο ζηηο δπλαηφηεηεο θαη ζηηο επθαηξίεο πνπ κπνξεί λα 

πξνζθέξεη, απμάλνληαο έηζη θαη πάιη ηνλ ειιελφθηεην ζηφιν θαη θαζηζηψληαο ηνλ αθφκα πην 

δπλαηφ ην 2016. 
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Δμεηάδνληαο ηε κεηαβνιή ζηε ρσξεηηθφηεηα ησλ ειιελφθηεησλ πινίσλ, κπνξνχκε λα 

δηαπηζηψζνπκε θαη απφ ηνλ Πίλαθα 2 φηη κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ 

ζηφινπ ζπλερίδεη λα απμάλεηαη, θηάλνληαο ην 2016 ηνπο 361,934,047 DWT 
53

.  

Πίλαθαο 2: Γηαρξνληθή Δμέιημε ηεο ρσξεηηθφηεηαο θαη ηνπ κέζνπ φξνπ ειηθίαο ηνπ 

Διιελφθηεηνπ ζηφινπ (Πεγή: Petrofin Research-Greek Fleet Stats/Γεθέκβξηνο 2016) 

 

Ο ειιελφθηεηνο ζηφινο ειέγρεη ην 30,14% ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ δεμακελνπινίσλ 

(Γηάγξακκα 1α), ην 21,18% ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ θνξηεγψλ πινίσλ ρχδελ θνξηίσλ 

(Γηάγξακκα 1β)  θαη ην 16,61% ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ πινίσλ κεηαθνξάο ρεκηθψλ θαη 

παξάγσγσλ πξντφλησλ πεηξειαίνπ (Γηάγξακκα 1γ) 
54

. Σν παξαθάησ δηάγξακκα δελ 

πεξηιακβάλεη ηηο λέεο παξαγγειίεο, νη νπνίεο αλακέλεηαη λα απμήζνπλ ην δπλακηθφ θαη ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζηφινπ ηεο ρψξαο καο.  

 

                                                           
53

  Petrofin Research-Greek Fleet Stats/Γεθέκβξηνο 2016, Second Part, ζει 3. 
54

  IHS Maritime & Trade/World Shipping Encyclopedia, Ηαλνπάξηνο 2016. 
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Γηάγξακκα 1α: Πνζνζηφ ειιελφθηεησλ πεηξειαηνθφξσλ πινίσλ ζε ζρέζε κε ηνλ παγθφζκην 

ζηφιν πεηξειαηνθφξσλ (Πεγή: IHS Maritime & Trade/World Shipping Encyclopedia, 

Ηαλνπάξηνο 2016) 

 

Γηάγξακκα 1β: Πνζνζηφ ειιελφθηεησλ πινίσλ κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίσλ ζε ζρέζε κε ηνλ 

παγθφζκην ζηφιν κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίσλ (Πεγή: IHS Maritime & Trade/World Shipping 

Encyclopedia, Ηαλνπάξηνο 2016) 

 

 

Γηάγξακκα 1γ: Πνζνζηφ ειιελφθηεησλ δεμακελφπινησλ ρεκηθψλ θαη πξντφλησλ ζε ζρέζε κε 

ηνλ παγθφζκην ζηφιν δεμακελφπινησλ ρεκηθψλ θαη πξντφλησλ (Πεγή: IHS Maritime & 

Trade/World Shipping Encyclopedia, Ηαλνπάξηνο 2016) 

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ ειηθία ησλ πινίσλ ηνπ ειιεληθνχ εκπνξηθνχ ζηφινπ, ζηφρνο 

απνηεινχζε θαη απνηειεί ζηαδηαθή θαη απνθαζηζηηθή κείσζε ηνπ κέζνπ φξνπ ειηθίαο ησλ 

πινίσλ πνπ αλήθνπλ ζε απηφλ. Οη πξνζδνθίεο ησλ Διιήλσλ εθνπιηζηψλ έρνπλ ελ κέξεη 

πξαγκαηνπνηεζεί, θαζψο γηα ην 2015, ην ειηθηαθφ πξνθίι ηνπ ειιελφθηεηνπ ζηφινπ ήηαλ 11,2 

έηε 
55

 θαη ζηα 12,19 έηε γηα ην 2016 
56

. Μπνξεί λα θαηαλνήζνπκε φηη ε θαηαθφξπθε αχμεζε 

                                                           
55

  Έλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ (Union of Greek Shipowners), Δηήζηα Έθζεζε 2015-
2016, ζει.10. 
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ησλ λεφηεπθησλ πινίσλ έρεη αλαλεψζεη ηνλ ειιελφθηεην ζηφιν, αλ αλαινγηζηνχκε φηη ν κέζνο 

φξνο ειηθίαο ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ αλέξρεηαη ζηα 14,4 έηε
57

 θαη ν κέζνο φξνο ειηθίαο ηνπ 

ειιελφθηεηνπ ζηφινπ έρεη κεησζεί ζηα 12,19 έηε 
58

. 

ηφρνο είλαη ε ζηξνθή πξνο ηελ αγνξά λεφηεξσλ πινίσλ, φπσο δείρλνπλ θαη ηα 

ζηνηρεία ηεο εηήζηαο έθζεζεο ηεο Petrofin 
59

. Σν ειηθηαθφ πξνθίι ησλ πινίσλ πνπ αλήθνπλ 

ζηελ νηθνγέλεηα ησλ dry bulk άλσ ησλ 20.000 ηφλνπο dwt έρεη κεησζεί ζηα 8,13 έηε, ράξε ζηελ 

απφθηεζε 111 πεξηζζφηεξσλ πινίσλ, ηα containerships άλσ ησλ 20.000 dwt έρνπλ κεηψζεη ην 

κέζν φξν ειηθίαο ζηα 9,34 έηε ζε ζρέζε κε ηα 9,38 έηε πνπ ζεκείσζαλ ην 2015, Σέινο, γηα ηα 

πινία tanker άλσ ησλ 20.000 dwt έρεη κεησζεί ην ειηθηαθφ πξνθίι απφ ηα 9,35 ην 2016 ζηα 

9,49 έηε ην 2015.  

Ηδηαίηεξα ζαθή εηθφλα γηα ηε ζχλζεζε ηνπ ειιελφθηεηνπ ζηφινπ καο δείρλεη ην 

παξαθάησ δηάγξακκα (Γηάγξακκα 2). ε πνζνζηφ πνπ πιεζηάδεη ην 50% ηεο δπλακηθφηεηαο 

ηνπ ζηφινπ, γηα ηελ αθξίβεηα ην 48,42%, αλέξρεηαη ε δχλακε ζε πινία κεηαθνξάο ρχδελ μεξνχ 

θνξηίνπ θαη ζηδεξνκεηαιιεχκαηνο, ελψ αθνινπζνχλ κε αξθεηά πςειφ πνζνζηφ ηα 

πεηξειαηνθφξα πινία. Κχξηνο ζηφρνο ησλ Διιήλσλ εθνπιηζηψλ, ζην νπνίνλ επηθεληξψλνληαη 

θαη ζα ζπλερίδνπλ λα επηθεληξψλνληαη, είλαη ε απφθηεζε φιν θαη κεγαιχηεξεο ρσξεηηθφηεηαο 

πινίσλ, ψζηε λα εληζρπζεί ε απνδνηηθφηεηα θαη ε αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο 
60

. Γεπηεξεπφλησο, 

ε επέθηαζε θαη ζε πην δχζθνινπο, αιιά ηδηαίηεξα πξνζνδνθφξνπο ηνκείο, φπσο ηα 

δεμακελφπινηα κεηαθνξάο (shuttle tankers) θαη ηα πινία κεηαθνξάο αεξίνπ είλαη ζηα άκεζα 

ζρέδηα ησλ Διιήλσλ εθνπιηζηψλ, νη νπνίνη επελδχνπλ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

ηνπο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. 

                                                                                                                                                                          
56

  Petrofin Research-Greek Fleet Stats/Γεθέκβξηνο 2016, Second Part, ζει 2. 
57

  IHS Maritime & Trade/World Shipping Encyclopedia, Ηαλνπάξηνο 2016. 
58

  Petrofin Research-Greek Fleet Stats/Γεθέκβξηνο 2016, Second Part ,ζει 2. 
59

  Petrofin Research-Greek Fleet Stats/Γεθέκβξηνο 2016, Second Part ,ζει 2. 
60

  Petrofin Research-Greek Fleet Stats/Γεθέκβξηνο 2016, Second Part ,ζει 5. 
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Γηάγξακκα 2: Αλάιπζε Διιελφθηεηνπ ζηφινπ αλά ηχπν πινίνπ ζε dwt (Πεγή: IHS Maritime 

& Trade/World Shipping Encyclopedia, Ηαλνπάξηνο 2016) 

 

2.3.3 Ζ ζέζε ηεο Διιελόθηεηεο λαπηηιίαο ζε παγθόζκην θαη επξσπατθό 

επίπεδν 

Παξά ην εμαηξεηηθά δπζκελέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζηελ Διιάδα, ε ειιεληθή 

λαπηηιία δηαηήξεζε ηελ εγεηηθή ηεο ζέζε 
61

. Με βάζε ην πνζνζηφ πνπ ειέγρεη ε θάζε ρψξα επί 

ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ, ηα ζθήπηξα ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ θαηέρεη ε 

Διιάδα θαη ην 2016 
62

, αθήλνληαο ζηε δεχηεξε ζέζε θνινζζνχο, φπσο ε Ηαπσλία, ε Κίλα θαη ε 

Γεξκαλία 
63

. ηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 3) θαίλεηαη ε πξψηε δεθάδα ησλ ρσξψλ πνπ 

ζεκείσζαλ ην κεγαιχηεξν αξηζκφ πινίσλ πνπ είραλ ζηελ θαηνρή ηνπο γηα ην έηνο 2016. 

 

Πίλαθαο 3: Οη είθνζη πξψηεο ρψξεο ζε ηδηνθηεζία ζηφινπ γηα ην 2016 (Πεγή: United  Nations 

Conference on Trade and Development (UNCTAD), « Review of Maritime Transport», 2016) 

                                                           
61

  Έλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ (Union of Greek Shipowners), Δηήζηα Έθζεζε 2015-

2016, ζει.10. 
62

  http://www.kathimerini.gr/882582/article/oikonomia/epixeirhseis/prwth-kai-to-2016-h-

ellhnikh-naytilia «Πξψηε θαη ην 2016 ε Διιεληθή Ναπηηιία», Καζεκεξηλή, 08/11/2016 
63

  United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), «Review of 

Maritime Transport», 2016, ζει. 37 

http://www.kathimerini.gr/882582/article/oikonomia/epixeirhseis/prwth-kai-to-2016-h-ellhnikh-naytilia
http://www.kathimerini.gr/882582/article/oikonomia/epixeirhseis/prwth-kai-to-2016-h-ellhnikh-naytilia
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Ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 2016, ν ειιελφθηεηνο εκπνξηθφο ζηφινο ήηαλ εγέηεο ζε 

παγθφζκην επίπεδν, κε ηελ αμία ηνπ λα αλέξρεηαη ζηα 95.287 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα
64

. Με 

ηελ αλαηνιή ηνπ 2017, ν ζηφινο αλέξρεηαη ζε 4.585 πινία (πινία άλσ ησλ 1.000 gt), 

ρσξεηηθφηεηαο 341,17 εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ deadweight (dwt), ν νπνίνο ζεκείσζε αχμεζε 

πεξίπνπ 22% ζε ζρέζε κε ην 2015 
65

. πσο κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε θαη ζην δηάγξακκα 

πνπ αθνινπζεί, ν ειιελφθηεηνο ζηφινο αληηπξνζσπεχεη ην 19,63% ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ ζε 

dwt θαη ην 49,96% ηνπ ζηφινπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Γηάγξακκα 3) 
66

. Οπζηαζηηθά, ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ επξσπατθνχ ζηφινπ αλήθεη ζηελ ηδηνθηεζία ησλ ειιήλσλ εθνπιηζηψλ, 

γεγνλφο ην νπνίν επηβεβαηψλεη ηελ εγεηηθή ζέζε πνπ θαηέρεη ε Διιάδα ζηνλ θιάδν ηεο 

                                                           
64

  http://www.naftikachronika.gr/2016/02/11/o-ellinoktitos-stolos-protos-ston-kosmo-kai-

to-2016/ « Ο ειιελφθηεηνο ζηφινο πξψηνο ζηνλ θφζκν θαη ην 2016», 11/02/2016 
65

  Έλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ (Union of Greek Shipowners), Δηήζηα Έθζεζε 2015-
2016, ζει.10. 
66

   IHS Maritime & Trade/World Shipping Encyclopedia, Ηαλνπάξηνο 2016. 

http://www.naftikachronika.gr/2016/02/11/o-ellinoktitos-stolos-protos-ston-kosmo-kai-to-2016/
http://www.naftikachronika.gr/2016/02/11/o-ellinoktitos-stolos-protos-ston-kosmo-kai-to-2016/
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λαπηηιίαο, αθήλνληαο πίζσ ηεο ηζρπξέο νηθνλνκηθά επξσπατθέο ρψξεο.  

 

Γηάγξακκα 3: Δπξσπατθφο ζηφινο αλά ζεκαίεο ζε dwt (Πεγή: IHS Maritime & Trade/World 

Shipping Encyclopedia, Ηαλνπάξηνο 2016) 

Σα ειιελφθηεηα πινία είλαη εγγεγξακκέλα ππφ ηε ζεκαία 43 δηαθνξεηηθψλ ζεκαηψλ 

δηαθφξσλ ρσξψλ 
67

, ζε ζρέζε κε ην 2015, έηνο θαηά ην νπνίν ν ζηφινο ήηαλ θάησ απφ ηε 

ζεκαία 46 ζεκαηψλ άιισλ θξαηψλ 
68

 . χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ παξαζέηνπλ νη Lloyd’s 

Register- Fairplay, ε Διιάδα, ν Παλακάο θαη ε ηγθαπνχξε είραλ απψιεηεο ζε πινηά γηα ην 

ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2015. Γηα ηελ Διιάδα, ε απψιεηα αλήιζε ζηα 30 πινία, ελψ έλα θαη 

πέληε είραλ αληίζηνηρα Παλακάο θαη ηγθαπνχξε. Αληίζεηα, ρψξεο φπσο ε Μάιηα, ε Ληβεξία 

θαη ε Κχπξνο ζπγθέληξσζαλ κεγαιχηεξν αξηζκφ πινίσλ ππφ ηε ζεκαία ηνπο 
69

. 

Σν γεγνλφο φκσο απηφ δελ ζηέξεζε απφ ηελ ειιεληθή ζεκαία ηε δπλαηφηεηα λα θαηέρεη 

κία απφ ηηο εγεηηθέο ζέζεηο, θαζψο ην 2015 ε ειιεληθή ζεκαία 770 πινία, άλσ ησλ 1.000 gt, 

ρσξεηηθφηεηαο 41,37 εθαηνκκπξίσλ gt 
70

. Ζ Διιάδα θαηέρεη ηελ έβδνκε ζέζε ζηελ παγθφζκηα 

θαηάηαμε φζνλ αθνξά ζηελ θαηνρή πινίσλ άλσ ησλ 1.000 gt ππφ ηε ζεκαία ηεο, κε ηελ πξψηε 

ζέζε λα θαηέρεηαη απφ ηνλ Παλακά. (Γηάγξακκα 4).  

                                                           
67

  Lloyd’s Register- Fairplay, March 2016, ζει.2 
68

  http://www.allaboutshipping.co.uk/2015/04/01/greek-controlled-shipping-the-

undisputable-leader-for-ten-millennia/ «Greek controlled Shipping, Thw undisputable leader for 

ten millenia», 1
st
 April 2015. 

69
  Lloyd’s Register- Fairplay, March 2016, ζει.3 

70
  Έλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ (Union of Greek Shipowners), Δηήζηα Έθζεζε 2015-

2016, ζει.10. 

Other EU Flags 
152,720,114 

% 50.04 
Greek-owned 

under other EU flags 
79,214,295 

% 25.96 

Greek-owned 
under EU flags 

152,475,957 
% 49.96 

Greek flag 
73,261,662 

24.00 % 

 

 

 ( ΠΛΟΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΤΩΝ 1,000 GT) 

http://www.allaboutshipping.co.uk/2015/04/01/greek-controlled-shipping-the-undisputable-leader-for-ten-millennia/
http://www.allaboutshipping.co.uk/2015/04/01/greek-controlled-shipping-the-undisputable-leader-for-ten-millennia/
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Γηάγξακκα 4: Οη 10 κεγαιχηεξνη εκπνξηθνί ζηφινη παγθνζκίσο ζε ρηιηάδεο dwt (Πεγή: IHS 

Maritime & Trade/World Shipping Encyclopedia, Ηαλνπάξηνο 2016) 

 Χζηφζν ζε επξσπατθφ επίπεδν, ε ειιεληθή ζεκαία θάλεη ηδηαίηεξα αηζζεηή θαη 

δπλακηθή ηελ παξνπζία ηεο, θαζψο θαηέρεη ηε δεχηεξε ζέζε κε πνζνζηφ 23,98%, κε 73.26 

εθαηνκκχξηα dwt γηα πινία άλσ ησλ 1.000 gt, κία κφιηο ζέζε πίζσ απφ ηε Μάιηα, ε νπνία 

θαηέρεη ην 31,65% κε 96.67 73.26 εθαηνκκχξηα dwt γηα πινία άλσ ησλ 1.000 gt 
71

. 

2.3.4 Παξαγγειίεο πινίσλ θαηά ηε δηεηία 2015-2016 

Οη Έιιελεο εθνπιηζηέο ζηνρεχνπλ ζπλερψο ζηελ αλαλέσζε ηνπ ζηφινπ ηνπο, 

απνθηψληαο πξνεγκέλα ηερλνινγηθά θαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ πινία. Έηζη, παξά ηηο 

αζηαζείο ζπγθπξίεο πνπ βίσλε ε λαπηηιηαθή αγνξά θαη ηε κείσζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, νη 

παξαγγειίεο ζε λεφηεπθηα πινία κε ζθνπφ ηε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ αλήιζαλ ζηα 407 πινία άλσ ησλ 1.000 gt, ηα νπνία αληηπξνζψπεπαλ 

44.83 εθαηνκκχξηα dwt ζε ζχλνιν 3.507 παξαγγειηψλ, κε ρσξεηηθφηεηα 260,35 εθαηνκκπξίσλ 

dwt ζε λέα πινία κέρξη ην ηέινο ηνπ 2015 
72

. Αλαιχνληαο απηέο ηηο παξαγγειίεο, 221 πινία 

ήηαλ δεμακελφπινηα, ηα νπνία αληηπξνζψπεπαλ ην 25,88% ηεο παγθφζκηαο ρσξεηηθφηεηαο 

(dwt) ππφ παξαγγειία. ε απηά πεξηιακβάλνληαλ θαη 63 λεφηεπθηα πινία κεηαθνξάο 

                                                           
71

  Έλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ (Union of Greek Shipowners), Δηήζηα Έθζεζε 2015-
2016, ζει.10. 
72

  IHS Maritime & Trade/World Shipping Encyclopedia, Ηαλνπάξηνο 2016. 
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πγξνπνηεκέλνπ αεξίνπ LNG/LPG, πνπ αλέξρνληαη ζην 19,72% ηεο παγθφζκηαο ρσξεηηθφηεηαο 

(dwt) ππφ παξαγγειία, 153 πινία κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίσλ, ηα νπνία απνηεινχλ ζε πνζνζηφ 

ην 14,39% ηεο παγθφζκηαο ρσξεηηθφηεηαο (dwt) ππφ παξαγγειία, 30 πινία κεηαθνξάο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη άιια 3 ζθάθε 
73

. 

Αλάινγε εηθφλα εκθάληδε θαη ε αγνξά κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ, θαζψο νη εθνπιηζηέο 

ηεο ρψξαο καο, θαζψο ζπκκεηείραλ ζε πνζνζηφ 50% ζηηο αγνξαπσιεζίεο κεηαρεηξηζκέλσλ 

πινίσλ θαηά ην 2015, δίλνληαο βξνληεξφ παξφλ ηφζν σο αγνξαζηέο, φζν θαη σο πσιεηέο 
74

. ην 

πιαίζην απηήο ηεο έληνλεο δξαζηεξηφηεηαο, αξλεηηθφ ζηνηρείν απνηέιεζε ε αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ παξνπιηζκέλσλ πινίσλ, ιφγσ ησλ ρακειψλ επηπέδσλ ησλ λαχισλ ζηνλ ηνκέα 

κεηαθνξάο ρχδελ μεξψλ θνξηίσλ 
75

. 

Οη θαιέο ζπλζήθεο πνπ επηθξάηεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2015 δελ ζπλέρηζαλ λα 

ηζρχνπλ θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2016, ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν δηαπηζηψζεθε 

ζπξξίθλσζε ζηηο παξαγγειίεο λεφηεπθησλ θαη κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ 
76

. χκθσλα κε ην 

Vessels Value, νη Έιιελεο δαπάλεζαλ 1,55 δηο δνιάξηα γηα ηελ αγνξά 122 κεηαρεηξηζκέλσλ 

πινίσλ θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2016, έλαληη 3,4 δηο δνιαξίσλ πνπ δηέζεζαλ γηα ηελ αγνξά 

138 πινίσλ θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2015. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ήηαλ ε πηψζε θαη ζηηο 

παξαγγειίεο λέσλ πινίσλ γηα ηελ πεξίνδν Ηαλνπάξην έσο Ηνχλην ηνπ 2016, νη νπνίεο αλήιζαλ 

ζηηο 27, έλαληη ησλ 90 πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα Ηαλνπάξηνο-Ηνχληνο 

2015. 

Ζ θαηάζηαζε φκσο θαίλεηαη λα άιιαμε κε ην ηέινο ηνπ 2016. Ζ ειιεληθή λαπηηιηαθή 

θνηλφηεηα εκθαλίδεηαη εληζρπκέλε, εθηνπίδνληαο ηνπο βαζηθνχο αληαγσληζηέο ηεο. Σν 

ελδηαθέξνλ ησλ Διιήλσλ εθνπιηζηψλ ζηξάθεθε πξνο ηελ αγνξά ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ, 

επελδχνληαο ζε κνληέξλα πινία ζε ειθπζηηθέο ηηκέο, βξίζθνληαο ρξεκαηνδφηεζε απφ ηδησηηθά 

θεθάιαηα ή ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ 
77

. Καηά ηα κέζα ηνπ Γεθεκβξίνπ 2016, απνθηήζεθαλ 

ζπλνιηθά 269 πινία, απφ ηα νπνία 202 ήηαλ bulk carriers αμίαο 2,2 δηο δνιαξίσλ, 42 

δεμακελφπινηα αμίαο 1,16 δηο δνιαξίσλ θαη 15 containerships αμίαο 83,5 δηο δνιαξίσλ. ηνλ 

                                                           
73

  Έλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ (Union of Greek Shipowners), Δηήζηα Έθζεζε 2015-
2016, ζει.10-11. 
74

  https://sin.clarksons.net/features/details/39821, Clarkson’s Research, 08/01/2016 
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   Έλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ (Union of Greek Shipowners), Δηήζηα Έθζεζε 2015-

2016, ζει.12. 
76
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αληίπνδα, δφζεθαλ πξνο πψιεζε 122 bulkers, 38 δεμακελφπινηα, 2 πινία κεηαθνξάο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη 3 πινία κεηαθνξάο αεξίνπ 
78

. Ζ πην ζεκαληηθή αχμεζε ζεκεηψζεθε 

ζηνλ ηνκέα ησλ πινίσλ LPG 
79

. Ο ζηφινο πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν πινίνπ 

δηπιαζηάζηεθε, κεηψλνληαο ην κέζν φξν ειηθίαο απφ ηα 11,5 έηε ζηα 4,19 ην 2016.  

ια απηά ηα ζηνηρεία απνδεηθλχνπλ ηελ απνθαζηζηηθφηεηα ησλ εγρψξησλ εθνπιηζηψλ 

λα αληηζηαζνχλ ζζελαξά ζηηο δχζθνιεο ζηηγκέο πνπ πεξλά ε λαπηηιηαθή αγνξά, ε νπνία έρεη 

γνλαηηζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ. Ο ειιελφθηεηνο ζηφινο ζπλερίδεη λα 

απμάλεηαη, θαη κάιηζηα ζε κία πεξίνδν πνπ νη ειιεληθέο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο κεηψλνληαη 
80

.  

Οη θηλήζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ειιελφθηεηνπ ζηφινπ απνδεηθλχνληαη εχζηνρεο, θαζψο φια 

απηά ηα ρξφληα θαζηζηνχλ ηελ Διιάδα κία απφ ηηο πην δξαζηήξηεο λαπηηιηαθέο ρψξεο ηνπ 

θφζκνπ, θαηέρνληαο κάιηζηα κία απφ ηηο εγεηηθέο ζέζεηο. 

2.4. Μειινληηθέο Πξννπηηθέο 

 2.4.1 Δηζαγσγή 

 Ο ειιελφθηεηνο ζηφινο έρεη θαηαθέξεη λα δηαηεξήζεη ηε λεναπνθηεκέλε απφ ην 1970 

παγθφζκηα πξψηε ζέζε ζηελ αγνξά ηεο λαπηηιίαο, μεπεξλψληαο πνιεκηθέο ζπξξάμεηο, πνιηηηθν-

ζηξαηησηηθέο θξίζεηο αιιά θαη βαζηέο θξίζεηο ζηηο λαπιαγνξέο 
81

.  

Τπέξηαηνο ζηφρνο απνηειεί φρη κφλν ε επηθξάηεζε ζηε Μεζφγεην Θάιαζζα αιιά θαη ε 

θαηάθηεζε θαη ε δηαηήξεζε ηεο πξσηνθαζεδξίαο ζηηο ζάιαζζαο ηνπ θφζκνπ. Ήδε απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ ’90, ν ξφινο ηεο Μεζνγείνπ Θάιαζζαο φζνλ αθνξά ζηηο δηαδξνκέο κέζσ ησλ 

νπνίσλ πξαγκαηνπνηνχληαλ νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, εληζρπφηαλ φιν θαη πεξηζζφηεξν 
82

.  Σν 

θαηλφκελν ηεο επέθηαζεο ησλ πινίσλ (Il Fenomeno del Gigantismo) 
83

, νδήγεζε ζηελ αλάδεημε 

ηεο ιεθάλεο ηεο Μεζνγείνπ σο ην βαζηθφ κνλνπάηη γηα ηε κεηαθνξά θνξηίσλ ζε φιν ηνλ 

θφζκν. Καη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζηξάθεθαλ θαη νη Έιιελεο εθνπιηζηέο.   

                                                           
78
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 ηνλ απφερν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ ππξνδνηήζεθε ην 2009, πιήηηνληαο ηε ρψξα 

καο θαη ηελ νηθνλνκία ηεο, νη Έιιελεο εθνπιηζηέο είπαλ έλα ηζρπξφ «φρη» ζηα απζηεξά κέηξα 

πνπ ήζειαλ λα επηβάιινπλ νη ζεζκνί θαη ςήθηζαλ έλζεξκα «λαη» ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο ζέζεο ηεο ρψξαο ζε επξσπατθφ θαη παγθφζκην επίπεδν 
84

. Ζ 

λαπηηιία απνηειεί ην «ράπη» ελάληηα ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε 
85

 θαη νη εθνπιηζηέο ηεο Διιάδαο 

γλσξίδνπλ πνιχ θαιά φηη κφλν ε λαπηηιία κπνξεί λα είλαη αξσγφο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο γηα ηε 

βειηίσζε ησλ δπζκελψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ. 

 Ζ πξνζπάζεηα απηή απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηε δηεζλή δηάθξηζε ησλ ειιήλσλ 

εθνπιηζηψλ γηα ηελ πξνζπάζεηά ηνπο θαη γηα ηελ έληνλε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηά ηνπο. 

Σν γεγνλφο φηη 13 απφ ηηο 100 ηζρπξφηεξεο πξνζσπηθφηεηεο ηεο παγθφζκηαο λαπηηιίαο είλαη 

ειιεληθήο θαηαγσγήο απνδεηθλχεη φηη ε ειιεληθή λαπηηιία εληζρχεη ηε ζέζε ηεο ζην παγθφζκην 

εκπνξηθφ γίγλεζζαη, εληζρχνληαο παξάιιεια ηελ εηθφλα ηεο Διιάδαο ζην εμσηεξηθφ 
86

.   

Οη επηηπρεκέλεο απηέο θηλήζεηο αλαδεηθλχνληαη θαη απφ έλα άιιν ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ 

γεγνλφο. Ζ Αζήλα έρεη εμειηρζεί ζην ππ’ αξηζκφλ 1 λαπηηιηαθφ θέληξν παγθνζκίσο 
87

. Σν 

Ληκάλη ηνπ Πεηξαηά, έρνληαο σο ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα ηε δσηηθήο ζεκαζίαο γεσγξαθηθή 

ηνπ ζέζε, θαζψο απνηειεί ην ζηαπξνδξφκη κεηαμχ Αζίαο, Αθξηθήο θαη Δπξψπεο, έρεη εμειηρζεί 

ζην κεγαιχηεξν ιηκάλη ηεο Διιάδαο αιιά θαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ησλ ιηκαληψλ ηεο 

Μεζνγείνπ. Σν αληαγσληζηηθφ ηνπ πιενλέθηεκα βαζίδεηαη ζε κία ζεηξά παξαγφλησλ πνπ ην 

θαζηζηνχλ πξσηνπφξν θαη κνλαδηθφ. Πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ηεο 24σξεο εμππεξέηεζεο, 365 

εκέξεο ην ρξφλν φζνλ αθνξά ζηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ σο ηεξκαηηθφ γηα ηε κεηαθνξά θνξηίσλ 

θαη απηνθηλήησλ (Container and Car Terminal), αιιά θπξίσο απνηειεί ην κφλν ιηκάλη ηεο 

Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ ην νπνίν δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή γηα ηελ ππνδνρή θαη ηε 

κεηαθφξησζε θνξηίσλ 
88

.  

 2.4.2 Αύμεζε ηεο ρσξεηηθόηεηαο  
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 εκαληηθφηαηνο παξάγνληαο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ηελ εκθάληζε ηεο ειιελφθηεηεο 

λαπηηιίαο ζηηο πξψηεο ζέζεηο ηνπ παγθφζκηνπ λαπηηιηαθνχ θφζκνπ είλαη ε ηθαλφηεηα ησλ 

ειιεληθψλ εθνπιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ λα αμηνπνηνχλ ηηο επθαηξίεο πνπ πξνθχπηνπλ θαη λα 

εμαιείθνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ θιάδν. 

 Οη εθνπιηζηέο πξαγκαηνπνηνχλ παξαγγειίεο λεφηεπθησλ πινίσλ πξνθεηκέλνπ λα 

εληζρχζνπλ θαη λα απμήζνπλ ην κέγεζνο θαη ην ηερλνινγηθφ επίπεδν ηνπ ζηφινπ ηνπο, 

παξαγγέιλνληαο ηερλνινγηθά πξνεγκέλα, απνδνηηθά θαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ πινία. 

Μεγάιν επίηεπγκα απνηέιεζε ην γεγνλφο φηη ηα πινία πνπ είραλ παξαγγειζεί παξαδφζεθαλ 

εγθαίξσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ παξήιζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δπζθνιίεο θαη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ έζεηαλ νη ηξάπεδεο γηα απνδέζκεπζε ησλ ρξεκάησλ, πξνυπφζεζε απαξαίηεηε 

γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο παξάδνζεο ησλ λέσλ πινίσλ 
89

.  

 Παξάιιεια κε ηηο παξαγγειίεο λέσλ πινίσλ, ηδηαίηεξε ζεκαζία δφζεθε ζηελ 

αλαδήηεζε πινίσλ ζηελ αγνξά κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ, θαζψο πεξηειάκβαλε πεξηζζφηεξεο 

επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο γηα ηελ απφθηεζε κνληέξλσλ θαη πξνεγκέλσλ κεηαρεηξηζκέλσλ 

ζθαθψλ. Οη ηδηαίηεξα επέιηθηνη Έιιελεο εθνπιηζηέο θαηάθεξαλ λα εληζρχζνπλ ην ζηφιν ηνπο, 

επελδχνληαο αζηξνλνκηθά πνζά γηα ηελ απφθηεζε κεηαρεηξηζκέλσλ ζθαθψλ πνπ αλήθαλ αθφκα 

θαη ζηνπο αληαγσληζηέο ηνπο 
90

.  

Ζ είζνδνο ζηελ αγνξά κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ ήηαλ εχθνιε, θαζψο δελ απαηηείηαη 

ηδηαίηεξα κεγάινο αξηζκφο δηαζέζηκσλ πφξσλ. Δίλαη δπλαηή ε απφθηεζε πινίνπ ζε ρακειέο 

ηηκέο θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ ήδε ππάξρνληνο αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ. Οη λέεο λαππεγήζεηο 

απνηεινχζαλ κία ζηξαηεγηθή ησλ παξαδνζηαθψλ εθνπιηζηψλ, ελψ ε θαηεχζπλζε πξνο ηελ 

αγνξά κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ πηνζεηήζεθε θπξίσο απφ ηνπο λενεηζεξρφκελνπο εθνπιηζηέο 
91

. 

Οη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηε λαπηηιηαθή αγνξά έρνπλ νδεγήζεη ζηελ έληνλε 

ζηξνθή ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ πξνο ηελ αγνξά λεφηεπθησλ πινίσλ, κε απνηέιεζκα λα 

κεησζεί ζεκαληηθά θαη ν κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ πινίσλ ππφ ειιεληθά ζπκθέξνληα, ν νπνίνο 

αλέξρεηαη ζηα 12,19 έηε γηα ην 2016 
92

. 

 2.4.3. Δμεηδίθεπζε ηνπ ζηόινπ 
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 Οη ειιεληθέο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο είραλ θαη ζπλερίδνπλ λα θαηέρνπλ κία ηδηαίηεξε 

εμεηδίθεπζε ζηε δηαρείξηζε ησλ βαζηθψλ ηχπσλ πινίσλ ηεο ρχδελ θνξηεγνχ λαπηηιίαο. Σν 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ ειιελφθηεηνπ ζηφινπ απνηεινχλ ηα δεμακελφπινηα θαη ηα bulk 

carriers.  

 Ζ δηαθνξνπνίεζε ζε απηνχ ηνπ ηχπνπ ηα πινία έγθεηηαη κφλν ζηε κηθξήο έθηαζεο 

επέθηαζε, ζηα πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλα πινία κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίσλ, φπσο ηα πινία 

κεηαθνξάο ρεκηθψλ θαη πγξνπνηεκέλνπ αεξίνπ. Με ηελ έλαξμε ηνπ 21
νπ

 αηψλα, ε αχμεζε ζηελ 

αγνξά ησλ δεμακελφπινησλ νδήγεζε θαη ζε αχμεζε ζηελ αγνξά αθφκα πην εμεηδηθεπκέλσλ 

πινίσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα πινία κεηαθνξάο αεξίσλ 
93

, αλνίγνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν έλα 

λέν δξφκν πξνο ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ ειιελφθηεηνπ ζηφινπ. εκαληηθή άλνδνο ζεκεηψζεθε, 

θαηά ην έηνο 2016, ζηνλ θιάδν ησλ πινίσλ LPG, θαζψο ν ζηφινο ηνπ δηπιαζηάζηεθε ζε ζρέζε 

κε ην 2015 θαη ν κέζνο φξνο ειηθίαο ζεκείσζε θαηαθφξπθε πηψζε απφ ηα 11,5 έηε ζηα 4,19 

έηε 
94

. 

2.5. πκπεξάζκαηα 

Απφ φια ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη νη Έιιελεο πινηνθηήηεο επελδχνπλ έλα ζεκαληηθφ 

κέξνο ησλ δηαζέζηκσλ ρξεκαηηθψλ ηνπο πφξσλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ θαηνρή ελφο 

ηζρπξνχ θαη ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθνχ ζηφινπ, κέζα απφ ηελ αχμεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ 

πινίσλ ηνπο θαη ηελ εμέιημε απηψλ 
95

. πλεπψο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηζρπξή παξνπζία θαη 

ηηο ηδηαίηεξα επλντθέο πξννπηηθέο ηνπ ζηφινπ ηεο ρψξαο καο, ζα αλαιχζνπκε ηελ θαζνξηζηηθή 

επίδξαζε πνπ έρεη ε ειιελφθηεηε πνληνπφξνο λαπηηιία ηφζν ζηελ εγρψξηα νηθνλνκία, φζν θαη 

ζην πεξηβάιινλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ Δπίδξαζε ηεο Διιελόθηεηεο Ναπηηιίαο ζηελ 

Διιεληθή Οηθνλνκία  

3.1. Δηζαγσγή 

Ζ Διιάδα είλαη κία παξαδνζηαθά λαπηηιηαθή ρψξα θαη ν θιάδνο ηεο λαπηηιίαο έρεη 

απνηειέζεη πξφζθνξν έδαθνο ηφζν γηα ηελ νηθνλνκηθή φζν θαη γηα ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε ηεο 

ρψξαο, αιιά θαη γηα ηελ εγθαζίδξπζή ηεο σο ζπνπδαία θαη αληαγσληζηηθή λαπηηιηαθή δχλακε 

ζε δηεζλέο επίπεδν.  

Ζ ειιελφθηεηε λαπηηιία παξακέλεη ζηελ θνξπθή ηνπ παγθφζκηνπ λαπηηιηαθνχ θφζκνπ 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα ρξφλσλ πεξίπνπ. Ζ βηνκεραλία απηή ζηεξίδεη ην 

αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα ζηελ θαηνρή εηδηθψλ, εμεηδηθεπκέλσλ θαη ηερλνινγηθά 

πξνεγκέλσλ πινίσλ, παξέρνληάο ηεο πιενλεθηήκαηα θφζηνπο πνπ ζπκβάιινπλ κε ηε ζεηξά 

ηνπο ζηελ επηηπρία ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ απηνχ ηνπ 

θιάδνπ απνξξέεη απφ ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη απφ ην κνληέιν δηαρείξηζεο πνπ επηιέγνπλ 

νη πινηνθηήηεο, ζηνηρεία πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα επηθεληξψλνληαη ζηνλ έιεγρν ηνπ θφζηνπο θαη 

ζηε ρξήζε απνδνηηθψλ ηερληθψλ φζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ πινίσλ ηνπο, Δπηπιένλ, 

επηηπγράλνπλ λα ζπζζσξεχνπλ θέξδε απφ ηηο πσιήζεηο θαη ηηο αγνξέο ζθαθψλ 
96

.  

ια ηα παξαπάλσ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο εθνπιηζηέο είηε κε ζηφρν ηελ επέθηαζε 

ηνπ ζηφινπ ηνπο κέζσ ηεο απφθηεζεο λέσλ ζθαθψλ είηε επελδχνληαο ζηελ θάιπςε ησλ 

απσιεηψλ πνπ ζεκεηψλνπλ ζε πεξηφδνπο εθηεηακέλεο θξίζεο ζηελ αγνξά ηεο κεηαθνξάο 

εκπνξεπκάησλ 
97

. Δθηφο απφ ηα νθέιε πνπ απνθέξεη ε λαπηηιία ζηνπο πινηνθηήηεο, 

ζεκαληηθφηαηε είλαη ε επίδξαζε ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο θαη ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ 

αλάπηπμή ηεο.  

Γηα λα κπνξέζνπκε λα εμεηάζνπκε ηελ επίδξαζε ηεο λαπηηιίαο ζηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία, ζα πξέπεη λα αλαιχζνπκε θαη λα εληνπίζνπκε πνηα είλαη ηα ζηνηρεία πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηε λαπηηιηαθή αγνξά θαη πνηεο είλαη νη ηδηαηηεξφηεηέο ηεο ζρέζε κε ηνπο άιινπο 

θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο. Ζ λαπηηιία ζηελ παξνχζα εξγαζία αληηκεησπίδεηαη σο έλαο εληαίνο 

                                                           
96  Lagoudis N. Ioannis and Theotokas Ioannis, «The Competitive Advantage in the Greek 

Shipping Industry», Maritime Transport: The Greek Paradigm, Research in Transportation 

Economics, Volume 21, 2007, pp. 95-120, p. 96. 
97  Lagoudis N. Ioannis and Theotokas Ioannis, «The Competitive Advantage in the Greek 

Shipping Industry», Maritime Transport: The Greek Paradigm, Research in Transportation 

Economics, Volume 21, 2007, pp. 95-120, p. 96. 
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θιάδνο, αλ θαη κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε πεξηζζφηεξνπο επηκέξνπο θιάδνπο, κε θξηηήξην ην είδνο 

ηνπ πινίνπ, ην κέγεζφο ηνπ ή θαη ηε ζεκαία ζηελ νπνία αλήθεη 
98

.  

