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ΣΟΥΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 

 

Σα ιηκάληα απνηεινύλ αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη 

ησλ κεηαθνξηθώλ δηθηύσλ, κε ηδηαίηεξε επαηζζεζία ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

ην παξόλ θείκελν ζα αλαθεξζνύκε ζε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα, θαη πσο έλα 

ιηκάλη ζπκκεηέρεη ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Θα γίλεη κία ζύληνκε 

αλαθνξά  ζε θάπνηνπο ζρεηηθνύο θαη ζεζκνζεηεκέλνπο θαλόλεο. 

Η πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία κπνξεί λα εηζερζεί ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

κηαο ππεξεζίαο. Η βειηίσζε ησλ πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζπληειεί ζηελ αύμεζε 

ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ ιηκέλσλ. Μέρξη ζήκεξα, ηα θύξηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζεσξνύζακε όηη είλαη ηθαλά λα κεηαβάινπλ ηελ 

αληαγσληζηηθόηεηα ελόο ιηκαληνύ, είλαη ε ηαρύηεηα εμππεξέηεζεο θνξηίνπ θαη ε 

αζθάιεηα ηόζν σο πξνο ηελ αλζξώπηλε δσή όζν θαη σο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ην 

θνξηίν. Απηά ηα ζηνηρεία, ζαθώο θαη είλαη νη βαζηθόηεξνη παξάγνληεο πνπ ζα θάλνπλ 

έλα ιηκάλη αληαγσληζηηθό ζε ζπλδπαζκό κε ηε ζέζε ηνπ θπζηθά ζηελ εθνδηαζηηθή 

αιπζίδα.  

Με ηα λέα δεδνκέλα όκσο, ε ιηκεληθή αγνξά, εμειίζζεηαη πάξα πνιύ γξήγνξα 

θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ηερλνινγία όιν θαη πεξηζζόηεξα ιηκάληα βξίζθνληαη 

πεξίπνπ ζην ίδην επίπεδν κε βάζε απηά ηα θξηηήξηα. Καηά ζπλέπεηα, νη ιηκεληθέο 

επηρεηξήζεηο θαη ην  marketing απηώλ ζα πξέπεη λα παξνπζηάζεη λέα δεδνκέλα, λέεο 

εμειίμεηο, λέεο ηάζεηο, θαη ηη πην ζύγρξνλν θαη επίθαηξν από ηελ πεξηβαιινληηθή 

πξνζηαζία.  

Σν ελδηαθέξνλ ζα απμεζεί ηδηαηηέξσο, αλ ηειηθά νη ρξήζηεο ελδηαθεξζνύλ γηα 

απηέο ηηο λέεο εμειίμεηο, θαη αληηδξάζνπλ αλαιόγσο, θάλνληαο ηελ πεξηβαιινληηθή 

πξνζηαζία λα ζπκβάιεη ζηελ θαιή θήκε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζέηνληάο ηε ςειά ζην 

παηρλίδη ηνπ ιηκεληθνύ marketing.  

Υαξαθηεξίδνληαο, ινηπόλ, ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία σο πνηνηηθό 

ραξαθηεξηζηηθό, γηα λα κεηξήζνπκε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηώλ (λαπισηώλ 

πινίσλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ) ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

ην κνληέιν SERVQUAL, όπνπ ζα ζπγθξίλνπκε έλα άξηζην ππνζεηηθά ηεξκαηηθό 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά. 



 v 

ηόρνο ινηπόλ είλαη λα εμεηάζνπκε ηελ αληίδξαζε ησλ ρξεζηώλ ελόο 

ηεξκαηηθνύ ζηα εξεζίζκαηα πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο πνπ κπνξεί λα ζέζεη ην 

marketing ελόο ιηκαληνύ. Θέινπκε λα εληνπίζνπκε εάλ νη ρξήζηεο αληηιακβάλνληαη 

ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία σο πνηνηηθό ραξαθηεξηζηηθό ησλ ιηκεληθώλ 

ππεξεζηώλ. Μπνξεί ην ιηκεληθό marketing λα ζπκπεξηιάβεη ζηε δξάζε ηνπ απηό ην 

θξηηήξην. Μπνξεί λα επεξεάζεη ζεηηθά ην πειαηνιόγην ηνπ ή αθόκε θαη λα 

πξνζειθύζεη επηπιένλ ρξήζηεο;   

Ίζσο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά λα είλαη ιίγν λσξίο γηα λα θηάζνπκε ζε ηέηνηα 

ζπκπεξάζκαηα. Ωζηόζν, ε έξεπλα κπνξεί λα καο δώζεη θάπνηα ζηνηρεία γηα ην βαζκό 

αληίιεςεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ δξάζεσλ ελόο ιηκαληνύ θαη λα δνύκε ζην κέιινλ 

εάλ κπνξεί ε αληίιεςε ηνπ ρξήζηε λα «απαηηείζεη» ηέηνηνπ είδνπο ππεξεζίεο. 

 

ABSTRACT 

Ports are part of the logistic chain and the transport networks, with sensitivity in 

matters of environmental protection. 

In this essay, we will refer to environmental matters and how ports contribute to 

environmental denaturation. We will refer also in brief to some of the most common 

policies and rules and regulations for environmental protection. 

Environmental protection can be characterized as service quality clue. The 

improvement of the quality characteristics increases the degree of a port’s 

competitiveness. 

Till now, the most common and analyzed quality characteristics, which were 

assumed to have great impact on ports’ competitiveness are the velocity in 

loading/discharging cargo and vessels’ port operation, and security and safety, as 

concerned in human life, environmental protection and cargo safety. 

All these, and of course in accordance with the port position in the 

supply/transport chain are the basic clues for competitiveness. 