3.2. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Ναπηηιηαθήο αγνξάο 

Αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ησλ κεηαθεξφκελσλ εκπνξεπκάησλ, ε λαπηηιηαθή αγνξά, ζηα 

πιαίζηα ηεο νπνίαο νη πινηνθηήηεο πξνζθέξνπλ ηηο λαπηηιηαθέο ππεξεζίεο, δηαθξίλεηαη ζε 

ηέζζεξηο επηκέξνπο αγνξέο 
99

, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνπο πινηνθηήηεο λα πξνζαξκφζνπλ θαη 

λα πινπνηήζνπλ ηηο επελδπηηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο αλάινγα κε ηηο 

ζπλζήθεο πνπ θάζε θνξά επηθξαηνχλ ζε θάζε κία απφ απηέο. Αλαιπηηθφηεξα, απηέο είλαη 
100

: 

 Ζ λαπιαγνξά (Freight Market) 

 H αγνξά αγνξαπσιεζίαο κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ (Sale and Purchase Market) 

 Ζ αγνξά λαππήγεζεο λέσλ πινίσλ (New Building Market) 

 Ζ αγνξά δηάιπζεο ησλ πινίσλ (Demolition Market). 

Απηέο νη θαηεγνξίεο αγνξψλ είλαη αιιειέλδεηεο θαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ 

ηνπο, κε απνηέιεζκα νη εμειίμεηο πνπ ζεκεηψλνληαη ζε θάπνηα απφ απηέο κπνξεί λα έρνπλ 

αληίθηππν ζε κία ή ζε πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ππφινηπεο αγνξέο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε αχμεζε ησλ λαχισλ επεξεάδεη άκεζα ηφζν ηελ αγνξά θαη πψιεζε 

ζθαθψλ φζν θαη ηε λαππεγηθή βηνκεραλία 
101

.  

Αλάκεζα ζηηο ηέζζεξηο απηέο λαπηηιηαθέο αγνξέο ζεκεηψλεηαη ζπλερήο ξνή 

ρξεκαηηθψλ ξνψλ. Ζ βαζηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ησλ αγνξψλ απηψλ απνηεινχλ ηα έζνδα 

απφ ηνπο λαχινπο θαη θαζηεξψλνληαη σο ν θηλεηήξηνο κνριφο πνπ θαζνξίδεη ηηο επελδπηηθέο 

απνθάζεηο ησλ πινηνθηεηψλ. Δπηπιένλ, ηα έζνδα απφ ηε δηάιπζε ησλ πινίσλ πνπ έρνπλ 

νινθιεξψζεη ηνλ θχθιν δσήο ηνπο απνηεινχλ άιιε κία ρξεκαηηθή εηζξνή, ηδηαίηεξα ζε 

πεξηφδνπο χθεζεο 
102

. 
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Οη ρξεκαηηθέο ξνέο πνπ θηλνχληαη κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ θιάδσλ ηεο λαπηηιηαθήο 

αγνξάο δεκηνπξγνχλ ηνπο λαπηηιηαθνχο θχθινπο 
103

. Ζ αλάιπζε ησλ λαπηηιηαθψλ θχθισλ, καδί 

κε απηή ησλ δπλάκεσλ ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, 

ζπκβάιινπλ ζηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ κέηξνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ λαπηηιηαθνχ 

θηλδχλνπ, δειαδή ησλ απνθάζεσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ είηε απφ ην κέξνο ηνπ πινηνθηήηε, 

είηε απφ ηελ πιεπξά ησλ θνξησηψλ λαπισηψλ.  

3.2.1. Ζ Εήηεζε γηα ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο  

Ζ δήηεζε γηα ζαιάζζηεο κεηαθνξέο νξίδεηαη σο ε πνζφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ είλαη 

δηαηεζεηκέλνο ν θαηαλαισηήο λα αγνξάζεη γηα θάζε δηαθνξεηηθή ηηκή θαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

δεδνκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ. Καη’ επέθηαζε, ε δήηεζε γηα ρσξεηηθφηεηα εθθξάδεηαη κε ηελ 

πνζφηεηα ηνπ θνξηίνπ πνπ πξφθεηηαη λα κεηαθεξζεί απφ έλα ζεκείν πξνέιεπζεο ζε θάπνην 

άιιν ζεκείν πξννξηζκνχ 
104

. 

Σν πξψην θαη βαζηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δήηεζεο γηα κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο, θαη 

ζπλεπψο θαη γηα ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, είλαη φηη ε δήηεζε απνηειεί παξάγσγν δήηεζε 

(Derived Demand). Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ε δήηεζε γηα ηε 

κεηαθνξά πξντφλησλ απφ έλα ζεκείν πξνέιεπζεο ζε έλα άιιν ζεκείν πξννξηζκνχ ππάξρεη, 

γηαηί ηα αγαζά απηά είλαη απαξαίηεηα ζηελ παξαγσγηθή ή θαηαλαισηηθή δηαδηθαζία ζην ζεκείν 

πξννξηζκνχ 
105

. 

Σν γεγνλφο φηη ε δήηεζε γηα κεηαθνξηθέο ζαιάζζηεο ππεξεζίεο είλαη παξάγσγνο θαη φρη 

άκεζε δήηεζε δελ κεηψλεη θαζφινπ ηε ζπκβνιή ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ ζηελ νηθνλνκία, 

δεδνκέλνπ φηη ρσξίο απηέο δελ ζα ήηαλ πνηέ δπλαηφ λα νινθιεξσζεί ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

Σν γεσγξαθηθφ θελφ κεηαμχ παξαγσγψλ θαη θαηαλαισηψλ πθίζηαηαη ιφγσ ηεο απφζηαζεο απφ 

ην ζεκείν παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ ζην ζεκείν θαηαλάισζεο απηψλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο. 

Δπηπξνζζέησο,  ην ρξνληθφ θελφ πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη γηα ηα αγαζά πνπ παξάγνληαη ζε 

θάπνηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, είλαη δπλαηφ λα κελ ππάξρεη ηαπηφρξνλε δήηεζε ζε κία άιιε 

ρξνληθή ζηηγκή. Οη κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο ζπλεπψο, δχλαηαη λα ζεσξεζνχλ σο «παξαγσγνί 

αγαζψλ», αθνχ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 
106

.  
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Σν δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δήηεζεο ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ είλαη ε αζηάζεηά 

ηεο. Οη νηθνλνκηθνί θχθινη, ηα πνιηηηθννηθνλνκηθά δεδνκέλα επεξεάδνπλ ηε δήηεζε γηα 

κεηαθνξά αγαζψλ δηα ζαιάζζεο είηε ζην ζχλνιφ ηεο είηε ζε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο. Απηνί νη 

εμσηεξηθνί παξάγνληεο, πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, πξνέξρνληαη είηε 

απφ θπζηθέο δπλάκεηο είηε απφ θνηλσληθέο δπλάκεηο θαη κπνξεί λα επεξεάζνπλ είηε ζεηηθά είηε 

αξλεηηθά ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, ε νπνία επίδξαζε είλαη εκθαλήο, θαζψο νδεγεί ζηελ 

απμνκείσζε ησλ ηηκψλ ησλ λαχισλ 
107

.  

Αλαιχνληαο εθηελέζηεξα απηφ ην δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ, ππάξρνπλ αθφκα δχν 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο δήηεζεο γηα ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αληαγσληζκφ 

ηνπο ζε ζρέζε κε ηα άιια είδε κεηαθνξάο θνξηίσλ. Απηά είλαη: 

 Ο ρακειφο βαζκφο ππνθαηάζηαζεο ζε ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα είδε κεηαθνξάο. Οη 

ζαιάζζηεο κεηαθνξέο θαηέρνπλ πιενλεθηήκαηα απφ άπνςε θφζηνπο, γεσγξαθηθήο θάιπςεο, 

εμσηεξηθψλ επηδξάζεσλ. Ζ ζαιάζζηα κεηαθνξά κπνξεί λα αληαγσληζηεί ηελ ρεξζαία κφλν ζηελ 

πεξίπησζε κηθξψλ απνζηάζεσλ. ηηο ππεξπφληηεο κεηαθνξέο, ε πνληνπφξνο λαπηηιία 

ππεξηζρχεη έλαληη ησλ αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ, εμαηηίαο ηνπ πςεινχ θφζηνπο κεηαθνξάο πνπ 

ελέρνπλ. 

 Ο ζχλζεηνο ραξαθηήξαο ηεο δήηεζεο γηα ζαιάζζηα κεηαθνξηθά κέζα κε ηελ έλλνηα φηη 

απηά δελ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλνλ γηα ηε κεηαθνξά κίαο θαη κφλν θαηεγνξίαο θνξηίνπ. 

Μάιηζηα, ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ, ηα πινία κεηαθέξνπλ δηάθνξα είδε θνξηίσλ, ζε 

ζπλάξηεζε πάληα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζθάθνπο. 

Σέινο, ε δήηεζε γηα ζαιάζζηεο κεηαθνξέο δηαζέηεη ζπιινγηθφ ραξαθηήξα, θαζψο ε 

δήηεζε γηα έλα πξντφλ ή γηα κία νκάδα πξντφλησλ αθνξά φρη κφλν ζην ελ ιφγσ θνξηίν αιιά ζε 

πεξηζζφηεξα νκνεηδή θνξηία θαη ζε νπνηαδήπνηε κνξθή. Καη’ αλαινγία, ην ίδην ηζρχεη θαη γηα 

ηελ επηβαηεγφ λαπηηιία.  

3.2.2. Ζ Πξνζθνξά γηα ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο 

πσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, ε λαπηηιηαθή αγνξά πνπ έρεη σο αληηθείκελν ηε κεηαθνξά 

αγαζψλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο δήηεζεο, ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλζήθεο πιήξνπο 

αληαγσληζκνχ 
108

. Σν δεδνκέλν απηφ ζπλεπάγεηαη φηη γηα λα κπνξέζεη λα ππάξμεη ηζνξξνπία 

ζηελ αγνξά, ζα πξέπεη νη δπλάκεηο ηεο δήηεζεο λα εμηζνξξνπεζνχλ κε ηηο δπλάκεηο ηεο 

                                                           
107

  Faust P., «The Influence of Exogenous Factors on Freight Rate Development», Institute 

of Shipping Economics, Bremen, 1976, p. 4-5. 
108

  ακπξάθνο Δπάγγεινο, «Δηζαγσγή ζηελ Οηθνλνκηθή ησλ Μεηαθνξψλ», Δθδφζεηο Αζ. 
ηακνχιεο, 2013, ζει.322. 



 

37 

 

πξνζθνξάο. Με απηφ ηνλ ηξφπν θαζνξίδνληαη νη εθάζηνηε ηηκέο ησλ λαχισλ, ζηηο νπνίεο 

πεξηιακβάλεηαη είηε ην θφζηνο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο (κεηαθνξέο πνπ πξνεγνχληαη ηεο 

παξαγσγήο) είηε ε ηηκή πψιεζεο ηνπ αγαζνχ (κεηαθνξέο πνπ αθνινπζνχλ ηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία)
 109

.   

Αμηνινγψληαο ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ λαπηηιηαθή αγνξά, νη απνθάζεηο ηνπ 

πινηνθηήηε θπκαίλνληαη είηε ζην αλ ζα λαπιψζεη ην πινίν ηνπ ζχκθσλα κε ηα επίπεδα εθείλα 

ζηα νπνία θπκαίλεηαη ε λαπιαγνξά ζηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, είηε ζην αλ ζα ην παξνπιίζεη, 

ζε πεξηφδνπο χθεζεο, πεξηκέλνληαο ηελ αγνξά λα αλαθάκςεη.  

Σν κέγεζνο ηεο πξνζθνξάο αθνξά ζηε ρσξεηηθφηεηα ελφο πινίνπ. Λακβάλνληαο ππφςε 

ην είδνο θαη ηε θχζε ησλ θνξηίσλ πνπ κεηαθέξνληαη θαζψο επίζεο θαη ηνπ κεγέζνπο ηεο 

δήηεζεο απηψλ, ε πξνζθνξά ζην ζχλνιν ηεο ρσξεηηθφηεηαο ελφο πινίνπ, βάζεη ελφο 

πξνθαζνξηζκέλνπ θάζε θνξά λαπινζπκθψλνπ. 

Οη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο πξνζθνξάο ησλ κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ θαη θαη’ 

επέθηαζε ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, είλαη νη εμήο 
110

: 

 Ζ ηηκή ηεο κεηαθνξηθήο ππεξεζίαο. Ζ αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο κεηαθνξηθήο ππεξεζίαο 

πξνθαιεί ceteris paribus αχμεζε ηεο πξνζθνξάο, θαζψο νη παξαγσγνί ηεο κεηαθνξηθήο 

ππεξεζίαο επηδηψθνπλ ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ ηνπο. Σν αληίζηξνθν ηζρχεη φηαλ ζεκεηψλεηαη 

κείσζε ηεο ηηκήο ηεο ππεξεζίαο κεηαθνξάο.  

 Ζ ηηκή ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο. Ζ πξνζθνξά ησλ κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ 

επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ην επίπεδν ησλ ηηκψλ ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί, ηεο γεο, ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο εξγαζίαο. Χο επαθφινπζν, ε αχμεζε ηεο ηηκήο 

ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο ή θάπνηνπ απφ απηνχο πξνθαιεί κείσζε ησλ πξνζδνθψκελσλ 

θεξδψλ θαη ζπλεπψο, κείσζε ηεο πξνζθνξάο ηεο κεηαθνξηθήο ππεξεζίαο 

 Ζ ηηκή ησλ ππνθαηάζηαησλ κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ. Γελ είλαη κφλν νη ηηκέο ηεο ηδίαο 

κεηαθνξηθήο ππεξεζίαο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ ηζνξξνπία ζηελ αγνξά θαη πξνζδηνξίδνπλ 

ηελ πξνζθνξά. εκαληηθφ ξφιν παίδνπλ θαη ε χπαξμε ή κε ππνθαηάζηαησλ αιιά θαη 

ζπκπιεξσκαηηθψλ κέζσλ ηεο ππεξεζίαο απηήο θαη ηδηαίηεξα ε ηηκή ζηελ νπνία απηέο 

πξνζθέξνληαη. 

                                                           
109

  Βιάρνο Γ., «Γηεζλήο Ναπηηιηαθή Οηθνλνκηθή», Δθδφζεηο Αζ. ηακνχιεο, Αζήλα, Γ’ 

Έθδνζε, 2015, ζει. 1003-1004.   
110

  Stopford M. «Maritime Economics», 2
nd

 Edition, New York, Routledge, 1997, p. 128-
129. 



 

38 

 

 Σν επίπεδν ηεο ηερλνινγίαο. Σν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ησλ κεηαθνξψλ επλνεί ηελ 

πηνζέηεζε ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ, πνπ ζπληεινχλ ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηελ αχμεζε 

ηεο πνηφηεηαο ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο. Δπηπξνζζέησο, ε εθαξκνγή πξνεγκέλσλ 

ηερλνινγηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε ηεο αζθάιεηαο κεηαθνξάο, ζηε 

κείσζε ησλ ρξφλσλ δηαδξνκήο, θαζψο θαη ζηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ. 

 Οη ζηφρνη ησλ επηρεηξήζεσλ κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ. Κάζε επηρείξεζε πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, δελ επηδηψθνπλ ην ίδην απνηέιεζκα. 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ησλ δηαθνξνπνηεκέλσλ ζηφρσλ θαη επηδηψμεσλ ησλ 

κεηαθνξηθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη ην γφεηξν ησλ επηρεηξήζεσλ, νη πξνζδνθίεο γηα αχμεζε ηνπ 

θέξδνπο καθξνρξφληα θαη ε πνιηηηθή εμνπζέλσζεο αληαγσληζηψλ γηα κνλνπσιηαθή θπξηαξρία 

ζηελ αγνξά.   

Ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο λαπηηιηαθήο αγνξάο απνηειεί ε ειεχζεξε είζνδνο θαη 

έμνδνο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηήλ, κε απνηέιεζκα ν αξηζκφο ηνπο λα 

είλαη ηδηαίηεξα κεγάινο θαη απηέο λα είλαη δηαζθνξπηζκέλεο ζε φιε ηελ πθήιην. Χο 

ζπλεπαθφινπζν ηεο αληαγσληζηηθήο κνξθήο ηεο αγνξάο, ε πξνζθνξά ρσξεηηθφηεηαο πνιιέο 

θνξέο δηαθξίλεηαη απφ κεηαβνιέο, αθνινπζψληαο απηέο ηεο δήηεζεο, νη νπνίεο νθείινληαη ζηηο 

θπθιηθέο δηαθπκάλζεηο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα νη απνθάζεηο γηα ηε 

δηακφξθσζε ηεο εκπνξηθήο πνιηηηθήο ησλ ρσξψλ, αιιά θαη ζε θπζηθέο θαη θνηλσληθέο αιιαγέο, 

φπσο ε πθηζηάκελε λνκνζεζία, νη πφιεκνη θαη ηα θπζηθά θαηλφκελα 
111

. 

3.2.3. Οη Ναπηηιηαθνί Κύθινη 

Ο κεραληζκφο πνπ ελαξκνλίδεη ηηο δχν παξαπάλσ δπλάκεηο, ήηνη ηηο δπλάκεηο ηεο 

δήηεζεο θαη ηηο πξνζθνξάο γηα ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, νλνκάδεηαη λαπηηιηαθφο θχθινο, θαζψο 

έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο λαπηηιηαθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη νη δηαθπκάλζεηο ζηηο νπνίεο 

ππφθεηηαη, νη νπνίεο είλαη δπλαηφ λα έρνπλ κεγάιε ή κηθξή δηάξθεηα 
112

.  

Οη λαπηηιηαθνί θχθινη θηλνχλ ηα λήκαηα γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο 

επελδχζεηο θαη ηηο λαπιψζεηο. Δίλαη ε θεληξνκφινο δχλακε ηεο λαπηηιηαθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

θαζψο ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά ζηελ εχξεζε ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

επηδησθφκελσλ ζηφρσλ. Με δεδνκέλν ηνλ έληνλν αληαγσληζκφ πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ απαηηνχκελνπ πινχηνπ, ε αγνξά ηηο παξαζχξεη πξνο ηελ 
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θαηεχζπλζε ηεο πην απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ βέιηηζηνπ 

απνηειέζκαηνο 
113

. 

Ζ δηαθχκαλζε ζηελ εκπνξηθή λαπηηιία θαη ηδηαίηεξα ζηελ θνξηεγφ πνληνπφξν λαπηηιία 

δηαθξίλεηαη ζε ηέζζαξα δηαθξηηά ζηάδηα, ηα νπνία είλαη ηδηαίηεξα δηαθνξνπνηεκέλα κεηαμχ 

ηνπο θαη ηα νπνία είλαη 
114

: 

 Όθεζε (Recession), 

 Άλνδνο ή Αλάθακςε (Recovery),  

 Δπδαηκνλία ή Κνξχθσζε (Peak) θαη  

 Γπζπξαγία ή Καηάξξεπζε (Collapse). 

ην πξψην ζηάδην ηεο χθεζεο, ε πξνζθνξά ηείλεη λα γίλεη αλειαζηηθή, θαζψο νη 

πινηνθηήηεο δηαηεξνχλ ηα πινία ηνπο ζηελ αγνξά κέρξη ην ζεκείν εθείλν φπνπ νη απψιεηεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ είλαη ίζεο κε ην θφζηνο ηνπ παξνπιηζκνχ ησλ πινίσλ. Δπηπιένλ, ην ζηάδην 

απηφ ραξαθηεξίδεηαη απφ πηψζε ηεο ηηκήο ησλ λαχισλ, πιενλάδνπζα κεηαθνξηθή 

ρσξεηηθφηεηα, κείσζε ηεο εμσηεξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηξάπεδεο θαη ινηπνχο 

ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο, πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πινηνθηήηεο, 

αλαγθαζηηθή πψιεζε ησλ πινίσλ ζε ρακειέο ηηκέο (ηηκέο αλάγθεο) ή δηάιπζε ησλ πινίσλ ή 

παξνπιηζκφο απηψλ θαη απαζρφιεζε ησλ πινίσλ ζηελ ειάρηζηε επηρεηξεκαηηθή ηαρχηεηα.  

Δλ ζπλερεία, ην ζηάδην πνπ αθνινπζεί, απηφ ηεο αλάθακςεο, ραξαθηεξίδεηαη απφ 

αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα, πνπ ζπλεπαθφινπζα νδεγεί ζε άλνδν ηνπ 

επηπέδνπ ησλ λαχισλ θαη βειηίσζε ηεο ξεπζηφηεηαο πινηνθηεηψλ. Οη ηηκέο ησλ πινίσλ 

βαίλνπλ ζπλερψο αλνδηθά, ηδηαίηεξα ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ ζθαθψλ. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

απμαλφκελεο δήηεζεο, ε αγνξά πξνρσξά ζε ρξεζηκνπνίεζε ηεο παξνπιηζκέλεο ρσξεηηθφηεηαο. 

Απνηέιεζκα φισλ ησλ παξαπάλσ είλαη λα αλαπηχζζνληαη ζεηηθέο πξνζδνθίεο απφ ηνπο 

πινηνθηήηεο γηα πεξαηηέξσ αλάθακςε ηεο αγνξάο. 

ην βέιηηζην ζεκείν ηνπ λαπηηιηαθνχ θχθινπ, ήηνη ζην ζηάδην ηεο επδαηκνλίαο, 

ππάξρεη κεγάιε ρξήζε ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πφξσλ πνπ έρνπλ ήδε επελδπζεί, εμαηηίαο ηεο 

πςειήο δήηεζεο γηα ρσξεηηθφηεηα. εκεηψλεηαη άλνδνο ησλ λαχισλ θαη ππεξθάιπςε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο κέζσ ηεο αχμεζεο ησλ θεξδψλ θαη ηεο ξεπζηφηεηαο, ελψ παξάιιεια 

απμάλνληαη θαη νη παξαγγειίεο γηα λέα ζθάθε. Σα πινία απαζρνινχληαη ζηε κέγηζηε 
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επηρεηξεκαηηθή ηαρχηεηα. Ζ επξχηεξε ςπρνινγία ηεο αγνξάο είλαη ηδηαίηεξα βειηησκέλε κε 

απνηέιεζκα ηελ ζεηηθή πηζησηηθή πνιηηηθή ησλ ηξαπεδψλ. 

Σέινο ζην ζηάδην ηεο θαηάξξεπζεο παξαηεξείηαη αδξάλεηα θαη αλεξγία, πνπ νπνία 

νθείιεηε ζηνλ παξνπιηζκφ ησλ πινίσλ εμαηηίαο ηεο κηθξήο δήηεζεο. Σελ πεξίνδν ηεο 

δπζπξαγίαο παξαηεξείηαη ππεξβάιινπζα πξνζθνξά ρσξεηηθφηεηαο σο απνηέιεζκα ηεο λέαο 

ρσξεηηθφηεηαο πνπ εηζήιζε ζηελ αγνξά θαηφπηλ ησλ παξαγγειηψλ ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. 

Απνηέιεζκα ηεο αληζνξξνπίαο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο είλαη ε πηψζε ηνπ επηπέδνπ ηεο 

λαπιαγνξάο. Δπηπιένλ, ηα πινία κεγάιεο ειηθίαο θαη παιαηάο ηερλνινγίαο παξνπιίδνληαη, είηε 

εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο δήηεζεο είηε δηφηη ην θφζηνο ηνπ ηαμηδηνχ είλαη κεγαιχηεξν απφ εθείλν 

ηνπ παξνπιηζκνχ. 

Έλαο επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελνο θαλφλαο ππνζηεξίδεη φηη ε δηάξθεηα ηνπ λαπηηιηαθνχ 

θχθινπ αλέξρεηαη πεξίπνπ ηα επηά ρξφληα, θάηη πνπ φκσο δελ απνηειεί θαλφλα παξαηεξψληαο 

ηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή, θαζψο εμαξηάηαη απφ ηα εμσηεξηθά πνιηηηθά δξψκελα, φπσο νη 

πφιεκνη, αιιά θαη ην είδνο ηνπ πινίνπ 
115

. Μία δηάθξηζε φζνλ αθνξά ζηε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ 

λαπηηιηαθψλ θχθισλ είλαη νη λαπηηιηαθνί θχθινη καθξάο δηάξθεηαο, νη νπνίνη έρνπλ κέζε 

δηάξθεηα ηα πεξίπνπ 50 έηε, πνπ δελ νθείινληαη ζε ηπραίεο αηηίεο, αιιά αληίζεηα ζε ελδνγελείο 

αηηίεο ηεο νηθνλνκίαο 
116

, θαη νη λαπηηιηαθνί θχθινη κηθξήο δηάξθεηαο, ήηνη νη θχθινη ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο 4-5 εηψλ 
117

.   

Αλ θαη ε κειέηε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ησλ λαπηηιηαθψλ θχθισλ έρεη ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ, νη λαπηηιηαθνί θχθινη είλαη αθαλφληζηνη γηα λα είλαη δπλαηφ λα πξνβιεθζνχλ. 

Δίλαη αδχλαην λα πξνβιεθζεί πφηε ε αλνηρηή αγνξά ζα θηλεζεί πξνο ηα πάλσ ή πξνο ηα θάησ, 

γηα λα εθηηκεζεί ε έθηαζε ηεο ηαιάληεπζεο ή ε δηάξθεηα ηεο θάζεο ηνπ λαπηηιηαθνχ θχθινπ 
118

. 

Χζηφζν, απνηεινχλ απφξξνηα ηνπ κεραληζκνχ ηεο λαπηηιηαθήο αγνξάο θαη ρξήζηκν εξγαιείν 

γηα ηελ ελ κέξεη αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζηνλ θιάδν.   

3.3. Ζ Δπίδξαζε ηεο Ναπηηιίαο ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία 

Ζ λαπηηιία έρεη ζεκαληηθφ αληίθηππν θαη επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ κεγέζε ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο. ηελ ελφηεηα απηή ζα εμεηάζνπκε ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε ειιελφθηεηε 
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λαπηηιία ζε νηθνλνκηθά κεγέζε φπσο είλαη ε απαζρφιεζε, ην ηζνδχγην πιεξσκψλ θαη ην 

ηζνδχγην αγαζψλ, ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ). εκαληηθή είλαη ε επίδξαζή ηεο θαη 

ζηελ αλάπηπμε άιισλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο. 

3.3.1. Δπίδξαζε ζηελ απαζρόιεζε 

Σν επίπεδν αλάπηπμεο ηνπ λαπηηιηαθνχ ηνκέα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ απαζρφιεζε 

θαη ηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη θαζνξίδνπλ ηε δήηεζε γηα εξγαηηθφ δπλακηθφ, ην νπνίν 

πξφθεηηαη λα απαζρνιεζεί ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απηή πεξηιακβάλεη. Χζηφζν, νη 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ επεξεάδνπλ ηηο εθηηκήζεηο φζνλ αθνξά ζηελ 

πξνζθνξά ηεο λαπηηιίαο ζηε δήηεζε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Μεξηθέο απφ απηέο ηηο δπζθνιίεο 

είλαη ε λενιφγεζε ειιελφθηεησλ πινίσλ ππφ μέλε ζεκαία θαη ε απνπζία ελφο νξγαλσκέλνπ 

ζπζηήκαηνο ζπγθέληξσζεο δεδνκέλσλ. 

ηελ απαζρφιεζε ιακβάλνληαη ππφςε νη λαπηηθνί νη νπνίνη απαζρνινχληαη ζε 

ειιελφθηεηα πινία ππφ ειιεληθή ή μέλε ζεκαία ηα νπνία είλαη ζπκβεβιεκέλα κε ην Ναπηηθφ 

Απνκαρηθφ Σακείν (ΝΑΣ) 
119

. Χζηφζν, ε εμέηαζε ηεο επίδξαζεο ηεο απαζρφιεζεο αθήλεη 

απέμσ ηνπο εξγαδφκελνπο ζηα ειιελφθηεηα πινία, ηα νπνία είλαη λενινγεκέλα ππφ μέλε 

ζεκαία θαη ηα νπνία δελ είλαη ζπκβεβιεκέλα κε ην ΝΑΣ. πλεπψο, ε εθηίκεζε γηα ηελ 

επίδξαζε ηεο απαζρφιεζεο απφ ηε λαπηηιία είλαη αξθεηά ππνηηκεκέλε, θαζψο ηα πινία ηεο 

ηειεπηαίαο θαηεγνξίαο ζπληζηνχλ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο ειιελφθηεηεο λαπηηιίαο 
120

. 

Καηά ηελ απνγξαθή πινίσλ θαη πιεξσκάησλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε Διιεληθή 

ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛ.ΣΑΣ.) 
121

, επί ζπλφινπ 1.387 πινίσλ άλσ ησλ 100 ΚΟΥ, ηα νπνία 

πεξηιακβάλνληαλ ζην κεηξψν ηνπ ΝΑΣ, απνγξάθεθαλ 1.273 πινία, εθ ησλ νπνίσλ ηα 1.186 

ήηαλ ειιεληθά θαη ηα 87 ειιελφθηεηα ππφ μέλε ζεκαία. Απφ ηα 1.186 ειιεληθά πινία, ηα 1.078 

ήηαλ ελ ελεξγεία, ηα 108 ζε αξγία ή παξνπιηζκφ θαη ηα 114 δελ απνγξάθεθαλ γηα άιινπο 

δηαθφξνπο ιφγνπο, φπσο ε κειινληηθή ηνπο πψιεζε ή δηάιπζε ή αιιαγή ζεκαίαο. 

Αλαιχνληαο ηελ εζληθφηεηα ησλ λαπηηθψλ, ζηα πινία πνπ απνγξάθεθαλ 

απαζρνινχληαλ 22.925 Έιιελεο θαη μέλνη λαπηηθνί. πγθξίλνληαο ηνλ αξηζκφ απηφ κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ απαζρνινχκελσλ λαπηηθψλ θαηά ηελ ηειεπηαία απνγξαθή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

                                                           
119

  Sambracos Evangelos and Joanna Tsiaparikou, «Sea-going labour and Greek owned 

fleet: a major aspect of fleet competitiveness», Maritime Policy & Management, 28:1, 55-69, 

2001, ζει. 59. 
120

  Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ, «Ζ πκβνιή ηεο Πνληνπφξνπ 
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121
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ζηηο 20 επηεκβξίνπ ηνπ 2012, ν αξηζκφο απηφο ζεκείσζε αχμεζε θαηά 0,2%. Πην αλαιπηηθά 

ζηα ειιεληθά πινία νη απαζρνινχκελνη λαπηηθνί αλήιζαλ ζηνπο 21.315, απφ ηνπο νπνίνπο ην 

55,4% ήηαλ Έιιελεο θαη ην 44,6% μέλεο ππεθνφηεηαο. Αθφκα πην ζεκαληηθά φκσο είλαη ηα 

ζηνηρεία γηα ηα ειιελφθηεηα πινία κε μέλε ζεκαία ζπκβεβιεκέλα κε ην ΝΑΣ, θαζψο νη 

Έιιελεο λαπηηθνί απνηεινχζαλ ην 53,5% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ λαπηηθψλ πνπ 

αλέξρνληαλ ζηνπο 1.610 
122

.  

Αλαιχνληαο ην παξαθάησ δηάγξακκα, κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε φηη ε παξνπζία ησλ 

Διιήλσλ λαπηηθψλ ζηα ειιελφθηεηα πινία είλαη ζρεδφλ ηζνδχλακε κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

λαπηηθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθή ρψξα. ην αληίπνδα, ε παξνπζία ησλ Διιήλσλ 

λαπηηθψλ είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλε ζε ζρέζε κε ηνπο μέλνπο λαπηηθνχο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζε ειιεληθά πινία (Γηάγξακκα 5).  
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2014
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Γηάγξακκα 5: Ναπηεξγαηηθφ δπλακηθφ ζε ειιεληθά θαη ειιελφθηεηα εκπνξηθά πινία κε μέλε 

ζεκαία ζπκβεβιεκέλα κε ην ΝΑΣ, 100 ΚΟΥ θαη άλσ, πνπ απνγξάθεθαλ ηελ 20-9-2014 (Πεγή: 

Απνηειέζκαηα απνγξαθήο εκπνξηθψλ πινίσλ θαη πιεξσκάησλ ηεο 20
εο

 επηεκβξίνπ 2014, 

ΝΑΣ, 24 Φεβξνπαξίνπ 2016) 

Απφ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία πξνθχπηεη κία κείσζε ζηνλ αξηζκφ ησλ πξνο λαπηνιφγεζε 

Διιήλσλ λαπηηθψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ε λαπηηιηαθή βηνκεραλία έρεη 

πξνβάιιεη κία αδπλακία λα πξνζειθχζεη λαπηηθνχο γηα λα ζηειερψζεη ηα πινία πνπ βξίζθνληαη 

ελ ελεξγεία. Ζ πξαγκαηηθφηεηα απηή ζηεξίδεηαη ζε πνιινχο παξάγνληεο φπσο ην ρακειφ 
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εξγαηηθφ θφζηνο απφ ηε λαπηνιφγεζε μέλσλ λαπηηθψλ 
123

, ε γεληθή αληίιεςε φηη νη πξννπηηθέο 

γηα δηακφξθσζε θαξηέξαο είλαη πεξηνξηζκέλεο, ε έιιεηςε ή ε αλεπαξθήο δηαθήκηζε, ην ρακειφ 

επίπεδν ησλ απνιαβψλ θαη ην γεγνλφο φηη ε εθπαίδεπζε ησλ λαπηηθψλ δελ επηθέξεη πάληνηε ηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα 
124

. 

Πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε απαζρφιεζε ζηνλ θιάδν ηεο λαπηηιίαο θαη θαηά ζπλέπεηα 

ε ελίζρπζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ζα πξέπεη ε λαπηηιηαθή πνιηηηθή λα ζηξαθεί πξνο ηελ 

ελίζρπζε θαη πινπνίεζε δχν βαζηθψλ ζηφρσλ 
125

. 

Απφ ηε κία πιεπξά, βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε ελίζρπζε ηεο λαπηνιφγεζεο λαπηηθψλ κέζσ 

ηεο νξγάλσζεο φζνλ αθνξά ζηε ζπλερή εθπαίδεπζή ηνπο θαη ηελ επηκφξθσζή ηνπο πάλσ ζε 

φια ηα λέα ηερλνινγηθά επξήκαηα, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ην επάγγεικά ηνπο. Ήδε, φζνλ 

αθνξά ζηε λαπηηθή εθπαίδεπζε, ε Έλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ έρεη θαηαζέζεη κία 

νινθιεξσκέλε πξφηαζε πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο ηεο 

ελαιιαζζφκελεο εθπαίδεπζεο (sandwich courses), αιιά θαη ζηελ νξηζηηθή επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο απνξξφθεζεο ησλ δνθίκσλ, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηνχλ ηελ 

ππνρξεσηηθή ζαιάζζηα εθπαηδεπηηθή ηνπο ππεξεζία 
126

.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε αλάγθε γηα πεξηζζφηεξνπο Έιιελεο λαπηηθνχο ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηεί ζην πιαίζην ελφο κεγαιχηεξνπ πιαηζίνπ, απηνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
127

, 

πέξα απφ ηε ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα ησλ ειιήλσλ πινηνθηεηψλ λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο ζέζεηο 

εξγαζίαο ζηα ειιελφθηεηα πινία 
128

. Ο ηνκέαο ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ δελ ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπίδεηαη σο κεκνλσκέλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, θαζψο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο 

ρεξζαίεο κεηαθνξέο. Έλαο βηψζηκνο επξσπατθφο ζηφινο είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλεμαξηεζίαο ηεο Δπξψπεο ελ γέλεη.   
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3.3.2. Δπίδξαζε ζην Ηζνδύγην Τπεξεζηώλ θαη ζην Ηζνδύγην Αγαζώλ 

Ζ λαπηηιία αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα παξαγσγήο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηηο ππεξεζίεο. Γηα απηφ ην ιφγν, ε λαπηηιηαθή δξαζηεξηφηεηα εληνπίδεηαη ζην 

Ηζνδχγην Τπεξεζηψλ, πνπ απνηειεί ηκήκα ηνπ Ηζνδπγίνπ Πιεξσκψλ
129

, αληηπξνζσπεχεη ηηο 

ζπλαιιαγέο κίαο ρψξαο κε ηνλ ππφινηπν θφζκν, κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ην 

νπνίν ζπλήζσο είλαη έλα έηνο 
130

, θαη ζπγθεθξηκέλα εληνπίδεηαη ζην ινγαξηαζκφ ησλ 

ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ.  

ην Ηζνδχγην Τπεξεζηψλ θαηαγξάθνληαη νη ρξεκαηηθέο ξνέο, ήηνη νη εηζπξάμεηο θαη νη 

πιεξσκέο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπλαιιαγέο θαηνίθσλ Διιάδνο κε κε θαηνίθνπο θαη κε 

αληηθείκελν ηε κεηαμχ ηνπο παξνρή ππεξεζηψλ 
131

. Σν εηήζην Ηζνδχγην Τπεξεζηψλ πξνθχπηεη 

απφ ηελ αθαίξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πιεξσκψλ απφ ηηο εηζπξάμεηο ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ 

επηκέξνπο θαηεγνξηψλ ππεξεζηψλ. πγθεθξηκέλα, νη θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην απνηέιεζκα ηνπ Ηζνδπγίνπ Τπεξεζηψλ είλαη νη εμήο: ηαμηδησηηθέο 

ππεξεζίεο, ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, ινηπέο κεηαθνξέο, επηθνηλσλίεο, θαηαζθεπαζηηθέο, 

αζθάιεηεο, ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, ππεξεζίεο κεραλνγξάθεζεο θαη πιεξνθνξηθήο, 

πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα θαη δηθαηψκαηα επξεζηηερληψλ, ινηπέο ππεξεζίεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, ππεξεζίεο αλαςπρήο, πνιηηηζηηθέο, πξνζσπηθέο θαη ηέινο ππεξεζίεο 

δεκνζίνπ. 

Υξεζηκνπνηψληαο σο εξγαιείν ην ηζνδχγην ππεξεζηψλ, ζα αλαιχζνπκε ηελ επίδξαζε 

ηεο λαπηηιηαθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ εγρψξηα νηθνλνκία, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ. Σα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 4 δείρλνπλ ηε 

δηαρξνληθή πνξεία ησλ εηζπξάμεσλ ηνπ ηζνδπγίνπ ππεξεζηψλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ θίλεζε ηνπ 

ινγαξηαζκνχ ησλ εηζπξάμεσλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ θαηά ηε ηειεπηαία δεθαεηία θαη ηελ 

πνζνζηηαία ζπκβνιή πνπ έρεη ε λαπηηιία ζην ζπλνιηθφ ηζνδχγην ππεξεζηψλ.  

Αλαιχνληαο ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 3, δηαθαίλεηαη ε ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο 

λαπηηιίαο ζηηο ζπλνιηθέο εηζπξάμεηο ηνπ Ηζνδπγίνπ Τπεξεζηψλ. Σα πνζνζηά ζπκκεηνρήο 

θπκαίλνληαη απφ ην 23% κέρξη θαη ην αξθεηά πςειφ 51%. Σν ρακειφηεξν πνζνζηφ 

ζεκεηψζεθε ην 2016 ελψ ην πςειφηεξν ην 2008. Σν 2008 νη εηζπξάμεηο ηεο Ναπηηιίαο 

μεπέξαζαλ ηα δεθαεπηά δηζεθαηνκκχξηα επξψ. Ζ ρξνληά απηή, είλαη ε ρξνληά πξηλ ηελ έλαξμε 
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ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο ζηε ρψξα καο. Αλ θαη νη εηζπξάμεηο ηεο 

Ναπηηιίαο κεηψζεθαλ ην 2009, έηνο ην νπνίν ζεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ είζνδν ηεο Διιάδαο 

ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ην 2010 παξαηεξήζεθε αχμεζε δείρλνληαο φηη ε ειιελφθηεηε λαπηηιία 

δελ επεξεάζηεθε άκεζα απφ ηελ ειιεληθή νηθνλνκηθή θξίζε, ιφγσ ηεο παξνπζία ηεο ζηελ 

παγθφζκηα αγνξά. Απφ ην 2011 θαη κεηά, ηα πνζνζηά ησλ εηζπξάμεσλ βαίλνπλ ζπλερψο 

κεηνχκελα κε απνθνξχθσκα ην πεξζπλφ έηνο, κε ην πνζνζηφ λα αγγίδεη ην 23,17% . Ζ αηηία 

βξίζθεηαη ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, θαζψο σο παξάγσγνο δήηεζε ε λαπηηιία 

επεξεάδεηαη απφ ηελ δήηεζε ησλ ππφινηπσλ αγαζψλ. 

Πίλαθαο 4: Δηζπξάμεηο Ηζνδπγίνπ Τπεξεζηψλ θαη Θαιάζζησλ κεηαθνξψλ/Πνζά ζε 

Δθαηνκκχξηα Δπξψ (Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Δηήζηα ηνηρεία Ηζνδπγίνπ Τπεξεζηψλ 

2016) 

  
Δηζπξάμεηο 

Ηζνδπγίνπ 

Τπεξεζηώλ 

Δηζπξάμεηο 

Θαιάζζησλ 

Μεηαθνξώλ 

Πνζνζηηαία ζπκβνιή 

ησλ Θαιάζζησλ 

Μεηαθνξώλ ζην 

Ηζνδύγην Τπεξεζηώλ 

Έηνο 

2006 28.419,30 13.280,20 46,73% 

2007 31.417,70 15.678,50 49,90% 

2008 34.150,20 17.623,60 51,61% 

2009 27.099,00 12.261,60 45,25% 

2010 28.541,70 14.013,10 49,10% 

2011 28.636,10 12.710,90 44,39% 

2012 27.559,40 11.760,90 42,67% 

2013 28.045,80 10.672,10 38,05% 

2014 31.051,30 11.448,70 36,87% 

2015 27.919,20 8.136,80 29,14% 

2016 25.014,60 5.796,20 23,17% 

 

Δθηφο απφ ηηο εηζπξάμεηο, ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ν θιάδνο ησλ 

ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ ζην ηζνδχγην ησλ ππεξεζηψλ δίλνπλ θαη νη πιεξσκέο, ζε εθαηνκκχξηα 

επξψ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηα έηε 2006 έσο θαη 2016 (Πίλαθαο 4). Οη πιεξσκέο είλαη 
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αξθεηά πην ρακειέο ζε ζρέζε κε ηηο εηζπξάμεηο, θαηαιήγνληαο ζην ζπκπέξαζκα φηη είλαη έλαο 

θεξδνθφξνο θιάδνο ηεο νηθνλνκίαο καο. πγθξηηηθά κε ηηο εηζπξάμεηο, νη πιεξσκέο απνηεινχλ 

πεξίπνπ ην 30% ησλ εηζπξάμεσλ. πγθξίλνληαο ηνλ παξαθάησ πίλαθα κε ηνλ πίλαθα ησλ 

εηζπξάμεσλ, κπνξνχκε λα δνχκε φηη ηα έηε κε ηηο κεγαιχηεξεο εηζπξάμεηο ήηαλ θαη απηά κε ηηο 

πςειφηεξεο πιεξσκέο, ελψ αληίζεηα φηαλ κεηψλνληαλ νη εηζπξάμεηο, αληίζηνηρα κεηψλνληαλ 

θαη νη πιεξσκέο. πγθεθξηκέλα, ην κεγαιχηεξν πνζφ πιεξσκψλ ζεκεηψζεθε θαηά ην έηνο 

2008, έηνο θαηά ην νπνίν ζεκεηψζεθαλ θαη νη πςειφηεξεο εηζπξάμεηο. ηνλ απφερν ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε φηη ηα πνζά ησλ πιεξσκψλ κεηψλνληαη 

ζηαζεξά κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, κε απνηέιεζκα ην 2016 νη πιεξσκέο λα αλέξρνληαη ιίγν 

παξαπάλσ απφ ηα πεληέκηζη δηζεθαηνκκχξηα επξψ, πνζφ θαηά πνιχ κηθξφηεξν απφ ην πνζφ πνπ 

ζεκεηψζεθε ην έηνο 2008. 

Πίλαθαο 5: Πιεξσκέο Ηζνδπγίνπ Τπεξεζηψλ θαη Θαιάζζησλ κεηαθνξψλ/Πνζά ζε 

Δθαηνκκχξηα Δπξψ (Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Δηήζηα ηνηρεία Ηζνδπγίνπ Τπεξεζηψλ 

2016) 

  Πιεξσκέο Ηζνδπγίνπ 

Τπεξεζηώλ 

Πιεξσκέο 

Θαιάζζησλ 

Μεηαθνξώλ 

Πνζνζηηαία ζπκβνιή 

ησλ Θαιάζζησλ 

Μεηαθνξώλ ζην 

Ηζνδύγην Τπεξεζηώλ 

Έηνο 

2006 14.429,20 5.024,50 34,82% 

2007 16.277,80 5.426,80 33,34% 

2008 18.468,70 6.484,60 35,11% 

2009 15.594,30 4.789,70 30,71% 

2010 16.419,90 5.924,80 36,08% 

2011 15.026,70 5.080,70 33,81% 

2012 13.719,30 4.420,00 32,22% 

2013 12.296,40 3.129,30 25,45% 

2014 12.778,10 2.895,40 22,66% 

2015 10.986,80 2.121,40 19,31% 

2016 9.703,20 1.311,60 13,52% 
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Δθηφο απφ ην ηζνδχγην ππεξεζηψλ, νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο 

θαη ζην ηζνδχγην αγαζψλ. ην ηζνδχγην αγαζψλ θαηαγξάθνληαη νη ρξεκαηηθέο ξνέο πνπ 

αθνξνχλ ζε ζπλαιιαγέο ζε αγαζά (πιεξσκέο/εηζαγσγέο θαη εηζπξάμεηο/εμαγσγέο), ησλ νπνίσλ 

ε θπξηφηεηα αιιάδεη κεηαμχ ελφο θαηνίθνπ θαη κε θαηνίθνπ. Δπηπξφζζεηα, ζε απηφ 

θαηαρσξίδνληαη νη ηξηγσληθέο ζπλαιιαγέο, ε αμία ηεο επεμεξγαζίαο αγαζψλ, ε αμία επηζθεπήο 

αγαζψλ θαη ε αμία ησλ αγαζψλ γηα ηνλ εθνδηαζκφ πινίσλ θαη αεξνπιάλσλ. Σν ηζνδχγην 

αγαζψλ, κε φιεο ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ζπλαιιαγψλ, θαηαξηίδεηαη κε βάζε ηηο ζηαηηζηηθέο 

πιεξνθνξίεο (ζηνηρεία ζπλαιιαζζφκελνπ, αμία αγαζψλ, ρψξα πξνέιεπζεο θαη πξννξηζκνχ, 

είδνο εκπνξεχκαηνο θαη λφκηζκα ζπλαιιαγήο) πνπ αλαγγέιινληαη απφ ηα εγρψξηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα 
132

.  

Ζ αμία ησλ εμαγσγψλ αλαγγέιιεηαη ζε φξνπο FOB (Free on Βoard), ελψ απηή ησλ 

εηζαγσγψλ ζπλήζσο ζε φξνπο CIF (Cost, Ηnsurance, Freight). Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, κε βάζε 

είηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαγγέιινπλ νη ηξάπεδεο είηε, φπνπ απηέο δελ είλαη δηαζέζηκεο, 

εθαξκφδνληαο έλα ζηαζεξφ ζπληειεζηή 5% κεηαηξνπήο CIF/FOB, δειαδή FOB = CIF*(1-

0.05), επαλεθηηκά ηηο εηζαγσγέο ζε αμία FOB, ελψ ην 5% θαηαλέκεηαη αλαιφγσο ζηηο 

κεηαθνξηθέο θαη αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο 
133

. 

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 5 κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε φηη απηφ παξακέλεη 

ζπλερψο αξλεηηθφ απφ ην 2006, ε αξλεηηθή δηαθνξά φκσο απηή δηαξθψο ζπξξηθλσλφηαλ κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, απφ ην 2007 θη έπεηηα, κε εμαίξεζε κία κηθξή κείσζε ηνπ ηζνδπγίνπ κεηαμχ 

2009-2010 θαη κία κεγαιχηεξε κεηαμχ 2012-2013. Απηή νθείιεηαη ζηελ έληνλε κείσζε ησλ 

εμαγσγψλ κέζσ πινίσλ, δειαδή ηηο εηζπξάμεηο θαηά -39,96 θαη ησλ εηζαγσγψλ πινίσλ, ήηνη 

ησλ πιεξσκψλ ζην -55,67, δηαηεξψληαο φκσο ηηο πιεξσκέο ζε κεγαιχηεξν επίπεδν ζε ζρέζε 

κε ηηο εηζπξάμεηο, κε απνηέιεζκα λα παξακέλεη αξλεηηθφ ην ηζνδχγην ησλ πινίσλ. ρέζε κε ην 

αξλεηηθφ ηζνδχγην αγαζψλ, ην νπνίν θαη απηφ παξακέλεη αξλεηηθφ απφ ην 2006, ην πνζνζηφ ηνπ 

ηζνδπγίνπ ησλ πινίσλ είλαη ηδηαίηεξα κηθξφ. 

Πίλαθαο 6: Ηζνδχγην Αγαζψλ/Πνζά ζε Δθαηνκκχξηα Δπξψ(Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 

Δηήζηα ηνηρεία Ηζνδπγίνπ Αγαζψλ 2016) 

 

                                                           
132

  http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/externalsector/balance/commercial.aspx  , 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Ηζνδχγην Αγαζψλ. 
133

  http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/externalsector/balance/commercial.aspx  , 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Ηζνδχγην Αγαζψλ. 

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/externalsector/balance/commercial.aspx
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/externalsector/balance/commercial.aspx
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Δμαγσγέο 

Πινίσλ 

(Δηζπξάμεηο) (1) 

Δηζαγσγέο 

Πινίσλ 

(Πιεξσκέο) (2) 

Ηζνδύγην 

Αγαζώλ 

(Πινίσλ) 

(3=1-2) 

Ηζνδύγην 

Αγαζώλ 

Έηνο 

2006 1.631,80 4.784,00 -3.152,20 -35.205,10 

2007 2..275,40 7.703,90 -5.428,50 -42.787,70 

2008 1.582,00 6.256,10 -4.674,10 -44.363,40 

2009 771,70 4.077,20 -3.305,50 -33.136,00 

2010 798,60 4.304,20 -3.505,60 -30.379,00 

2011 754,70 4.014,80 -3.260,10 -26.290,70 

2012 737,80 1.776,20 -1.038,40 -21.030,70 

2013 443,00 1.921,90 -1.478,90 -20.776,00 

2014 626,00 2.771,90 -2.145,90 -22.252,20 

2015 175,50 606,70 -431,20 -17.231,20 

2016 156,10 297,30 -141,20 -16.581,90 

 

3.3.3. Δπίδξαζε ζην Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξντόλ  

ε ζπλδπαζκφ κε ηα πξνεγνχκελα ζηνηρεία θαη ηελ επίδξαζε ηεο λαπηηιηαθήο 

δξαζηεξηφηεηα ζην Ηζνδχγην Τπεξεζηψλ θαη Αγαζψλ, έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη λα 

εληνπίζνπκε ηελ ζεκαληηθή επίδξαζε πνπ έρεη ε λαπηηιία ζην βαζηθφ κέγεζνο ηεο νηθνλνκίαο 

ηεο ρψξαο, ην νπνίν θαλεξψλεη ηελ παξαγσγηθή ηεο δπλαηφηεηα θαη ηελ νηθνλνκηθή ηεο 

επξσζηία. Σν νηθνλνκηθφ απηφ κέγεζνο είλαη ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ). 

Σν Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ είλαη ην νηθνλνκηθφ κέγεζνο πνπ κεηξά ην ζπλνιηθφ 

εηζφδεκα ηεο νηθνλνκίαο κίαο ρψξαο. Αληηπξνζσπεχεη ηελ πνζφηεηα ησλ αγαζψλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ κπνξεί λα αγνξάζεη ε νηθνλνκία κίαο ρψξαο θαη ζπλδέεηαη ζηελά κε ην 

ζπλνιηθφ πξντφλ ηεο νηθνλνκίαο ηεο. Σν Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ ηζνχηαη κε ην 
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Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ ζπλ ην θαζαξφ εηζφδεκα πνπ πξνέξρεηαη απφ ην εμσηεξηθφ θαη 

πξνζδίδεη κία νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο νηθνλνκίαο κίαο ρψξαο 
134

. 

Γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ βαζηθφηεξσλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηνπ λαπηηιηαθνχ θιάδνπ 

ζηελ Διιάδα, ζπλαληψληαη αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο, θαζψο ε ππεξεζία ηεο κεηαθνξάο ζπρλά 

εθηειείηαη ζε δηεζλή χδαηα θαη ιηκάληα, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε γεσγξαθηθψο απνκαθξπζκέλεο 

πεξηνρέο θαη θπζηθά, καθξηά απφ ηα γξαθεία ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ. 

 Σν Δπξσπατθφ χζηεκα Οηθνλνκηθψλ Λνγαξηαζκψλ (ΔΟΛ 1995) ζέζπηζε φηη ε 

κεηαθνξά αγαζψλ απφ κεηαθνξέα κφληκν θάηνηθν γηα ινγαξηαζκφ κε κφληκσλ θαηνίθσλ, 

θαζψο θαη ε κεηαθνξά ησλ εμαρζέλησλ θαη εηζαρζέλησλ αγαζψλ, έμσ απφ ηελ επηθξάηεηα κηαο 

ρψξαο πεξηιακβάλεηαη ζηνπο εζληθνχο ινγαξηαζκνχο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη κφληκνο θάηνηθνο ν 

κεηαθνξέαο θαη ζεσξείηαη εμαγσγή ππεξεζηψλ 
135

. 

 Χο κφληκνη θάηνηθνη ζεσξνχληαη εθείλνη πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε κία κνλάδα 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ελψ βξίζθνληαη ζε κία ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία θαη έρνπλ 

«επίθεληξν ηνπ νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληφο ηνπο ηελ νηθνλνκηθή επηθξάηεηα ηεο ρψξαο απηήο». 

Αληίζεηα, φηαλ επηθεληξψλνπκε ην ελδηαθέξνλ καο ζε κία κνλάδα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

γηα λα εμεηάζνπκε εάλ είλαη ην επίθεληξν ηνπ νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληφο ηεο ζε κία ρψξα, 

κειεηάκε αλ «ππάξρεη θάπνηνο ηφπνο κέζα ζηελ νηθνλνκηθή επηθξάηεηα, ζηνλ νπνίν ή απφ ηνλ 

νπνίν (ΜΟΓ) πξαγκαηνπνηεί θαη πξνηίζεηαη λα ζπλερίζεη λα πξαγκαηνπνηεί νηθνλνκηθέο 

ζπλαιιαγέο ζε ζεκαληηθή θιίκαθα»
 136

. χκθσλα κε απηνχο ηνπο παξάγνληεο θαζνξίδεηαη ε 

εληνπηφηεηα κίαο κνλάδαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη φρη κε ηελ εζληθφηεηα, ηε θπζηθή 

παξνπζία ζηελ επηθξάηεηα ηεο ρψξαο θαη ηε λνκηθή ππφζηαζε. 

Δπηπιένλ, γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, γίλεηαη ε παξαδνρή φηη ην 

εγθαηεζηεκέλν λαπηηιηαθφ γξαθείν πνπ δηαρεηξίδεηαη ηηο ππεξεζίεο βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα, 

αλεμάξηεηα απφ ην πνχ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλε ε έδξα ηεο λαπηηιηαθήο εηαηξίαο, ε 

παξαγφκελε αμία πξνζκεηξείηαη ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο ρψξαο καο 
137

. Ο ίδηνο 

θαλφλαο επαθίεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ εξγαδνκέλσλ, δειαδή νη εξγαδφκελνη ηνπ 

λαπηηιηαθνχ γξαθείνπ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα πξνζκεηξνχληαη ζηα ζηνηρεία ηεο 

ειιεληθήο απαζρφιεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ηελ εζληθφηεηά 

                                                           
134

  Begg D., Fischer S.,Dornbusch R., Vernasca G., «Δηζαγσγή ζηελ Οηθνλνκηθή», Σφκνο 

Β, Δθδφζεηο Κξηηηθή, Αζήλα, 2015, ζει. 53-54. 
135

  Καλνληζκφο 2223/96 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. 
136

  Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ, «Ζ πκβνιή ηεο Πνληνπφξνπ 

Ναπηηιίαο ζηελ Διιεληθή Οηθνλνκία», Ηαλνπάξηνο 2013, ζει. 28. 
137

  Καλνληζκφο 2223/96 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. 
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ηνπο ή απφ ην γεγνλφο φηη κπνξεί λα βξίζθνληαη θαη λα εθηεινχλ ηελ εξγαζία ηνπο εθηφο 

ζπλφξσλ. 

χκθσλα κε φια ηα παξαπάλσ, ε δξαζηεξηφηεηα ηεο ειιελφθηεηεο πνληνπφξνπ 

λαπηηιίαο, σο εμαγσγηθήο ππεξεζίαο, απνηειεί έλα θνκκάηη ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ 

Πξντφληνο. Οη εηζπξάμεηο πνπ έρνπλ επηηεπρζεί κε ηε λαπηηιηαθή δξαζηεξηφηεηα θαηά ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα 2006-2016 
138

 θαη ε ζχγθξηζή ηνπο κε ηα πνζά ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ 

Πξντφληνο 
139

 ησλ αληίζηνηρσλ εηψλ, ζα καο δηαθσηίζεη σο πξνο ηε ζεκαληηθφηεηά ηεο γηα έλα 

απφ ηα πην βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο ρψξαο καο (Πίλαθαο 6). 

Ζ ηειεπηαία δεθαεηία απνηειεί κία ρξνληθή πεξίνδν κε αξθεηέο αλαθαηαηάμεηο θαη κία 

πεξίνδν πνπ εκθαλίδεη κία ηζρπξή νηθνλνκηθή θξίζε κεηά ην έηνο 2008, νπφηε ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά θαη ελδηαθέξνληα γηα ηελ ζπκβνιή 

ηεο Ναπηηιίαο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία.  

Μέρξη θαη ην 2008, ε ειιεληθή νηθνλνκία ραξαθηεξίδεηαη απφ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε, 

κε ην ΑΔΠ λα απμάλεηαη κε ζεηηθφ ξπζκφ, ε θαηαλάισζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ λα απμάλεηαη 

φπσο επίζεο θαη ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ Διιήλσλ. Μέρξη εθείλν ην ρξνληθφ δηάζηεκα, ην ΑΔΠ 

ζεκείσζε αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 25%. Μέρξη θαη ην 2008, αλάινγε αλνδηθή πνξεία 

αθνινχζεζαλ θαη νη εηζπξάμεηο ηεο λαπηηιίαο, θαζψο ηαπηίδεηαη κε ηελ πεξίνδν κεγάιεο 

αλάπηπμεο ηεο λαπιαγνξάο, ήηνη ηε ζεκείσζε ησλ πςειψλ ηηκψλ λαχισλ πνπ πξνζθέξνληαλ 

ζηηο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο έλαληη ηεο ππεξεζίαο κεηαθνξάο. Ζ πεξίνδνο απηή ηεξκαηίδεηαη ην 

2008 φπνπ φπσο παξαηεξνχκε είλαη θαη ην έηνο κε ηελ κεγαιχηεξε ηηκή ΑΔΠ αιιά θαη ηηο 

πςειφηεξεο εηζπξάμεηο ηεο ειιελφθηεηεο λαπηηιίαο.  

Μεηά έηνο έλαξμεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ην 2008, δηαπηζηψλεηαη ζπλερήο πηψζε ησλ 

ηηκψλ ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο απφ ην 2009 θαη κέρξη θαη ην 2016. Έηζη, ηελ 

πεξίνδν 2006-2008 αθνινχζεζε κηα πεξίνδνο παξαηεηακέλεο χθεζεο απφ ην 2009 έσο ην 2016, 

φπνπ ε ειιεληθή νηθνλνκία έραζε ηνπο ζεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηεο πεξηφδνπ πνπ 

παξήιζε.  

Παξάιιειε πνξεία κε εθείλε ηνπ ΑΔΠ θαίλεηαη φηη αθνινπζήζεθαλ θαη απφ ηηο 

εηζπξάμεηο ηεο Ναπηηιίαο απφ ην 2009 θαη έπεηηα. Καηά ηα έηε 2010 θαη 2011, νη εηζπξάμεηο ηεο 

Ναπηηιίαο θάλνπλ πξνζπάζεηα λα ζηαζεξνπνηεζνχλ, αλ θαη κεηψλνληαη ζηαδηαθά ηα ηειεπηαία 

έηε. Χζηφζν, ε κείσζή ηνπο απηή δελ έρεη ζρέζε κε ηνλ ξπζκφ κε ηνλ νπνίν κεηψλεηαη ην 
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  http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/externalsector/balance/services.aspx    , 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Ηζνδχγην Τπεξεζηψλ. 
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http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tec0000

1&language=en , «Gross Domestic Product at Market Prices», Eurostat, European Commission. 
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Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ, θαζψο αλαινγηθά ζπλερίδνπλ λα απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ 

ηκήκα ησλ εηζπξάμεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ινηπέο ππεξεζίεο.  

Πίλαθαο 7: ΑΔΠ ζε αγνξαίεο ηηκέο θαη Πνζνζηηαία πλεηζθνξά ηεο Ναπηηιίαο ζην ΑΔΠ/Πνζά 

ζε Δθαηνκκχξηα Δπξψ (Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, Πεηξαηάο, 8 Μαξηίνπ 2017 θαη 

Eurostat/Gross Domestic Product at Market Prices) 

 

 

Αθαζάξηζην Δγρώξην 

Πξντόλ ζε αγνξαίεο 

ηηκέο 

 (Κσδηθόο ESA 2010 

B.1 g) 

Δηζπξάμεηο 

Θαιάζζησλ 

Μεηαθνξώλ 

Πνζνζηηαία 

ζπκβνιή ησλ 

Θαιάζζησλ 

Μεηαθνξώλ ζην 

ΑΔΠ 

Έηνο 

2006 217.861 13.280,20 6,10% 

2007 232.694 15.678,50 6,73% 

2008 241.990 17.623,60 6,74% 

2009 237.534 12.261,60 5,16% 

2010 226.031 14.013,10 6,20% 

2011 207.028* 12.710,90 6,14% 

2012 191.204* 11.760,90 6,15% 

2013 180.654* 10.672,10 5,91% 

2014 177.941* 11.448,70 6,43% 

2015 175.697* 8.136,80 4,63% 

2016 175.888* 5.796,20 3,30% 

*Εκηίμηζη ζύμθωνα με ηην Ελληνική Σηαηιζηική Απσή 

3.3.4. Δπίδξαζε ζηελ Αλάπηπμε Άιισλ Κιάδσλ ηεο Οηθνλνκίαο 

 Ζ ηδέα φηη ε λαπηηιία απνηειεί ηνλ θαηαιπηηθφ παξάγνληα γηα ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε κίαο ρψξαο δελ είλαη θαηλνχξγηα. Δίρε ήδε εθθξαζηεί ην 1776 απφ ηνλ παηέξα ησλ 

ζχγρξνλσλ νηθνλνκηθψλ, ηνλ Adam Smith, ν νπνίνο ζην έξγν ηνπ «The Wealth of Nations» 

ππνζηήξηδε φηη ε λαπηηιία απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην βαζηθνχο ζεκέιηνπο ιίζνπο γηα ηελ 
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εμαζθάιηζε ηεο επεκεξίαο κίαο νηθνλνκίαο 
140

. πγθεθξηκέλα, κία ρψξα πνπ δελ επηθνηλσλεί κε 

ηνλ έμσ θφζκν θαη δελ έρεη αλαπηχμεη ην ζαιάζζην εκπφξην, δελ ζα κπνξέζεη λα αγγίμεη πνηέ ηα 

επίπεδα νηθνλνκηθήο απνδνηηθφηεηαο 
141

.  

Δθηφο απφ ηε ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο λαπηηιίαο ζηα βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο 

ρψξαο καο, ε ζπκβνιή ηεο ειιελφθηεηεο λαπηηιίαο ζηελ αλάπηπμε άιισλ θιάδσλ ηεο 

νηθνλνκίαο είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο. Μέρξη πξφζθαηα, ε αλππαξμία νξγαληθνχ δεζκνχ κεηαμχ 

ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο λαπηηιηαθήο πνιηηηθήο δελ επλννχζε ηελ ηζνκεξή αμηνπνίεζε 

θαη εθκεηάιιεπζε ησλ επηκέξνπο λαπηηιηαθψλ θαη παξαλαπηηιηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ 
142

. 

πλεπψο, ε αληαγσληζηηθή ζέζε ηεο ειιελφθηεηεο λαπηηιίαο ζε παγθφζκην επίπεδν δελ 

ζπλεπαγφηαλ θαη ηελ αληίζηνηρε αλάπηπμε επηπιένλ θιάδσλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

Ζ θαηάζηαζε απηή άξρηζε λα κεηαβάιιεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 

θαζψο δφζεθαλ ζεκαληηθά θίλεηξα γηα ηελ πξνζέιθπζε θαη ηελ εγθαηάζηαζεο λαπηηιηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα, ζηελ αλάπηπμε ησλ επηζθεπψλ θαη λαππήγεζεο πινίσλ αιιά θαη 

ζηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηξαπεδηθψλ, λαπινκεζηηηθψλ, 

εθνδηαζκνχ πινίσλ θαη αζθαιηζηηθψλ. Ζ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ λαπηηιηαθψλ κεηαθνξψλ 

είρε σο αληίθηππν ηε δηεχξπλζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ζε ηνκείο ππεξεζηψλ 
143

.  

Ξεθηλψληαο απφ ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, παξαηεξείηαη φηη, παξά ηε δπλακηθή εμέιημε πνπ 

παξνπζηάδεη ν ηνκέαο απηφο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ, εμαθνινπζεί λα πζηεξεί 

έλαληη ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ, αλ θαη απηέο δείρλνπλ κία δηζηαθηηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο 

λαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 
144

. Ζ ειιεληθή νηθνλνκία θαη ηα ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα δελ 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο γηα ρξεκαηνδφηεζε ησλ επελδχζεσλ 

ζηηο νπνίεο ζηνρεχνπλ νη ειιεληθέο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο. Απηφ πξνθχπηεη θαζψο νη ηξέρνπζεο 

αλάγθεο ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο γηα ρξεκαηνδφηεζε ππεξβαίλνπλ θαηά πνιχ ηα κέζα πνπ 

δηαηίζεληαη γηα ηε ζπλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 
145

. πλεπψο, νη 

ειιεληθέο ηξάπεδεο πεξηνξίδνληαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε βξαρείαο δηάξθεηαο θαη ζηελ 

                                                           
140

  Smith A., «The Wealth of Nations- An Inquiry Into the Nature and the Causes of the 

Wealth of Nations», 1776, Chapter 3, p. 38. 
141

  Stopford M. «Maritime Economics», 2
nd

 Edition, New York, Routledge, 1997, p. 17. 
142

  Βιάρνο Γ., «Γηεζλήο Ναπηηιηαθή Οηθνλνκηθή», Δθδφζεηο Αζ. ηακνχιεο, Αζήλα, Γ’ 

Έθδνζε, 2015, ζει. 972. 
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Έθδνζε, 2015, ζει. 973. 
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NewMoney, 12/10/2016. 
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ρξεκαηνδφηεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο πινίσλ ζε ειιεληθέο επηζθεπαζηηθέο 

εηαηξείεο 
146

.   

Ζ ειιεληθή λαππεγηθή βηνκεραλία, παξά ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη εμαηηίαο 

κίαο ζεηξάο παξαγφλησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην πςειφ επίπεδν αληαγσληζκνχ θαη ην πςειφ 

θφζηνο παξαγσγήο, έρεη κεγάιεο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο, θαζψο δηαζέηεη πςειφ επίπεδν 

ηερλνγλσζίαο, εμεηδίθεπζεο θαη εκπεηξίαο 
147

. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, ε Διιάδα ζα πξέπεη 

λα εθκεηαιιεπηεί ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηδηαίηεξα επλντθή γεσγξαθηθή ηεο ζέζε ηα θάησζη 
148

: 

 Ζ επηζθεπαζηηθή βηνκεραλία είλαη βηνκεραλία εληάζεσο εξγαζίαο πνπ απαηηεί 

εμεηδηθεπκέλν θαη πςειήο ζηάζκεο πξνζσπηθφ. Βεβαίσο απαηηεί θαη εηζξνέο εηδψλ 

εμνπιηζκνχ, πιηθψλ θαη ηερλνινγίαο εηζαγφκελσλ απφ ην εμσηεξηθφ, αιιά ε 

πξνζηηζέκελε αμία ζε θάζε πεξίπησζε είλαη κεγάιε.  

 Οη αλάγθεο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ζπγθξηηηθά πεξηνξηζκέλεο κε ηελ έλλνηα φηη είλαη 

ζρεηηθά βξαρππξφζεζκεο. Δπηπξφζζεηα, αλ θαη αλαθέξνληαη ζε εγρψξην λφκηζκα, 

εληνχηνηο ε εμππεξέηεζε ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ 

ρξεκαηνδνηνχκελσλ γίλεηαη αλαγθαζηηθά ζε ζπλάιιαγκα. 

 Σφζν ε αλάπηπμε φζν θαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ ήδε ππαξρνπζψλ 

εγθαηαζηάζεσλ απαηηεί θαη πξνυπνζέηεη επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο επάξθεηαο ησλ 

επθνιηψλ δεμακεληζκνχ. 

 Σέινο, ζα πξέπεη λα εληζρπζεί ε εκπηζηνζχλε ησλ ππνςήθησλ πειαηψλ πξνο ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο ειιεληθήο λαππεγηθήο βηνκεραλίαο λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο πςειήο 

πνηφηεηαο κε επζχηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα αλάινγε κε απηή ησλ θχξησλ 

αληαγσληζηψλ ηεο. 

3.5.πκπεξάζκαηα 

Ζ λαπηηιηαθή δξαζηεξηφηεηα δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία θαη απνηειεί θηλεηήξην δχλακε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάθακςεο 

ηεο ρψξαο. Ζ λαπηηιία θαίλεηαη λα είλαη έλαο θιάδνο ηεο νηθνλνκίαο πνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη 

ζηελ αλάπηπμε ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο ηεο Διιάδαο θαη λα εληζρχζεη ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε. Μαδί κε ηνλ ηνπξηζκφ, ε λαπηηιία κπνξεί λα θαηνξζψζεη λα δψζεη ψζεζε ζηελ 
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  Βιάρνο Γ., «Γηεζλήο Ναπηηιηαθή Οηθνλνκηθή», Δθδφζεηο Αζ. ηακνχιεο, Αζήλα, Γ’ 

Έθδνζε, 2015, ζει. 973. 
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ειιεληθή νηθνλνκία θαη λα δηακνξθψζεη ηηο θαηάιιειεο πξννπηηθέο γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε. 

Γηα απηφ ην ιφγν ζηξαηεγηθή πξνηεξαηφηεηα απνηειεί ε ελίζρπζε ηεο πνληνπφξνπ λαπηηιίαο 

θαη ε ζηήξημε ηεο λαπηηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηε δηαζθάιηζε πςεινχ επηπέδνπ ζηηο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο 
149

.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: Ζ Δπίδξαζε ηεο Ναπηηιίαο ζην Πεξηβάιινλ 

4.1. Δηζαγσγή 

Με πνζνζηφ άλσ ηνπ 80% ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ θαη κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ 

θάζε είδνπο λα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, ε εκπνξηθή λαπηηιία 

ζπλερίδεη λα απνηειεί ηε ξαρνθνθαιηά ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο παγθνζκηνπνίεζεο 
150

. 

Ηζνδχλακα, απνηειεί ηνλ θιάδν ν νπνίνο ζπλεηζθέξεη δπλακηθά θαη ζε άιινπο θιάδνπο ηεο 

νηθνλνκίαο, ζε παξεκθεξείο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε θαηαζθεπή ζαιάζζηνπ 

εμνπιηζκνχ, ζε βνεζεηηθέο ζαιάζζηεο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε αζθάιηζε θαη ε 

παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ζε βηνκεραλίεο βαζηζκέλεο ζηελ λαπηηιία, φπσο ε 

θαηαζθεπή θαη ε δηάιπζε ζθαθψλ 
151

. 

Ηδηαίηεξν ζηνηρείν ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ είλαη θαη ην γεγνλφο φηη απνηεινχλ έλαλ 

απφ ηνπο πην αζθαιείο ηξφπνπο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή θαη κε 

ζθνπφ ηε δηαηήξεζε θαη ηελ ελίζρπζε απηνχ ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ, έρεη ζεζπηζηεί έλα ζχλνιν 

θαλνληζκψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ πινίσλ 
152

, πξνθεηκέλνπ 

λα απνθεπρζνχλ ζαιάζζηα αηπρήκαηα θαη λα εμαζθαιηζζεί ε αζθάιεηα ζηηο κεηαθνξέο ησλ 

αγαζψλ θαη ησλ πξντφλησλ απφ θαη πξνο φια ηα ζεκεία ηνπ θφζκνπ.  

Παξφιν πνπ νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ην δηεζλέο εκπφξην 

θαη ηε δηεζλή νηθνλνκία, ειινρεχνπλ θηλδχλνπο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ζηε 

ξχπαλζε ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ, ζηε κφιπλζε ησλ σθεαλψλ, θαη ζηελ επηβάξπλζε ηεο 

δεκφζηαο πγείαο. Δίλαη γεγνλφο φηη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απνηειεί πξνηεξαηφηεηα. 

Γηα απηφ ην ιφγν, νη πεξηβαιινληηθέο ζηξαηεγηθέο ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηελ έθηαζε 

θαη ζηελ πεξηπινθφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο, νη νπνίεο ζα είλαη νηθείεο πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν 

θαη ζα ππνζηεξίδνληαη ζεξκά απφ ηα θξάηε, εθαξκφδνληάο ηηο πηζηά 
153

. 

ηε ζπλέρεηα ζα παξαζέζνπκε ηα είδε ξχπαλζεο κε ηα νπνία επηβαξχλεηαη ην 

πεξηβάιινλ εμαηηίαο ηεο λαπηηιηαθήο δξαζηεξηφηεηαο θαζψο θαη ηα κέηξα ηα νπνία έρνπλ 

ιεθζεί πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πξφιεςεο θαη ηελ αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ 

πνπ πξνθαινχληαη.  

                                                           
150  United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), « Review of 

Maritime Transport», 2015, p. 22 
151  United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), « Review of 

Maritime Transport», 2015, p. 22 
152

  United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), « Review of 

Maritime Transport», 2016, Executive Summary, p. xi 
153  Boelens R.G.V., «From Policies to Science Strategies for Marine Environmental 

Protection», Marine Pollution Bulletin, Volume 25. 1-4., 1992, pp. 14-17, p.14.  
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4.2. Θαιάζζηα Ρύπαλζε από ηε Ναπηηιία  

Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο ραξαθηεξίδεηαη σο 

ηδηαηηέξσο παξάδνμε, θαζψο απφ ηε κία πιεπξά ε εκπνξηθή λαπηηιία πξνζθέξεη ζεκαληηθά 

νηθνλνκηθά νθέιε, αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή επεξεάδεη ζεκαληηθά ηα πεξηβαιινληηθά 

νηθνζπζηήκαηα.  

Με ην φξν ζαιάζζηα ξχπαλζε λνείηαη «ε άκεζε ή έκκεζε εηζαγσγή απφ ηνλ άλζξσπν 

νπζηψλ ή ελέξγεηαο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθβνιψλ ησλ 

πνηακψλ, κε απνηέιεζκα βιάβε ζηνπο δψληεο πφξνπο, θηλδχλνπο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία, 

εκπφδηα ζηηο ζαιάζζηεο δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αιηείαο, ρεηξνηέξεπζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ ζαιάζζηνπ λεξνχ θαη κείσζε ησλ δπλαηνηήησλ ρξήζεο γηα ςπραγσγηθνχο 

ζθνπνχο»
 154

.  

 Σν θαηλφκελν ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 

κεηαθνξηθήο δηαδηθαζίαο ησλ αγαζψλ. Υξνλνινγείηαη εδψ θα πάξα πνιινχο αηψλεο, θαζψο ε 

κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ δηακέζνπ ηεο ζάιαζζαο αθνξά απφ πνιχ παιηά πνζνζηφ κεγαιχηεξν 

ην 90% ηεο ζπλνιηθήο παγθφζκηαο κεηαθνξάο αγαζψλ. Σν γεγνλφο φηη εκθαλίδεηαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν απμαλφκελε ε δήηεζε γηα ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, νη εθπνκπέο πνπ πξνέξρνληαη 

απφ απηέο αληηπξνζσπεχνπλ ην πην ζεκαληηθφ θνκκάηη πνπ αθνξά ζηε κφιπλζε πνπ 

πξνθαινχλ θαη ζηελ επίδξαζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ, φζν θαλέλα άιιν είδνο κεηαθνξάο 

αγαζψλ 
155

. Οη θπξηφηεξεο πεγέο ξχπαλζεο ηνπ ζαιάζζηνπ νηθνζπζηήκαηνο απφ ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο αλαιχνληαη παξαθάησ. 

4.2.1. Ρύπαλζε από απνξξίςεηο νπζηώλ από ην πινίν 

Οη νπζίεο νη νπνίεο απνξξίπηνληαη εθνχζηα ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ πξνέξρνληαη απφ 

δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εκπνξηθνχ ζθάθνπο. Ζ ξχπαλζε απηνχ ηνπ είδνπο 

ζπγθαηαιέγεηαη ζην ζηελ έλλνηα ηεο ιεηηνπξγηθήο ξχπαλζεο. Με ηνλ φξν ιεηηνπξγηθή ξχπαλζε 

νξίδνπκε «ηελ νπνηαδήπνηε κε αηπρεκαηηθήο κνξθήο ξχπαλζε πνπ πξνμελεί ζην ζαιάζζην 

πεξηβάιινλ ε ζπλήζεο ιεηηνπξγία ελφο εκπνξηθνχ πινίνπ»
 156

.  

                                                           
154

  Group of Experts on the Aspect of Marine Environmental Protection-GESAMP, Report 

of the Second Session, Paris, 2-6 March 1970.  
155

  Rodrigue Jean-Paul, «The Environmental Impacts of Transportation», The Geography 

of Transport Systems, New York, Routledge, 2017, Chapter 8, topic 3  
156

  Βιάρνο Γ.Π. , «Δκπνξηθή Ναπηηιία θαη Θαιάζζην Πεξηβάιινλ», Δθδφζεηο ηακνχιε 

Α.Δ., Αζήλα, 2007, ζει 219.  
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Ζ πξψηε πεξίπησζε ιεηηνπξγηθήο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο ζάιαζζαο απνηειεί 

ε απφξξηςε πεηξειαηνεηδψλ θαηαινίπσλ πνπ παξάγνληαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ κεραλνζηαζίνπ
157

. 

Σα απφβιεηα ηνπ κεραλνζηαζίνπ φπσο μπζίκαηα ρξσκάησλ κεραλψλ, ιηπαληηθά, ζθνπξηέο, 

ζαιαζζηλφ λεξφ πνπ εηζξέεη απφ ηνλ άμνλα θ.ά. ζπγθεληξψλνληαη ζε ζηαζεξή βάζε ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ρψξν ηνπ πινίν, ηε «ζεληίλα». ηαλ ηα απφβιεηα γεκίζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν 

ρψξν, απνξξίπηνληαη απεπζείαο ζην πεξηβάιινλ, κε απνηέιεζκα ηελ πξφθιεζε κηθξνθειίδσλ 

πεηξειατθήο ξχπαλζεο, θαζψο ε βάζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απνβιήησλ είλαη ην πεηξέιαην.  