Although, under the new standards, port industry blossom really fast, and in 

combination with technology standards, more and more port companies reach the 

same level of competency basis on such criteria. As a consequence, port companies 

and their marketing departments have to provide port industry with new standards, 

new trends, and progress, and environmental protection seems to be a good aspect. 
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The interest for environmental protection will be increased, if the port users get 

sensitive and react accordingly to such trends, and environmental protection to 

contribute to company’s reputation and set it highly in port marketing. 

Since environmental protection is enlisted in quality criteria of port services, in 

order to measure users’ satisfaction, we will use SERVQUAL model, with which we 

will compare an hypothetic excellent container port with Piraeus Port. 
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ΔΙΑΓΩΓΗ 

Οη δπλάκεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο έρνπλ απμήζεη  ηνλ αληαγσληζκό θαηά ηνλ 

ηξόπν αύμεζεο ηνπ εκπνξίνπ, πξνθαιώληαο όιν θαη πεξηζζόηεξνπο αληαγσληζηέο λα 

αγσλίδνληαη γηα ηελ απόθηεζε θαη εθκεηάιιεπζε κεγαιύηεξνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο. 

Οη ηαρύηεηεο κε ηηο νπνίεο ηα εκπνξεύκαηα κπνξνύλ λα κεηαθεξζνύλ ππεξπόληηα 

επνκέλσο, έρνπλ θάλεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ εθνδηαζηηθώλ ππνδνκώλ κηα 

θεληξηθή πηπρή πξνο ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε.  

Από ηε ζηηγκή πνπ νη ιηκέλεο είλαη θνκβηθό ζεκείν ησλ κεηαθνξώλ, αθνύ νη 

κεηαθνξέο πξαγκαηνπνηνύληαη θπξίσο δηα ζαιάζζεο, ε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ 

ιηκέλσλ είλαη εμέρνπζαο ζεκαζίαο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ επεκεξία 

πεξηνρώλ πνπ επεθηείλνληαη πέξα από ηνπο ιηκέλεο. Καηά ζπλέπεηα, ε επίδξαζε ηεο 

δηαρείξηζεο ιηκέλσλ θαη ε δηνίθεζε είλαη πεξηζζόηεξν από απιά ηνπηθή: είλαη 

εζληθήο ζεκαζίαο. Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν νη ιηκέλεο νξγαλώλνληαη θαη ε νξγάλσζε 

ηεο ππνδνκήο πνπ ζπλδέεηαη κε ην ιηκέλα είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα έλαο ηύπνο 

εκπνξηθήο πνιηηηθήο. 

Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ παγθόζκηνπ εκπνξίνπ είλαη κεηαθεξόκελε δηά 

ζαιάζζεο, θαη νη ζαιάζζηνη ιηκέλεο παξακέλνπλ νη αξρηθέο εκπνξηθέο πύιεο ηνπ 

θόζκνπ. Η δηνίθεζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ ζαιάζζησλ ιηκέλσλ είλαη επνκέλσο κηα 

ζεκαληηθή παξάκεηξνο ηεο εκπνξηθήο πνιηηηθήο θάζε θπβέξλεζεο πνπ ν ιηκέλαο 

αληηπξνζσπεύεη. Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ έλαο ιηκέλαο αζθεί, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

πνπ ζπλνδεύεη, νη αξρέο θάησ από ηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί θαη ε αξρή ζηελ νπνία 

ινγνδνηεί, απνηεινύλ έλα κέξνο ηεο εκπνξηθήο πνιηηηθήο.Ο όγθνο ηνπ εκπνξίνπ 

κάιηζηα, κπνξεί λα απμεζεί ή λα κεησζεί ιόγσ ησλ εηδηθώλ ξπζκίζεσλ θαη ησλ 

πνιηηηθώλ πνπ αθνινπζνύληαη.  

Πέξαλ, σζηόζν ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ ρξόλνπ παξακνλήο θαη αλακνλήο ησλ 

πινίσλ ζηα ιηκάληα, σο παξάγνληεο θόζηνπο θαη αληαγσληζηκόηεηαο απηώλ, ε 

παγθνζκηνπνίεζε ζπλέβαιε θαη ζηελ εμέιημε ησλ πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ 

ππεξεζηώλ ησλ ιηκέλσλ. 

Σν ιηκάλη σο ηκήκα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, δξα ζε έλα αληαγσληζηηθό 

πεξηβάιινλ. Ο έληνλνο αληαγσληζκόο «αλαγθάδεη» ηελ επηρείξεζε λα αθνινπζήζεη 

ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο ηηκνιόγεζεο αιιά θαη παξνρήο πνηνηηθώλ ππεξεζηώλ, 

ηθαλώλ λα δειεάζνπλ ην ρξήζηε έλαληη άιισλ ιηκαληώλ. 



 x 

Πιένλ, ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή απνηεινύλ από 

ηα βαζηθόηεξα θξηηήξηα επηιεμηκόηεηαο ελόο ιηκαληνύ από ην ρξήζηε ζε ζπλδπαζκό 

κε ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ζηελ νπνία αλήθεη, παξακεξίδνληαο αξθεηά ην θξηηήξην 

ζέζεο ηνπ ιηκαληνύ ην νπνίν είρε ζεκαίλνληα ξόιν παιαηόηεξα. 

ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ελόο ιηκαληνύ ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε πνιηηηθή 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. ε κία επνρή όπνπ ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

απνηειεί ην πην ζύγρξνλν ζέκα γηα όιε ηελ αλζξσπόηεηα, δελ ζα κπνξνύζε λα 

αθήζεη αδηάθνξν ηελ επηρείξεζε «ιηκάλη». Ιδηαίηεξα δε, όηαλ επηβάιινληαη δηεζλείο 

θαλνληζκνί ζηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθσζεί. 

Άιισζηε, ε πνιηηηθή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζην ιηκεληθό marketing, κηαο πνπ εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο,  λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, 

δηεζλείο νξγαληζκνί δείρλνπλ λα επαηζζεηνπνηνύληαη όιν θαη πεξηζζόηεξν ζε ζέκαηα 

πεξηβάιινληνο επηβάιινληαο απζηεξόηεξα θξηηήξηα ζρεηηθά θαη ζπγθξηηηθά κε ην 

παξειζόλ. 

Σν marketing αλαδεηθλύεη θαη θαηαγξάθεη ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ησλ 

πειαηώλ, κε ζηόρν ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ εθαξκνγή δηαδηθαζηώλ πξνεγκέλεο 

νξγάλσζεο, πνπ ζαλ απνηέιεζκα έρνπλ ηελ παξνρή πνηνηηθώλ ππεξεζηώλ. Σν 

ιηκεληθό marketing απνηειεί εμεηδίθεπζεθαη εθαξκνγή ηνπ  Marketing Τπεξεζηώλ 

θαη ηνπ Βηνκεραληθνύ  Marketing ζην ρώξν ησλ ιηκέλσλ.  

Σν πςίζηεο ζεκαζίαο ζέκα σζηόζν γηα ηελ επηρείξεζε απηή είλαη κέρξη πνην 

βαζκό ζα πξέπεη λα ζπκκνξθσζεί ή θαη λα θαηλνηνκήζεη ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, 

όηαλ απηή ε πνιηηηθή ηνπ ζα έρεη αληίθηππν ζηνο θόζηνο ηνπ άξα θαη ζηελ ηηκή ζηελ 

νπνία παξέρεη ππεξεζία άξα θαη ζην πειαηνιόγην ηνπ. 

Έσο ζήκεξα, είλαη αξθεηεο νη πξνζεγγίζεηο επί ηνπ ζέκαηνο, θύξησο όκσο όζνλ 

αθνξά ζηα θόζηε ξύπαλζεο-απνξξύπαλζεο, απνθαηάζηαζεο δεκηάο, απνδεκηώζεσλ, 

ζηνπο θνξείο αλάιεςεο επζπλώλ, ζε κέηξα θαη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη εθ ησλ 

πζηέξσλ, όηαλ έρεη μεπεξαζηεί ην ζεκείν πξόιεςεο. 

Η παξνύζα εξγαζία ζέηεη σο ζηόρν, λα εμεηάζεη εάλ ε πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή 

θαη ζηξαηεγηθή ελόο ιηκαληνύ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζα ην θέξεη ζε πςειό επίπεδν 

αληαγσληζηκόηεηαο θαη επηιεμηκόηεηαο έλαληη άιισλ ιηκαληώλ αθόκε θαη αλ απηό 

ππνλνεί επηπιένλ θόζηνο γηα ην ίδην ην ιηκάλη σο επηρείξεζε θαη γηα ηνπο ρξήζηεο. 

Ωο ρξήζηεο ελόο ιηκέλα ζα νξίζνπκε ηνπο κεγαιύηεξνπο κεηαθνξείο  

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ δηεζλώο, νη νπνίνη έρνπλ ην ξόινησλ λαπισηώλ, θαη πνπ κε 

βάζε ηα λαπινζύκθσλα πνπ επηθξαηνύλ ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά (ρξνλνλαύισζε, 



 xi 

Time Charter parties) αλαιακβάλνπλ εμ’ νινθιήξνπ ην θόζηνο ησλ ιηκεληθώλ 

ππεξεζηώλ. 

Πξηλ εμεηάζνπκε, σζηόζν, ηα παξαπάλσ, ζα πξνζεγγίζνπκε ηηο έλλνηεο ησλ 

πεξηβαιινληηθή ξύπαλζε, αληαγσληζηηθόηεηα, θαη πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή από ηνπο 

ιηκέλεο. 

Δπηπιένλ, ην παξόλ θείκελν ζα αλαθεξζεί ζην ζεζκηθό ππάξρνλ πιαίζην ζε 

ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ησλ ιηκέλσλ θαη ηεο αλνηθηήο ζάιαζζαο ηα νπνία  

θαίλεηαη λα είλαη ηθαλά λα επεξεάζνπλ επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
Ο
 -  MARKETING ΛΗΜΔΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΚΑΗ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

 

1.1 Marketing  Τπεξεζηψλ – Μία πξνζέγγηζε ηνπ φξνπ 

 

Γεληθφηεξα ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν, ην  marketing είλαη ε ζχγρξνλε ηάζε 

ειέγρνπ θαη πξνζέιθπζεο πειαηνινγίνπ. Σν marketing  σο ηκήκα κηαο επηρείξεζεο 

ζηεξίδεηαη ζηα ζηνηρεία εθείλα ηνπ πξντφληνο πνπ ζα ην θάλνπλ επηζπκεηφ ζηνλ 

θαηαλαισηή φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε πιηθά αγαζά θαη ζην ρξήζηε φηαλ αλαθεξφκαζηε 

ζε ππεξεζίεο. 

Απνηειεί κία ζχγρξνλε επηζηήκε, ηεο νπνίαο επίθεληξν είλαη ν πειάηεο, 

αγνξαζηήο, θαηαλαισηήο ελφο αγαζνχ ή ρξήζηεο κηαο ππεξεζίαο. Οη επηρεηξήζεηο 

δίλνπλ πνιχ κεγάιν βάξνο ζε απηφ ηνλ θιάδν, πξνρσξψληαο ζε αληίζηνηρεο κειέηεο 

κέηξεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ ηνπο. 