Δπηπιένλ ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα ζεκεηψλνληαη κηθξνδηαξξνέο απφ ην πινίν, νη 

νπνίεο κπνξεί λα πξνέξρνληαη είηε απφ ην θνξηίν (cargo spaces) είηε απηφ είλαη μεξφ είηε πγξφ 

αγαζφ. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ηα θαηάινηπα ηνπ θνξηίνπ ζπγθεληξψλνληαη ζηε ζεληίλα 

ηνπ πινίνπ θαη απφ εθεί ην πινίν απαιιάζζεηαη απφ απηά, απνξξίπηνληάο ηα ζηε ζάιαζζα 
158

. 

Άιιν έλα είδνο ιεηηνπξγηθήο ξχπαλζεο απνηεινχλ ηα ιχκαηα νηθηαθήο κνξθήο ζε 

ζηαζεξή βάζε πνπ πξνθαιεί ηα πιήξσκα ελφο πινίνπ ην νπνίν εθηειεί ππεξπφληηα ηαμίδηα 

φπσο γηα παξάδεηγκα απφβιεηα απνρεηεχζεσλ ληπηήξσλ θαη ινπηξψλ. Σν πξφβιεκα ηεο 

δηάζεζήο ηνπο ζηε ζάιαζζα έρεη ήδε αληηκεησπηζηεί, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην 

παξάξηεκα IV ηεο MARPOOL 
159

, ην πεξηερφκελν ηεο νπνίαο ζα αλαιπζεί ζηε ζπλέρεηα.  

Δθηφο απφ ηελ αλσηέξσ θαηεγνξία, ην πιήξσκα ελφο εκπνξηθνχ ζθάθνπο παξάγεη θαη 

κεγάιε πνζφηεηα απνξξηκκάησλ θάζε είδνπο (garbage) 
160

. ηα απνξξίκκαηα απηνχ ηνπ είδνπο 

πεξηιακβάλνληαη ηα ππνιείκκαηα ηξνθψλ, θνπηηά, ραξηηά, πιαζηηθά, ζαθνχιεο, θ.ά. , ηα νπνία 

ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί κία πνζφηεηα ακειεηέα. Μφλν γηα ηελ Αλαηνιηθή 

Μεζφγεην Θάιαζζα, έρεη ππνινγηζηεί φηη ε ππθλφηεηα ησλ απνξξηκκάησλ ησλ εκπνξηθψλ 

πινίσλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζαιάζζην ρψξν ήηαλ θαηά κέζν φξν 15 αληηθείκελα αλά 1000 

ηεηξαγσληθά κέηξα  θαη  θπκαίλνληαλ απφ 0 έσο 251 αληηθείκελα αλά 1000 ηεηξαγσληθά κέηξα 

                                                           
157

  Βιάρνο Γ.Π. , «Δκπνξηθή Ναπηηιία θαη Θαιάζζην Πεξηβάιινλ», Δθδφζεηο ηακνχιε 

Α.Δ., Αζήλα, 2007, ζει 229-230. 
158

  Βιάρνο Γ.Π. , «Δκπνξηθή Ναπηηιία θαη Θαιάζζην Πεξηβάιινλ», Δθδφζεηο ηακνχιε 

Α.Δ., Αζήλα, 2007, ζει 230 
159

  International Maritime Organization (IMO), International Convention for the 

Prevention of Pollution from Ships, (MARPOL), Annex IV. 
160

   International Maritime Organization (IMO), International Convention for the 

Prevention of Pollution from Ships, (MARPOL), Annex V. 
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161
. Μάιηζηα, ηα απνξξίκκαηα απφ πιαζηηθφ θαηείραλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απηνχ ηνπ είδνπο 

ησλ απνξξηκκάησλ 
162

. 

Αθφκα κία θαηεγνξία ιεηηνπξγηθήο ξχπαλζεο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ εκπνξηθή 

λαπηηιία απνηειεί ην θαηλφκελν ηεο απφξξηςεο πιψλ, νη νπνίεο δελ απνηεινχλ ιεηηνπξγηθά 

θαηάινηπα ηνπ πινίνπ αιιά νιφθιεξν ή ηκήκα ηνπ θνξηίνπ, φπσο ι.ρ. βηνκεραληθά απφβιεηα, 

ξαδηελεξγά θαηάινηπα θαη ηνμηθά απφβιεηα
163

. χκθσλα κε ηε δηεζλή χκβαζε ηνπ Λνλδίλνπ 

ηνπ ΗΜΟ (1972), ην θαηλφκελν απηφ νλνκάδεηαη «dumping», θαη νξίδεηαη σο «νπνηαδήπνηε 

εζειεκέλε απφξξηςε ζηε ζάιαζζα απνξξηκκάησλ ή άιισλ πιηθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ πινία, 

αεξνζθάθε, πιαηθφξκεο ή νπνηαδήπνηε άιιε αλζξψπηλε θαηαζθεπή εληφο ηεο ζάιαζζαο, 

θαζψο θαη νπνηαδήπνηε εζειεκέλε απφξξηςε νπνηαζδήπνηε αλζξψπηλεο θαηαζθεπήο εληφο ηεο 

ζάιαζζαο»
 164

.  

Σέινο, ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία έρεη ζεκεησζεί ηδηαίηεξε αχμεζε ζηε ζαιάζζηα 

κεηαθνξά ρεκηθψλ πξντφλησλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ξχπαλζεο εμαηηίαο 

ησλ αηπρεκάησλ ησλ chemical carriers, αιιά θαη απφ ηηο απνξξίςεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο 

ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίαο πνπ απηέο ζπλεπάγνληαη
165

. Ζ κεηαθνξά ησλ επηθίλδπλσλ ρεκηθψλ 

νπζηψλ κέζσ ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ έρεη σο απνηέιεζκα ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην 

νηθνζχζηεκα ησλ σθεαλψλ θαη ζηνπο δψληεο νξγαληζκνχο
166

. Σν ζχλνιν ησλ επηθίλδπλσλ 

ρεκηθψλ νπζηψλ πνπ κεηαθέξνληαη ρχδελ αλαιχνληαη θαη ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο, 

νη νπνίεο εμεηάδνληαη παξαθάησ 
167

. 

4.2.2. Ρύπαλζε από Μεηαθνξά Πεηξειαηνεηδώλ 
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Ζ ξχπαλζε ηεο ζάιαζζαο απφ ηα δηάθνξα είδε πεηξειαίνπ γίλεηαη αηζζεηή απφ ηνλ 

θαζέλα απφ εκάο είηε απεπζείαο, φηαλ δηαπηζηψλνπκε φηη νη αθηέο θνιχκβεζεο δελ είλαη 

θαζαξέο, είηε φηαλ πιεξνθνξνχκαζηε κέζσ ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο γηα δεκηνπξγίαο 

πεηξειαηνθειίδαο ιφγσ λαπαγίνπ ή πξφθιεζεο δεκηάο ζε πεηξειαηνθφξν εκπνξηθφ πινίν 
168

. 

Χζηφζν, ην πεηξέιαην εηζέξρεηαη ζην ζαιάζζην νηθνζχζηεκα πξνεξρφκελν απφ δηαθνξεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο.  

Ζ είζνδνο ηνπ πεηξειαίνπ ή άιισλ παξάγσγσλ πξντφλησλ ηνπ κπνξεί λα γίλεη κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηφζν ηε κεηαθνξά ηνπ φζν θαη ηελ απφξξηςε ζηελ 

ζάιαζζα ησλ ιεγφκελσλ πεηξειαηνεηδψλ απνβιήησλ. Σα πεηξειαηνεηδή απφβιεηα ελφο πινίνπ 

κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε ρξεζηκνπνηνχκελα νξπθηέιαηα, ππνιείκκαηα θαπζίκνπ, θαηάινηπα, 

ζεληηλφλεξα, αθάζαξην έξκα θαη μεπιχκαηα δεμακελψλ 
169

.  

Ζ κεηαθνξά ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ αιιά θαη ησλ πξντφλησλ ηνπ αληηζηνηρεί πεξίπνπ 

ζην έλα ηξίην ηνπ παγθφζκηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ 
170

. Ζ πξνηίκεζε ζηελ κεηαθνξά ηνπ 

πεηξειαίνπ κέζσ ησλ tankers έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ πηζαλνηήησλ γηα πξφθιεζε 

αηπρήκαηνο, κε απνηέιεζκα ηελ είζνδν πεηξειαίνπ ζηνπο σθεαλνχο, θαη θαη’ επέθηαζε ηελ 

πξφθιεζε ξχπαλζεο.  Ζ ζπλεηζθνξά απηήο ηεο πεγήο ξχπαλζεο κεηψλεηαη ζπλερψο κε ηελ 

πάξνδν ησλ ρξφλσλ, ιφγσ ησλ φιν θαη απμαλφκελσλ ηζρπνπζψλ θαλνληζκψλ πνπ αθνξνχλ ζην 

ίδην ην πινίν, φπσο ηα δηπιά ηνηρψκαηα, ηνπο ειέγρνπο, ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πιεξψκαηνο θαη ηα 

πξφηππα αζθαιείαο. 
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Δηθόλα 7: Ζ ξχπαλζε πνπ πξνθάιεζε ε βχζηζε ηνπ δεμακελφπινηνπ ΑΓΗΑ ΕΧΝΖ II κε 

2.570 ηφλνπο θαπζίκσλ (Πεγή: http://www.athensvoice.gr/ellada/sos-ekpempei-i-

salamina-terastia-rypansi-apo) 

Ζ είζνδνο πεηξειαίνπ ζηε ζάιαζζα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ θαη δηαθφξσλ 

άιισλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πινίνπ φπσο ην δεμακεληζκφ θαη ηε δηάιπζε, ησλ νπνίσλ ε 

επίπησζε ζην πεξηβάιινλ ζα εμεηαζηεί παξαθάησ. Δπηπιένλ, εζειεκέλεο ιεηηνπξγηθέο 

απνξξίςεηο πεηξειαίνπ φισλ ησλ ηχπσλ απφ ηα εκπνξηθά πινία, απφ εμέδξεο εμφξπμεο θαη απφ 

αγσγνχο κεηαθνξάο θαζψο θαη εθπνκπέο VOCs (πηεηηθψλ νξγαληθψλ ελψζεσλ) θαη PAHs 

(πνιπθπθιηθψλ αξσκαηηθψλ πδξνγνλαλζξάθσλ) απφ δεμακελφπινηα είλαη αθφκα κεξηθέο απφ 

ηηο ζαιάζζηεο πεγέο απφξξηςεο πεηξειαίνπ ζηε ζάιαζζα 
171

. 

4.2.3. Ρύπαλζε από ηε Τθαινρξώκαηα 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ην πινίν θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δσήο ηνπ είλαη ε βηνινγηθή ξχπαλζε ησλ επηθαλεηψλ πνπ βπζίδνληαη ζηε ζάιαζζα, ε νπνία 

εκθαλίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε νζηξάθσλ, θπθψλ-θπθηάδαο-γιίηζαο θαη ζηξεηδψλα. Ζ βηνινγηθή 

ξχπαλζε είλαη ε αλεπηζχκεηε ζπγθέληξσζε κηθξνζθνπηθψλ θαη καθξνζθνπηθψλ θπηηθψλ θαη 

δσηθψλ νξγαληζκψλ ζε κία επηθάλεηα 
172

. πλεπψο ε βηνξξχπαλζε πξαγκαηνπνηείηαη ζην κέξνο 

ηεο γάζηξαο ηνπ πινίνπ πνπ είλαη βπζηζκέλν θαη βξέρεηαη απφ ην λεξφ, θαζψο θαη ζε άιιεο 
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επηθάλεηεο πνπ έξρνληαη ζε ζπρλή επαθή κε ην λεξφ, φπσο ηα ςπθηηθά κεραλήκαηα θαη νη 

ζσιελψζεηο πνπ κεηαθέξνπλ λεξφ 
173

.  

   Οη νξγαληζκνί πνπ πξνθαινχλ βηνξχπαλζε ππνδηαηξνχληαη ζε κηθξννξγαληζκνχο, ηνπ 

κηθξνξξππαληέο θαη ηνπο κεγαιχηεξνπο πνπ νλνκάδνληαη καθξνξξππαληέο. Ζ ξχπαλζε 

(Fouling) είλαη έλαο ζρεκαηηζκφο ζηνλ νπνίν κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ πάλσ απφ 400 ζαιάζζηνη 

νξγαληζκνί θαη εθδειψλεηαη ζε επηκέξνπο ζηάδηα, ηα νπνία απαξηζκνχληαη ζηα θάησζη ηέζζεξα 

174
: 

α. Σν πξψην ζηάδην (“Conditioning”) πεξηιακβάλεη ηε ζπζζψξεπζε ζηελ επηθάλεηα 

πνπ είλαη εθηεζεηκέλε ζην λεξφ δηαιπκέλεο νξγαληθήο χιεο θαη κνξίσλ κέζα ζε ρξνληθφ 

δηάζηεκα κεξηθψλ δεπηεξνιέπησλ, φπσο πνιπζαθραξηδίσλ θαη πξσηετλψλ, θαζηζηψληαο 

θαηάιιειεο ηηο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ νξγαληζκψλ.  

β. ηε ζπλέρεηα, ζην δεχηεξν ζηάδην (Microfouling), κηθξννξγαληζκνί, φπσο βαθηήξηα 

θαη δηάηνκα, απνηθίδνπλ ηελ επηθάλεηα θαη εθθξίλνπλ θνιιψδε κπθνπνιπζαθραξίδηα, 

δεκηνπξγψληαο έλα θνιιψδεο ζηξψκα, κε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο γηα ηηο επηθάλεηεο πνπ έρνπλ 

πξνζβιεζεί, φπσο ηξαρχηεηα θαη δηάβξσζε. Σν ζηάδην απηφ απαηηεί κφιηο κεξηθέο ψξεο γηα ηελ 

νινθιήξσζή ηνπ.  

γ. Ζ θνιιψδεο πθή ηνπ ζηξψκαηνο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί θαη ε ηξαρχηεηα ησλ 

αθαλφληζησλ κηθξνβηαθψλ απνηθηψλ βνεζνχλ ζην λα παγηδεπηνχλ πεξηζζφηεξα ζσκαηίδηα θαη 

νξγαληζκνί, φπσο ζπφξνη θπθηψλ, ζαιάζζηνη κχθεηεο θαη πξσηφδσα. Ζ κεηάβαζε απφ κία 

κηθξνβηαθή κεκβξάλε (βηνθίικ) ζε κία πην ζχλζεηε θνηλσλία πνπ πεξηιακβάλεη θπηηθνχο 

νξγαληζκνχο, ζεσξείηαη ην ηξίην ζηάδην ηεο ξχπαλζεο απηνχ ηνπ είδνπο θαη έρεη δηάξθεηα κέρξη 

ελφο έηνπο (Macrofouling initial settlement).  

δ.  Σν ηέηαξην θαη ηειηθφ ζηάδην (Macrofouling succession), πεξηιακβάλεη ηελ 

εγθαηάζηαζε θαη ηελ αλάπηπμε κεγαιχηεξσλ ζαιάζζησλ αζπφλδπισλ, φπσο πεηαιίδεο, 

ζηξείδηα, βξπφδσα, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε καθξνθπθψλ. Σν ζηάδην απηφ κπνξεί λα δηαξθέζεη 

ρξφληα.  

Σν πξφβιεκα ηεο ξχπαλζεο απνηειεί ζεκαληηθφ πξφβιεκα ην νπνίν εληνπίδεηαη ήδε 

απφ ηα αξραία ρξφληα, θαζψο ε πξψηε αλαθνξά εληνπίδεηαη ζε έλαλ πάππξν πνπ ρξνλνινγείηαη 

απφ ην 412 π.Υ., ζηνλ νπνίν γίλεηαη ιφγνο γηα νπζίεο φπσο ην αξζεληθφ θαη ην ζείν πνπ 

αλακείρζεθαλ κε θπζηθή ξεηίλε απφ καζηηρφδεληξν Υίνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 
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πξνβιήκαηνο 
175

. Απφ ηελ αξρή ηεο λαπηηιηαθήο δξαζηεξηφηεηαο, νη λαπηηθνί έπξεπε λα 

αληηκεησπίζνπλ ην πξφβιεκα ηεο βηνξχπαλζεο 
176

. Ζ ζπλερήο πξνζπάζεηα γηα ηελ εχξεζε 

ιχζεο νδήγεζε ζηελ ρξήζε δηαθφξσλ νπζηψλ, κε απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επξεία 

ρξήζε αληηξξππαληηθψλ ρξσκάησλ κε βάζε νξγαλνκεηαιιηθέο ελψζεηο ηνπ θαζζίηεξνπ θαη 

θπξίσο ηνπ ηξηβνπηηινθαζζίηεξνπ (Tributyltin-TBT) θαη ηνπ ηξηθαηλπινθαζζίηεξνπ 

(Triphenyltin-TPT)
 177

. 

Αληίζεηα κε ηηο αξλεηηθέο πξνβιέςεηο πνπ είραλ γίλεη ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο απηνχ ηνπ 

είδνπο αληηξξππαληηθψλ ρξσκάησλ, εκθάληζαλ ηδηαίηεξα ζηαζεξή εθαξκνγή θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Οη ζεκαληηθφηεξεο θαηεγνξίεο 

απηψλ ησλ πξνζηαηεπηηθψλ ρξσκάησλ είλαη νη εμήο 
178

: 

 Σα πκβαηηθά Τθαινρξψκαηα (Free Association Paints) 

 Σα πκπνιπκεξή Απηνζηηιπλνχκελα-Απηνιεηφκελα ΣΒΣ Τθαινρξψκαηα (Copolymer 

Self-Polishing SPC) 

 Σα Τθαινρξψκαηα κε πνιπκεξή ειεγρφκελεο απειεπζέξσζεο (Controlled Depletion 

Polymer CDP Antifoulings) 

 Σα Τθαινρξψκαηα ειεχζεξα θαζζίηεξνπ (Tin-Free Antifoulings) 

Σν ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα φκσο είλαη φηη ν ΣΒΣ είλαη ηδηαίηεξα βιαβεξφο γηα ηνπο 

ζαιάζζηνπο νξγαληζκνχο ζε ρακειέο κάιηζηα ζπγθεληξψζεηο ηεο ηάμεο ησλ 1-100 ng/L, νη 

νπνίεο εκθαλίδνληαη ιφγσ ηεο επξείαο ρξήζεο ηνπ σο αληηξξππαληηθφ ζπζηαηηθφ 
179

. Παξά ηηο 

απαγνξεπηηθέο δηαηάμεηο γηα ηε κείσζε ησλ ζπγθεληξψζεσλ ηνπ ΣΒΣ, αλαθέξεηαη απμεκέλε 

παξνπζία ζε παξάθηηεο πεξηνρέο αιιά θαη ζε λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο κνλάδεο 
180

. 
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Σα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ ηε ρξήζε ηνπο, ηδηαίηεξα ζε 

κηθξέο καξίλεο θαη ζε θιεηζηνχο θφιπνπο κε κηθξή θπθινθνξία θαη αλαλέσζε λεξνχ πνπ 

βξίζθνληαη δίπια ζε πινπηνπαξαγσγηθέο πεξηνρέο, φπσο πδαηνθαιιηέξγεηεο, νδήγεζαλ ζηε 

ζέζπηζε θαλνληζκψλ κε ζηφρν ηνλ έιεγρν ζηε ρξήζε νξγαλνθαζζηηεξηθψλ ελψζεσλ ζηε 

λαπηηιία.  Καζνξηζηηθή πξνο ηελ απαγφξεπζε ηεο ρξήζεο αληηξξππαληηθψλ ρξσκάησλ κε βάζε 

ην ΣΒΣ ήηαλ ε ζπλδξνκή ηνπ ΗΜΟ
181

.  

4.2.4. Ρύπαλζε από ηε Γηαρείξηζε Θαιάζζηνπ Έξκαηνο 

Σα θάζε είδνπο πεηξειαηνθφξα πινία είλαη ππνρξεσκέλα λα εθηεινχλ έλα απφ ηα δχν 

ηαμίδηα ρσξίο θνξηίν, εθφζνλ θαηεπζχλνληαη απφ κία θαηαλαισηηθή πεξηνρή πεηξειαηνεηδψλ, 

φπσο ε Ηαπσλία, ζε κία εμαγσγηθή πεξηνρή φπσο ε Μέζε Αλαηνιή, γηα ηελ παξαιαβή θνξηίνπ. 

ην άθνξην απηφ ηαμίδη, ηα ζθάθε ζα πξέπεη λα γεκίζνπλ ηηο δεμακελέο ηνπο κε ζαιαζζηλφ 

έξκα γηα λα είλαη πξαθηηθά δπλαηή ε πιεχζε
182

. Χο έξκα (ή ζαιάζζεξκα) νξίδεηαη «θάζε 

ζηεξεφ ε πγξφ πνπ ηνπνζεηείηαη ζε έλα πινίν γηα ηελ αχμεζε ηνπ βπζίζκαηφο ηνπ ζηε ζάιαζζα, 

ηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζηε ζάιαζζα, ηε ξχζκηζε ηεο πιεπζηφηεηαο ή ηε δηαηήξεζε 

ησλ θνξηίσλ θαηαπφλεζεο κέζα ζε απνδεθηά φξηα» ηνλ νξηζκφ απηφ πεξηιακβάλεηαη θαη ην 

ίδεκα πνπ ζπζζσξεχεηαη ζηηο δεμακελέο έξκαηνο. Σν ίδεκα καδί κε ην λεξφ, πξνέξρνληαη απφ 

ην ιηκάλη αθεηεξίαο θαη απνξξίπηνληαη ζην ιηκάλη πξννξηκνχ ηνπ πινίνπ 
183

.  

Μέζσ ησλ δηεξγαζηψλ εξκαηηζκνχ/αθεξκαηηζκνχ ησλ πινίσλ, κεηαθέξεηαη έλαο 

ζεκαληηθφο αξηζκφο απφ καιάθηα, νζηξαθφδεξκα, ζθνπιήθηα θαη θχθηα, ηα νπνία απνηεινχλ 

απεηιή γηα ηνπο γεγελείο ζαιάζζηνπο νξγαληζκνχο. Ζ εηζαγσγή απηψλ ησλ επηδήκησλ 

νξγαληζκψλ, παζνγφλσλ θαη κε, ζηα ζαιάζζην νηθνζχζηεκα νλνκάδεηαη  βηνεηζβνιή 
184

. 

Μάιηζηα, ε βηνεηζβνιή πνπ πξνέξρεηαη απφ ην έξκα ησλ πινίσλ ζεσξείηαη φηη απνηειεί ηε 

ζεκαληηθφηεξε κνξθή ζαιάζζηαο ξχπαλζεο πνπ πξνθαιεί ε λαπηηιία 
185

. Ζ γεληθφηεξε 
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δηαπίζησζε είλαη φηη ε ζπρλφηεηα ησλ βηνεηζβνιψλ απμάλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν κε ηελ 

πάξνδν ησλ ρξφλσλ 
186

.  

Οη ζαιάζζηνη νξγαληζκνί πνπ κεηαθέξνληαη δηακέζνπ ηνπ έξκαηνο θαη θαηαθέξλνπλ λα 

επηβηψζνπλ ηφζν ζηηο δεμακελέο έξκαηνο φζν θαη ζηηο λέεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ζηηο 

νπνίεο απνξξίπηνληαη ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία πξνβιεκάησλ ζηα ζαιάζζηα 

νηθνζπζηήκαηα, ζηα νπνία εηζβάιινπλ κε ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο. Οη πην ζεκαληηθέο 

επηπηψζεηο δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο 
187

: 

 Οηθνινγηθέο, φηαλ ην θπζηθφ νηθνζχζηεκα θαη ε βηνπνηθηιφηεηα δηαηαξάζζνληαη απφ 

ηνπο ζαιάζζηνπο εηζβνιείο.  

 Οηθνλνκηθέο, θαζψο νη νξγαληζκνί απηνί δηαηαξάζζνπλ ηηο θάζε είδνπο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζηηο παξάθηηεο βηνκεραλίεο, φπσο ε αιηεία θαη ε αλαςπρή.  

 Δπηπηψζεηο ζηε Γεκφζηα Τγεία, θαζψο νη ηνμηθνί απηνί νξγαληζκνί κπνξεί λα εηζάγνπλ 

παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο, πξνθαιψληαο αζζέλεηεο θαη απμάλνληαο ηελ αλζξψπηλε 

λνζεξφηεηα θαη ζλεζηκφηεηα.  

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε παξνπζία απηψλ ησλ εηζβνιέσλ ζηε ιεθάλε ηεο 

Μεζνγείνπ, θαζψο ε λαπηηιηαθή δξαζηεξηφηεηα είλαη απμεκέλε θαη ζπλερίδεη δηαξθψο λα 

απμάλεηαη. Σν γεγνλφο απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο αχμεζεο απηψλ 

ησλ νξγαληζκψλ, αιιά θαη ε δηακφξθσζε θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ γηα ηελ εκθάληζε λέσλ 

ηχπσλ εηζβνιέσλ 
188

.  

4.2.5. Ρύπαλζε από Ναπηηθά Αηπρήκαηα  

Σα εκπνξηθά πινία θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δξνκνινγίσλ ηνπο θηλδπλεχνπλ απφ κία 

ζεηξά αηπρεκάησλ. χκθσλα κε ην ςήθηζκα Α’ 849 ηνπ ΗΜΟ πεξί πηνζέηεζεο ηνπ Κψδηθα γηα 

ηε Γηεξεχλεζε Ναπηηθψλ αηπρεκάησλ νξίδεη ην λαπηηθφ αηχρεκα (marine casualty) σο θάζε 

ζπκβάλ ην νπνίν έρεη σο απνηέιεζκα 
189

: 

 α. Σν ζάλαην ή ην ζνβαξφ ηξαπκαηηζκφ αηφκνπ πνπ πξνθιήζεθε απφ ή ζε ζρέζε κε ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ πινίνπ 
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 β. Σελ απψιεηα πξνζψπνπ απφ ην πινίν πνπ πξνθιήζεθε απφ ή ζε ζρέζε κε ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ πινίνπ 

 γ. Σελ απψιεηα, ηεθκαξηή απψιεηα ή εγθαηάιεηςε ηνπ πινίνπ 

 δ. Τιηθή δεκία ζην πινίν 

 ε. Πξνζάξαμε ή αληθαλφηεηα πινίνπ ή ηελ εκπινθή ηνπ ζε ζχγθξνπζε 

 ζη. Τιηθή δεκηά πνπ πξνήιζε απφ ή ζε ζρέζε κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πινίνπ 

 δ. Εεκηά ζην πεξηβάιινλ πνπ ζπλέβε απφ ηε βιάβε πινίνπ ή πινίσλ θαη πνπ 

πξνθιήζεθε απφ ή ζε ζρέζε κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πινίνπ ή πινίσλ. 

 Αλαιχνληαο ηηο πεξηπηψζεηο απσιεηψλ πινίσλ ή/θαη θνξηίσλ, κπνξνχκε λα 

θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηηο αηηίεο πξφθιεζεο αηπρήκαηνο ζηηο θάησζη θαηεγνξίεο 
190

: 

 α. Βχζηζε πινίνπ (foundering or sinking). Απηή ε θαηεγνξία αηπρήκαηνο κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζε δχζθνιεο θαηξηθέο ζπλζήθεο ζηνπο σθεαλνχο ή ιφγσ κεηαηφπηζεο ηνπ θνξηίνπ κε 

απνηέιεζκα ην ζθάθνο λα θνπεί ζε δχν θνκκάηηα 

 β. Πξνζάξαμε πινίνπ ή φηαλ ην πινίν εμνθείιεη (grounding or stranding). Ηδηαίηεξα 

ζπρλά είλαη ηα αηπρήκαηα απηά ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο κε απμεκέλε θπθινθνξία εμαηηίαο 

κεραληθήο βιάβεο, θαθνθαηξίαο ή ιαλζαζκέλεο πινήγεζεο. 

 γ. χγθξνπζε ή επαθή ηνπ πινίνπ (collision or contact). Ζ ζχγθξνπζε ηνπ πινίνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην πινίν ζπγθξνχεηαη κε άιιν ή κε άιια πινία ζε 

ιηκέλεο ή ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο, θαζψο θαη ζηηο ζαιάζζηεο πεξηνρέο κε απμεκέλε θπθινθνξία. 

ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ε επαθή ηνπ πινίνπ κπνξεί λα ζπκβεί κε κία κφληκε εγθαηάζηαζε, 

φπσο γηα παξάδεηγκα κε πιαηθφξκεο εμφξπμεο πεηξειαίνπ. 

 δ. Ππξθαγηά ή/θαη έθξεμε (fire or explosion). ηαλ νη επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο είλαη 

ηδηαίηεξα δχζθνιεο, ιφγσ θαθνθαηξίαο ή κεηαθνξάο επηθίλδπλνπ θνξηίνπ, ην ζθάθνο δελ 

κπνξεί λα δερζεί άκεζα βνήζεηα κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα πςειφ πνζνζηφ 

αλζξψπηλσλ απσιεηψλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία αηπρεκάησλ. 

 ε. Απψιεηεο ιφγσ πνιεκηθψλ ερζξνπξαμηψλ (war loss). ηελ πεξίπησζε απηή 

πεξηιακβάλνληαη ηα ζθάθε πνπ έρνπλ επηηαρζεί απφ ηελ θπβέξλεζε ελφο θξάηνπο γηα ηελ 

κεηαθνξά θαπζίκσλ θαηά ηε δηάξθεηα πνιεκηθήο ζχξξαμεο. 
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  Αιεμφπνπινο Α.Β., «Σα αηπρήκαηα δεμακελφπινησλ σο ζχγρξνλνο παξάγνληαο 

δηακφξθσζεο ηεο αγνξάο λαχισλ», Δηζήγεζε ζην 1
ν
 Παλειιήλην πλέδξην Αζθάιεηαο 

Θαιαζζίσλ Μεηαθνξψλ, 1998, Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο. 
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 ζη. Εεκηέο ζηε δνκή ηνπ πινίνπ (structure failure). ε απηή ηελ ηειεπηαία θαηεγνξία 

λαπηηθψλ αηπρεκάησλ, εληνπίδνληαη πξνβιήκαηα ζην εμσηεξηθφ πεξίβιεκα ή ζηα ηνηρψκαηα 

ησλ δεμακελψλ ιφγσ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ ή κεηαηφπηζεο ηνπ θνξηίνπ ή θαθή ζπληήξεζεο, κε 

απνηέιεζκα ηε κε αληνρή ησλ πιηθψλ θαη ηελ παξνπζίαζε κεραληθήο βιάβεο 
191

. 

 πσο καο ππνδεηθλχεη θαη ην παξαθάησ Γηάγξακκα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζην νπνίν 

απνδίδεηαη ε πξφθιεζε λαπηηθνχ αηπρήκαηνο εκπνξηθψλ πινίσλ πνπ κεηαθέξνπλ θάζε είδνπο 

θνξηίν θαηέρεη ε πηζαλφηεηα πξφθιεζεο αηπρήκαηνο ιφγσ αλζξψπηλνπ ιάζνπο. Γηα ηελ 

πεξίνδν 2011-2015, ζε ζχλνιν 426 πεξηζηαηηθψλ πνπ ζπλέβεζαλ ζε εκπνξηθά πινία 

κεηαθνξάο θνξηίσλ, ε ζπρλφηεξε αηηία ήηαλ ην αλζξψπηλν ιάζνο κε πνζνζηφ 62%, ελψ 

αθνινπζνχζε ε απνηπρία ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ε επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο. (Γηάγξακκα 6).  
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Γηάγξακκα 6: Αηηίεο αηπρεκάησλ Φνξηεγψλ πινίσλ γηα ηα έηε 2011-2015 (Πεγή: European 

Maritime Safety Energy, «Annual Overview of Marine Casualties and Incidents 2016», EMSA 

2016, p. 46) 

πσο κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε θαη απφ ην Γηάγξακκα 7, δηαθξίλνληαο ηα 

αηπρήκαηα κε θξηηήξην ην είδνο ηνπ πινίνπ, κπνξνχκε εχθνια λα δηαπηζηψζνπκε φηη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αηπρεκάησλ ζηε ζάιαζζα πξνέξρεηαη απφ θνξηεγά πινία. Με 

πνζνζηφ ηδηαίηεξα κεγάιν, ην νπνίν αλέξρεηαη ζε 45% ησλ αηπρεκάησλ πνπ ζπλέβεζαλ θαηά 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην 2011 έσο ην 2015, ηα αηπρήκαηα εκπνξηθψλ πινίσλ θαηέρνπλ ηελ 

πξψηε ζέζε, αθήλνληαο ζηε δεχηεξε ζέζε ηα αηπρήκαηα επηβαηηθψλ πινίσλ.  
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  Βιάρνο Γ.Π., «Δκπνξηθή Ναπηηιία θαη Θαιάζζην Πεξηβάιινλ», Δθδφζεηο ηακνχιε 

Α.Δ., Αζήλα, 2007, ζει 175 
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Γηάγξακκα 7: Καηαλνκή πινίσλ αλά θαηεγνξία πνπ ελεπιάθεζαλ ζε λαπηηθά αηπρήκαηα γηα 

ηα έηε 2011-2015 (Πεγή: European Maritime Safety Energy, «Annual Overview of Marine 

Casualties and Incidents 2016», EMSA 2016, p.17) 

Με κία πεξαηηέξσ αλάιπζε αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θνξηίνπ ησλ πινίσλ κπνξνχκε λα 

δηαπηζηψζνπκε φηη ηα πινία γεληθνχ θνξηίνπ (general cargo) ήηαλ ν θπξηφηεξνο ηχπνο πινίνπ, 

γηα ηα νπνία έρεη ζεκεησζεί ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο αηπρεκάησλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2011-

2015. Με ηδηαίηεξα απμεκέλα πνζνζηά, ηα δεμακελφπινηα εκθαλίδνληαη ζηελ θαηάηαμε κε 

πνζνζηφ 15%, ελψ αθνινπζνχλ ηα bulk carriers κε πνζνζηφ πνπ αγγίδεη ην 13% 
192

. 

(Γηάγξακκα 8).  
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     European Maritime Safety Energy, «Annual Overview of Marine Casualties and 

Incidents 2016», EMSA 2016, p. 39 
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Γηάγξακκα 8: Καηαλνκή θνξηεγψλ πινίσλ αλά θαηεγνξία πνπ ελεπιάθεζαλ ζε λαπηηθά 

αηπρήκαηα γηα ηα έηε 2011-2015 (Πεγή: European Maritime Safety Energy, «Annual Overview 

of Marine Casualties and Incidents 2016», EMSA 2016, p.39) 

ζν κεγαιχηεξεο είλαη νη πνζφηεηεο θνξηίνπ πνπ κεηαθέξεη έλα εκπνξηθφ πινίν, ηφζν 

κεγαιχηεξε ζα είλαη θαη ε πξφθιεζε δεκηάο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ. πλεπψο ηα 

κεγαιχηεξεο θιίκαθαο ζθάθε εγθπκνλνχλ αθφκα κεγαιχηεξνπο θηλδχλνπο ζε πεξίπησζε 

χπαξμεο λαπηηθνχ αηπρήκαηνο. Ηδηαίηεξα αξλεηηθέο είλαη νη επηπηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα 

αηπρήκαηα ησλ γηγάληησλ πινίσλ κεηαθνξάο ρχδελ πγξψλ θνξηίσλ (Tankers ηχπνπ VLCC ή 

ULCC) ελψ κηθξφηεξνπ βαζκνχ επηπηψζεηο πξνθαινχλ ηα πινία κεηαθνξάο ρχδελ μεξψλ 

θνξηίσλ (Ore/Bulk/Oil ή  Ore/Oil Carriers)
 193

. 

Αληηπξνζσπεπηηθά παξαδείγκαηα ηέηνηνπ είδνπο αηπρεκάησλ απνηεινχλ ην Amoco 

Cadiz ην 1978
 194

 θαη ην Exxon Valdez to 1989
 195

. Απνηέιεζκα θαη ησλ δχν αηπρεκάησλ ήηαλ ε 

δηαξξνή κεγάισλ πνζνηήησλ πεηξειαηνεηδψλ ζηε ζάιαζζα θαη ηελ επηβάξπλζε ησλ ζαιάζζησλ 

νηθνζπζηεκάησλ.  

                                                           
193

   Βιάρνο Γ.Π., «Δκπνξηθή Ναπηηιία θαη Θαιάζζην Πεξηβάιινλ», Δθδφζεηο ηακνχιε 

Α.Δ., Αζήλα, 2007, ζει 178. 
194

  Helgoländer Meeresuntersuchungen , «Effects of the “Amoco Cadiz ” oil spill on an 

eelgrass community at roscoff (france) with special reference to the mobile benthic fauna», 

March 1980, Volume 33, Issue 1-4, pp. 182-191. 
195

  https://www.theguardian.com/environment/blog/2014/mar/24/exxon-valdez-oil-spill-

disaster-arctic , «Exxon Valdez: what lessons have we learned from the 1989 oil spill disaster?», 

The Guardian, 24/03/2014. 

 

https://link.springer.com/journal/10152
https://www.theguardian.com/environment/blog/2014/mar/24/exxon-valdez-oil-spill-disaster-arctic
https://www.theguardian.com/environment/blog/2014/mar/24/exxon-valdez-oil-spill-disaster-arctic


 

69 

 

 Ζ ζαιάζζηα ξχπαλζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ απφξξηςε αξγνχ πεηξειαίνπ, απφ 

πεηξειαηνεηδή ή απφ νξηζκέλα ρεκηθά πςεινχ επηπέδνπ ηνμηθφηεηαο, σο απνηέιεζκα λαπηηθνχ 

αηπρήκαηνο ή λαπαγίνπ, επηβαξχλεη ζεκαληηθά θαη δηαηαξάζζεη ηελ ηζνξξνπία ηνπ ζαιάζζηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο αιιά θαη ησλ δψλησλ ζε απηφ νξγαληζκψλ. Σν θαηλφκελν απηφ είλαη ηδηαίηεξα 

έληνλν ζηε ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ θαη επεξεάδεη ζεκαληηθά ηηο ειιεληθέο ζάιαζζεο, θαζψο ε 

πηζαλφηεηα πξφθιεζεο ζνβαξνχ αηπρήκαηνο είλαη κεγάιε, κε δεδνκέλν φηη πάλσ απφ 100 

εθαηνκκχξηα ηφλνη πεηξειαηνεηδψλ δηαθηλνχληαη εηεζίσο κέζσ ησλ ζαιαζζψλ ηεο Διιάδαο θαη 

ηδηαίηεξα ηνπ Αηγαίνπ 
196

. 

4.2.6. Ρύπαλζε από ηε Γηάιπζε ησλ Πινίσλ 

Ζ δηάιπζε ησλ πινίσλ, φηαλ απηά θηάλνπλ ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο γίλεηαη 

νηθνλνκηθά αζχκθνξε, απνηειεί θξίζηκεο ζεκαζίαο ζηνηρείν γηα ηε ζπλερή αλαλέσζε ηνπ 

εκπνξηθνχ ζηφινπ 
197

 θαη γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμή ηνπ 
198

. Ζ βηνκεραλία πνπ θαηαξηίδεηαη κε 

ηε δηάιπζε ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο λαπηηιηαθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ζπλεηζθέξεη ζηελ δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο ηεο. Ζ ηφλσζε ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο απμάλεη ηε δήηεζε γηα ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, γεγνλφο πνπ έρεη σο 

απνηέιεζκα θαιχηεξεο ηηκέο γηα ηα κεηαρεηξηζκέλα πινία, κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πινίσλ πνπ 

δηαιχνληαη θαη σο εθ ηνχηνπ αχμεζε ησλ ηηκψλ γηα ηα πινία ηα νπνία νδεγνχληαη πξνο δηάιπζε 

199
. 