Ο Απισλίηεο Γ. (1992) νξίδεη ην marketing σο «μια θιλοζοθία ποσ έτει κένηρο 

ηον πελάηη και γύρω από ηον οποίο κινείηαι η επιτείρηζη». 

ζν αθνξά ζην κείγκα ηνπ marketing ν Μάιιηαξεο ( 1990) αλαθέξεη φηη ην 

κείγκα ηνπ marketing είλαη ην «αποηέλεζμα ηοσ ζηραηηγικού – ηακηικού –εκηελεζηικού, 

ζε επίπεδο λειηοσργίας, ποσ γίνεηαι ζηα πλαίζια ηης επιτειρηζιακής προζπάθειας 

σλοποιήζεως ηης ιδεολογίας ηοσ marketing. Το ηι, ποιος, πού, πόηε, πόζο πώς και γιαηί 

θα ηο κάνει ηο marketing είναι ενζωμαηωμένο ζηο μείγμα ηοσ marketing». 

Σν κείγκα marketing κπήθε κε ζθνπφ λα απινπνηήζεη ηελ έλλνηα ηνπ marketing 

θαη λα δψζεη θάηη απιφ θαη θαηαλνεηφ ζηνπο θνηηεηέο θαη ζε φζνπο γεληθά 

αζρνινχληαη ή ζέινπλ λα αζρνιεζνχλ κε ην marketing. Ήηαλ ηδέα ηνπ Jerome Mc 

Carthy (1962) ηελ δεθαεηία ηνπ ’60 θαη πάλσ ζε απηή ηελ πνιχ απιή ζεσξία βαζίζηεθε 

ε έθξεμε ηνπ marketing κεηά ηελ δεθαεηία ηνπ ’70. Ζ παξαθάησ εηθφλα εμεγεί ην 

κείγκα marketing. 

Ζ ηδενινγία ηνπ marketing θαηά ηνλ Γ. Απισλίηε, ην 1992, πεξηγξάθεηαη 

αθνινχζσο: 

 ηεξίδεηαη ζηνλ έληνλν, δηαξθή θαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο πξνζαλαηνιηζκφ ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πξνο ηνλ αγνξαζηή 

 Αλαγλσξίδεη πσο ν πειάηεο είλαη ν κφλνο ν νπνίνο έρνληαο αλάγθεο μέξεη κε ηη 

ζα ηηο ηθαλνπνηήζεη 
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 Μνλαδηθφο ζθνπφο θάζε επηρείξεζεο είλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ 

αγνξαζηή απφ ηελ νπνία ζα πξνθχςεη ζπλαξηεζηαθά ην θέξδνο. Ζ ηθαλνπνίεζε 

απηή ζα επηηεπρζεί απφ ηελ αθξηβή απφδνζε ησλ αλαγθψλ ζε πξνδηαγξαθέο 

πξνηφλησλ 

Γηα λα πηνζεηεζεί ε ηδενινγία ηνπ marketing θαη θαηά ζπλέπεηα ε ηερλνινγία ηνπ, 

δειαδή νη ηερληθέο κε ηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ νη εμήο 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο: 

Α. αληαγσληζκφο 

Β. ψξηκνη πειάηεο. 

Ζ πξνζέγγηζε βέβαηα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην αλ ηα αγαζά είλαη πιηθά ή 

άπια. Ζ δηαρσξηζηηθή γξακκή αλάκεζα ζηα θπζηθά πξντφληα θαη ηα άπια αγαζά 

(ππεξεζίεο) είλαη αδχλαην λα ηεζεί κηα πνπ φια ζρεδφλ ηα αγαζά έρνπλ πιηθά θαη άπια 

ραξαθηεξηζηηθά. Ωζηφζν, δελ είλαη δχζθνιν λα δηαθξίλνπκε κία ππεξεζία απν έλα 

θαηαλαισηηθφ αγαζφ. 

Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξεζηψλ είλαη ηα παξαθάησ (Parasuraman & 

Zeithaml, 1990): 

 Απξνζδηνξηζηία - Άπινο θχζε. Οη ππεξεζίεο εμ νξηζκνχ είλαη άπια αγαζά, 

γεγνλφο πνπ ηα δηαθνξνπνηεί απφ ηα πιηθά ζηε κεηαθνξά, απνζήθεπζε θαη 

γεληθφηεξα πξνζηαζία ηνπο.  

 Αδηαηξεηφηεηα. Ο ρξήζηεο εκπιέθεηαη ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηεο 

ππεξεζίαο, Γελ είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί ζπγθεληξσηηθή καδηθή παξαγσγή. 

 Έιιεηςε πληεξεζηκφηεηαο - Αδπλακία απνζήθεπζεο. Ζ αδπλακία 

απνζήθεπζεο ηεο ππεξεζίαο απαηηεί, ην ζηέιερνο ηνπ marketing λα έρεη 

κεραληζκνχο αληηκεηψπηζεο ησλ απμνκεηψζεσλ ηεο δήηεζεο.  

 Άκεζε επαθή  κε ηνλ πειάηε. Ζ άπιε θχζε ησλ ππεξεζηψλ ππαγνξεχεη ηε 

δηάζεζε ηνπο απεπζείαο ζηνπο ρξήζηεο κηαο ππεξεζίαο, γεγνλφο πνπ απαηηεί 

ζρεδφλ ηαπηφρξνλα ηελ παξαγσγή θαη θαηαλάισζε ηνπο θαη ηδηαίηεξα δχζθνιε 

ηε καδηθή ηνπο παξαγσγή. 

 Δηεξνγελήο θχζε. Ζ άπινο θχζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ε αδπλακία καδηθήο 

παξαγσγήο, θάλεη ηδηαίηεξα δχζθνιε ηελ ηππνπνίεζή ηνπο φπσο επίζεο θαη ηνλ 

έιεγρν πνηφηεηαο. Ζ δηαθνξνπνίεζε πνπ παξαηεξείηαη ζηελ παξαγσγή κηαο 

ππεξεζίαο αλαγθάδεη ην ζηέιερνο marketing λα θαηαβάιιεη ηδηαίηεξεο 
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πξνζπάζεηεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ εμεηδίθεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ψζηε ε 

ππεξεζία λα παξέρεηαη ζε αξθεηά ηππνπνηεκέλα επίπεδα. 

Ο  P. Drucker ην 1963 φξηζε «ηελ πξνζέιθπζε θαη δηαηήξεζε ησλ πειαηψλ  κε 

θέξδνο γηα ηελ επηρείξεζε» ηε βαζηθή «ιεηηνπξγία ηνπ  marketing», ελψ ν  D. Jobber to 

1995, έδσζε κηα πην ζχγρξνλε δηάζηαζε «ηεο επίηεπμεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ 

κέζσ ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ππέξβαζεο (ησλ πξνζδνθηψλ) ησλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ 

κε θαιχηεξν ηξφπν απφ εθείλν ησλ αληαγσληζηψλ». 

Οη V. A. Zeithhaml, A. Parasuraman θαη L.L. Berry παξνπζίαζαλ ην 1985 έλα 

άξζξν ζρεηηθφ γηα ην marketing ππεξεζηψλ,  «A conceptual model of  service quality 

and  its implications for future research», φπνπ αλαπηχζζνπλ έλα κνληέιν ζρεηηθφ κε 

ηελ πνηφηεηα ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, ην γλσζηφ  Gaps Model. Οη παξαπάλσ 

ζπγγξαθείο κεηά απφ ζρεηηθέο έξεπλεο πξνηείλνπλ δέθα θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ. 

 

 Αμηνπηζηία 

 Βαζκφο αληαπφθξηζεο 

 Ηθαλφηεηα 

 Πξφζβαζε 

 Δπγέλεηα 

 Δπηθνηλσλία 

 Δκπηζηνζχλε 

 Αζθάιεηα 

 Καηαλφεζε ηνπ πειάηε 

 Τιηθά ζηνηρεία 

 

Οη παξαπάλσ δέθα πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο πνηφηεηαο ππεξεζίαο 

επεξεάδνπλ ηφζν ηελ πξνζδνθψκελε ππεξεζία, φζν θαη ηελ ππεξεζία πνπ ηειηθά 

απνιακβάλεη ν ρξήζηεο θαη κέζσ απηψλ ηελ πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο. 
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Γηάγξακκα 1-1, Παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο 

Πεγή: Αζαλαζνχιεο Υξ., (1996), Marketing Υπηρεζιών, Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο, 

Δθδφζεηο ηακνχιεο 

 

Ζ έλλνηα ηεο ππεξεζίαο πξνζδηνξίδεηαη απφ ην  κίγκα ιεηηνπξγηθψλ θαη 

ςπρνινγηθψλ σθειεηψλ ηεο νπνίεο ν ρξήζηεο παίξλεη απφ ηελ θαηαλάισζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο.  

ην παξαπάλσ δηάγξακκα, εληνπίδεηαη ε πξνζσπηθή εθηίκεζε ηνπ θάζε ρξήζηε 

φζνλ αθνξά ζε κηα ππεξεζία θαη ε αληίιεςε ηνπ αλάινγα κε ηελ θήκε πνπ έρεη ε 

ζπγθεξθηκέλε ππεξεζία, ηηο πξνζσπηθέο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ. 

Δπίζεο, δηαθξίλνληαη ε πξνζδνθψκελε ππεξεζία απφ ηελ πξαγκαηηθή θαη ε 

δηαθνξνπνίεζε απηψλ πνπ δηακνξθψλνπλ ην επίπεδν πνηφηεηαο κηαο ππεξεζίαο, απηφ 

αθξηβψο πνπ νξίζηεθε θαη απφ ην Gaps model ησλ V. A. Zeithhaml, A. Parasuraman 

θαη L.L. Berry ην 1985. 

ε γεληθά πιαίζηα, ε σθέιεηα ηνπ ρξήζηε απφ κία ππεξεζία πξνζδηνξίδεηαη απφ: 

Α. Σελ ηαπηφρξνλε χπαξμε δηάζεζεο/δηαλνκήο κηαο ππεξεζίαο πξνο ηνπο 

ρξήζηεο.  

Β. Σνλ πνηνηηθφ έιεγρν εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο ππεξεζίαο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

σθέιεηα ηνπ ρξήζηε. 

Ο ρξήζηεο βξίζθεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ζηα ρέξηα ηνπ πσιεηή, 

ππάξρεη δειαδή κηα ζρέζε πσιεηή-ρξήζηε ηεο ππεξεζίαο θαη ν ρξήζηεο δελ κπνξεί λα 

θαηαλαιψζεη ειεχζεξα κία ππεξεζία φπσο έλα πξντφλ. Ζ ηθαλνπνίεζε ηνπ ρξήζηε 

εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ δηάζεζε ηνπ πσιεηή λα δηαζέζεη ηελ ππεξεζία θαη κε πνην 

ηξφπν ζα ην πξαγκαηνπνηήζεη. 

Πξνζδηνξηζηηθνί 

παξάγνληεο 

πνηφηεηαο 

ππεξεζίαο 

 

Φήκε ηεο 

ππεξεζίαο 

Πξνζσπηθέο 

αλάγθεο 

Δκπεηξίεο 

Πξνζδνθψκελε ππεξεζία 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

ΤΠΖΡΔΗΑ 

Πξαγκαηηθή ππεξεζία 



Page | 5                                                                    ΥΑΡΜΑΝΗΓΟΤ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ 

Σα  ζπζηήκαηα marketing είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθά ζε δηάθνξεο ππεξεζίεο.  