ε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ην παγθφζκην εκπφξην απνδπλακψλεηαη, κε 

επαθφινπζν ηελ κείσζε ηεο δήηεζεο γηα λέα πινία θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αγνξάο δηάιπζεο 

πινίσλ κεγάιεο ειηθίαο. Έλα κεγάιν κέξνο ησλ πιηθψλ πνπ απαξηίδνπλ ην πινίν κπνξεί λα 

αλαθπθισζεί θαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί, φπσο ν ραιθφο θαη ην μχιν, πλεπψο, ε 

αλαθχθισζε πιηθψλ ησλ πινίσλ κπνξεί λα απνθέξεη πνιιαπιά νηθνλνκηθά νθέιε 
200

.  

Σελ πξσηνθαζεδξία ζηε δηάιπζε πινίσλ θαηέρεη ζήκεξα ε Νφηηα Αζία, ιακβάλνληαο 

ηα ζθήπηξα απφ ηελ Ακεξηθή θαη ηελ Δπξψπε, ζηηο νπνίεο κέρξη ηελ δεθαεηία ηνπ 1970 

πξαγκαηνπνηνχηαλ ν θχξηνο φγθνο δηάιπζεο πινίσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, 
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  http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=125760, «Οη Πεηξειατθέο Βφκβεο ηεο 

Μεζνγείνπ», Δθεκεξίδα «Σν Βήκα», 10/09/2000.  
197

     White I. & Molloy F., «Ships and the Marine Environment», Maritime Cyprus, 2001, 

p.6. 
198

    Chang Y.-C., Wang N. & Durak O.-S., «Ship Recycling and Marine Pollution», Marine 

Pollution Bulletin (60), 2010, pp.1390-1396, p. 1390-1391. 
199

     Samiotis G., Charalampous K & Tselentis V., «Recent Developments in the 

Institutional Framework of Ship Recycling and the Positive Impact on International Ship 

Dismantling Practices», SPOUDAI Journal of Economics and Business, Vol. 63 (2013), Issue 

3-4, pp. 158-171, p. 159. 
200

      Stopford M. «Maritime Economics», 2nd Edition, New York, Routledge, 2009, p. 456.  
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ε Σαηβάλ, ε Κίλα θαη ε Νφηηα Κνξέα θαηέρνπλ ζρεδφλ ηα ηξία ηέηαξηα ηεο βηνκεραλίαο 

δηάιπζεο ησλ πινίσλ ελψ ζηε ζπλέρεηα, ρψξεο φπσο ε Ηλδία, ην Μπαγθιαληέο θαη ην Παθηζηάλ 

κνλνπσινχζαλ ηελ αγνξά δηάιπζεο εκπνξηθψλ ζθαθψλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 
201

.  

 

Δηθόλα 8: Γηάιπζε Πινίνπ (Πεγή: http://www.pireas2day.gr/02,31,8912,00.aspx) 

ε παγθφζκηα θιίκαθα, πεξίπνπ δηαθφζηα κε ηξηαθφζηα πινία νδεγνχληαη πξνο 

δηάιπζε, θαζψο έρνπλ θηάζεη ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο. Ζ δηάιπζε ηνπο έρεη σο ζηφρν 

ηελ πεξηζπιινγή πιηθψλ φπσο ν ζίδεξνο, ην αηζάιη, θάζε ηχπνπ κέηαιια αιιά θαη ηνλ 

εμνπιηζκφ ηνλ νπνίν θέξνπλ 
202

. κσο, ε δηάιπζε ησλ πινίσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ηελ 

απειεπζέξσζε επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζην πεξηβάιινλ, κε απνηέιεζκα λα ζπλεπάγεηαη αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ. Μεξηθά απφ ηα πην επηθίλδπλα πνπ 

απαληψληαη ζε έλα πινία είλαη ν ακίαληνο, ηα πνιπρισξησκέλα δηθαηλχιηα (PCBs), νη 

νξγαλνθαζζηηεξηθέο ελψζεηο (TBT), ηα βαξέα κέηαιια θαη ηα πεηξειαηνεηδή απφβιεηα 
203

.   

4.3. Αηκνζθαηξηθή Ρύπαλζε από ηε Ναπηηιία 
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    Stopford M. «Maritime Economics», 2nd Edition, New York, Routledge, 2009, p. 485-

486.  
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     Samiotis G., Charalampous K & Tselentis V., «Recent Developments in the 

Institutional Framework of Ship Recycling and the Positive Impact on International Ship 

Dismantling Practices», SPOUDAI Journal of Economics and Business, Vol. 63 (2013), Issue 
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      UNEP, «Technical guidelines for the environmentally sound management of the full 

and partial dismantling of ships», Secretariat of the Basel Convention, 2003, p. 24 
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Οη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο δελ απνηεινχλ απεηιή κφλν γηα ηα ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα, 

αιιά θαη κία ζπληζηψζα γηα ηελ επηβάξπλζε ηεο αηκφζθαηξαο, θαζψο ζηα πιαίζην ηεο 

λαπηηιηαθήο δξαζηεξηφηεηαο ζπληειείηαη εθπνκπή επηθίλδπλσλ αέξησλ ξχπσλ.  

Με ηνλ φξν αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε λνείηαη «ε παξνπζία ζηελ ππαίζξηα ή εμσηεξηθή 

αηκφζθαηξα νπζίαο ή νπζηψλ, πνπ παξάγνληαη άκεζα ή έκκεζα απφ ηηο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ζε ηέηνηεο πνζφηεηεο, ψζηε λα είλαη φρη κφλν επηβιαβήο γηα ηελ πγεία, ηελ 

αζθάιεηα ή ηελ επεμία ηνπ αλζξψπνπ, αιιά επίζεο λα παξεκβαίλνπλ επηβιαβψο ζηελ πιήξε 

ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ» 
204

.  

Αλ θαη ε λαπηηιία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε πεξηβαιινληηθή ηεο θηιηθφηεηα ζε ζρέζε κε 

ηα ππφινηπα κέζα κεηαθνξάο (νδηθέο, αεξνπνξηθέο θαη ζηδεξνδξνκηθέο) πξνθεηκέλνπ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ην ίδην κεηαθνξηθφ έξγν, ε αηκφζθαηξα επηβαξχλεηαη ζεκαληηθά κε ηελ 

εθπνκπή ελφο ζπλφινπ αεξίσλ, πνπ επηβαξχλνπλ ηφζν ηελ αλζξψπηλε πγεία 
205

 αιιά εληζρχνπλ 

θαη ηηο εθπνκπέο ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, εληζρχνληαο ηηο αληίζηνηρεο εθπνκπέο απφ ηηο 

ρεξζαίεο κεηαθνξέο 
206

. 

Ζ παξαγσγή θαη εθπνκπή απηψλ ησλ αεξίσλ πξνθαιείηαη απφ ηελ θαχζε ησλ 

λαπηηιηαθψλ θαπζίκσλ κε ην νμπγφλν ηνπ αέξα θαη παξάγεηαη ε απαξαίηεηα κεραληθή ελέξγεηα 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο κεηαθνξάο ηνπ θνξηίνπ. Ο θπξηφηεξνο ηχπνο κεραλψλ πξφσζεο ησλ 

πινίσλ είλαη νη κεραλέο εζσηεξηθήο θαχζεο (ληεδεινκεραλέο) νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη 

κέρξη θαη ζήκεξα απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ πινίσλ 
207

. Οη ζπλζήθεο θαχζεο ζηε κεραλή ηνπ 

πινίνπ δελ είλαη πάληα ηδαληθέο πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιήξεο νμείδσζε ηνπ 

θαπζίκνπ θαη ε κέγηζηε απφδνζε έξγνπ, κε απνηέιεζκα απηή ε ειιηπήο θαχζε λα νδεγεί ζηελ 

παξαγσγή επηθίλδπλσλ αέξησλ ξχπσλ 
208

.  

Σα βαζηθά ζπζηαηηθά ησλ θαπζαεξίσλ εθπνκπψλ απφ ηελ εκπνξηθή λαπηηιία 

πεξηιακβάλνπλ άδσην (Ν2), νμπγφλν (Ο2), λεξφ ππφ ηε κνξθή πδξαηκψλ (Η2Ο) θαη δηνμείδην 

ηνπ άλζξαθα (CO2). Γεπηεξεπφλησο, εθπέκπνληαη κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO), νμείδηα ηνπ 

                                                           
204

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%86%C

E%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%81%CF%8D%CF%80%CE

%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7, Οξηζκφο Αηκνζθαηξηθήο Ρχπαλζεο, Wikipedia. 
205

    Corbett J., Winebreak J., Green E., Kasibhatla P., Eyring V. & Lauer A. «Mortality 

from Ship Emissions: Global Assessment», Environmental Science & Technology, Vol. 41, No 

24, 2007, pp. 8512-8518, p. 8517. 
206

   Σζειέληεο Β., «Γηαρείξηζε Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο θαη Ναπηηιία», Δθδφζεηο 

ηακνχιε Α.Δ., Αζήλα, 2008, ζει. 349,351. 
207

   Corbett J. & Koehler H., «Updated Emissions from Ocean Shipping», Journal of 

Geophysical Research, Vol. 108, No. D20, 4650, 2003, p. 5-6.  
208

   Σζειέληεο Β., «Γηαρείξηζε Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο θαη Ναπηηιία», Δθδφζεηο 

ηακνχιε Α.Δ., Αζήλα, 2008, ζει. 368. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%81%CF%8D%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%81%CF%8D%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%81%CF%8D%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7
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ζείνπ (SOx), νμείδηα ηνπ αδψηνπ (ΝΟx), άθαπζηνη πδξνγνλάλζξαθεο θαη αησξνχκελα ζσκαηίδηα  

(Particulate Matter –PM) 
209

.  

Αλ θαη νη νδηθέο κεηαθνξέο επζχλνληαη σο επί ην πιείζηνλ γηα ηελ εθπνκπή ησλ 

πεξηζζφηεξσλ απφ απηά ηα αέξηα, ε λαπηηιία θαηέρεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ γηα ηελ εθπνκπή 

δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ (SO2), ζε ζρέζε κε ηηο εθπνκπέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ζχλνιν ησλ 

κεηαθνξηθψλ ηξφπσλ 
210

. Ζ γεληθφηεξε εηθφλα ήηαλ ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθή, θαζψο απφ ην 

1990 κέρξη ζήκεξα νη εθπνκπέο ξχπσλ έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά απφ φια ηα είδε κεηαθνξάο, 

εθηφο απφ ηηο εθπνκπέο κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO), ησλ νμεηδίσλ ηνπ ζείνπ (SOx), ησλ 

νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ (ΝΟx), θαη ησλ αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ (Particulate Matter – PM) 

εμαηηίαο ηεο λαπηηιηαθήο δξαζηεξηφηεηαο 
211

. Ζ θαηαλνκή ησλ ζεκαληηθφηεξσλ αεξίσλ 

εθπνκπψλ θαη ησλ πεγψλ ηνπο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα (Γηάγξακκα 9).  

 
 

Γηάγξακκα 9: πκβνιή ηνπ ηνκέα κεηαθνξψλ ζηηο ζπλνιηθέο εθπνκπέο ησλ θχξησλ 

αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ (Πεγή: http://www.eea.europa.eu) 

                                                           
209

   Σζειέληεο Β., «Γηαρείξηζε Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο θαη Ναπηηιία», Δθδφζεηο 

ηακνχιε Α.Δ., Αζήλα, 2008, ζει. 350-351. 
210

    Fuglestvedt J., Berntsen T., Myhre G., Rypdal K. & Skeie R., «Climate Forcing from 

the Transport Sectors», PNAS, Vol. 150, No 2, 2008, pp.454-458, p.455 
211

  http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-air-

pollutants-8/transport-emissions-of-air-pollutants-4  

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-air-pollutants-8/transport-emissions-of-air-pollutants-4
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Σν γεγνλφο φηη ε ζαιάζζηεο κεηαθνξέο απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο 

ηξφπνπο κεηαθνξάο θνξηίσλ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε λαπηηιία βξίζθεηαη ζην επίθεληξν 

ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ξχπσλ κέζσ παξεκβάζεσλ ηφζν ζε δηεζλέο φζν θαη 

ζε θνηλνηηθφ επίπεδν. Ζ ηάζε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε εληζρχεηαη απφ ηηο εθηηκήζεηο γηα ηελ 

κειινληηθή πνξεία ησλ εθπνκπψλ ησλ πην βαζηθψλ ηχπσλ πινίσλ πνπ εθπέκπνληαη απφ ηηο 

ρεξζαίεο θαη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο. Σα δηαγξάκκαηα 10 θαη 11 δείρλνπλ δηαρξνληθά ηηο 

εθπνκπέο ησλ νμεηδίσλ ηνπ ζείνπ (SOx) θαη ησλ νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ (ΝΟx) αληίζηνηρα, ζε 

ρηιηάδεο ηφλνπο. Μειινληηθά δηαθαίλεηαη φηη ε λαπηηιία φρη κφλν δελ πξφθεηηαη λα πεξηνξίζεη 

ηνπο αηκνζθαηξηθνχο ξχπνπο ηεο, αιιά αλακέλεηαη λα μεπεξάζεη ηηο αληίζηνηρεο εθπνκπέο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηηο ρεξζαίεο κεηαθνξέο, αξρήο γελνκέλεο απφ ην 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 8: Δθηίκεζε εθπνκπψλ SΟx κέρξη ην 2030 (Πεγή: Σζειέληεο Β., «Γηαρείξηζε  

 

 

 

Γηάγξακκα 10: Δθηίκεζε εθπνκπψλ SΟx κέρξη ην 2030 (Πεγή: Σζειέληεο Β., «Γηαρείξηζε 

Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο θαη Ναπηηιία», Δθδφζεηο ηακνχιε Α.Δ., Αζήλα, 2008, ζει. 350-

355) 
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Γηάγξακκα 11: Δθηίκεζε εθπνκπψλ ΝΟx κέρξη ην 2030 (Πεγή: Σζειέληεο Β., «Γηαρείξηζε 

Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο θαη Ναπηηιία», Δθδφζεηο ηακνχιε Α.Δ., Αζήλα, 2008, ζει. 350-

356) 

Παξφιν πνπ ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα δελ απνηειεί εμ νξηζκνχ αηκνζθαηξηθφ ξππαληή, 

θαζψο είλαη έλα απφ ηα θπζηθά ζπζηαηηθά ηεο αηκφζθαηξαο, ε ζπλερήο αχμεζε ησλ 

ζπγθεληξψζεψλ ηνπ ζηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα, ζηελ νπνία ζπλεηζθέξεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ν 

κεηαθνξηθφο ηνκέαο έρεη καθξνπξφζεζκεο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, θαζψο επεξεάδεηαη 

ζεκαληηθά ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηελ παγθφζκηα αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 
212

. Σα 

επίπεδα εθπνκπψλ ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα αλά είδνο πινίνπ θαίλνληαη ζην Γηάγξακκα 12, 

κε ηα containerships θαη ηα πινία ρχδελ θνξηίνπ λα θαηέρνπλ ηηο πξψηεο ζέζεηο.  

                                                           
212

   Σζειέληεο Β., «Γηαρείξηζε Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο θαη Ναπηηιία», Δθδφζεηο 

ηακνχιε Α.Δ., Αζήλα, 2008, ζει. 363-364. 



 

75 

 

 

Γηάγξακκα 12: Δθπνκπέο CO2 αλά ηχπν πινίνπ (Πεγή: International Maritime Organization 

IMO, «Third Greenhouse Gas Study 2014,Executive Summary and Final Report, 2015, p. 6) 

 Με δεδνκέλν φηη ην κεηαθνξηθφ έξγν κέζσ ησλ ζαιαζζψλ έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, ε δηεζλήο λαπηηιία έρεη κεηψζεη ηηο ζπλνιηθέο εθπνκπέο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα απφ ηα πινία θαηά 10% θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2007-2012 ζε ζρέζε κε ην 2005, 

κε πεξαηηέξσ πξννπηηθή κείσζεο ησλ επηπέδσλ θαηά 20% κέρξη ην 2020 
213

.  

Παξάιιεια κε ηελ θαηαζθεπή κεγαιχηεξσλ πινίσλ, απνηειεζκαηηθφηεξσλ θηλεηήξσλ 

θαη πην έμππλε δηαρείξηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πινίνπ θαη ηεο ηαρχηεηάο ηνπ 
214

, ε λαπηηιηαθή 

βηνκεραλία είλαη ζίγνπξε φηη ζα επηηχρεη ην ζηφρν γηα κείσζε θαηά 50% ησλ εθπνκπψλ CO2 

κέρξη ην 2050, πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ν παγθφζκην ζηφινο ζα πεξηιακβάλεη πινία πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηνχλ θαζαξφηεξα θαχζηκα, φπσο ην πγξνπνηεκέλν αέξην (Liquid Natural Gas-LNG) 

215
.  

Ζ παξαγσγή απηψλ ησλ επηθίλδπλσλ ξχπσλ ζηα πιαίζηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

εκπνξηθψλ πινίσλ εγθπκνλεί θηλδχλνπο φρη κφλν γηα ην πεξηβάιινλ αιιά θαη ησλ αλζξψπηλε 

πγεία. Γηα απηφ, σο βαζηθφο ζηφρνο έρεη ηεζεί ε αλάπηπμε θαηάιιεισλ ηερληθψλ ψζηε λα 

                                                           
213

    International Chamber of Shipping (ICS), «Shipping, World Trade and the Reduction of 

CO2 Emissions», Cop 20, Lima, 2014, p. 3. 
214

   Αθηή Μηανχιε, «ICS: Ζ Ναπηηιία κέξνο ηεο ιχζεο θαη φρη ηνπ Πξνβιήκαηνο ησλ 

Δθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ Άλζξαθνο», Ναπηηιηαθή, Οηθνλνκηθή θαη Πνιηηηθή Έθδνζε, 9 

Οθησβξίνπ 2015, ζει. 23. 
215

  International Chamber of Shipping (ICS), «Shipping, World Trade and the Reduction of 

CO2 Emissions», Cop 20, Lima, 2014, p.3 & 6.  
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κεησζνχλ ζεκαληηθά ηδηαηηέξσο ηα επίπεδα ησλ νμεηδίσλ ηνπ ζείνπ (SOx) θαη ησλ νμεηδίσλ ηνπ 

αδψηνπ (ΝΟx) ζηελ αηκφζθαηξα 
216

. 

 

Δηθόλα 9: Αηκνζθαηξηθή Ρχπαλζε απφ ηε Ναπηηιία (Πεγή: 

http://www.efsyn.gr/arthro/anaptyxiako-nefos-dia-thalassis) 

4.3.1. Δπίδξαζε ησλ Αέξησλ Ρύπσλ από ηε Ναπηηιία ζην Πεξηβάιινλ θαη 

ηελ Αλζξώπηλε Τγεία 

Σα νμείδηα ηνπ ζείνπ (SOx) θαη ηδηαίηεξα ην δηνμείδην ηνπ ζείνπ (SO2), ηα νμείδηα ηνπ 

αδψηνπ (ΝΟx) θαη ηα αησξνχκελα ζσκαηίδηα απνηεινχλ ζνβαξφ θίλδπλν θαη επηβαξχλνπλ ηφζν 

ην πεξηβάιινλ φζν θαη ηελ αλζξψπηλε πγεία.   

ζνλ αθνξά ζην πεξηβάιινλ, ην δηνμείδην ηνπ ζείνπ (SO2) κεηαηξέπεηαη ζε ζεηηθφ νμχ, 

πξνθαιψληαο κείσζε ηνπ pH ηεο βξνρήο, κε απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία φμηλεο βξνρήο. Ζ 

φμηλε βξνρή, αλάινγα κε ην pH αιιά θαη ηνλ ρξφλν έθζεζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε έλα ζχλνιν 

αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηφζν ζηε ρισξίδα φζν θαη ζηελ παλίδα 
217

.  

Σα παξάγσγα ηνπ αδψηνπ πνπ νθείινληαη ζηα λαπηηιηαθή δξαζηεξηφηεηα είλαη θπξίσο 

ην κνλνμείδην (ΝΟ) θαη ην δηνμείδην ηνπ αδψηνπ (ΝΟ2). Σα νμείδηα απηά κπνξεί λα έρνπλ 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ 

θσηνρεκηθνχ λέθνπο ζηελ αηκφζθαηξα ησλ πφιεσλ. Σν θσηνρεκηθφ λέθνο δεκηνπξγείηαη φηαλ 

νη άθαπζηνη πδξνγνλάλζξαθεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα νμείδηα ηνπ αδψηνπ δεκηνπξγνχλ κηα ζεηξά 

πνιχπινθσλ ρεκηθψλ αληηδξάζεσλ παξνπζία θσηφο, θαηαιήγνληαο ζηε δεκηνπξγία φδνληνο 

                                                           
216

    Yang Z.L., Zhang D., Caglayan Ο., Jenkinson I.D., Bonsall S., Wang J., Huang M., Yan 

X.P., «Selection of techniques for reducing shipping NOx and SOx emissions», Transportation 

Research, Part D 17 , 2012, pp. 478–486, p. 478-479. 
217

     https://www.epa.gov/acidrain/effects-acid-rain#ecosystems , «Effects of Acid Rain». 
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(Ο3) θαη κηαο κεγάιεο πνηθηιίαο άιισλ νξγαληθψλ νπζηψλ. Δπηπιένλ, ηα NOx ζπλεηζθέξνπλ 

καδί κε ηα SOx ζηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο φμηλεο βξνρήο 
218

.  

Ζ πεξηνξηζκέλε δηαιπηφηεηα ησλ νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ ζην λεξφ ηνπο επηηξέπεη λα 

δηεηζδχζνπλ βαζηά ζην θαηψηεξν αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα κε απνηέιεζκα ε αθφκα θαη βξαρείαο 

δηάξθεηαο έθζεζε νδεγεί ζε πξνβιήκαηα πγείαο φπσο αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα (βήρα, 

θαηαξξνή, πνλφιαηκν), εξεζηζκφ ζηα κάηηα, ηε κχηε θαη ηνπο πλεχκνλεο, άζζκα, ρξφληα 

βξνγρίηηδα θαη θαξδηνπάζεηεο 
219

. 

Ζ ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ εθπνκπή ησλ αέξησλ ξχπσλ απφ ηε λαπηηιία 

έρεη νδεγήζεη ζε πεξίπνπ 50.000 πξφσξνπο ζαλάηνπο θάζε ρξφλν ζηελ Δπξψπε 
220

. Δπηπιένλ ε 

έθζεζε ζηα αησξνχκελα ζσκαηίδηα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε κείσζε ηνπ κέζνπ 

πξνζδνθψκελνπ φξνπ δσήο.  

4.4. πκπεξάζκαηα 

Σν ζηνηρεία θαη ηα δεδνκέλα πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ απνδεηθλχνπλ ηε 

ζεκαληηθή θαη ζπλερψο απμαλφκελε απεηιή πνπ εγθπκνλνχλ νη λαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα 

ην πεξηβάιινλ, είηε γηα ηνλ ζαιάζζην πεξηβάιινλ είηε γηα ηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα. Οη πεγέο 

ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο πνηθίιινπλ θαη πξνέξρνληαη είηε απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ίδηνπ 

ηνπ πινίνπ αιιά θαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαη απφ ηα λαπηηθά αηπρήκαηα θαη ην αλζξψπηλν 

ιάζνο πνπ ηα πξνμελεί. 

Ζ απμεκέλε αλεζπρία γηα ηηο θαηαζηξνθηθέο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ζηελ 

πνηφηεηα ηνπ ζαιάζζηνπ θαη αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο ε ξαγδαίσο απμεκέλε λαπηηιηαθή 

δξαζηεξηφηεηα θέληξηζε ηνλ ελδηαθέξνλ ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, κε απνηέιεζκα λα 

νδεγεζνχλ ζηε δηακφξθσζε ελφο ζεκαληηθνχ ζπλφινπ θαλνληζκψλ θαη νδεγηψλ, κε ζθνπφ ηελ 

αλαζηνιή ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ πνπ επηθέξεη ζην πεξηβάιινλ ε εκπνξηθή λαπηηιία. 
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  http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/eea-32-nitrogen-oxides-nox-

emissions-1, «Nitrogen Oxides Emissions», European Environment Agency, 04/09/2015. 
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  Σζειέληεο Β., «Γηαρείξηζε Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο θαη Ναπηηιία», Δθδφζεηο 

ηακνχιε Α.Δ., Αζήλα, 2008, ζει. 361. 
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   https://www.transportenvironment.org/what-we-do/shipping/air-pollution-ships, «Air 

Pollution from Ships», Transport and Environment.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: Γηεζλέο Θεζκηθό Πιαίζην κε ζηόρν ηελ Πξνζηαζία ηνπ 

Πεξηβάιινληνο από ηε Ναπηηιία 

5.1. Δηζαγσγή 

Αλ θαη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε θαη αξκνδηφηεηα γηα ηελ αλάιεςε ζε πεξίπησζε 

ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαηέρεη ην θξάηνο ζεκαίαο ηνπ πινίνπ, ιφγσ ηεο δηαξθνχο 

θίλεζεο ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ, βξίζθνληαη ζπρλά ζε ζαιάζζηεο πεξηνρέο πνπ ηε δηθαηνδνζία 

έρεη ην παξάθηην θξάηνο θαη απηφ δηφηη ε ξχπαλζε πνπ πξνθαινχλ επεξεάδεη άκεζα ηξίηα 

θξάηε 
221

. πλεπψο, ε απμεκέλε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ ειιελφθηεησλ πινίσλ θαη ε δηεζλήο 

παξνπζία ηνπο ζην παγθφζκην γίγλεζζαη έρεη νδεγήζεη ζηελ απμεκέλε επαηζζεηνπνίεζε γηα 

ηελ πηζηή θαη επιαβηθή ζπκκφξθσζή ηνπο ηφζν ζε δηεζλέο φζν θαη ζην επξσπατθφ ζεζκηθφ 

πιαίζην πνπ έρεη ζεζπηζηεί γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζαιάζζηαο θαη αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο 

πνπ πξνθαινχλ. 

5.2. Γηεζλέο Θεζκηθό Πιαίζην γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Θαιάζζηνπ 

Πεξηβάιινληνο από ηε Ναπηηιία 

Δίλαη γλσζηφ φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο λαπηηιίαο εκπίπηνπλ ζε έλα ζχγρξνλν θαη 

ζπλερψο κεηαβαιιφκελν ζεζκηθφ πιαίζην, πνπ απαξηίδεηαη απφ έλα ζχλνιν λνκνζεηηθψλ 

θαλνληζκψλ, κε ζηφρν ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ λαπηηιηαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Ζ πξνζπάζεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ πηπρψλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηηο ζάιαζζεο θαη ηνπο σθεαλνχο απαηηεί κία δηαηνκεαθή θαη 

πνιπεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ζε δηεζλέο επίπεδν ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο 

γλψζεο ην ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηεο δηαηήξεζεο ηεο επθνξίαο ηνπο. Ζ 

πξνζπάζεηα ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ γηα ηελ πξνάζπηζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο 

αηκφζθαηξαο απφ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ πξνθαιεί ε λαπηηιία παξαηίζεληαη παξαθάησ.  

5.2.1. Γηεζλήο Κώδηθαο Γηαρείξηζεο γηα ηελ Αζθαιή Λεηηνπξγία ησλ 

Πινίσλ θαη ηελ Πξνζηαζία ηνπ Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο (ISM Code-

International Safety Management Code) 

Ο απμεκέλνο αξηζκφο αηπρεκάησλ θαη ε απψιεηα αλζξψπηλσλ δσψλ θαηά ηε 

λαπηηιηαθή δξαζηεξηφηεηα νδήγεζε ζηελ αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο θαλφλσλ, 

ζε κία πξνζπάζεηα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ λαπηηθψλ αηπρεκάησλ. Σελ πξσηνβνπιία 
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  Βιάρνο Γ.Π. , «Δκπνξηθή Ναπηηιία θαη Θαιάζζην Πεξηβάιινλ», Δθδφζεηο ηακνχιε 

Α.Δ., Αζήλα, 2007, ζει 46. 
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αλέιαβε ν Γηεζλήο Ναπηηιηαθφο Οξγαληζκφο (ΗΜΟ) πηνζέηψληαο έλα λέν ζεζκηθφ πιαίζην γηα 

ηελ εμαζθάιηζε αζθαιέζηεξσλ κεηαθνξψλ. 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, ε ζπρλφηεξε αηηία πξφθιεζεο 

λαπηηθψλ αηπρεκάησλ είλαη ην αλζξψπηλν ιάζνο 
222

, ην 1973, ν ΗΜΟ πξνρψξεζε ζηελ 

πηνζέηεζε ελφο ζπζηήκαηνο πνηνηηθήο δηαρείξηζεο πνπ αθνξά ηφζν ζηα πινία φζν θαη ζηηο 

λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, ηνλ Γηεζλή Κψδηθα γηα ηελ Αζθαιή Λεηηνπξγία ησλ πινίσλ θαη ηελ 

Πξνζηαζία ηνπ Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο (ISM Code)
 223

.  

Ο ζπγθεθξηκέλνο θψδηθαο ζπκβάιιεη ζηελ θαζηέξσζε ελφο δηεζλνχο πξνηχπνπ γηα ηε 

δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ, κέζα απφ ηελ πηζηή ζπκκφξθσζε ζε ιεηηνπξγηθνχο 

θαλφλεο, πνπ ζα δηέπνπλ ηφζν ην ίδην ην πινίν φζν θαη ηε δηαρεηξίζηξηα εηαηξεία ζηελ νπνία 

απηφ αλήθεη. Οη βαζηθνί ζηφρνη απηνχ ηνπ θψδηθα είλαη ε αζθάιεηα ησλ πινίσλ, ε απνθπγή 

ησλ λαπηηθψλ αηπρεκάησλ, ε πξνζηαζία ηεο πεξηνπζίαο θαη πάλσ απφ φια ε πξνζηαζία ηνπ 

ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. Βαζηθή θαηεχζπλζε ηνπ ISM Code είλαη ε ζπκκφξθσζε θαη ε πηζηή 

ηήξεζε ησλ ππαξρνπζψλ Γηεζλψλ πκβάζεσλ θαη θπξίσο ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο γηα ηα 

Πξφηππα Δθπαίδεπζεο, Έθδνζεο Πηζηνπνηεηηθψλ θαη Σήξεζεο Φπιαθψλ ησλ Ναπηηθψλ 
224

 

(STCW), ηεο MARPOL θαη ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο γηα ηελ Αζθάιεηα ηεο Εσήο ζηε Θάιαζζα 

(SOLAS) 
 225

.  

 Σν πεξηερφκελν απηνχ ηνπ θψδηθα αλαθέξεη ηηο επζχλεο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο φισλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ κεξψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λαπηηιηαθήο δξαζηεξηφηεηαο. Καηαγξάθνληαη νη 

επζχλεο θαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο εηαηξείαο, ηνπ πξνζσπηθνχ, ηνπ πινηάξρνπ, θαη ηνπ 

πιεξψκαηνο , ηφζν θαηά ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ πινίνπ, φζν θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζηάζεσλ 

έθηαθηεο αλάγθεο
226

. 

5.2.2. Ζ ύκβαζε ηνπ Λνλδίλνπ πεξί Πξόιεςεο ηεο Ρύπαλζεο ηεο 

Θάιαζζαο από ηελ απόξξηςε θαηαινίπσλ θαη άιισλ νπζηώλ (1972) 

Ζ χκβαζε ηνπ Λνλδίλνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ην 1975 φπσο απηή έρεη δηακνξθσζεί κε ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρεη ππνζηεί κέρξη λα ιάβεη ηελ ηειηθή ηεο κνξθή θαη έρεη σο ππέξηαην 
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  European Maritime Safety Energy, «Annual Overview of Marine Casualties and 

Incidents 2016», EMSA, 2016, p 46.  
223

  International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution 

Prevention Resolution A.741 (18) ASSEMBLY - 18
th
 Session, Adopted on 4 November 1993.  

224
  International Maritime Organization (IMO), International Convention on Standards of 

Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, STCW, 1978.  
225

    International Maritime Organization (IMO), International Safety of Life at Sea, 

SOLAS, 1974.  
226

    Βιάρνο Γ.Π. , «Δκπνξηθή Ναπηηιία θαη Θαιάζζην Πεξηβάιινλ», Δθδφζεηο ηακνχιε 

Α.Δ., Αζήλα, 2007, ζει. 489. 
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ζηφρν ηνλ έιεγρν ησλ απνξξίςεσλ θάζε είδνπο, κνξθήο θαη πεξηγξαθήο 
227

 ζηε ζάιαζζα, πνπ 

πξνέξρνληαη ηφζν απφ πινία φζν θαη απφ αεξνπιάλα. Οπζηαζηηθά, κέζα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε 

ζχκβαζε, ζηφρνο είλαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ dumping, πνπ απνηειεί κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

πεγέο ξχπαλζεο ησλ ζαιαζζψλ θαη ησλ σθεαλψλ.  

Ζ χκβαζε ηνπ Λνλδίλνπ, ε νπνία έρεη επηθπξσζεί θαη απφ ηελ Διιάδα 
228

,  δελ 

πεξηνξίδεηαη ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη έρεη ηζρχ ζε παγθφζκηα εκβέιεηα 

229
. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ απνηειεί ηελ εηδνπνηφ δηαθνξά πνπ ηε δηαθξίλεη απφ αληίζηνηρεο 

ζπκβάζεηο θαηά ηνπ dumping, φπσο ηε χκβαζε ηνπ ζιν (1972)
 230

, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε 

ζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ Βνξεηναλαηνιηθνχ Αηιαληηθνχ λφηηα κέρξη θαη ηελ Ηζπαλία θαη βφξεηα 

κέρξη ηηο αλαηνιηθέο αθηέο ηεο Γξνηιαλδίαο θαη ην Βφξεην Αθξσηήξην, καδί κε ηελ πεξηνρή ηεο 

Βφξεηαο Θάιαζζαο, αιιά θαη ηε χκβαζε ηεο Βαξθειψλεο (1976)
 231

, θαιχπηνληαο ηε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ.  

ηα ηξία παξαξηήκαηα απφ ηα νπνία απνηειείηαη ε χκβαζε ηνπ Λνλδίλνπ 

απαξηζκνχληαη εθηελψο θαη κε αθξίβεηα ην ζχλνιν ησλ νπζηψλ πνπ απαγνξεχνληαη λα 

απνξξίπηνληαη ζηε ζάιαζζα, θαζψο ε απφξξηςή ηνπο ζπληείλεη ζηελ πξφθιεζε θαη ελίζρπζε 

ηεο ξχπαλζεο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. Σα παξαξηήκαηα απηά πεξηιακβάλνπλ 
232

: 

α.   Σν πξψην παξάξηεκα (Annex I) θαιείηαη θαη καχξνο πίλαθαο (Black List), ζην 

νπνίν αλαθέξνληαη φια ηα ρεκηθά ζηνηρεία θαη ελψζεηο απηψλ θαη ηα ξαδηελεξγά θαηάινηπα 

απηψλ, ηα νπνία ζε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα απνξξίπηνληαη ζηα ζάιαζζα. ηελ 

θαηεγνξία απηή ζπγθαηαιέγνληαη ελψζεηο ηνπ πδξαξγχξνπ, νξπθηέιαην θαη πιαζηηθά. 

β. Σα απφβιεηα πνπ ζεσξνχληαη ιηγφηεξν επηβιαβή βξίζθνληαη ζπγθεληξσκέλα ζην 

δεχηεξν παξάξηεκα (Annex II), ν νπνίνο νλνκάδεηαη αιιηψο θαη γθξίδνο θχθινο (Grey List). Ζ 

απφξξηςε ηνπο κπνξεί λα επηηξαπεί κφλν ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έρεη εθδνζεί εηδηθή 

άδεηα (prior special permit) απφ ηηο αξκφδηεο Ληκεληθέο Αξρέο ή ην αληίζηνηρν ζπκβαιιφκελν 
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  Tomczak M. «A comparison of definitions used by International Conventions», 

Defining Marine Pollution, Marine Policy, October 1984, pp.311-322, p. 315.  
228

 International Maritime Organization (IMO), Summary of Status of Conventions, 24/02/2017. 
229

     Verlaan P. «Selected Highlights of the 29th Consultative Meeting (LC 29) of 

Contracting Parties to the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of 

Wastes and Other Matter 1972», International Journal of the Society for Underwater 

Technology, Vol. 27, No 4, 2008,  pp 219–222, p. 219-220. 
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    Oslo Convention for the Prevention of Marine Pollution by Dumping from Ships and 

Aircrafts, Oslo, 15 February-15 August 1972, Article 2, p. 3. 
231

  The Convention for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution (The 

Barcelona Convention), Barcelona, 1976, Article 1, p. 2.  
232

  The Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and 

other matter, London, 1972, Annex I, II, III. 
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θξάηνο. ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη νπζίεο νη ιηγφηεξν ηνμηθέο ξαδηελεξγέο ελψζεηο, 

ν ραιθφο, ν ςεπδάξγπξνο, ν κφιπβδνο, ην αξζεληθφ θαη ηα θπηνθάξκαθα.  

γ.   Σν ηξίην παξάξηεκα (Annex III) πεξηιακβάλεη εθείλεο ηηο νπζίεο, γηα ε απφξξηςε 

ησλ νπνίσλ πξνυπνζέηεη ηελ έθδνζε γεληθήο άδεηαο (prior general permit). Μεξηθά απφ ηα 

θξηηήξηα πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ ρνξήγεζε απηήο ηεο έγθξηζεο είλαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ην είδνο ηεο απνξξηπηφκελεο νπζίαο θαη ε πεξηνρή πνπ ζα ιάβεη ρψξα ε 

απφξξηςε.  

5.2.3. Ζ Γηεζλήο ύκβαζε γηα ηε Ρύπαλζε ηνπ Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο 

από ηα πινία (MARPOL 73/78)  

Χο κία εμεηδηθεπκέλε ππεξεζία ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ν Γηεζλήο 

Ναπηηιηαθφο Οξγαληζκφο (ΗΜΟ) απνηειεί ηελ αξρή πνπ θαζνξίδεη ζε παγθφζκην επίπεδν ηα 

πξφηππα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξνζηαζία, αζθάιεηα θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο επηδφζεηο ηεο 

παγθφζκηαο λαπηηιίαο, πνπ ηδξχζεθε ην 1948 
233

.  

Ζ ζεκαληηθφηεξε απφ ηηο δξάζεηο ηνπ ΗΜΟ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο απνηειεί ε πηνζέηεζε ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο γηα ηε ξχπαλζε ηνπ Θαιάζζηνπ 

Πεξηβάιινληνο απφ ηα πινία (MARPOL 73/78). Ζ ζχκβαζε απηή έρεη παγθφζκηα ηζρχ θαζψο 

πεξηιακβάλεη ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο αλεμάξηεηα απφ γεσγξαθηθνχο 

πεξηνξηζκνχο θαη ε δπλαηφηεηα επηθχξσζεο ηεο ήηαλ εθηθηή απφ θάζε θξάηνο πνπ ήζειε λα ηελ 

πξνζππνγξάςεη.  

Ζ πηνζέηεζε ηεο MARPOL ήηαλ έλα δσηηθήο ζεκαζίαο ζηάδην ζηελ παξεκπφδηζε ηεο 

ξχπαλζεο απφ ηα πινία θαη βνήζεζε ζηελ ηαρχηαηε κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ 

κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο
234

, ζηελ νπνία έρνπλ πξνζρσξήζεη ζήκεξα 172 κέιε, αλάκεζά 

ηνπο θαη ε Διιάδα
235

.  Απφ λνκηθήο απφςεσο, ην πεξηερφκελφ ηεο είλαη ηδηαίηεξα ζχλζεην θαη ε 

Δπηηξνπή Πξνζηαζίαο ηνπ Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο (Marine Environmental Protection 

Committee-MEPC) ζπλερψο αλαζεσξεί ην θείκελφ ηεο είηε πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηνχλ 

αζάθεηεο είηε γηα λα δηεπθνιπλζεί ε εθαξκνγή ηνπ.  