Τπάξρνπλ δηαθφξσλ εηδψλ ηδηαηηεξφηεηεο ζηε θχζε νξηζκέλσλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ: 

 

 Έιιεηςε επαθξηβνχο ηππνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ 

 Γηαθνξεηηθέο πξαθηηθέο ηηκνιφγεζεο ησλ πξντφλησλ 

 Γπζθνιία εθαξκνγήο ησλ φξσλ πξνζθνξά, δήηεζε, θφζηνο ζηηο ππεξεζίεο ιφγσ 

ηεο αυιφηεηαο ηνπο.  

 Πεξηνξηζκέλνο ζπγθεληξσηηζκφο ζηνλ θιάδν ησλ ππεξεζηψλ 

 Έιιεηςε δηαρσξηζκνχ ζηνλ θιάδν παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο ππεξεζηψλ.  

 

Οη ππεχζπλνη ηνπ marketing ππεξεζηψλ αλαγλσξίδνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν 

φηη ε έξεπλα, ν πξνγξακκαηηζκφο γηα ην marketing θαηαλαισηηθψλ ππεξεζηψλ απαηηεί 

κία επαλεθηίκεζε ησλ πξνζεγγίζεσλ ηνπ marketing, πνπ αλαπηχρζεθαλ γηα λα 

εθαξκφδνληαη ζηα θαηαλαισηηθά αγαζά (Greyser St., Clayton A., March 1977). Ζ 

πνιηηηθή πνπ θαιείηαη λα αθνινπζήζεη κηα επηρείξεζε πψιεζε πιηθψλ αγαζψλ δελ 

κπνξεί λα είλαη ε ίδηα κε εθείλε ηεο επηρείξεζεο πνπ πνπιάεη ππεξεζία.  

 Δπεηδή ε εηθφλα ησλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ εμαξηάηαη απφ ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ππαιιήισλ ηνπο, απηνί ζα πξέπεη λα θαηαβάινπλ θάζε πξνζπάζεηα 

γηα ηε δεκηνπξγία, βειηίσζε θαη δηαηήξεζή ηεο. ηελ δεκηνπξγία ηεο θαιήο εηθφλαο 

κηαο επηρείξεζεο ζπκβάιιεη επίζεο θαη ν επαγγεικαηηζκφο ησλ ππαιιήισλ, πνπ 

πξνσζεί θαη βειηηζηνπνηεί ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ.  

Οη επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ πιένλ επέιηθηεο δηεπζεηήζεηο ηεο εξγαζίαο (αηφκσλ), 

ρξήζε εξγαζηαθψλ νκάδσλ, αλνηθηά ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο θαη ζπκκαρίεο 

πξνκεζεπηψλ. Οη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο δελ είλαη ζηάζηκεο/ζηαζεξνπνηεκέλεο, αιιά 

δπλακηθέο θαη πηζαλφηαηα είλαη επηρεηξήζεηο ηεο κε γξακκηθήο ζπκπεξηθνξάο. Οη 

επηρεηξήζεηο αιιάδνπλ γηαηί ν θφζκνο αιιάδεη, ην πεξηβάιινλ απηψλ αιιάδεη. ην 

παξαθάησ δηάγξακκα, θαίλεηαη ην πεξηβάιινλ ησλ επηρεηξήζεσλ λα απνηειείηαη απφ 

ηελ θνηλσληθή ηνπ δηάζηαζε, ηελ νηθνλνκηθή, ηελ παγθνζκηνπνηεκέλε θαη ηελ 

ηερλνινγηθή. ε απηέο ηηο δηαζηάζεηο θαιείηαη κία επηρείξεζε λα πξνζαξκνζηεί θαη λα 

ηθαλνπνηήζεη ηηο πξνζδνθίεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο, λα θαηαθέξεη λα είλαη θεξδνθφξνο 

κέζα απφ πνιχπινθα ζπζηήκαηα, λα αληαπνθξηζεί ζηα δεδνκέλα κηαο 

παγθνζκηνπνηεκέλεο αγνξάο θαη λα παξακέλεη ζχγρξνλε θαη εμειηζζφκελε. 
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Σαπηφρξνλα αιιά θαη θαη’επέθηαζε απηψλ, ε επηρείξεζε κπνξεί λα βειηηψζεη 

ηελ θαιή ηεο εηθφλα, λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ηεο θαη λα εμειίμεη ην marketing ηεο 

επεθηείλνληαο ην πειαηνιφγηφ ηεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 1-2,   Σν πεξηβάιινλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

Πεγή: Γνπιηέικνο Α. Μ., 2001, Διοίκηζη Επιτειρήζεων, Δκπλεπζκέλν απφ θείκελν 

ησλ  Robbins – Coulter, 1999. 

 

Οη επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο είλαη απηέο πνπ κε ζπλέπεηα επηηπγράλνπλ ηνπο 

ζηφρνπο ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο λένπο ηξφπνπο εξγαζίαο. Απηνί νη λένη ηξινπνη 

εξγαζίαο δηακνξθψλνληαη απφ δηάθνξεο δπλάκεηο πππ επηθέξνπλ ηελ αιιαγή ηφζν ζην 

αγαζφ σο απνηέιεζκα ηεο παξαγσγήο αιιά θαη ζηελ ίδηα ηελ παξαγσγή. 

Γηαθξίλνπκε δχν θαηεγνξίεο δπλάκεσλ φπσο θαίλνληαη ζην δηάγξακκα ηεε 

επφκελεο ζειίδαο:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σν πεξηβάιινλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

Κνηλσλία Οηθνλνκία Παγθνζκηφηεηα Σερλνινγία 

Πξνζδνθίεο 

εξγαδνκέλσλ 

Αχμνπζα 

Παγθνζκην-

πνίεζε 

Έθξεμε ηεο 

πιεξνθνξίαο 

Πνιχπινθν 

πξνζαξκνδφκελν 

ζχζηεκα 
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Γηάγξακκα 1-3,  Γπλάκεηο Αιιάγεο 

Πεγή: Γνπιηέικνο Α. Μ., 2001, Διοίκηζη Επιτειρήζεων, Δκπλεπζκέλν απφ θείκελν 

ησλ  Robbins – Coulter, 1999. 

 

Οη δπλάκεηο ηεο αιιαγήο δηαθξίλνληαη ζε εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο. Οη 

εμσηεξηθέο δπλάκεηο πξνέξρνληαη πξψηα απφ ηελ αγνξά θαη ηνπο αληαγσληζηέο κε βάζε 

ηηο πξνηηκήζεηο ησλ πειαηψλ κε θαιχηεξν marketing. Οη δηεζλείο θαλνληζκνί θαη 

λνκνζεζία επηβάιινπλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηελ πηνζέηεζε ηαθηηθψλ θαη πνιηηηθψλ 

αλάινγσλ. Ζ ηερλνινγία επίζεο επηθέξεη αιιαγή ζε ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα 

κεραλήκαηα. (Γνπιηέικνο Α. Μ., 2002) 

Οη εζσηεξηθέο δπλάκεηο πξνέξρνληαη απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη απφ 

ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηηο εμσηεξηθέο δπλάκεηο. Οη επηρεηξήζεηο επαλανξίδνπλ ή 

απνξξίπηνπλ κηα ζηξαηεγηθή πνπ αθνινχζεζαλ.  Σέηνηεο ελέξγεηεο επηθέξνπλ αιιαγέο 

ζηελ παξαγσγή κε απφιπηε έκθαζε ζηνλ έιεγρν πνηφηεηαο θαη ζην δξαζηηθφ 

εθζπγρξνληζκφ. Ζ εηζαγσγή εμνπιηζκνχ επηθέξεη αιιαγέο. (Γνπιηέικνο Α. Μ., 2002) 

Ζ θαηλνηνκία είλαη ηζφηηκε ηεο επηβίσζεο. ε έλα δπλακηθφ θαη 

παγθνζκηνπνηεκέλν αληαγσληζηηθφ θφζκν νη επηρεηξήζεηο θαινχληαη: 1.  λα 

δεκηνπξγήζνπλ λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη 2. Να πηνζεηήζνπλ ηελ ηειεπηαία ιέμε 

ηεο ηερλνινγίαο, αλ ζέινπλ λα είλαη αληαγσληζηηθέο κε επηηπρία.  (Γνπιηέικνο Α. Μ., 

2002) 

ηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη ηα 7Ρ ηνπ εθηεηακέλνπ Μείγκαηνο Marketing ησλ 

Τπεξεζηψλ (Kotler P., 1997) 

Γπλάκεηο Αιιαγήο 

Δμσηεξηθέο Δζσηεξηθέο 

Αγνξά (αληαγσληζκφο 

πξνηηκήζεηο θαηαλαισηψλ) 

Κπβεξλεηηθνί θαλνληζκνί 

θαη λφκνη 

Σερλνινγία 

Αγνξά εξγαζίαο 

Οηθνλνκία 

 

ηξαηεγηθή εηαηξείαο 

Αιιαγέο ζην πξνζσπηθφ 

Νένο εμνπιηζκφο 

ηάζε εξγαδνκέλσλ 

απέλαληη ζηελ εηαηξεία 
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Σα βαζηθά ζχγρξνλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ιηκεληθήο βηνκεραλίαο πνπ νξίδνπλ ηα 

7Ρ είλαη:  

- Ληκεληθφ Πξντφλ (PRODUCT) 

- εκεία παξαγσγήο θαη Γηάζεζεο (PLACE) 

- Γηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη Γηάζεζεο (PROMOTION) 

- Γηαδηθαζίεο Σηκνιφγεζεο (PRICE) 

- Αλζξψπηλν Γπλακηθφ (PEOPLE) 

- Γηαδηθαζίεο (PROCESS) 

- Φπζηθφ Πεξηβάιινλ (PHYSICAL EVIDENCE) 

- Πειάηεο-Υξήζηεο (CUSTOMER) 

 

 

 

 

1.2  Marketing Ληκεληθψλ Τπεξεζηψλ 

 

Σν ιηκάλη είλαη κία Βηνκεραλία παξαγσγήο ππεξεζηψλ. Έλα απφ ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο βηνκεραληθήο αγνξάο είλαη ε κεγάιε αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο (Απισλίηεο Γ., 1992). Σν marketing ζην βηνκεραληθφ 

ρψξν είλαη ζε έλα κεγάιν βαζκφ άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ηε δηνίθεζε θαη ηε ζηξαηεγηθή 

ηεο επηρείξεζεο (Μάιιηαξεο Π., 1990). 

ια ηα επίπεδα ηεο δηάξζξσζεο κηαο επηρείξεζεο απφ ην θαηψηεξν έσο ηελ 

θνξπθή ηεο δηνίθεζεο επεξεάδνληαη απφ ην marketing θαη ηα αληηθείκελα κειέηεο ηνπ. 

Δίλαη βαζηθφ θαζήθνλ ηνπ marketing λα παξέρεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο 

έηζη ψζηε λα ππάξρεη κηα άκεζε πξνζέγγηζε θαη κηα μεθάζαξε εηθφλα ησλ αλαγθψλ θαη 

ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πειάηε (Υισκνχδεο Κ., 2005). 