Ζ δηεζλήο απηή ζχκβαζε απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα ηκήκαηα 
236

: 

                                                           
233

  http://www.imo.org/en/About/Pages/Default.aspx, International Maritime Organization 

(IMO), «About IMO». 
234

    International Maritime Organization (IMO), «Focus on IMO-MARPOL 25 Years», 

October 1998. 
235

    International Maritime Organization (IMO), Status of Conventions by State, 

07/02/2017. 
236

       International Maritime Organization (IMO), MARPOL Contents. 

http://www.imo.org/en/About/Pages/Default.aspx
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 Γηεζλήο χκβαζε ηνπ 1973 γηα ηελ Πξφιεςε ηεο Θαιάζζηαο Ρχπαλζεο απφ πινία θαη 

Πξσηφθνιιν ηνπ 1978 ζρεηηθά κε ηε Γηεζλή χκβαζε ηνπ 1973 γηα ηελ Πξφιεςε ηεο 

Θαιάζζηαο Ρχπαλζεο απφ πινία. 

 Πξσηφθνιιν Η: Τπνρξεσηηθέο αλαθνξέο γηα αηπρήκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ επηβιαβείο 

νπζίεο 

 Πξσηφθνιιν ΗΗ: Γηαδηθαζία Γηαηηεζίαο γηα Γηαθαλνληζκφ Γηαθνξψλ 

 Σα έμη (6) ηερληθά παξαξηήκαηα: 

α. Παξάξηεκα Η: Καλνληζκνί γηα ηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο απφ πεηξέιαην, ην νπνίν 

ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 2 Οθησβξίνπ 1983. Σν παξάξηεκα απηφ αθνξά ζηελ απαγφξεπζε 

απνξξίςεσλ πεηξειαίνπ ζηε ζάιαζζα απφ φια ηα είδε πινίσλ, εθηφο αλ πιεξνχληαη 

ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηχπν θαη ην κέγεζνο ηνπ πινίνπ, ηνλ ραξαθηεξηζκφ 

ηεο ζαιάζζηαο πεξηνρήο, ηελ απφζηαζε απφ ηηο αθηέο, ηνλ εμνπιηζκφ πνπ δηαζέηεη ην πινίν γηα 

ηελ απνθπγή ξχπαλζεο, ηα είδε, ε πξνέιεπζε θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ησλ ππνιεηκκάησλ ζε 

πεηξέιαην θαη ηέινο, ν ξπζκφο θαη ε ηαρχηεηα απφξξηςεο ηνπ πεηξειαίνπ ζηε ζάιαζζα.   

β. Παξάξηεκα ΗΗ: Καλνληζκνί γηα ηνλ έιεγρν ηεο ξχπαλζεο απφ πγξέο επηβιαβείο 

νπζίεο ρχδελ, πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 6 Απξηιίνπ 1987. ην παξάξηεκα απηφ απαξηζκνχληαη 

ηα θξηηήξηα απφξξηςεο θαη ηα κέηξα γηα ηνλ έιεγρν ηεο ξχπαλζεο απφ επηβιαβέο πγξέο νπζίεο 

πνπ κεηαθέξνληαη ρχδελ θαη δελ ζπγθαηαιέγνληαη ζηνλ νξηζκφ γηα πεηξειαηνεηδή ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Η ηεο MARPOL.    

γ. Παξάξηεκα ΗΗΗ: Καλνληζκνί γηα ηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο απφ επηβιαβείο νπζίεο 

ζε ζπζθεπαζκέλε κνξθή, ην νπνίν ηέζεθε ζε ηζρχ ζηε 1 Ηνπιίνπ 1992. Δδψ ζπγθαηαιέγνληαη 

νη θαλφλεο γηα ηε ζπζθεπαζία, ηε ζήκαλζε, ηελ ηνπνζέηεζε εηηθεηψλ, ηα απαξαίηεηα 

θνξησηηθά έγγξαθα, ηελ επηηξεπφκελε πνζφηεηα αιιά θαη ηηο θαηεγνξίεο ησλ εμαηξέζεσλ.  

δ. Παξάξηεκα ΗV: Καλνληζκνί γηα ηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο απφ ηα ιχκαηα ησλ 

πινίσλ, πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 27 επηεκβξίνπ 2003. Ζ αλαζεψξεζε ηνπ παξαξηήκαηνο έγηλε 

απνδεθηή ην 2004. ε απηφ ην παξάξηεκα φια ηα είδε ιπκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

δηαβίσζε ηνπ πιεξψκαηνο θαη ησλ επηβαηψλ επί ηνπ πινίνπ, κε απνηέιεζκα ε απφξξηςή ηνπο 

ζην ζαιάζζην νηθνζχζηεκα λα  πξνθαιεί πξνβιήκαηα πγείαο ζηνπο αλζξψπνπο ιφγσ ηεο 

χπαξμεο παζνγφλσλ νξγαληζκψλ ζηα ιχκαηα θαη εμάληιεζε ηνπ νμπγφλνπ ηεο ζάιαζζαο θαη 

επηθξάηεζε αλαεξφβησλ ζπλζεθψλ, κε απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή δχζνζκσλ θαη επηθίλδπλσλ 

αεξίσλ (γηα παξάδεηγκα ακκσλία-NH3 θαη πδξφζεην-H2S) 
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ε. Παξάξηεκα V: Καλνληζκνί γηα ηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο απφ ηα απνξξίκκαηα ησλ 

πινίσλ, κε έλαξμε ηζρχνο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 1988. Με ην παξάξηεκα απηφ επηηπγράλεηαη ε 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηηξεπφκελσλ απνξξίςεσλ ζηε ζάιαζζα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε 

ζπλεζηζκέλε ιεηηνπξγία ηνπ πινίνπ, πξνζηαηεχνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηηο παξάθηηεο 

πεξηνρέο.  

ζη. Παξάξηεκα VI: Καλνληζκνί γηα ηελ πξφιεςε ηεο αέξηαο ξχπαλζεο απφ πινία, κε 

έλαξμε ηζρχνο ζηηο 19 Μαΐνπ 2005. Σν παξάξηεκα απηφ είλαη ην απνηέιεζκα ησλ πξνζπαζεηψλ 

γηα ηε δηακφξθσζε θαλνληζκψλ γηα ην έιεγρν ησλ αέξησλ εθπνκπψλ απφ ηα πινία πνπ κέρξη 

ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ, ήηαλ, αλ φρη αλχπαξθηνη, ειάρηζηνη, ζπκβάιινληαο ζηελ επηβάξπλζε 

ηεο αηκφζθαηξαο.  

Σα θξάηε ηα νπνία ππνγξάθνπλ θαη θπξψλνπλ ηε ΜARPOL ππνρξεσηηθά αθνινπζνχλ 

ηα Παξαξηήκαηα Η θαη ΗΗ, ελψ γηα ηα ππφινηπα Παξαξηήκαηα ΗΗΗ, ΗV, V, VI έρνπλ πξναηξεηηθή 

ηζρχ θαη απαηηνχλ μερσξηζηή επηθχξσζε θαη πξνθεηκέλνπ λα ηεζνχλ ζε ηζρχ πξέπεη λα ην έρνπλ 

επηθπξψζεη δεθαπέληε ηνπιάρηζηνλ θξάηε, πνπ λα αληηπξνζσπεχνπλ ην 50% ηεο 

ρσξεηηθφηεηαο ηεο παγθφζκηαο λαπηηιίαο. Ο Πίλαθαο 8 δείρλεη ηα έμη παξαξηήκαηα ηεο 

MARPOL, ε εκεξνκελία πνπ ηέζεθαλ ζε ηζρχ θαη ν κεγάινο αξηζκφο ησλ θξαηψλ πνπ ηα έρνπλ 

επηθπξψζεη καδί κε ηε ρσξεηηθφηεηα ηεο παγθφζκηαο λαπηηιίαο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ 
237

. 

Μπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε φηη ν αξηζκφο ησλ θξαηψλ πνπ επηθπξψλνπλ ηε MARPOL είλαη 

ζπλερψο απμαλφκελνο θαη κάιηζηα ηα θξάηε κέιε αληηπξνζσπεχνπλ κεγάιν πνζνζηφ ηεο 

παγθφζκηαο ρσξεηηθφηεηαο.  

Πίλαθαο 8: Σα έμη παξαξηήκαηα ηεο MARPOL, ε εκεξνκελία πνπ ηέζεθαλ ζε ηζρχ θαη ν 

αξηζκφο ησλ θξαηψλ πνπ ηα έρνπλ επηθπξψζεη καδί κε ηε ρσξεηηθφηεηα ηεο παγθφζκηαο 

λαπηηιίαο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ (Πεγή: International Maritime Organization (IMO), 

MARPOL, Status of Treaties, 07/02/2017) 

Παξάξηεκα 

MARPOL 73/78 
Ζκεξνκελία πνπ 

ηέζεθε ζε ηζρύ 
Αξηζκόο θξαηώλ πνπ 

ην έρνπλ επηθπξώζεη 
% παγθόζκηαο 

ρσξεηηθόηεηαο 

I/II 02/10/1983 155 99,14 

III 01/07/1992 147 98,55 

IV 27/09/2003 140 91,44 

V 31/12/1988 152 98,72 

VI 19/05/2005 88 96,13 
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  International Maritime Organization (IMO), MARPOL, Status of Treaties, 07/02/2017, 

p. 2 
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Ζ πηνζέηεζε απηήο ηεο ζχκβαζεο δελ ελέρεη κφλν ππνρξεψζεηο απφ ηα θξάηε, αιιά 

πξνζθέξεη θαη έλα ζχλνιν πξνλνκίσλ 
238

. Σα κέιε έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα κελ ξππαίλνπλ ην 

πεξηβάιινλ θαη ηδηαίηεξα ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ θαη σο αληαπφδνζε έρνπλ ην πξνλφκην λα 

κελ ξππαίλεηαη ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ηνπ απφ πινία ησλ άιισλ κειψλ.  Δπηπξφζζεηα, αλ 

άιιν πινία ηχρεη λα ξππάλεη ηα λεξά ελφο κέινπο, ηφηε έρνπλ ην δηθαίσκα λα ην εθδηψμνπλ 

βάζεη ησλ θαλφλσλ πνπ πξνβιέπεη ε ζχκβαζε.  

Παξάιιεια, κέζα απφ ηελ πηνζέηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο, εληζρχεηαη 

ζεκαληηθά ε επαηζζεηνπνίεζε θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο 
239

, γηα ην νπνίν είλαη ππεχζπλα, φπσο θαη ηηο επηπηψζεηο ζην 

παγθφζκην πεξηβάιινλ θαη ηελ παξεκπφδηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Σαπηφρξνλα, νη 

ηδηνθηήηεο ησλ πινίσλ απνιακβάλνπλ ηελ παγθφζκηα απνδνρή ησλ πινίσλ ηνπο 
240

. 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ξπζκίζεσλ πνπ εηζήγαγε ε MARPOL 73/78 θαίλνληαη ζην 

παξαθάησ δηάγξακκα (Γηάγξακκα 13). Ζ κείσζε ηεο ξχπαλζεο απφ ηε δηαξξνή πεηξειαηνεηδψλ 

είλαη εκθαλήο, θαζψο κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, ηα επίπεδα ηεο πεξηβαιινληηθήο ξχπαλζεο 

έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά, επηβεβαηψλνληαο ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ είραλ πξνβιεθηεί φηη 

ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο.  

                                                           
238

  International Maritime Organization (IMO), «How to do it, Manual on the Practical 

Implications of Ratifying, Implementing and Enforcing», MARPOL 73/78, 2003, London. 
239

    Biermann F., Davies O., Grijp N., «Environmental policy integration and the 

architecture of global environmental governance», Institute for environmental Studies, Vu 

Amsterdam University, 2009, pp. 351-369, p. 354. 
240

   International Maritime Organization (IMO), «How to do it, Manual on the Practical 

Implications of Ratifying, Implementing and Enforcing», MARPOL 73/78, 2003, London, p. 3-

4. 
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Γηάγξακκα 13: Ζ ζπλεηζθνξά ηεο MARPOL ζηε κείσζε ησλ δηαξξνψλ πεηξειαίνπ αλά έηνο 

(Πεγή: International Chamber of Shipping (ICS), «Shipping, World Trade and the Reduction of 

CO2 Emissions», Cop 20, Lima, 2014, p. 5) 

5.2.4. Ζ ύκβαζε γηα ηνπο Γηεζλείο Καλνληζκνύο γηα ηελ Απνθπγή 

πγθξνύζεσλ ζηε Θάιαζζα (COLREG 1972) 

Ζ απμεκέλε λαπηηιηαθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο ζχγρξνλεο κεηαθνξέο 

απμάλεη θαη ηελ πηζαλφηεηα χπαξμεο λαπηηθψλ αηπρεκάησλ. Καζψο ν αξηζκφο ησλ λαπηηθψλ 

αηπρεκάησλ ζηα νπνία εκπιέθνληαη ηα πινία κεηαθνξάο θάζε είδνπο θνξηίνπ είλαη ζεκαληηθά 

θαη αλεζπρεηηθά απμεκέλνο 
241

, ε αλάγθε γηα ηελ πηζηή θαη επιαβηθή ηήξεζε θαλφλσλ γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο κείσζεο θαη ηεο απνθπγήο ηνπ θαη θαη’ επέθηαζε ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο, είλαη επηηαθηηθή.  

Ζ αλάγθε γηα ηε ζέζπηζε θαλνληζκψλ ζηα νπνία ηα εκπνξηθά πινία ζα έπξεπε λα 

ζπκκνξθσζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο, δηαθάλεθε αξθεηά λσξίο, θαζψο ην 

1972, θαηά ηε πλδηάζθεςε ηνπ Λνλδίλνπ, θαηαξηίζηεθε ε χκβαζε γηα ηνπο Γηεζλείο 

Καλνληζκνχο γηα ηελ Απνθπγή πγθξνχζεσλ ζηε Θάιαζζα (COLREG 1972)
 242

, θαζνξίδνληαο 

ηηο θηλήζεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πινίσλ ζε ζρέζε κε έηεξα πινία, κε ζθνπφ ηελ απνθπγή 

                                                           
241

  European Maritime Safety Energy, «Annual Overview of Marine Casualties and 

Incidents 2016», EMSA 2016, p.17. 
242

  The Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 

COLREG, London, 1972. 
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ησλ ζπγθξνχζεψλ ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο κία πιεζψξα ερεηηθψλ θαη θσηεηλψλ ζεκάησλ. Σε 

χκβαζε έρεη πξνζππνγξάςεη θαη ε Διιάδα 
243

. 

Ζ εθαξκνγή θαη ε έληαμε ζηελ αλσηέξσ ζχκβαζε πξνυπνζέηεη ηε ζχγθξνπζε 

(collision) κεηαμχ δχν πινίσλ πνπ ηαμηδεχνπλ, αιιά κπνξεί λα εκπιέθεηαη θαη πινίν ην νπνίν 

είλαη αγθπξνβνιεκέλν. Δθ ηνπ νξηζκνχ πξνθχπηεη φηη ζηηο δηαηάμεηο ηεο ζχκβαζεο δελ 

πεξηιακβάλνληαη αηπρήκαηα ζηα νπνία εκπιέθνληαη πινία ηα νπνία ξπκνπιθνχληαη νχηε 

αηπρήκαηα κεηαμχ πινεγνχκελνπ πινίνπ θαη πινεγίδνο 
244

.  

Μία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο δηαηάμεηο ηεο COLREG είλαη ν πξνζδηνξηζκφο 

ππνρξεσηηθψλ ζαιάζζησλ δηαδξνκψλ ησλ πινίσλ (Traffic Separation Schemes-TSS),  θαη 

ηδηαίηεξα ζε θαλάιηα θαη δηψξπγεο νη νπνίεο ζεκεηψλνπλ απμεκέλε θπθινθνξία πινίσλ. Ζ 

εθαξκνγή απηψλ ζπγθεθξηκέλσλ νδψλ έρεη ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε κείσζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ πινίσλ, κε απνηέιεζκα ηελ δηαθχιαμε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 

ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηηο επηθίλδπλεο νπζίεο πνπ θαηαιήγνπλ ζηε ζάιαζζα 
245

. 

5.2.5. Ζ Γηεζλείο ύκβαζε γηα ηνλ Έιεγρν ησλ Δπηβιαβώλ 

Αληηξξππαληηθώλ πζηεκάησλ ζηα Πινία (AFS Convention) 

Σα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ ζην πεξηβάιινλ ε ρξήζε πθαινρξσκάησλ κε βάζε 

ΣΒΣ νδήγεζε ζηελ αλάγθε γηα ζέζπηζε θαλνληζκψλ γηα ηε ρξήζε νξγαλνθαζζηηεξηθψλ νπζηψλ 

πνπ έρνπλ επξεία ρξήζε ζηνλ λαπηηιηαθφ ηνκέα. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2008, επηθπξψλνληάο ηελ 

θαη ε Διιάδα 
246

, ηέζεθε ζε ηζρχ ε Γηεζλήο χκβαζε γηα ηνλ Έιεγρν ησλ Δπηβιαβψλ 

Αληηξξππαληηθψλ πζηεκάησλ ζηα Πινία (International Convention on Anti-Fouling 

Systems/AFS Convention) πνπ απαγνξεχεη ηε ρξήζε ησλ βιαβεξψλ νξγαλνθαζζηηεξηθψλ 

ελψζεσλ θαη έρεη σο ζηφρν ηελ θαζηέξσζε ελφο κεραληζκνχ, πνπ απνηξέπεη ηε κειινληηθή 

ρξήζε άιινπ είδνπο επηβιαβψλ νπζηψλ ζηα πθαινρξψκαηα 
247

. 

                                                           
243

  International Maritime Organization (IMO), Status of Conventions by State, 

07/02/2017. 
244

   The Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 

COLREG, London, 1972. 
245

   Plant G. «International Traffic Separation Schemes in the New Law of the Sea», Marine 

Policy, Butterworth & Co Ltd, April 1985, pp. 134-147, p. 135. 
246

   International Maritime Organization (IMO), Status of Conventions by State, 

07/02/2017. 
247

  International Maritime Organization (IMO), Antifouling Convention, International 

Convention on the Control of Harmful Anti-Fouling Systems on Ships, London, 2005. 
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πσο πξνβιέπεηαη ζηε χκβαζε, σο αληηξππαληηθά ζπζηήκαηα νξίδνληαη σο «θάζε 

επίρξηζκα, ρξψκα, θαηεξγαζία επηθάλεηαο, επηθάλεηα ή ζπζθεπή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε πινίν 

γηα λα ειέγρεη ή λα απνηξέπεη ηελ επηθφιιεζε αλεπηζχκεησλ νπζηψλ»
 248

.  

 χκθσλα κε ην Παξάξηεκα Η ηεο χκβαζεο, απφ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2003 φια ηα 

πινία απαγνξεχεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ νξγαλνθαζζηηεξηθέο ελψζεηο σο βηνθηφλα ζε 

αληηξππαληηθά ζπζηήκαηα. Δπηπιένλ απφ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2008, ηα πινία δελ ζα θέξνπλ 

νξγαλνθαζζηηεξηθέο ελψζεηο ζηα χθαιά ηνπο ή ζε εμσηεξηθά κέξε ή επηθάλεηεο ή ελαιιαθηηθά, 

ζα θέξνπλ έλα επίρξηζκα πνπ ζα απνηειεί θξάγκα ζηηο νξγαλνθαζζηηεξηθέο ελψζεηο 
249

. 

 Ζ ζχκβαζε απηή νδήγεζε ζηελ καδηθή πξνζπάζεηα γηα θαζαξηζκφ ησλ πινίσλ απφ ηηο 

επηθίλδπλεο νξγαλνθαζζηηεξηθέο ελψζεηο. Γελ ζα κπνξνχζε βέβαηα λα γίλεη θάηη δηαθνξεηηθφ, 

δεδνκέλνπ φηη έρεη απνδεηρζεί φηη ε ρξήζε ησλ ΣΒΣ δεκηνπξγεί αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην 

πεξηβάιινλ 
250

. Βιέπνληαο ηε αξλεηηθφ θιίκα απέλαληη ζηε ρξήζε απηψλ ησλ νπζηψλ, θξάηε, 

εηαηξείεο θαη νξγαληζκνί δηακνξθψλνπλ κία λέα λννηξνπία θαη αιιάδνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο, 

αλαδεηψληαο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ.  

Αλαθνξηθά κε ην θαζεζηψο πνπ ηζρχεη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη θαη’ επέθηαζε 

ζηελ Διιάδα, απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ησλ ΣΒΣ πθαινρξσκάησλ ζε πινία κηθξφηεξα ησλ 25 

κέηξσλ ήδε απφ ην 1991. Δπηπιένλ, κεηά ηε Γηπισκαηηθή Γηάζθεςε ηνπ ΗΜΟ, ε Δπξσπατθή 

επηηξνπή πηνζέηεζε ηνλ Καλνληζκφ (EC) Νν 782/2003, κε ηνλ νπνίν εμεηδίθεπζε ηελ Οδεγία 

76/769/EEC ηελ 27 Ηνπιίνπ 1976, κε ηελ νπνία επέβαιε ζηα θξάηε κέιε ηεο λα πηνζεηήζνπλ 

θαη λα ζπκκνξθσζνχλ σο πξνο ηε Γηεζλή χκβαζε γηα ηνλ Έιεγρν ησλ Δπηβιαβψλ 

Αληηξξππαληηθψλ πζηεκάησλ ζηα Πινία ηνπ ΗΜΟ 
251

. 

5.2.6. Ζ Γηεζλήο ύκβαζε γηα ηνλ Έιεγρν θαη ηε Γηαρείξηζε ηνπ Νεξνύ θαη 

ηνπ Ηδήκαηνο ηνπ Έξκαηνο ησλ Πινίσλ (BWM Convention) 

 Ζ απμεκέλε εκθάληζε βηνεηζβνιψλ ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ κέζσ ηεο δηαρείξηζεο 

ηνπ έξκαηνο επηδεηλψλεη ηελ ήδε επηβαξπκέλε θαηάζηαζε απηνχ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. 

Πξνθεηκέλνπ λα ιπζεί απνηειεζκαηηθά ην πξφβιεκα, είλαη απαξαίηεην ε αληηκεηψπηζή ηνπο λα 

                                                           
248

  International Maritime Organization (IMO), Antifouling Convention, International 

Convention on the Control of Harmful Anti-Fouling Systems on Ships, London, 2008. 
249

    International Maritime Organization (IMO), Summary of Status of Conventions at 31 

May 2007. 
250

   Σζειέληεο Β., «Γηαρείξηζε Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο θαη Ναπηηιία», Δθδφζεηο 

ηακνχιε Α.Δ., Αζήλα, 2008, ζει. 311. 
251

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:31976L0769, «Council 

Directive 76/769/EEC of 27 July 1976 on the approximation of the laws, regulations and 

administrative provisions of the Member States relating to restrictions on the marketing and use 

of certain dangerous substances and preparations».   

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:31976L0769
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αθνινπζεί δηαδνρηθά ηα ζηάδηα ηεο πξφιεςεο, ηεο έγθαηξεο αλίρλεπζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο. 

ζν πην λσξίο γίλεηαη ε παξέκβαζε γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο, ηφζν πην απνηειεζκαηηθή είλαη 

ε παξεκπφδηζή ηνπο θαη ε κείσζε ηνπ απαηηνχκελνπ θφζηνπο 
252

. 

 Ζ ζεκαληηθή απηή απεηιή γηα ηνπο σθεαλνχο απαζρφιεζε πνιχ λσξίο ηνλ Γηεζλή 

Οξγαληζκφ Ναπηηιίαο (ΗΜΟ), δεκηνπξγψληαο ηελ Οκάδα Δξγαζίαο Έξκαηνο (Ballast Water 

Working Group), ππφ ηελ αηγίδα ηεο Δπηηξνπήο Πξνζηαζίαο Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο 

(MEPC) 
 253

. Σν επηζηέγαζκα ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ θξάηεζαλ αξθεηά ρξφληα, κε ηνλ ΗΜΟ λα 

εθδίδεη νδεγίεο κε ζθνπφ ηε δηαρείξηζε ηνπ έξκαηνο ησλ πινίσλ ήδε απφ ην 2007, νδήγεζαλ 

ζηε Γηεζλή χκβαζε γηα ηνλ Έιεγρν θαη ηε Γηαρείξηζε ηνπ Νεξνχ θαη ηνπ Ηδήκαηνο ηνπ 

Έξκαηνο ησλ Πινίσλ (BWM Convention) 
254

, ε νπνία εγθξίζεθε ζηε Γηπισκαηηθή Γηάζθεςε 

ηνπ Λνλδίλνπ ην 2004. 

 Σν πεξηερφκελν ηεο χκβαζεο βαζίζηεθε ζηηο ήδε ππάξρνπζεο Οδεγίεο ηνπ ΗΜΟ, 

παξέρνληαο έλα ξπζκηζηηθφ θαζεζηψο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ έξκαηνο ησλ πινίσλ θαη θαη’ 

επέθηαζε ηελ πξνζηαζία ησλ ππνζαιάζζησλ νηθνζπζηεκάησλ. πσο πξνβιέπεη ην άξζξν 18, ε 

ζχκβαζε ζα ηεζεί ζε ηζρχ κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 12 κελψλ απφ ηε ζηηγκή ηεο επηθχξσζήο 

ηεο απφ 30 θξάηε κέιε, ηα νπνία ζα αληηπξνζσπεχνπλ ην 35 % ηεο παγθφζκηαο ρσξεηηθφηεηαο. 

Ζ ζχκβαζε πξφθεηηαη λα ηεζεί ζε ηζρχ ηελ 08 επηεκβξίνπ 2017, θαζψο ηα απαηηνχκελα κέιε 

ηελ επηθχξσζαλ ηελ 08 επηεκβξίνπ 2016 
255

, ρσξίο ζε απηά λα ζπγθαηαιέγεηαη αθφκα ε 

Διιάδα 
256

.  

 Οη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο πνπ δίλεη ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε είλαη δχν θαη 

ζπλνςίδνληαη ζηνπο εμήο δχν Καλνληζκνχο 
257

: 

 Καλνληζκφο D-1, πνπ βξίζθεηαη ζην Μέξνο Β ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο ζχκβαζεο, πνπ 

αθνξά ζηελ αληαιιαγή έξκαηνο (Ballast exchange), νξίδεη ηηο κεζφδνπο 

                                                           
252

    Simberloff D., Martin J.-L. ….., Vila M, «Impacts of Biological Invasions: What’s 

What and the Way Forward», Trends in Ecology & Evolution, January 2013, Vol. 28, No. 1, pp. 

58-66, p. 61. 
253

http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/BallastWaterManagement/Pages/Default.aspx

, «Ballast Water Management», International Maritime Organization (ΗΜΟ). 
254

  International Maritime Organization (ΗΜΟ), «The International Convention for the 

Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments», BWM Convention, 2004. 
255

   International Maritime Organization (ΗΜΟ), «Status of multilateral Conventions and 

instruments in respect of which the International Maritime Organization or its Secretary-General 

performs depositary or other functions», 24 February 2017, p. 504. 
256

    International Maritime Organization (IMO), Status of Conventions by State, 

07/02/2017. 
257

   International Maritime Organization (ΗΜΟ), «The International Convention for the 

Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments», BWM Convention, 2004, 

Annex - Section B, Management and Control Requirements for Ships. 

http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/BallastWaterManagement/Pages/Default.aspx
http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/BallastWaterManagement/Pages/Default.aspx
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πξαγκαηνπνίεζεο ηεο αληαιιαγήο θαη ηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί. 

 Καλνληζκφο D-2, πνπ βξίζθεηαη θαη απηφο ζην Μέξνο Β ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο 

ζχκβαζεο, ξπζκίδεη ηελ επεμεξγαζία ηνπ έξκαηνο (Ballast Treatment), ψζηε λα 

θαηαζηεί θαηάιιεινο γηα λα κπνξεί λα απνξξηθζεί ζηε ζάιαζζα.   

πλνδνηπφξνο ηνπ ΗΜΟ ζηελ πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο είλαη 

ε UNEP, ε νπνία κέζα απφ δηάθνξεο πξσηνβνπιίεο, φπσο είλαη ην Παγθφζκην Πξφγξακκα 

Γηαρείξηζεο Έξκαηνο (GloBallast) θαη ε χκβαζε γηα ηελ Βηνπνηθηιφηεηα (Convention on 

Biological Diversity), ζπλερίδεη λα ππνζηεξίδεη θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε άιινπο νξγαληζκνχο 

θαη θνξείο, ζηελ επίηεπμε ελφο θνηλνχ ζηφρνπ, ψζηε ην πξφβιεκα ηεο ξχπαλζεο απφ ηε 

δηαρείξηζε ηνπ έξκαηνο λα εμαιεηθζεί νξηζηηθά.  

5.2.7. πκβάζεηο γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο από ηε Γηάιπζε 

ησλ Πινίσλ  

 πσο αλαθέξακε θαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, ε δηαδηθαζία ηεο δηάιπζεο ησλ 

πινίσλ εγθπκνλεί θηλδχλνπο ηφζν γηα ην πεξηβάιινλ φζν θαη γηα ηελ πγεία φισλ φζσλ 

απαζρνινχληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε βηνκεραλία. Οη βηνκεραληθά αλεπηπγκέλεο ρψξεο 

πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ην πςειφ θφζηνο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ πνπ  πξνθχπηνπλ, 

κεηέηξεςαλ ηηο αζζελείο νηθνλνκηθά ρψξεο ζε θέληξα ππνδνρήο ησλ πιηθψλ απηψλ, ρσξίο φκσο 

λα ππάξρεη ε θαηάιιειε ηερλνγλσζία θαη ππνδνκή γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπο.  

 Ζ αλεπίηξεπηε απηή θαηάζηαζε είρε σο απνηέιεζκα ηε δηακφξθσζε ηεο χκβαζεο ηεο 

Βαζηιείαο γηα ηε Γηαζπλνξηαθή Μεηαθνξά Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ θαη ηε Γηάζεζή ηνπο, ε 

νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ ην 1992 (Basel Convention). Ζ ζχκβαζε απηή ελζσκαηψζεθε θαη ζην 

επξσπατθφ δίθαην (Καλνληζκφο 259/93/ΔΟΚ) θαη ζηε ζπλέρεηα θαη ζην ειιεληθφ δίθαην θαηά 

ην έηνο 1994 
258

.  

 Παξάιιεια κε ηε χκβαζε ηεο Βαζηιείαο, ζεκαληηθή είλαη θαη ε δξάζε ζηα πιαίζηα 

ηνπ ΗΜΟ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ξχπαλζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε δηάιπζε ησλ ζθαθψλ. Ο 

ΗΜΟ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γηεζλή Οξγαληζκφ Δξγαζίαο (International Labor Organization-ILO) 

θαη ηε Γξακκαηεία ηεο χκβαζεο ηεο Βαζηιείαο θαηέιεμαλ ζηελ πηνζέηεζε ηεο χκβαζεο γηα 

                                                           
258

  Ν. 2203/1994 (ΦΔΚ 58/Α/15-04-1994) 
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ηελ Αζθαιή θαη Πεξηβαιινληηθά Δλδεδεηγκέλε Αλαθχθισζε ησλ Πινίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηάζθεςεο ηνπ ΗΜΟ ζην Υνλγθ Κνλγθ ηεο Κίλαο ην Μάην ηνπ 2009 
259

. 

 θνπφο ηεο χκβαζεο ηνπ Υνλγθ Κνλγθ είλαη λα δηαζθαιίζεη φηη ε αλαθχθισζε ησλ 

πινίσλ ζην ηέινο ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο ζα γίλεηαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ 

απεηινχληαη ε αλζξψπηλε πγεία, ε αζθάιεηα θαη ην πεξηβάιινλ 
260

. Ζ ζχκβαζε απηή δελ έρεη 

ηεζεί αθφκα ζε ηζρχ, θαζψο είλαη δπλαηή ε έλαξμε ηεο ηζρχνο ηεο 24 κήλεο αθφηνπ επηθπξσζεί 

απφ 15 ηνπιάρηζηνλ θξάηε ηα νπνία αληηπξνζσπεχνπλ ην 40% ηεο παγθφζκηαο ρσξεηηθφηεηαο 

ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο θαη ην δπλακηθφ αλαθχθισζεο ησλ θξαηψλ κειψλ λα κελ κηθξφηεξν 

απφ ην 3% ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηεο λαπηηιίαο ηνπο θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Χζηφζν, ε 

ζχκβαζε απηή έρεη επηθπξσζεί κφλν απφ έλα κηθξφ αξηζκφ ρσξψλ, νη νπνίεο κέρξη θαη ηελ 07 

Φεβξνπαξίνπ 2017 είλαη ην Βέιγην, ην Κνλγθφ, ε Γαιιία, ε Ννξβεγία θαη ν Παλακάο 
261

. 

 Ζ ζχκβαζε απηή πεξηιακβάλεη ηηο εμήο δξαζηεξηφηεηεο 
262

: 

 α. ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή, ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

πινίσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεηαη ε αζθαιήο θαη πεξηβαιινληηθά νξζή αλαθχθισζή ηνπο, 

ρσξίο λα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε αζθάιεηα θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο,  

            β. ηε ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ αλαθχθισζεο πινίσλ κε αζθαιή ηξφπν,  

            γ. ηελ εγθαζίδξπζε ελφο θαηάιιεινπ κεραληζκνχ επηβνιήο ησλ φξσλ ηεο 

ζχκβαζεο, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη απαηηήζεηο πηζηνπνίεζεο θαη αλαθνξψλ  

 Ζ ζχκβαζε απηή εθαξκφδεηαη ζε πινία άλσ ησλ 500 GT, κε ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν 

ηεο λα απνηειεί φηη ην θξάηνο ζεκαίαο ηνπ πινίνπ είλαη απηφ ην νπνίν θέξεη ηελ επζχλε, φηαλ 

ην πινίν νινθιεξψζεη ηνλ θχθιν δσήο ηνπ, λα νδεγεζεί ζηηο θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλεο 

κνλάδεο, πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζεί ζε δηάιπζε κε θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ κεζφδνπο, 

                                                           
259

   International Maritime Organization (IMO), «Hong Kong International Convention for 

the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships», 2009. 
260

  http://www.imo.org/en/About/conventions/listofconventions/pages/the-hong-kong-

international-convention-for-the-safe-and-environmentally-sound-recycling-of-ships.aspx, 

«Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of 

Ships», 2009.  
261

    International Maritime Organization (IMO), Status of Conventions by State, 

07/02/2017. 
262

  http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/ShipRecycling/Pages/Default.aspx, 

«The Development of the Hong Kong Convention», International Maritime Organization 

(IMO). 

http://www.imo.org/en/About/conventions/listofconventions/pages/the-hong-kong-international-convention-for-the-safe-and-environmentally-sound-recycling-of-ships.aspx
http://www.imo.org/en/About/conventions/listofconventions/pages/the-hong-kong-international-convention-for-the-safe-and-environmentally-sound-recycling-of-ships.aspx
http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/ShipRecycling/Pages/Default.aspx
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εμαζθαιίδνληαο ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία φζσλ απαζρνινχληαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία 

263
.  

Χο ζπλέπεηα ησλ ξπζκίζεσλ πνπ πξνβιέπεη ε χκβαζε ηνπ Υνλγθ Κνλγθ είλαη φηη 

θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ λέσλ ζθαθψλ απαγνξεχεηαη ή έζησ πεξηνξίδεηαη ε ρξήζε επηθίλδπλσλ 

νπζηψλ. Απηφο ν πεξηνξηζκφο ζπλεπάγεηαη ηε ρξήζε θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιισλ νπζηψλ θαη 

ελψζεσλ, θαζηζηψληαο ηε δηάιπζή ηνπο αζθαιή γηα ην πεξηβάιινλ, φηαλ απηά νινθιεξψζνπλ 

ηνλ θχθιν δσήο ηνπο. πκπεξαζκαηηθά, ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απνηειεί πιένλ 

απηνζθνπφ ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο, απφ ηνλ αξρηθφ ζηάδην θαηαζθεπήο ελφο ζθάθνπο κέρξη 

θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο δσήο ηνπ θαη ηε δηάιπζή ηνπ.  

5.3. πκβάζεηο γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο από ηελ 

Αηκνζθαηξηθή Ρύπαλζε  

Παξά ην γεγνλφο φηη ε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηα πινία δελ 

απνηειεί ηελ άκεζε αηηία γηα ηε επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, πξνθαιεί ζσξεπηηθφ 

πξφβιεκα, ζπκβάιινληνο ζηελ ήδε επηβαξπκέλε θαηάζηαζε ηεο αηκφζθαηξαο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε ελίζρπζε ηεο φμηλεο βξνρήο 
264

. Γηα ην ιφγν απηφ θαη πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα, αλαιήθζεθαλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ έγθαηξε δξάζε, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε κειινληηθή κείσζε ησλ εθπνκπψλ επηθίλδπλσλ αεξίσλ, πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηε λαπηηιηαθή δξαζηεξηφηεηα.  

5.3.1. Σν Αλαζεσξεκέλν Παξάξηεκα VI ηεο Γηεζλνύο ύκβαζεο γηα ηελ 

Πξόιεςε ηεο Αέξηαο Ρύπαλζεο από ηα πινία (MARPOL 73/78)  

Μία απφ ηηο βαζηθφηεξεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ 

απμεκέλσλ επηπέδσλ ησλ αέξησλ ξχπσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε λαπηηιηαθή δξαζηεξηφηεηα 
265

 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Γηεζλνχο Ναπηηιηαθνχ Οξγαληζκνχ (ΗΜΟ), ν νπνίνο 

πηνζέηεζε ην Παξάξηεκα IV ηεο MARPOL, ζέηνληαο ηα αλψηαηα φξηα ζηελ εθπνκπή αέξησλ 

θαπζαεξίσλ, δειαδή νμεηδίσλ ηνπ ζείνπ (SOx) θαη ηα νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ (NOx), 

απαγνξεχνληαο ηηο εθιχζεηο ξχπσλ πνπ θαηαζηξέθνπλ ην  φδνλ ηεο αηκφζθαηξαο 
266

. Μάιηζηα, 

νη εθπνκπέο νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ (NOx) θαη νμεηδίσλ ηνπ ζείνπ (SOx) πνπ πξνέξρνληαη απφ 

                                                           
263

   International Maritime Organization (IMO), «Hong Kong International Convention for 

the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships», 2009, Article 3. 
264

        http://www.imo.org/en/OurWork/environment/pollutionprevention/airpollution/pages/air-

pollution.aspx, International Maritime Organization (IMO), Prevention of Air Pollution from 
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     Eyring V., Kohler H., Aardenne J & Lauer A. «Emissions from International Shipping: 

The Last Decades», Journal of Geophysical Research, Vol. 110, 2005, p. 7-8. 
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     International Maritime Organization (IMO), MARPOL, Annex VI, 2005. 
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ηελ λαπηηιηαθή δξαζηεξηφηεηα αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ην 13% θαη ην 12% αληίζηνηρα ησλ 

παγθφζκησλ εθπνκπψλ, ιακβάλνληαο φιεο ηηο πεγέο απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη νη εθπνκπέο 

απηέο 
267

. 

Τπφ ην θσο ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ θαη ηεο εθαξκνζκέλεο εκπεηξίαο, ε 

MEPC (Marine Environment Protection Committee) ζπκθψλεζε λα αλαλεψζεη ην Παξάξηεκα 

VI ηεο χκβαζεο MARPOL, κεηψλνληαο αθφκα πεξηζζφηεξν ηα επηηξεπηά φξηα ησλ εθπνκπψλ 

ησλ αεξίσλ. Σν αλαζεσξεκέλν Παξάξηεκα, καδί κε ηνλ Σερληθφ Κψδηθα γηα ηα νμείδηα ηνπ 

αδψηνπ (NOx) πηνζεηήζεθαλ ην 2008, ελψ ηέζεθαλ ζε ηζρχ ην 2010, ζθνπεχνληαο ζηε 

ζηαδηαθή κείσζε ησλ εθπνκπψλ SOx, NOx, θαη δεπηεξεπφλησο ησλ PM, θαη ζηνλ θαζνξηζκφ 

Πεξηνρψλ Διέγρνπ Δθπνκπψλ (Emission Control Areas – ECAs). Ζ Διιάδα είλαη ήδε κέζα 

ζηηο ρψξεο πνπ έρνπλ επηθπξψζεη ην ζπγθεθξηκέλν παξάξηεκα 
268

. 

ζνλ αθνξά ζηηο εθπνκπέο νμεηδίσλ ηνπ ζείνπ (SOx), ην Παξάξηεκα ζηνρεχεη ζηνλ 

θαζνξηζκφ αλψηαηνπ επηπέδνπ ζην 3,5% θ.β. ζην πεξηερφκελν ζε ζείν ηνπ θαπζίκνπ 

πεηξειαίνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηα πινία γηα ην 2012, ζε αληίζεζε κε ην αλψηαην φξην πνπ 

είρε ηεζεί ζην αξρηθφ Παξάξηεκα, πνπ ήηαλ 4,5% θ.β.. H πξφβιεςε γηα ην επίπεδν ζην νπνίν 

πξφθεηηαη λα κεησζεί ην φξην γηα ην έηνο 2020 είλαη 0,5% θ.β. 
269

. 

Δπηπιένλ, ππάξρεη πξφβιεςε γηα πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ηα επίπεδα εθπνκπψλ ηνπ 

δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ρακειά επίπεδα (SOx Emission Control Areas-

SECAs), κε ζθνπφ ηα ρακειά απηά επίπεδα εθπνκπψλ λα ηζρχνπλ κειινληηθά ζε φιν ηνλ 

θφζκν 
270

. Αξρηθά ην επίπεδν απηφ νξίζηεθε ζην 1,5 % θ. β., αξγφηεξα δηακνξθψζεθε ζε 

αθφκα πην απζηεξά επίπεδα θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 1% ην 2010 θαη ζην 0,1% απφ ηηο αξρέο ηνπ 

2015. Μία άιιε ιχζε απνηειεί ηα πινία λα εθαξκφδνπλ έλα ζχζηεκα θαζαξηζκνχ ησλ 

θαπζαεξίσλ, ζε πεξίπησζε πνπ ηα θαχζηκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πεξηέρνπλ κεγάιν πνζνζηφ ζε 

ζείν.  

Δθηφο απφ ηηο εθπνκπέο ελψζεσλ ηνπ ζείνπ, ην πεξηβάιινλ επηβαξχλεηαη ζεκαληηθά θαη 

απφ ηηο εθπνκπέο νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ (ΝΟx). πγθεθξηκέλα ν Καλνληζκφο 13 αλαθέξεη ηελ 

πνζφηεηα ησλ ΝΟx πνπ έλα πινίν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθπέκπεη αλά kWh, δειαδή απφ ηελ 
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   International Maritime Organization (IMO), «Third IMO GHG Study 2014 Executive 

Summary and Final Report», 2015. p.2. 
268

   International Maritime Organization (IMO), Status of Conventions by State, 

07/02/2017. 
269

   Έλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ (Union of Greek Shipowners), Δηήζηα Έθζεζε 2015-

2016, ζει.42. 
270
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Emphasis on SOx and NOx Emissions», Int. J. Nav. Archit. Ocean Eng., 2014, pp. 737-748, p. 
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νλνκαζηηθή ηαρχηεηα ηνπ αέξα. Σα επίπεδα ησλ εθπνκπψλ θαηαλέκνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. 

Αλάινγα κε ην έηνο θαηαζθεπήο ηνπ πινίνπ. Οη θαηεγνξίεο καδί κε ηα αληίζηνηρα επηηξεπηά 

φξηα ζηηο πνζφηεηεο ησλ νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 9). 

Μπνξνχκε εχθνια λα δηαπηζηψζνπκε φηη φζν πην λέν είλαη έλα πινίν, ηφζν πην απζηεξά είλαη 

ηα επηηξεπφκελα φξηα. Ηδηαίηεξα απζηεξά είλαη ηα φξηα ηνπ Tier III, ηα νπνία ηζρχνπλ γηα ηηο 

πεξηνρέο NECA (North American Emission Control Area), γηα κεραλέο ζε πινία ηα νπνία έρνπλ 

θαηαζθεπαζηεί θαηά ή κέρξη ηελ 01/01/2016 
271

.  

Πίλαθαο 9: Οη ηξεηο θαηεγνξίεο Tier θαη ηα φξηα εθπνκπψλ ησλ NOx αλάινγα κε ην έηνο 

θαηαζθεπήο ηνπ πινίν (Πεγή: International Maritime Organization, Revised MARPOL Annex 

VI and NTC 2008 with guidelines for Implementation, Resolution MEPC.251 66 2015) 

Καηεγνξίεο 

(Tier) 

Ζκεξνκελία Καηαζθεπήο ηνπ 

Πινίνπ 

Όξην επηπέδσλ ΝΟx (g/kWh) 

n*<130 
n*=130-

1999 
n*>2000 

I 01/01/2000 17,0 45 n-0,2 9,8 

II 01/01/2011 14,4 44n-0,23 7,7 

III     01/01/2016** 3,4 9n-0,2 2,0 

*n=Ονομαζηική ηασύηηηα ηος κινηηήπα 

**Η ημεπομηνία αςηή ιζσύει για ηιρ πεπιοσέρ NECA (North American Emission Control Area) 

 

5.3.2. Σν Πξσηόθνιιν ηνπ Κηόην  

Σν Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην, καδί κε ηε χκβαζε – Πιαίζην ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

απνηεινχλ ην κφλν δηεζλέο λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ. Οη 

ζθιεξέο δηαπξαγκαηεχζεηο νδήγεζαλ ηειηθά ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ 1997 ζηελ πηνζέηεζε ζρεδίνπ 

Πξσηνθφιινπ γηα ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζηφρνο ήηαλ θαη ε κείσζε ησλ 

επηπέδσλ ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ε χπαξμε ηνπ νπνίνπ, ζε πςειά επίπεδα ζηελ 

αηκφζθαηξα, εληείλεη ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ 
272

. 

Σν Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην απνηειεί νξφζεκν ζηελ πνιηηηθή γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή 

273
. Λακβάλνληαο σο έηνο αλαθνξάο ην 1990, νη βηνκεραληθέο ρψξεο ππνρξεψλνληαλ λα 
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272

   Σζειέληεο Β., «Γηαρείξηζε Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο θαη Ναπηηιία», Δθδφζεηο 

ηακνχιε Α.Δ., Αζήλα, 2008, ζει. 366. 
273

   Manne A. & Richels R. «The Kyoto Protocol: A Cost Effective Strategy for Meeting 

Environment Objectives?», Efficiency and Equity of Climate Change Policy, C. Carraro 

Editions, 1999, pp. 43-61, p. 43-44. 
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κεηψζνπλ ηηο εθπνκπέο ησλ αεξίσλ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ηνπιάρηζηνλ θαηά 5% 

θαηά κέζν φξν ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990, ε νπνία θάιππηε ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην 

2008 έσο ην 2012 
274

. Γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο δελ ππήξραλ ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη σο 

πξνο ηα επηηξεπφκελα επίπεδα εθπνκπψλ. 

Σν Παξαξηήκαηα Α ηνπ Πξσηνθφιινπ πεξηιακβάλεη ηα αέξηα πνπ ζπκβάιινπλ ζην 

θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηηο θπξηφηεξεο πεγέο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηηο εθπνκπέο 

απηέο. Σα αέξηα πνπ απαζρνινχλ ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην είλαη έμη θαη είλαη ηα εμήο 
275

: 

 Γηνμείδην ηνπ Άλζξαθα (CO2 ) 

 Μεζάλην (CH4)  

 Τδξνθζνξάλζξαθεο (HFC) 

 Τπνμείδην ηνπ Αδψηνπ (N2O) 

 Φζνξησκέλνη Τδξνγνλάλζξαθεο ή Τπεξθζνξάλζξαθεο (PFC) 

 Δμαθζνξηνχρν Θείν (SF6) 

Δθηφο φκσο απφ ηα αέξηα, ζην Παξάξηεκα Α πεξηιακβάλνληαη θαη νη πεγέο απφ ηηο 

νπνίεο πξνέξρνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα ξππνγφλα αέξηα. Οη θπξηφηεξεο νκάδεο είλαη ε ελέξγεηα, 

νη βηνκεραληθέο εξγαζίεο, ε ρξήζε δηαιπηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ, ε γεσξγία θαη ηα απφβιεηα 

276
. ηελ επξχηεξε θαηεγνξία ηεο ελέξγεηαο πεξηιακβάλνληαη θαη νη κεηαθνξέο.   

ζνλ αθνξά ζην Παξάξηεκα Β, παξνπζηάδνληαη νη ζηφρνη πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ 

απφ θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο ζρεηηθά κε ηνλ πνζνηηθφ πεξηνξηζκφ ησλ αέξησλ εθπνκπψλ 
277

. 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε επηθχξσζε ην Πξσηφθνιιν κε ηηο Οδεγίεο 2003/87/ΔΚ 
278

 θαη Οδεγία 

2004/101/ΔΚ 
279

.  

5.4. πκπεξάζκαηα 
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275
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Ζ νκνινγνπκέλσο απμεκέλε αλεζπρία γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο έρεη 

νδεγήζεη ζε κία ζεηξά λνκνζεηηθψλ θαλνληζκψλ θαη κέηξσλ, ησλ νπνίσλ ε πηζηή ηήξεζε 

απνηειεί ηε λνχκεξν έλα πξνηεξαηφηεηα φισλ φζσλ απαζρνινχληαη ζηε λαπηηιηαθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη ε ελαζρφιεζε ηνπο ζρεηίδεηαη κε ηελ ππεξπφληηα κεηαθνξά αγαζψλ θαη 

πξντφλησλ.  

Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ ζε δηεζλέο θαη επξσπατθφ επίπεδν 

είλαη sine qua non γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ε Δπξσπατθή 

Έλσζε έρεη πηνζεηήζεη έλα ζχλνιν εξγαιείσλ πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ζην πιαίζην 

δηακφξθσζεο κηαο θνηλήο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ζηνπο θφιπνπο ηεο, θαζψο νη ρψξεο-κέιε 

ηεο ζεκεηψλνπλ έληνλε λαπηηιηαθή δξαζηεξηφηεηα παγθνζκίσο, κε ηελ Διιάδα λα είλαη κία 

απφ ηηο ρψξεο πνπ πξσηνζηαηεί ζηνλ θιάδν απηφ. Χο απνηέιεζκα απηψλ ησλ αλεζπρεηηθψλ 

δεδνκέλσλ, έρνπλ πηνζεηεζεί κία ζεηξά απφ κέηξα θαη θαλνληζκνχο ζηα πιαίζηα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνθεηκέλνπ ν αξηζκφο ησλ αλζξψπηλσλ απσιεηψλ λα κεησζεί θαηά 

26.000 αλά έηνο 
280

 θαη ν κέζνο φξνο δσήο λα απμεζεί 
281

 κε πξννπηηθή απηφ λα επηηεπρζεί 

κέρξη ην 2020. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: Δπξσπατθό θαη Διιεληθό Θεζκηθό Πιαίζην κε ζηόρν 

ηελ Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο από ηε Ναπηηιία 

6.1. Δηζαγσγή 

Ζ δξάζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ αλάπηπμε ζπκθσληψλ θαη θαλφλσλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, παξάιιεια κε ηελ θαζηέξσζε ησλ αληίζηνηρσλ δηεζλψλ 

θαλνληζκψλ, είλαη ζεκαληηθή θαη έληνλε, ηδηαίηεξα ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Πεξηιακβάλεη έλα 

ζχλνιν πξνηχπσλ πνπ ζα πξέπεη θάζε θξάηνο κέινο λα ηεξεί ππνρξεσηηθά, πξνθεηκέλνπ ε 

λαπηηιία λα βνεζά θαη φρη λα επηβαξχλεη ην πεξηβάιινλ, πξνσζψληαο ηελ πξνζπάζεηα γηα ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζαιαζζψλ θαη ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα, φζν θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο πνπ πιαηζηψλνπλ ηα ιηκάληα ηεο επηθξάηεηάο ηεο. 

6.2. Ννκνζεηηθό Πιαίζην 

 Οη απαξρέο ζπγθξνηεκέλεο θαη απνθαζηζηηθήο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο 

γηα ηε ζαιάζζηα αζθάιεηα θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηξνθηθψλ πεξηβαιινληηθψλ 

ζπλεπεηψλ ηεο λαπηηιίαο ηνπνζεηνχληαη ρξνληθά ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90, θαζψο ην 

1999 έιαβε ρψξα ε βχζηζε ηνπ πεηξειαηνθφξνπ κνλνχ θχηνπο «ERIKA», κε ζεκαία Μάιηαο, 

ζηνλ Βηζθατθφ Κφιπν. Ζ απψιεηα απηή πξνμέλεζε ζεκαληηθή πεξηβαιινληηθή ξχπαλζε, θαζψο 

εθηηκήζεθε φηη θαηέιεμαλ ζηε ζάιαζζα 12.000 ηφλνη θνξηίνπ πνπ είραλ απνκείλεη ζηηο 

δεμακελέο ηνπ πινίνπ, καδί κε ηνπο 19.000 ηφλνπο θνξηίνπ πνπ είρε απνξξηθζεί ήδε ζηε 

ζάιαζζα, πξηλ ηε βχζηζή ηνπ 
282

. 

6.2.1. Σα Ννκνζεηηθά Παθέηα «ERIKA I» θαη « ERIKA II» 

Απφξξνηα ηνπ ζαιάζζηνπ αηπρήκαηνο ηνπ δεμακελφπινηνπ «ERIKA» θαη ηεο 

ζεκαληηθήο πεξηβαιινληηθήο ξχπαλζεο πνπ επέθεξε, ήηαλ ε ιήςε κέηξσλ πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζζεί ε πξαγκαηνπνίεζε κεηαθνξψλ θνξηίσλ κέζσ πινίσλ πνπ ζα είραλ πςειφηεξεο 

πξνδηαγξαθέο, κε παξάιιειε απφζπξζε ησλ αθαηάιιεισλ θαη κε θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ 

ζθαθψλ. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε έιαβε άκεζα δξάζε, αλεμάξηεηα απφ ηε δξάζε ηνπ Γηεζλνχο 

Ναπηηιηαθνχ Οξγαληζκνχ (ΗΜΟ), πξνρσξψληαο ζηε ιήςε ελφο ζπλφινπ κέηξσλ, ηα ιεγφκελα 

παθέηα «ERIKA I» θαη «ERIKA II». 

                                                           
282
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 Ζ πξψηε δέζκε κέξσλ «ERIKA I» πξνηάζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ην 

Μάξηην ηνπ 2000 κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ. Με ηε 

δέζκε απηψλ ησλ κέηξσλ θαζηεξψζεθαλ ηα θάησζη: 

α. Τπνρξεσηηθφο έιεγρνο απφ ην θξάηνο ιηκέλα γηα ηπρφλ χπαξμε δπλεηηθά 

επηθίλδπλσλ πινίσλ. Ζ Οδεγία 2001/106/ΔΟΚ 
283

 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη νπ 

πκβνπιίνπ, πνπ ηξνπνπνίεζε ηελ Οδεγία 95/21/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, εηζήγαγε ιίζηα πινίσλ 

ζηα νπνία κπνξεί λα απαγνξεπηεί ε είζνδνο ζηα θνηλνηηθά ιηκάληα.  

 β.   Απζηεξφηεξνη θαλφλεο θαη πξφηππα γηα ηνπο νξγαληζκνχο επηζεψξεζεο θαη ειέγρνπ 

ησλ πινίσλ, δειαδή ηνπο λενγλψκνλεο, ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2001/105/ΔΟΚ)
 284

, ε νπνία 

ηξνπνπνίεζε ηελ Οδεγία 94/57/ΔΚ. 

 γ. Δζπεπζκέλε ζηαδηαθή θαζηέξσζε απαηηήζεσλ δηπινχ θχηνπο ή ηζνδχλακνπ 

ζρεδηαζκνχ ζηα πεηξειαηνθφξα πινία κνλνχ θχηνπο, κε ζηφρν ηε ζηαδηαθή παχζε ηεο 

θπθινθνξίαο πινίσλ κνλνχ θχηνπο, αξρηθή εθηίκεζε επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ ην 2015. Σν 

λνκνζεηηθφ θείκελν πνπ πξνέβιεπε ηε ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε ήηαλ ν Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 

417/2002 
285

 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ε νπνία θαηήξγεζε ηνλ 

πξνεγνπκέλσο ηζρχνληα Καλνληζκφ (ΔΚ) 94/2978 ηνπ πκβνπιίνπ. 

 Σν παξαπάλσ ζεζκηθφ πιαίζην εληζρχζεθε κε ηε δεχηεξε δέζκε κέηξσλ «ERIKA II» 

πνπ ζηφρεπε ζηε δηαθάλεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ πινίσλ θαη θπξίσο 

ζηελ απφδνζε επζπλψλ ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο ηνπ λαπηηιηαθνχ θιάδνπ 
286

. πγθεθξηκέλα : 

 α.  Με ηελ Οδεγία 2002/59/ΔΚ 
287

 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 

ζεζπίζηεθε θνηλνηηθφ πξφγξακκα γηα ηελ χπαξμε ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ηεο 

θπθινθνξίαο ησλ πινίσλ θαη ζπλερνχο ελεκέξσζεο (Safe Sea Net). Πξηλ ηνλ θαηάπινπ πινίνπ 

ζε ιηκέλα θξάηνπο κέινπο, ζα πξέπεη λα δίδνληαη νη θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο ζηελ αξκφδηα 

ιηκεληθή αξρή. Ζ νδεγία, επηπιένλ, νξίδεη σο ππνρξεσηηθφ ηνλ εμνπιηζκφ ησλ πινίσλ κε 

ζπζηήκαηα απηφκαηνπ εληνπηζκνχ (AIS) θαη ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ ηαμηδηνχ 

(ζπζηήκαηα VDR ή «καχξα θνπηηά»). 

 β.  Ηδηαίηεξε ζεκαληηθή ήηαλ ε πξσηνβνπιία ζχζηαζεο Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ γηα 

ηελ Αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα (European Maritime Safety Agency EMSA), ζχκθσλα κε ηνλ 

                                                           
283

  Οδεγία 2001/106/ΔΟΚ, Έγγξαθν 32001L0106, Άξζξν 7. 
284

  Οδεγία 2001/105/ΔΟΚ, Έγγξαθν 32001L0105. 
285

  Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 417/2002, Έγγξαθν 32002R0417. 
286

  Θενδσξφπνπινο ., Λεθάθνπ Μ., Πάιιεο Α., «Δπξσπατθέο Πνιηηηθέο γηα ηε 

Ναπηηιία», Δθδφζεηο Σππσζήησ-Γαξδαλφο, 2006, ζει.200-201. 
287

  Οδεγία 2002/59/ΔΚ, Έγγξαθν 32002L0059. 
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Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1406/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
288

. 

χκθσλα κε ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 2 ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Καλνληζκνχ, ζηφρνο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ είλαη λα παξέρεη ζηα θξάηε κέιε θαη ηελ Δπηηξνπή ηελ αλαγθαία 

ηερληθή θαη επηζηεκνληθή βνήζεηα, θαζψο θαη εκπεηξνγλσκνζχλε πςεινχ επηπέδνπ, γηα λα ηνπο 

ζπλδξάκεη ζηελ νξζή εθαξκνγή ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο ζηνπο ηνκείο ηεο αζθάιεηαο ζηε 

ζάιαζζα θαη ηεο πξφιεςεο ηεο ξχπαλζεο απφ ηα πινία, ηνπ ειέγρνπ ηεο εθαξκνγήο ηεο 

λνκνζεζίαο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ηζρπφλησλ κέηξσλ.  

ηε ζπλέρεηα, νη αξκνδηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ επεθηάζεθαλ κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 

100/2013 
289

  ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, κε ηνλ νπνίν νξίδνληαη ηα 

πξσηεχνληα θαη δεπηεξεχνληα θαζήθνληα ηνπ EMSA. Σα πξσηεχνληα θαζήθνληά ηνπ είλαη ηα 

αθφινπζα: 

 Οη πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ελεκέξσζε λνκηθψλ 

πξάμεσλ ζε ζρέζε κε ηε δηεζλή λνκνζεζία, θαζψο θαη ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή 

ηνπο 

 Ζ παξνρή πιεξνθνξηψλ πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί ε παξαθνινχζεζε ησλ 

νξγαληζκψλ πνπ εθηεινχλ θαζήθνληα πηζηνπνίεζεο γηα ινγαξηαζκφ ησλ θξαηψλ κειψλ 

 Ζ ζηήξημε ησλ πξσηνβνπιηψλ αληηκεηψπηζεο ηεο ξχπαλζεο απφ ηα πινία, αιιά θαη ηεο 

ζαιάζζηαο ξχπαλζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ 

 Ζ αλάπηπμε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Δπξσπατθνχ Κέληξνπ Γεδνκέλσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ 

θαη ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ πινίσλ εμ απνζηάζεσο (LRIT), θαζψο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο 

παξαθνινχζεζεο ηεο θπθινθνξίαο ησλ πινίσλ θαη ζπλερνχο ελεκέξσζεο (Safe Sea 

Net). 

 Ζ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ζέζε ησλ πινίσλ ζηηο αξκφδηεο εζληθέο αξρέο θαη ηα 

φξγαλα ηεο Έλσζεο. 

 Ζ παξνρή επηρεηξεζηαθήο ζηήξημεο πξνο ηα θξάηε κέιε ζε πεξίπησζε απψιεηαο ή 

ζνβαξνχ αηπρήκαηνο πινίνπ. 

Σα δεπηεξεχνληα θαζήθνληα ηνπ EMSA
290

, ηα νπνία είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά, είλαη ε 

εμαζθάιηζε θαιήο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο ησλ ζαιαζζψλ, ν πεξηνξηζκφο ησλ εθπνκπψλ 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ απφ ηα πινία, ε αλάπηπμε κίαο θνηλήο πιαηθφξκαο αληαιιαγήο 
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  Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1406/2002, Έγγξαθν 32002R1406. 
289

  Καλνληζκφο (ΔΔ) 100/2013, Έγγξαθν 32002R0911. 
290

  Καλνληζκφο (ΔΔ) 100/2013, Έγγξαθν 32002R0911. 
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πιεξνθνξηψλ γηα ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ζηνπο θφιπνπο ηεο ΔΔ, ε αληηκεηψπηζε απεηιψλ απφ 

θηλεηέο ππεξάθηηεο εγθαηαζηάζεηο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, ε παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα 

ηνπο λενγλψκνλεο πινίσλ εζσηεξηθήο λαπζηπινΐαο θαη ηέινο ε δηεπθφιπλζε αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο λαπηηιηαθήο εθπαίδεπζεο. 

6.2.2. Σν Ννκνζεηηθό Παθέην «ERIKA ΗII» 

 Παξά ηελ πηνζέηεζε ησλ παξαπάλσ λνκνζεηηθψλ πιαηζίσλ απφ ηελ πιεπξά ηεο 

Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα ηελ αλάζρεζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο λαπηηιηαθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, νη απψιεηεο εκπνξηθψλ ζθαθψλ ζπλερίζηεθαλ, κε απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγήζνπλ αλεζπρία θαη ζθεπηηθηζκφ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αλσηέξσ κέηξσλ.  

Σν 2002, ην λαπάγην ηνπ ειιελφθηεηνπ δεμακελφπινηνπ κνλνχ ηνηρψκαηνο «Prestige», 

κε ζεκαία Κνηλνπνιηηείαο Μπαρακψλ ζπλέβαιε ζηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ πξνζπαζεηψλ απφ ηε 

κεξηά ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ νηθνζπζηήκαηνο, θαζψο είρε 

σο απνηέιεζκα ηελ επηβάξπλζε ηεο ζάιαζζαο κε κεγάιε πνζφηεηα πεηξειαίνπ, πνπ 

ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζηνπο 77.000 ηφλνπο, ζεκεηψλνληαο κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο νηθνινγηθέο 

θαηαζηξνθέο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο, ιφγσ ηεο δεκηνπξγίαο πεηξειαηνθειίδαο 
291

. 

Μεηά ην ζπκβάλ απηφ, ην Γεθέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη 

ην πκβνχιην, κεηά απφ πξφηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, πξνρψξεζε ζηελ εληαηηθνπνίεζε 

ηεο απφζπξζεο ησλ πινίσλ κε δηπιφ ηνίρσκα, κε έηνο πινπνίεζεο ην 2010 θαη ην φρη ην έηνο 

2015 γηα ηα πινία άλσ ησλ 23 εηψλ, ζέινληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν λα επηηχρεη ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ησλ πινίσλ γηα ηελ απνθπγή λέσλ αηπρεκάησλ. Δπηπιένλ, κεηά απφ 

πνιχρξνλεο δηαπξαγκαηεχζεηο, ην 2008, ην πκβνχιην θαη ην Κνηλνβνχιην ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαηέιεμαλ ζηε δηακφξθσζε ελφο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, ηε λέα δέζκε κέηξσλ 

«ERIKA III». Σν λνκνζεηηθφ απηφ παθέην πεξηειάκβαλε ηα εμήο:  

α. Σε δηαηχπσζε εθ λένπ ηεο Οδεγίαο γηα ηνλ έιεγρν ησλ πινίσλ απφ ην θξάηνο ιηκέλα 

ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2009/16/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
292

. 

β. Σηο ππνρξεψζεηο ηνπ θξάηνπο ζεκαίαο, ψζηε ηα θξάηε κέιε λα παξαθνινπζνχλ ηε 

ζπκκφξθσζε ησλ πινίσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ππφ ηε ζεκαία ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ 

Οδεγία 2009/21/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
293

. 
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  http://www.kathimerini.gr/46156/article/epikairothta/kosmos/deka-xronia-meta-to-

nayagio-toy-prestige-h-xeiroterh-molynsh-apo-petrelaiokhlida-sthn-istoria-ths-ispanias                             

,«Γέθα ρξφληα κεηά ην Ναπάγην ηνπ Prestige-Ζ ρεηξφηεξε κφιπλζε απφ πεηξειαηνθειίδα ζηελ 

Ηζηνξία ηεο Ηζπαλίαο», Ζ Καζεκεξηλή, Ζιεθηξνληθή Έθδνζε, 10/07/2013. 
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  Οδεγία 2009/16/ΔΚ, Έγγξαθν 32002L0016. 
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γ. Σελ Οδεγία 2009/17/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
294

 

αληηθαζηζηψληαο φια φζα πξνβιέπνληαλ γηα ην θνηλνηηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηεο 

θπθινθνξίαο ησλ πινίσλ θαη ζπλερνχο ελεκέξσζεο (Safe Sea Net). 

δ. Σελ Οδεγία 2009/15/ΔΚ 
295

 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη 

ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 391/2009 
296

 ζρεηηθά κε ηνπο θαλφλεο θαη ηα πξφηππα γηα ηνπο 

νξγαληζκνχο επηζεψξεζεο θαη ειέγρνπ ησλ πινίσλ, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ ηπρφλ 

ειιείςεηο θαη θελά ζηηο δηαδηθαζίεο επηζεψξεζεο θαη πηζηνπνίεζεο.  

ε. Σελ Οδεγία 2009/18/ΔΚ 
297

 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, κε 

αληηθείκελν ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζεκειησδψλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηε δηεξεχλεζε ησλ 

αηπρεκάησλ ζηνλ ηνκέα ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ 

ζη. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 392/2009 
298

 ζρεηηθά κε ηελ επζχλε πνπ έρνπλ νη κεηαθνξείο 

ζε πεξίπησζε χπαξμεο αηπρεκάησλ. 

δ. Σελ Οδεγία 2009/20/ΔΚ 
299

 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ε 

νπνία πξνβιέπεη ηελ αζθάιηζε ησλ πινηνθηεηψλ σο πξνο ηηο λαπηηθέο απαηηήζεηο. 

6.2.3. Ζ Πξάζηλε Βίβινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  

ηφρνο ηεο Οδεγίαο 2004/35/ΔΚ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο θνηλνχ πιαηζίνπ ζε θνηλνηηθφ 

επίπεδν γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πεξηβαιινληηθήο δεκίαο κε εχινγν θφζηνο 

γηα ηελ θνηλσλία, ε νπνία δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί κεκνλσκέλα απφ θάζε έλα θξάηνο κέινο 
300

. 

Ζ πξφιεςε θαη ε απνθαηάζηαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεκηψλ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο 

πξνψζεζεο ηεο αξρήο «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη», ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ αξρή ηεο αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο 
301

. 

ην πιαίζην ηεο ηαρείαο θιηκαηηθήο αιιαγήο, γηα ηελ νπνία ζεκαληηθή επζχλε θέξεη ε 

λαπηηιηαθή βηνκεραλία, ε επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαζίζηαηαη επηηαθηηθή 
302

. Ζ αλάγθε απηή 

έγηλε γξήγνξα αληηιεπηή απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, αλνίγνληαο δηάινγν θαη μεθηλψληαο 
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295
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296

  Καλνληζκφο (ΔΚ) 391/2009, Έγγξαθν 32002R0391. 
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  Οδεγία 2009/18/ΔΚ, Έγγξαθν 32002L0018. 
298

  Καλνληζκφο (ΔΚ) 392/2009, Έγγξαθν 32002R0392. 
299

  Οδεγία 2009/20/ΔΚ, Έγγξαθν 32002L0020. 
300

  Οδεγία 2004/35/ΔΚ, Έγγξαθν 32002L0035. 
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     πλζήθε γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΛΔΔ), Άξζξν 11, Πξψελ άξζξν 

6 ηεο ΔΚ. 
302

     Harrould-Kolieb Ellycia, «Shipping Impacts of Climate: A Source without Solutions», 

OCEANA, July 2008, p. 2. 
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δηαβνπιεχζεηο γηα ηελ εχξεζε ιχζεο ζην πξφβιεκα, πηνζεηψληαο ηελ Πξάζηλε Βίβιν γηα ηε 

κειινληηθή ζαιάζζηα πνιηηηθή ηεο Έλσζεο. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε επέδεημαλ ηδηαίηεξν δήιν 

ζηηο δηαβνπιεχζεηο, ιακβάλνληαο ππφςε ηε δπλακηθή ησλ ζαιαζζψλ θαη ηε ζεκαζία πνπ έρνπλ 

γηα ηνπο επξσπατθνχο ιανχο.  

Ζ αληηκεηψπηζε ησλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηε λαπηηιηαθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηε 

ξχπαλζε επηβάιιεη ηελ χπαξμε κίαο ελνπνηεκέλεο πξνζέγγηζεο ηεο ζαιάζζηαο πνιηηηθήο, ε 

νπνία απνηππψζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2006 ζηελ έθδνζε ηεο Πξάζηλεο Βίβινπ ηεο Δπηηξνπήο κε 

ηίηιν «Πξνο κία κειινληηθή Θαιάζζηα Πνιηηηθή γηα ηελ Έλσζε: Έλα Δπξσπατθφ ξακα γηα 

ηνπο Χθεαλνχο θαη ηηο Θάιαζζεο» 
303

. Ζ Πξάζηλε Βίβινο απνηειεί ην ζεκέιην ηεο ζαιάζζηαο 

πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, παξέρνληαο κία ζηέξεα βάζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε ησλ σθεαλψλ θαη ησλ ζαιαζζψλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ θαη ησλ 

πξνθιήζεσλ πνπ πξνζθέξνπλ.  

 χκθσλα κε ηελ Πξάζηλε Βίβιν, ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ππνβαζκίδεηαη, 

πεξηνξίδνληαο ηα εηζνδήκαηα θαη ηηο ζέζεηο απαζρφιεζεο θαη επεξεάδνληαο ηηο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο, φπσο ε 

αιηεία. Απψηεξνο ζηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηξαηεγηθνχ πιαηζίνπ δξάζεο γηα ηε δηαθχιαμε 

ησλ πφξσλ πνπ πξνζθέξνπλ νη σθεαλνί θαη νη ζάιαζζεο απνηειεί ε επίηεπμε θαιήο 

θαηάζηαζεο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ηεο ΔΔ έσο ην 2021, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηελ 

εγεηηθή ζέζε πνπ θαηέρεη ε Δπξσπατθή Έλσζε ζην ζαιάζζην ρψξν, ηελ νπνία επηβάιιεηαη λα 

δηαηεξήζεη ζε κία πεξίνδν θαηά ηελ νπνία νη πηέζεηο πνπ αζθνχληαη ζην πεξηβάιινλ απεηινχλ 

ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηε βησζηκφηεηα ησλ ζαιάζζησλ δξαζηεξηνηήησλ 
304

. 

 Ζ Πξάζηλε Βίβινο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο, γηα 

ηελ νπνία νη ζαιάζζηεο δξαζηεξηφηεηεο απνηεινχλ έλαλ ζεκαληηθφ ηνκέα ηεο
305

, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηε ζεκαζία ηεο ζαιάζζηαο νηθνλνκίαο. εκαληηθφ ζηφρν απνηειεί ζπλεπψο ε επίηεπμε 

ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο κε ηε ζπκθηιίσζε ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο 

δηάζηαζεο θαη ηεο αμηνπνίεζεο ησλ πφξσλ ησλ σθεαλψλ θαη ησλ ζαιαζζψλ, έρνληαο σο 
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      http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=URISERV:l66029&from=EL 

Πξάζηλε Βίβινο ηεο Δπηηξνπήο, «Πξνο κία κειινληηθή Θαιάζζηα Πνιηηηθή γηα ηελ Έλσζε: 

Έλα Δπξσπατθφ ξακα γηα ηνπο Χθεαλνχο θαη ηηο Θάιαζζεο», COM (2006) 275 ηειηθφ. 
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      http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=URISERV:l66029&from=EL 

Πξάζηλε Βίβινο ηεο Δπηηξνπήο, «Πξνο κία κειινληηθή Θαιάζζηα Πνιηηηθή γηα ηελ Έλσζε: 

Έλα Δπξσπατθφ ξακα γηα ηνπο Χθεαλνχο θαη ηηο Θάιαζζεο», COM (2006) 275 ηειηθφ. 
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Αλαθνίλσζε πξνο ην Δαξηλφ Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο 2αο Φεβξνπαξίνπ 2005 κε ηίηιν 

«πλεξγαζία γηα ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη ηελ απαζρφιεζε. Νέν μεθίλεκα γηα ηε 

ζηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο (2005)», COM (2005) 24 ηειηθφ. 
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εξγαιεία ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηελ πξνεγκέλε ηερλνινγία, ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ ηερληθή 

θαηάξηηζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 
306

. 

 Οη ηνκείο νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ζαιαζζψλ θαη ησλ πφξσλ 

ηνπο αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ πνπ θπκαίλεηαη απφ ην 3% έσο ην 5% ηνπ αθαζάξηζηνπ 

εγρψξηνπ πξντφληνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
307

. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε θαηαιακβάλεη ηελ 

πξψηε ζέζε ζε παγθφζκηα θιίκαθα ζηνπο θάησζη ηνκείο:  

 Θαιάζζηεο κεηαθνξέο ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ 

 Παξάθηηνο Σνπξηζκφο, θαζψο ηα δχν ηξίηα ησλ ζπλφξσλ ηεο Δπξψπεο βξέρνληαη απφ 

ζάιαζζα 

 Πξνκήζεηα ελεξγεηαθψλ πφξσλ ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα ιφγσ ηεο χπαξμεο πφξσλ 

πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Βφξεηαο Θάιαζζαο 

 Ναππεγηθή ηερλνινγία ιφγσ ηεο θαηαζθεπήο πνιχπινθσλ, αζθαιψλ θαη 

πεξηβαιινληηθά θηιηθψλ ζθαθψλ 

 Τπεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γλψζε ησλ ζαιάζζησλ ηερλνινγηψλ 

Ζ αλάγθε γηα δηαηήξεζε ηεο εγεηηθήο ηεο ζέζεο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο νδήγεζε ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα ζηελ πηνζέηεζε  ηεο Πξάζηλεο 

Βίβινπ. Ζ θχξηα εθηίκεζε ηεο Πξάζηλεο Βίβινπ θαηαδεηθλχεη ηε δέζκεπζε φισλ ησλ 

ελερφκελσλ κεξψλ ζην κεξίδην ηεο Θαιάζζηαο Δπξψπεο πνπ ηνπο αλήθεη, έρνληαο σο ζεκέιην 

ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο 

αξρήο απηήο είλαη ε ιήςε απνθάζεσλ φζνλ ην δπλαηφλ εγγχηεξα ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο, 

εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια φηη θάζε κέξνο ζα θέξεη αλάινγν κεξίδην επζχλεο θαη ζα απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο 
308

.  

6.2.4. Ζ Γαιάδηα Βίβινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  
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ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ζηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ζηελ 
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Οη ζάιαζζεο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ Δπξψπε. Οη ζαιάζζηεο εθηάζεηο θαη νη 

αθηέο ηεο Δπξψπεο έρνπλ κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ επκάξεηα θαη ηελ νηθνλνκηθή ηεο επεκεξία. 

Ζ ηερλνινγία θαη ε ηερλνγλσζία βνεζνχλ ζεκαληηθά ζηελ φιν θαη κεγαιχηεξε εθκεηάιιεπζε 

ηνπ ζαιάζζηνπ πινχην, πνπ φκσο νδεγεί ζσξεπηηθά ζε ζπγθξνχζεηο γηα ηε ρξήζε ηνπ 

ζαιάζζηνπ ρψξνπ θαη ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο.  

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλαγλψξηζε ηελ επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

αλεζπρεηηθήο θαηάζηαζεο θαη δξνκνιφγεζε κία επξεία ζπλνιηθή δηαβνχιεπζε γηα ηε ζρέζε 

ηεο Διιάδαο κε ηε ζάιαζζα. Ζ αληαπφθξηζε ησλ θξαηψλ κειψλ ζηελ πηνζέηεζε ησλ κέηξσλ 

πνπ πξνηάζεθαλ κε ηελ Πξάζηλε Βίβιν πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ δξαζηηθά νη  

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο λαπηηιηαθήο δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ ηδηαίηεξα έληνλε, νδεγψληαο ζε κία 

πιεζψξα ηδεψλ γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί απηή ε πξφθιεζε. 

Ζ πξνζέγγηζε θαη ν ελζνπζηαζκφο ησλ θξαηψλ κειψλ νδήγεζε ηελ επηηξνπή ζην λα 

εηζάγεη ηελ έλλνηα ηεο «Γαιάδηαο Βίβινπ», πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί κία Οινθιεξσκέλε 

Θαιάζζηα Πνιηηηθή (ΟΘΠ) ζηνπο θφιπνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
309

. Σελ πξφθιεζε 

απνηεινχζε ε ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα αληηκεησπίζεη ηηο 

πξνθιήζεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ηεο 

ππνβάζκηζεο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο λαπηηιίαο 

θαζψο θαη ηεο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο θαη βησζηκφηεηαο. 

ηφρνο ηεο ζθαηξηθήο θαη νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο 

Γαιάδηαο Βίβινπ είλαη νη θάησζη 
310

: 

 Ζ κεγηζηνπνίεζε ηεο βηψζηκεο ρξήζεο ησλ σθεαλψλ θαη ησλ ζαιαζζψλ  

 Ζ ζεκειίσζε ηεο ζαιάζζηαο πνιηηηθήο ζηε βάζε ηεο γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο 

 Ζ παξνρή ηεο πςειφηεξεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο  

 Ζ πξνψζεζε ηνπ εγεηηθνχ ξφινπ ηεο Δπξψπεο ζηηο δηεζλείο ζαιάζζηεο ππνζέζεηο  

 Ζ αχμεζε ηεο πξνβνιήο ηεο ζαιάζζηαο Δπξψπεο 
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Ζ δηακφξθσζε θαη ε θαηάξηηζε ηεο Γαιάδηαο Βίβινπ θαη ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ 

επίηεπμε κίαο απνηειεζκαηηθήο επξσπατθήο πνιηηηθήο πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηδηαίηεξα δχζθνιε 

πεξίνδν, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε νπνία επηβάξπλε ηε λαπηηιηαθή δξαζηεξηφηεηα, 

κεηψλνληαο γηα ηε ζαιάζζηα νηθνλνκία ηα εηζνδήκαηα. Με ηε Γαιάδηα Βίβιν 

πξαγκαηνπνηήζεθε κείδσλ αλαπξνζαλαηνιηζκφο ηεο επξσπατθήο πξνζέγγηζεο ηεο 

δηαθπβέξλεζεο ησλ ζαιαζζψλ θαη ησλ σθεαλψλ, εκπιέθνληαο φια ηα επίπεδα δηνίθεζεο: 

ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ, θξάηε κέιε θαη πεξηθέξεηεο 
311

.  

Ζ Γαιάδηα Βίβινο εληφπηζε ηελ αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε νξηδφληησλ εξγαιείσλ 
312

 γηα 

ηελ επίηεπμε κίαο νινθιεξσκέλεο ζαιάζζηαο πνιηηηθήο, ηα νπνία απνηέιεζαλ ηα εμήο 
313

: 

 α. Θαιάζζηνο Υσξνηαμηθφο ρεδηαζκφο (ΘΥ) θαη Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε ησλ 

Παξάθηησλ Εσλψλ (ΟΓΠΕ). Ζ αχμεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο επξσπατθέο ζάιαζζεο νδεγεί 

ζε κεγαιχηεξν αληαγσληζκφ ζε πεξηνξηζκέλν ζαιάζζην ρψξν. Ο ΘΥ απνηειεί βαζηθφ κέζν 

γηα ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ ηνκεαθψλ ζπκθεξφλησλ θαη ζηελ επίηεπμε βηψζηκεο ρξήζεο ησλ 

ζαιάζζησλ πφξσλ, κε θηιηθνχο πξνο ην πεξηβάιινλ ηξφπνπο. Δπηπιένλ, ε Γαιάδηα Βίβινο 

εηζάγεη ηε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο αληαιιαγψλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ φζνλ αθνξά ζηε 

αλάπηπμε ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ παξάθηησλ δσλψλ (Ο∆ΠΕ). Ζ Δπηηξνπή 

δξνκνιφγεζε ην 2009 έξγν ππνζηήξημεο γηα λα ζηεξίμεη ηελ θνηλνπνίεζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ 

θαη λα πξνσζήζεη ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο Ο∆ΠΕ 
314

.  

 β. Δλνπνίεζε ηεο Θαιάζζηαο Δπηηήξεζεο. Ζ πξνζπάζεηα γηα ελνπνηεκέλε επηηήξεζε 

ηνπ ζαιάζζηνπ ρψξνπ έρεη νδεγήζεη ζηνλ επηηπρή εληνπηζκφ, παξαθνινχζεζε, παξεκπφδηζε 

θαη έιεγρν ησλ παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη ζηελ πξφιεςε ησλ ζαιάζζησλ 

αηπρεκάησλ, ηνλ εληνπηζκφ παξάλνκσλ απνξξίςεσλ πεηξειαίνπ ζηε ζάιαζζα, ηελ 
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15/10/2009. 
312

  http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52007SC1278&from=EN, Accompanying document to 
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Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζην πκβνχιην, ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ζηελ Δπξσπατθή 
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παξαθνινχζεζε ησλ αιηεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Σν 

απνηέιεζκα είλαη φηη έρεη εληζρπζεί ζεκαληηθά ν εζσηεξηθφο ζπληνληζκφο ηεο Δπηηξνπήο κε ηα 

θξάηε κέιε γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ επαίζζεηνπ δεηήκαηνο. 

 γ. Γεκηνπξγία Βάζεο Γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηηο Θάιαζζεο. Σν ζχζηεκα πιεξνθφξεζεο 

ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ζαιάζζην ρψξν έρεη βειηησζεί ζεκαληηθά, θαζψο ην 

επξσπατθφ δίθηπν ζαιάζζησλ παξαηεξήζεσλ θαη δεδνκέλσλ (EMODnet)
 315

 πνπ πξνβιεπφηαλ 

ζηελ Γαιάδηα Βίβιν νδήγεζε ζηελ κείσζε ηεο αβεβαηφηεηαο φζνλ αθνξά ηηο γλψζεηο πεξί ησλ 

ζαιαζζψλ θαζψο θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο γηα φζνπο ρξεζηκνπνηνχλ 

ζαιάζζηα δεδνκέλα. Ο Δπξσπατθφο Άηιαο ησλ Θαιαζζψλ απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ηεο 

επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ γηα ζαιάζζηα δεηήκαηα.  

 Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην κε ηελ εηζαγσγή ηεο Γαιάδηαο Βίβινπ θαηάθεξε λα 

δηακνξθψζεη κία νινθιεξσκέλε ζαιάζζηα πνιηηηθή, πξνσζψληαο ηε δπλακηθή ηεο ζαιάζζηαο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαηά πεξηβαιινληηθά βηψζηκν ηξφπν. Ζ αέλαε πξνζπάζεηα γηα 

ηελ βειηίσζε ησλ κέζσλ θαη ησλ ηξφπσλ δξάζεσλ απφ κεξηάο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ζπλερίδεηαη, θαζηζηψληαο ηελ πνιηηηθή γηα ηηο ζάιαζζεο αθφκα πην πξννδεπηηθή θαη 

επαηζζεηνπνηεκέλε απέλαληη ζην πεξηβάιινλ.    

 πλνςίδνληαο ηελ πξνζπάζεηα ησλ θξαηψλ κειψλ αιιά θαη ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ δηακφξθσζε κίαο θνηλήο πνιηηηθήο γηα ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, 

κε ρξνληθφ νξίδνληα ην 2018, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηηο εμήο ηέζζεξηο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο 
316

: 

 Ζ επξσπατθή λαπηηιία ζηηο παγθνζκηνπνηεκέλεο αγνξέο. Ο αληαγσληζκφο πιήηηεη 

θπξίσο ηηο Δπξσπατθέο ζεκαίεο απφ ηνπο μέλνπο αληαγσληζηέο πνπ επλννχληαη απφ ηηο 

επέιηθηεο ξπζκίζεηο. ηφρνο απνηειεί ε ζηήξημε θαη ε αλάπηπμε ελφο ζηαζεξνχ θαη 

αληαγσληζηηθνχ πιαηζίνπ, επηθεληξψλνληαο ηελ απφθηεζε ησλ αληαγσληζηηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ επηηπγράλνληαο πην νηθνινγηθή θαη πην θαηλνηνκηθή λαπηηιία. 

 Αλζξψπηλνη πφξνη, λαπηηθή ηέρλε θαη λαπηηιηαθή ηερλνγλσζία. Ζ απμαλφκελε έιιεηςε 

ησλ ζαιάζζησλ επαγγεικαηηψλ θαη ε βειηίσζε ηνπ θιάδνπ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κέζα 

απφ ηε βειηίσζε θαη ηε δηακφξθσζε πεξηζζφηεξσλ πξννπηηθψλ ζηνλ ηνκέα ησλ λαπηηθψλ 

ζηαδηνδξνκηψλ θαη δεμηνηήησλ. 
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ζει. 718-720. 
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 Πνηνηηθή λαπηηιία. Πξνηεξαηφηεηα ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο γηα ηηο ζαιάζζηεο 

κεηαθνξέο είλαη «Μεδεληθά απφβιεηα, κε κεδεληθέο εθπνκπέο», απνζθνπψληαο ζηε κείσζε 

ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο  ησλ ζαιάζζησλ 

πδάησλ, ζηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ θαη ηεο δηάιπζεο ησλ ζθαθψλ, ζηε κείσζε ησλ 

νμεηδίσλ ηνπ ζείνπ θαη ησλ νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ απφ ηα πινία θαη ζηελ πξνψζεζε κίαο πην 

νηθνινγηθήο λαπηηιίαο.  

ην πιαίζην ησλ πνηθίισλ πεξηπηψζεσλ κφιπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηνηρεία ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο κε εμαηξεηηθή ξεπζηφηεηα φπσο νη πδάηηλεο θαη νη αηκνζθαηξηθέο 

κάδεο, κεηαθέξνπλ ξχπνπο ζε θνληηλέο ή θαη κεγάιεο απνζηάζεηο απφ ηελ πεγή πξνέιεπζήο 

ηνπο, πιήηηνληαο πεξηβαιινληηθά αγαζά πέξα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε εζληθή δηθαηνδνζία 
317

. 

πλεπψο, ε πξνζηαζία ηεο πνηφηεηαο ησλ ζαιαζζψλ αιιά θαη ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ 
318

 

απνηειεί κέιεκα φρη κφλν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο σο ζεζκνχ, αιιά θαη θάζε έλα απφ ηα 

θξάηε κέιε, αλάκεζα ζηα νπνία βξίζθεηαη θαη ε Διιάδα, γηα ηελ νπνία ε εμαζθάιηζε αζθαιψλ 

αιιά θαη θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ είλαη επηηαθηηθή, ιφγσ ηεο 

ζεκαληηθήο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο θαη ηεο έληνλεο παξνπζίαο ηεο ζηα παγθφζκηα λαπηηιηαθά 

δξψκελα 
319

. 

6.3. Ζ ηξαηεγηθή ηεο Διιάδνο γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο από 

ηε Ναπηηιία 

 Ζ Διιάδα, κε ηε ζεκαληηθή γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, απνηειεί κία απφ ηηο θπξίαξρεο 

δπλάκεηο ζην ηνκέα ηεο λαπηηιίαο, κε απνηέιεζκα λα δίλεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηε 

κειινληηθή ζαιάζζηα πνιηηηθή θαη ζηηο πξννπηηθέο πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνζθέξεη 
320

. Ζ 

ειιελφθηεηε λαπηηιία θαηέρεη ηνλ κεγαιχηεξν «cross-trading» ζηφιν, θαζψο ην 98,5% ηεο ππφ 

ειιεληθή πινηνθηεζία ρσξεηηθφηεηαο κεηαθέξεη θνξηία κεηαμχ ηξίησλ ρσξψλ πξνζθέξνληαο, 

σο εθ ηνχηνπ, κία απαξαίηεηα ππεξεζία παγθνζκίσο 
321

.  
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321

     Έλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ (Union of Greek Ship owners), Δηήζηα Έθζεζε 2015-

2016, ζει. 12. 
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Ζ Διιεληθή ζέζε γηα ηε δηακφξθσζε κίαο νινθιεξσκέλεο ζαιάζζηαο πνιηηηθήο ζηνπο 

θφιπνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη αλαγλσξίδεηαη ε πνιχ 

ζεκαληηθή γηα ηελ ειιεληθή πιεπξά λεζησηηθή δηάζηαζε ηεο επξσπατθήο ζαιάζζηαο πνιηηηθήο, 

γηα ηελ νπνία ππήξραλ αλαθνξέο ζηε Γαιάδηα Βίβιν 
322

, ζηελ Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο γηα 

ηε Μεζφγεην 
323

, θαζψο θαη ζηελ Πξάζηλε Βίβιν γηα ηελ Δδαθηθή πλνρή 
324

. ε απηέο 

θπξίαξρν ξφιν δηαδξακάηηζε ε ζεκαζία ηεο πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε 

εθκεδέληζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ απφ ηε λαπηηιηαθή δξαζηεξηφηεηα ζε βάξνο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

ηελ Διιάδα, ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. Καηαιήγνπκε 

ζε απηφ ην ζπκπέξαζκα απφ ην γεγνλφο φηη ε πξνζηαζία ηνπ  πεξηβάιινληνο, ηνπ δαζηθνχ, 

πδάηηλνπ αιιά θαη ηεο αηκφζθαηξαο απνηειεί ππνρξέσζε ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλε, 

πγθεθξηκέλα ην άξζξν 24 ηνπ πληάγκαηνο πξνβιέπεη φηη «Η πποζηαζία ηος θςζικού και 

πολιηιζηικού πεπιβάλλονηορ αποηελεί ςποσπέωζη ηος Κπάηοςρ και δικαίωμα ηος καθενόρ. Για ηη 

διαθύλαξή ηος ηο Κπάηορ έσει ςποσπέωζη να παίπνει ιδιαίηεπα πποληπηικά ή καηαζηαληικά μέηπα 

ζηο πλαίζιο ηηρ απσήρ ηηρ αειθοπίαρ»
 325

. πλεπψο, ε θάζε είδνπο πξσηνβνπιία θαη δξάζε ησλ 

πινηνθηεηψλ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε θαη ηηο δχν φςεηο ηνπ λνκίζκαηνο, δειαδή ηελ 

εμέηαζε θαη ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε κέγηζηε 

απνδνηηθφηεηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κέξηκλα, ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ, γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ πινίσλ. 

6.3.1. Ζ Ίδξπζε ηεο HELMEPA  

Ζ δεκηνπξγία ηεο Διιεληθήο Έλσζεο Πξνζηαζίαο ηνπ Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο 

(HELMEPA) ζηηο 4 Ηνπλίνπ 1982 απνηέιεζε νξφζεκν ζηελ ελεξγφ δξάζε γηα ηελ απνηξνπή 

ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο απφ ηε λαπηηιηαθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ πξσηνπνξηαθή εζεινληηθή 

δέζκεπζε απφ ηε κεξηά ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ θαη πινηνθηεηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

                                                           
322

    http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0575&from=en Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζην 
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COM (2009) 466 ηειηθφ, 11/09/2009, ζει. 8, παξ. 4.2.  
324

     Δπηηξνπή Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, «Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην πκβνχιην, 

ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή 

θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή, Πξάζηλε Βίβινο γηα ηελ εδαθηθή ζπλνρή: Μεηαηξνπή ηεο εδαθηθήο 

πνηθηινκνξθίαο ζε πξνηέξεκα», 2008, COM (2008) 616 ηειηθφ. 
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     Άξζξν 24, παξ. 1, χληαγκα ηεο Διιάδνο φπσο αλαζεσξήζεθε κε ην Φήθηζκα ηεο 27
εο
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ζαιαζζψλ απφ ηε ξχπαλζε ησλ πινίσλ βαζίδεηαη ζε κία ζεηξά πξνζπαζεηψλ γηα ηελ ελίζρπζε 

ηε εθπαίδεπζεο θαη ηεο ελεκέξσζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ηνπ λαπηηιηαθνχ ζηφινπ.  

Ζ HELMEPA έρεη ζέζεη κία ζεηξά απφ ζηφρνπο θαη ζπλερψο δξαζηεξηνπνηείηαη πξνο 

ηελ πξνζπάζεηα επίηεπμήο ηνπο. Απηνί είλαη 
326

:  

 Δλζαξξχλεη ειιελφθηεηεο πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο, δηαρεηξηζηέο θαη πξάθηνξεο φπνπ 

θαη αλ βξίζθνληαη, πινηάξρνπο, αμησκαηηθνχο θαηαζηξψκαηνο θαη ηα κέιε ηνπ 

πιεξψκαηνο θαη γεληθψο φια ηα κέιε ηεο Παλειιήληαο Ναπηηθήο Οκνζπνλδίαο λα 

εγγξάθνληαη σο Μέιε ηεο Έλσζεο. 

 Καιιηεξγεί πςειφ επίπεδν πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ζηελ Διιεληθή λαπηηιηαθή 

θνηλφηεηα ρξεζηκνπνηψληαο θάζε κέζν επηκφξθσζεο, πιεξνθφξεζεο, θηλεηνπνίεζεο 

θαη δεκνζηφηεηαο.  

 πκβάιιεη ζηελ πξνζπάζεηα πηνζέηεζεο ησλ δηεζλψλ θαλνληζκψλ γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αζθάιεηα ζηα πινία. 

 Δλζαξξχλεη φια ηα κέιε ηεο Διιεληθήο λαπηηιηαθήο θνηλφηεηαο λα ζπκκνξθψλνληαη κε 

ηελ εζληθή θαη δηεζλή λνκνζεζία πνπ ηζρχεη γηα ηελ πξφιεςε ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο 

θαη λα ζπκβάιινπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ζηε δηακφξθσζε πλεχκαηνο 

αζθάιεηαο ζηα πινία. 

 Απνλέκεη ηνλ ηίηιν ηνπ Μέινπο ζε άηνκα ζαλ αλαγλψξηζε ηεο εζεινληηθήο ηνπο 

δέζκεπζεο γηα ηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο θαη ηελ αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα. 

 Αλαγλσξίδεη θαη βξαβεχεη επηηεχγκαηα αηφκσλ ή εηαηξεηψλ κειψλ ηεο Διιεληθήο 

λαπηηιηαθήο θνηλφηεηαο ζηνπο ηνκείο πξφιεςεο ηεο ξχπαλζεο θαη αζθάιεηαο ζηα 

πινία. 

Μέζα απφ κία πιεζψξα εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζεκηλαξίσλ κε ηε ρξήζε 

πξνζνκνησηή 
327

, ε έλσζε επηρεηξεί λα επαηζζεηνπνηήζεη ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα ζηε 

λαπηηιία, απφ ηνλ πινηνθηήηε κέρξη θαη ηνλ ηειεπηαίν λαχηε, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ζσζηή 

ζπκκφξθσζε κε ηηο Γηεζλείο πκβάζεηο, ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο. Δπηπιένλ, κεξηκλά 

                                                           
326

  http://www.helmepa.gr/gr/our_goals.php , « Ζ Απνζηνιή ηεο HELMEPA». 
327

       http://www.helmepa.gr/gr/simulator.php  ,«Πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο κε 

πξνζνκνησηή», HELMEPA.  

http://www.helmepa.gr/gr/our_goals.php
http://www.helmepa.gr/gr/simulator.php
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γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζρεηηθά κε ηηο λέεο εμειίμεηο ζην λαπηηιηαθφ ρψξν θαη ηελ 

έγθπξε θαη έγθαηξε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ην λέν θαζεζηψο 
328

.  

Δίλαη εκθαλέο φηη κέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηνχ ηνπ νξγαληζκνχ είλαη ε 

απφθηεζε λένπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε κεγαιχηεξε λαπηηθή ζπλείδεζε, ε ελίζρπζε ηεο 

εηθφλαο ηεο λαπηηιίαο θαη αλάδεημε ηεο θνηλσληθήο ηεο ζεκαζίαο κέζα απφ δξάζεηο πνπ 

βειηηψλνπλ ην θνηλσληθφ πξνθίι ηνπ θιάδνπ θαη ε ελίζρπζε ηεο κεηεθπαίδεπζεο κε ζθνπφ ηελ 

επίηεπμε ηεο κέγηζηεο παξαγσγηθφηεηαο 
329

.  

 6.4. πκπεξάζκαηα 

Αλεθηίκεηε αμία θαηέρεη γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ πςεινχ επηπέδνπ θαη ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ειιελφθηεηνπ ζηφινπ ε ζπλερήο θαη βειηησκέλε πξνζπάζεηα γηα ηελ 

εμαζθάιηζε πςεινχ επηπέδνπ γλψζεσλ γηα ην πξνζσπηθφ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο 

θφιπνπο ηεο λαπηηιίαο. Σν ζχλνιν ησλ ζεκηλαξίσλ θαη πξνζνκνησηψλ, ε βειηίσζε θαη ε ν 

εθζπγρξνληζκφο ησλ εκπνξηθψλ αθαδεκηψλ αιιά θαη ην πςειφ θξφλεκα θαη ε αίζζεζε ηνπ 

θαζήθνληνο απνηεινχλ ηα ηξία ζηνηρεία ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ ζηελ Διιάδα ηελ θαηάθηεζε 

ηεο πξψηεο ζέζεο αλάκεζα ζηηο παγθφζκηεο λαπηηιηαθέο δπλάκεηο.  
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   http://www.helmepa.gr/pdf/HelmepaTrPr2017SemA-BestPr-gr.pdf , «εκηλάξην Α: 

Βέιηηζηεο πξαθηηθέο γηα ηελ Δθαξκνγή ηεο MARPOL», HELMERA, 19-20 επηεκβξίνπ 2017. 
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   Έλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ (Union of Greek Shipowners), Δηήζηα Έθζεζε 2015-2016, 

ζει.48. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7: πκπεξάζκαηα 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αλάπηπμεο ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκίαο βαζίδεηαη ζην εκπφξην πνπ δηεμάγεηαη ζε δηεζλέο επίπεδν, νη δηεζλείο κεηαθνξέο θαη 

ζπγθεθξηκέλα νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο απνηεινχλ έλα βαζηθφ εξγαιείν γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ 

εκπνξίνπ θαη ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ απφ ην έλα ζεκείν ηνπ θφζκνπ ζην άιιν. Έλαο απφ 

ηνπο πην αζθαιείο θαη απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο γηα ηε κεηαθνξά κεγάιεο πνζφηεηαο 

θνξηίσλ είλαη ε κεηαθνξψλ κέζσ ησλ ζαιάζζησλ νδψλ. 

 θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε κειέηε ηνπ βαζκνχ επίδξαζεο ηεο λαπηηιίαο, 

κίαο απφ ηηο πην ζεκαληηθέο βηνκεραλίεο ηεο Διιάδαο, ζηα βαζηθά νηθνλνκηθά ηεο κεγέζε. Με 

δεδνκέλν ηελ αχμεζε θαη ηελ πξνηίκεζε ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ ζηε δηαθίλεζε αγαζψλ, 

αληηθείκελν κειέηεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηέιεζε ην θαηά πφζν ε αχμεζε ησλ ζαιάζζησλ 

κεηαθνξψλ ησλ ειιελφθηεησλ πινίσλ επεξεάδεη θαη επηβαξχλεη ην πεξηβάιινλ.  

Ζ ειιελφθηεηε πνληνπφξνο λαπηηιία δηαδξακαηίδεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηηο 

παγθφζκηεο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, δηαζέηνληαο έλαλ απφ ηνπο πην ηζρπξνχο ζηφινπο 

παγθνζκίσο. Παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ μεθίλεζε λα πιήηηεη ηε ρψξα καο ην 2009, νη 

έιιελεο πινηνθηήηεο θαηάθεξαλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ εγεηηθή ζέζε ηνπ ειιελφθηεηνπ ζηφινπ, 

θαηαηάζζνληαο ηνλ ζηελ πξψηε ζέζε παγθνζκίσο ζε ηδηνθηεζία ζηφινπ γηα ην 2016. 

ζνλ αθνξά ζηελ παξνπζία θαη ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ, ν ειιελφθηεηνο ζηφινο ειέγρεη 

ην 30,14% ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ δεμακελνπινίσλ, ην 21,18% ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ 

θνξηεγψλ πινίσλ ρχδελ θνξηίσλ θαη ην 16,61% ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ πινίσλ κεηαθνξάο 

ρεκηθψλ θαη παξάγσγσλ πξντφλησλ πεηξειαίνπ, ρσξίο λα πεξηιακβάλνληαη νη λέεο παξαγγειίεο, 

νη νπνίεο αλακέλεηαη λα απμήζνπλ ην δπλακηθφ θαη ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζηφινπ ηεο ρψξαο 

καο.  

ρεηηθά κε ηελ ειηθία ηνπ ειιελφθηεηνπ ζηφινπ, απηή βαίλεη ζπλερψο κεηνχκελε, 

θαζψο ην ειηθηαθφ πξνθίι ηνπ ειιελφθηεηνπ ζηφινπ ήηαλ 11,2 έηε γηα ην 2015 θαη 

δηακνξθψζεθε ζηα 12,19 έηε γηα ην 2016. Μπνξεί λα θαηαλνήζνπκε φηη ε θαηαθφξπθε αχμεζε 

ησλ λεφηεπθησλ πινίσλ έρεη αλαλεψζεη ηνλ ειιελφθηεην ζηφιν, αλ αλαινγηζηνχκε φηη ν κέζνο 

φξνο ειηθίαο ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ είλαη πεξίπνπ δχν έηε κεγαιχηεξνο απφ ηνλ κέζν φξν 

ειηθίαο ηνπ ειιελφθηεηνπ ζηφινπ.  

Μειινληηθφ ζηφρν απνηειεί ε ζηξνθή πξνο ηελ αγνξά λεφηεξσλ πινίσλ πξνθεηκέλνπ 

λα επηηεπρζεί πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ κέζνπ φξνπ ειηθίαο ησλ ειιελφθηεησλ πινίσλ. Οη 

Έιιελεο πινηνθηήηεο επελδχνπλ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ δηαζέζηκσλ ρξεκαηηθψλ ηνπο πφξσλ 
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πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ θαηνρή ελφο ηζρπξνχ θαη ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθνχ ζηφινπ, 

κέζα απφ ηελ αχμεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ πινίσλ ηνπο θαη ηελ εμέιημε απηψλ. 

Ζ αλάπηπμε ησλ δηεζλψλ κεηαθνξψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε αιιά θαη βησζηκφηεηα κηαο εζληθήο νηθνλνκίαο. Ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα, ε εκπνξηθή λαπηηιία απνηειεί γλψκνλα θαη απνθαζηζηηθφ παξάγνληα ζηε 

δηακφξθσζε, ζηε ιήςε απνθάζεσλ αιιά θαη ζηελ εθηίκεζε γηα ηελ πνξεία θαη ηηο πξννπηηθέο 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Ζ δπλακηθή ηεο ειιελφθηεηεο λαπηηιίαο, ηφζν φζνλ αθνξά ζην 

ζηφιν φζν θαη ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ απνηεινχλ ην θέληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο 

λαπηηιηαθήο δσήο θαη ζεκεηψλεηαη ζπλερήο πξνζπάζεηα γηα ηελ δηαηήξεζε θαη ηελ πεξαηηέξσ  

αλάπηπμή ηεο. 

Έρνληαο δηαπηζηψζεη ηε ζεκαληηθή ζέζε ηνπ ειιελφθηεηνπ ζηφινπ ζε παγθφζκηα 

θιίκαθα, αληηθείκελν κειέηεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηέιεζε ε επίδξαζε πνπ έρεη ε 

λαπηηιηαθή βηνκεραλία ζηελ εγρψξηα νηθνλνκία. Κξίζεθε ζθφπηκν λα εμεηαζηνχλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο λαπηηιηαθήο αγνξάο θαη πνηεο είλαη νη ηδηαηηεξφηεηέο ηεο ζρέζε κε ηνπο 

άιινπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο δπλάκεηο ηεο πξνζθνξάο θαη ηε δήηεζεο αιιά θαη ηνπο 

λαπηηιηαθνχ θχθινπο, πνπ απνηεινχλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο λαπηηιηαθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, δηαπηζηψζεθε φηη ε ειιελφθηεηε λαπηηιία ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηα βαζηθά 

καθξννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, φπσο είλαη ε απαζρφιεζε, ην ηζνδχγην 

πιεξσκψλ θαη ην ηζνδχγην αγαζψλ, ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ). εκαληηθή είλαη ε 

επίδξαζή ηεο θαη ζηελ αλάπηπμε άιισλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο. 

πγθεθξηκέλα, ε λαπηηιία πξνζθέξεη κία πεγή ζέζεσλ εξγαζίαο γηα φζνπο ζέινπλ λα 

αζρνιεζνχλ κε ηε λαπηηθή δσή, πξνζθέξνληαο έλα ζεκαληηθά πςειφ επίπεδν γλψζεσλ. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα φκσο θαη κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ αλαιχζακε, δηαπηζηψλεηαη κία κείσζε 

ζηνλ αξηζκφ ησλ πξνο λαπηνιφγεζε Διιήλσλ λαπηηθψλ, θαζψο ε λαπηηιηαθή βηνκεραλία έρεη 

πξνβάιιεη κία αδπλακία λα πξνζειθχζεη λαπηηθνχο γηα λα ζηειερψζεη ηα πινία πνπ βξίζθνληαη 

ελ ελεξγεία.  

Ζ λαπηηιία αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα γηα απηφ ην ιφγν, ε 

λαπηηιηαθή δξαζηεξηφηεηα επεξεάδεη ην Ηζνδχγην Τπεξεζηψλ, πνπ απνηειεί ηκήκα ηνπ 

Ηζνδπγίνπ Πιεξσκψλ, αληηπξνζσπεχνληαο ηηο ζπλαιιαγέο κίαο ρψξαο κε ηνλ ππφινηπν θφζκν, 

κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ην νπνίν ζπλήζσο είλαη έλα έηνο. Λφγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ πιήηηεη ηελ παγθφζκηα αιιά θαη ηελ εγρψξηα λαπηηιία, εληνπίζηεθε 

απφ ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία φηη ηα πνζνζηά ησλ εηζπξάμεσλ βαίλνπλ ζπλερψο κεηνχκελα κε 

απνθνξχθσκα ην πεξζπλφ έηνο, κε ην πνζνζηφ λα αγγίδεη ην 23,17%  
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Δθηφο απφ ην ηζνδχγην ππεξεζηψλ, νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο 

θαη ζην ηζνδχγην αγαζψλ. Γηαπηζηψζακε φηη ην ηζνδχγην αγαζψλ παξακέλεη ζπλερψο αξλεηηθφ 

απφ ην 2006, ε αξλεηηθή δηαθνξά φκσο απηή δηαξθψο ζπξξηθλσλφηαλ κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ, απφ ην 2007 θη έπεηηα, κε εμαίξεζε κία κηθξή κείσζε ηνπ ηζνδπγίνπ κεηαμχ 2009-2010 

θαη κία κεγαιχηεξε κεηαμχ 2012-2013. Απηή νθείιεηαη ζηελ έληνλε κείσζε ησλ εμαγσγψλ 

κέζσ πινίσλ θαηά ηα έηε απηά. 

ε ζπλδπαζκφ κε ηα πξνεγνχκελα ζηνηρεία θαη ηελ επίδξαζε ηεο λαπηηιηαθήο 

δξαζηεξηφηεηα ζην Ηζνδχγην Τπεξεζηψλ θαη Αγαζψλ, ηδηαίηεξε επίδξαζε έρεη ε λαπηηιία ζην 

βαζηθφ κέγεζνο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο, ην νπνίν θαλεξψλεη ηελ παξαγσγηθή ηεο δπλαηφηεηα 

θαη ηελ νηθνλνκηθή ηεο επξσζηία. Σν νηθνλνκηθφ απηφ κέγεζνο είλαη ην Αθαζάξηζην Δγρψξην 

Πξντφλ (ΑΔΠ). 

Μεηά ην έηνο έλαξμεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ην 2008, δηαπηζηψζεθε ζπλερήο πηψζε 

ησλ ηηκψλ ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο απφ ην 2009 θαη κέρξη θαη ην 2016. Έηζη, ηελ 

πεξίνδν 2006-2008 αθνινχζεζε κηα πεξίνδνο παξαηεηακέλεο χθεζεο απφ ην 2009 έσο ην 2016, 

φπνπ ε ειιεληθή νηθνλνκία έραζε ηνπο ζεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηεο πεξηφδνπ πνπ 

παξήιζε.  

Δθηφο απφ ηε ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο λαπηηιίαο ζηα βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο 

ρψξαο καο, ε ζπκβνιή ηεο ειιελφθηεηεο λαπηηιίαο ζηελ αλάπηπμε άιισλ θιάδσλ ηεο 

νηθνλνκίαο είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο, επεξεάδνληαο ζεηηθά ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν θαη ηελ 

ειιεληθή λαππεγηθή βηνκεραλία. 

Ηδηαίηεξν ζηνηρείν ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ είλαη θαη ην γεγνλφο φηη απνηεινχλ έλαλ 

απφ ηνπο πην αζθαιείο ηξφπνπο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ. Ζ πξνηίκεζή ηνπο φζνλ αθνξά ζηελ 

αζθαιή κεηαθνξά αγαζψλ απφ ην έλα ζεκείν ηνπ πιαλήηε ζην άιιν, έρεη σο απνηέιεζκα θαη 

ηελ φιν θαη απμαλφκελε επηβάξπλζε  ηνπ πεξηβάιινληνο, ζπκβάιινληαο ζηελ θιηκαηηθή 

αιιαγή, ζηε ξχπαλζε ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ, ζηε κφιπλζε ησλ σθεαλψλ, θαη ζηελ 

επηβάξπλζε ηεο δεκφζηαο πγείαο. 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ εθηφο απφ ηε κειέηε ηεο 

επίδξαζεο ηεο ειιελφθηεηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη ε επίδξαζή ηεο  

ζην πεξηβάιινλ, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί φρη κφλν ν ξφινο ηεο ζηελ ελίζρπζε ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο Διιάδαο αιιά θαη ν θαζνξηζηηθφο ηεο ξφινο ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, θαζψο επίζεο θαη λα εληνπηζηνχλ νη αδπλακίεο ηεο αιιά θαη ηα πεξηζψξηα 

βειηίσζήο ηεο.  
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Απφ ηελ έξεπλα εληνπίζηεθε φηη νη ζεκαληηθφηεξεο πεγέο επηβάξπλζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο είλαη ε ξχπαλζε απφ απνξξίςεηο νπζηψλ απφ ην πινίν, ε ξχπαλζε απφ κεηαθνξά 

πεηξειαηνεηδψλ, ε ξχπαλζε απφ ηε πθαινρξψκαηα, ε ξχπαλζε απφ ηε δηαρείξηζε ζαιάζζηνπ 

έξκαηνο, ε ξχπαλζε απφ λαπηηθά αηπρήκαηα, ε ξχπαλζε απφ ηε δηάιπζε ησλ πινίσλ θαη ε 

αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε. 

 H δξαζηεξηφηεηα ηεο ειιελφθηεηεο λαπηηιίαο, φπσο θαη ηεο λαπηηιίαο ζε παγθφζκην 

επίπεδν, επεξεάδεη ζεκαληηθά θαη ην πεξηβάιινλ, θαζψο ηα εκπνξηθά πινία απνβάιινπλ 

επηβιαβείο νπζίεο πνπ επηβαξχλνπλ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν. Γηα απηφ ην ιφγν, έρεη ζεζπηζηεί 

έλα λνκνζεηηθφ πιαίζην, ηφζν ζε δηεζλέο φζν θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν, κε ζηφρν ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ επηβξάδπλζε ηεο θαηαζηξνθήο ησλ νηθνζπζηεκάησλ.   

Ζ νκνινγνπκέλσο απμεκέλε αλεζπρία γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο έρεη 

νδεγήζεη ζε κία ζεηξά λνκνζεηηθψλ θαλνληζκψλ θαη κέηξσλ, ησλ νπνίσλ ε πηζηή ηήξεζε 

απνηειεί ηε λνχκεξν έλα πξνηεξαηφηεηα φισλ φζν απαζρνινχληαη ζηε λαπηηιηαθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη ε ελαζρφιεζε ηνπο ζρεηίδεηαη κε ηελ ππεξπφληηα κεηαθνξά αγαζψλ θαη 

πξντφλησλ.  

Ηδηαίηεξε θαη δσηηθήο ζεκαζίαο ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα είλαη ε ζπκβνιή ηνπ Γηεζλνχο 

Ναπηηιηαθνχ Οξγαληζκνχ (ΗΜΟ), ζεζπίδνληαο έλα ζχλνιν απαξάβαησλ θαλνληζκψλ θαη 

νδεγηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηε λαπηηιία. Έρνληαο ππφςε 

ηηο πην ζπρλέο πεγέο θαη ιφγνπο πξφθιεζεο ξχπαλζεο ζην πεξηβάιινλ, ν ΗΜΟ έρεη ζπκβάιιεη 

λεπξαιγηθά ζηε δηακφξθσζε ελφο ζπλφινπ νδεγηψλ, ε ηήξεζε θαη ν ζεβαζκφο ησλ νπνίσλ 

είλαη επηηαθηηθήο ζεκαζίαο.  

Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ ζε δηεζλέο θαη επξσπατθφ επίπεδν 

είλαη sine qua non γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ε Δπξσπατθή 

Έλσζε έρεη πηνζεηήζεη κε ηε ζεηξά ηεο έλα ζχλνιν εξγαιείσλ πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ζην 

πιαίζην δηακφξθσζεο κηαο θνηλήο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ζηνπο θφιπνπο ηεο, θαζψο νη 

ρψξεο-κέιε ηεο ζεκεηψλνπλ έληνλε λαπηηιηαθή δξαζηεξηφηεηα παγθνζκίσο, κε ηελ Διιάδα λα 

είλαη κία απφ ηηο ρψξεο πνπ πξσηνζηαηεί ζηνλ θιάδν απηφ. 

Δπηθεληξψλνληαο ην ελδηαθέξνλ καο ζηελ πξνζπάζεηα πνπ πξαγκαηνπνηεί ε Διιάδα 

γηα λα ζπκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, αλεθηίκεηε αμία θαηέρεη γηα ηε 

δηαηήξεζε ηνπ πςεινχ επηπέδνπ θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ειιελφθηεηνπ ζηφινπ ε 

ζπλερήο θαη βειηησκέλε πξνζπάζεηα γηα ηελ εμαζθάιηζε πςεινχ επηπέδνπ γλψζεσλ γηα ην 

πξνζσπηθφ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο θφιπνπο ηεο λαπηηιίαο. Ζ δεκηνπξγία ηεο Διιεληθήο 

Έλσζεο Πξνζηαζίαο ηνπ Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο (HELMEPA) απνηέιεζε νξφζεκν ζηελ 

ελεξγφ δξάζε γηα ηελ απνηξνπή ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο απφ ηε λαπηηιηαθή δξαζηεξηφηεηα. 
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Σν ζχλνιν ησλ ζεκηλαξίσλ θαη πξνζνκνησηψλ, ε βειηίσζε θαη ε ν εθζπγρξνληζκφο ησλ 

εκπνξηθψλ αθαδεκηψλ αιιά θαη ην πςειφ θξφλεκα θαη ε αίζζεζε ηνπ θαζήθνληνο απνηεινχλ 

ηα ηξία ζηνηρεία ζηα νπνία ζηνρεχεη ε HELMEPA θαη εμαζθαιίδνπλ ζηελ Διιάδα ηελ 

θαηάθηεζε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο πξψηεο ζέζεο αλάκεζα ζηηο παγθφζκηεο λαπηηιηαθέο 

δπλάκεηο.  

Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ήηαλ ραξαθηεξηζηηθά φζνλ αθνξά 

ζηε ζπκβνιή ηεο ειιελφθηεηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο ζηελ ελίζρπζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

θαη ζηηο πξννπηηθέο πνπ δηαζέηεη γηα ηελ πεξαηηέξσ ππνβνήζεζή ηεο θαη ηελ ζπκβνιή ηεο ζηελ 

έμνδν ηεο ρψξαο καο απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Απηφ πνπ απνηέιεζε επηπιένλ αληηθείκελν ηεο 

έξεπλαο ήηαλ θαηά πφζν ε λαπηηιία επηβαξχλεη ην πεξηβάιινλ θαη ηη ελέξγεηεο έρνπλ 

αλαιεθζεί, ηφζν ζε δηεζλέο θαη επξσπατθφ επίπεδν, φζν θαη απφ ειιεληθήο πιεπξάο, 

πξνθεηκέλνπ λα αλαραηηηζηνχλ νη επηβιαβείο ζπλέπεηεο ηηο λαπηηιηαθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

Ζ κειέηε γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είρε σο επίθεληξν ηεο ηελ Διιάδα, 

θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ ειιελφθηεηε λαπηηιία. Γελ εμεηάζηεθε ε ζπκβνιή πνπ έρεη ε ειιεληθή 

λαπηηιία ζηελ νηθνλνκία θαη ην πεξηβάιινλ, νχηε θαη ην θαηά πνζφ νη ζεκαίεο επθαηξίαο θαη ε 

επηινγή ησλ δηαθφξσλ λενινγίσλ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε λαπηηιηαθή 

δξαζηεξηφηεηα ζηελ νηθνλνκία κίαο ρψξαο αιιά θαη ζην πεξηβάιινλ. Γηα ηα αλσηέξσ 

αληηθείκελα απαηηείηαη πεξαηηέξσ έξεπλα, ε νπνία δελ κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηε 

δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.  

Ζ πην ζεκαληηθή πηπρή πνπ αλαδείρζεθε σο απνηέιεζκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη 

νη πξννπηηθέο πνπ δηαζέηεη ε Διιάδα αιιά θαη νη Έιιελεο πινηνθηήηεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

εγεηηθήο ζέζεο πνπ δηαζέηεη ε Διιάδα ζην παγθφζκην λαπηηιηαθφ γίγλεζζαη. Παξά ηελ δπζκελή 

νηθνλνκηθή ζέζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ζήκεξα ε ρψξα καο, δελ ιείπνπλ νη πξσηνβνπιίεο θαη ε 

ζπλερήο πξνζπάζεηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ απφδνζε επζπλψλ ζε φζνπο 

ζε αθνινπζνχλ ηηο δηεζλείο αιιά θαη επξσπατθέο νδεγίεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ελφο πην πγηνχο 

θαη αζθαινχο πεξηβάιινληνο γηα φινπο καο.  
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