Ζ επηζηήκε ηνπ  marketing  κε ζεκαληηθφηαηεο εθαξκνγέο, ζηξαηεγηθέο θαη 

απνηειέζκαηα, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηηο επηρεηξήζεηο, έρεη ζεκεηψζεη κεγάιε 

πξφνδν ζε εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο φπσο ην Marketing ησλ ππεξεζηψλ θαη ην 

ηξαηεγηθφ Βηνκεραληθφ Marketing. Βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ζχγρξνλεο Ληκεληθήο βηνκεραλίαο θαη ζαλ απφξξνηα φισλ ησλ παξαπάλσ είλαη ε 

εμάπισζε απηνχ πνπ ιέκε Ληκεληθφ Marketing.  

Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ κηαο επηρείξεζεο είλαη απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο 

ηνπ Marketing. Ζ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ε γεσγξαθηθή ηνπνζεζία πνπ 
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βξίζθεηαη ν ιηκέλαο, θαζψο θαη ε ζχλδεζή ηνπ κε ηα ππφινηπα κεηαθνξηθά δίθηπα, 

απνηεινχλ ηα βαζηθά θξηηήξηα επηινγήο ελφο ιηκέλα απφ ηνπο ρξήζηεο.  

Οη θαζηεξσκέλνη ηνκείο ηδηαίηεξα γηα ηα ιηκάληα πνπ πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο 

ηνπο ζηε κεηνθνξηθή αιπζίδα ησλ κεηαθνξψλ έρνπλ κία ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε 

δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Marketing.  

ηε ζεκεξηλή επνρή ππάξρεη ε αλάγθε ε θάζε επηρείξεζε λα παξέρεη ζχγρξνλεο 

ππεξεζίεο πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ κηαο ππεξεζίαο, 

ηδηαίηεξα ελφο ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ εμππεξέηεζεο εκπνξεπκάησλ θαη επηβαηψλ. Ση 

ελλννχκε φκσο φηαλ ιέκε ζχγρξνλεο ππεξεζίεο; Δλλννχκε εθείλεο ηηο ππεξεζίεο πνπ 

είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ πνηφηεηα.  

Σν marketing είλαη έλα κέζν πνπ κπνξεί λα πξνάγεη ζεκαληηθά ηελ ιηκεληθή 

επηρείξεζε, λα απμήζεη ηα έζνδα ηεο θαη λα νδεγήζεη ζε απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ ιηκέλα παξέρνληαο πνηνηηθέο ππεξεζίεο.  

Με βάζε ην δηάγξακκα ηνπ πξνεγνχκελνπ θεθαιαίνπ, «Οη Γπλάκεηο Αιιαγήο»,  

θαη αλαιχνληαο πεξαηηέξσ, ε ζηξαηεγηθή ελφο ιηκαληνχ εμαξηάηαη ζε πνιχ κεγάιν 

βαζκφ απφ ηελ εγρψξηα λνκνζεζία αιιά θαη ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο ιφγσ ηνπ 

παγθνζκηνπνηεκέλε ραξαθηήξα ηεο λαπηηιίαο. .  

πσο αλαθέξεη ν Branch A.,  ην 1986, έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηνπο 

ιηκέλεο γηα λα πξνζειθχζνπλ πξφζζεην εκπφξην θαη ν νπνίνο επεξεάδεη θαζνξηζηηθά 

ηηο πξννπηηθέο ηνπο, είλαη ε αλάπηπμε κηαο ζεηηθήο εηθφλαο γηα ην ιηκάλη, ε νπνία 

δεκηνπξγείηαη κέζα απφ: «ηελ αμηνπηζηία, ηελ πνηφηεηα ησλλ ππεξεζηψλ, ηε ζπρλφηεηα 

απφπινπ, ηηο αληαγσληζηηθέο ηηκέο, ηελ ηερλνινγία πιεξνθνξηθήο θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή δηαρείξηζε». 

εκαληηθή εμέιημε απνηειεί ε δεκηνπξγία εηδηθψλ ηεξκαηηθψλ γηα ηνπο κεγάινπο 

πειάηεο, φπνπ ππάξρεη ε απαξαίηεηε αληαπφθξηζε πξνο ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ 

πειαηψλ απηψλ (Υισκνχδεο Κ., 2001). 

Οη πξνσζεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπληεινχλ ζην Ληκεληθφ Marketing 

ρσξίδνληαη απφ ηελ UNCTAD, (1992),  ζηηο δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο α. ησλ ελεξγεηψλ 

marketing ζρεηηθψλ κε ηε δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη β. απηψλ πνπ βαζίδνληαη ζηηο 

ππεξεζίεο. 

Οη ζρεηηθέο κε ηε δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο πεξηιακβάλνπλ: 

1. Γηαλνκή θαη ζπιινγή πιεξνθνξηψλ κε ηελ ρξήζε ησλ πξνζθιήζεσλ ηνπ 

marketing 

2. Γεκνζηεχζεηο γηα ηα ιηκάληα, δεκνζηφηεηα 
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3. Πξνζθιήζεηο πξνο ηνπο ρξήζηεοο θαη ην θνηλφ λα επηζθεπηνχλ ην ιηκάλη 

(κέζσ ησλ αλνηθηψλ εκεξψλ, ηαηληψλ, βίληεν) 

4. Γηεμαγσγή ζεκηλαξίσλ θαη δηαζθέςεσλ ζρεηηθφ κε ην ιηκάλη. 

Οη πξνσζεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ marketing  πνπ βαζίδνληαη ζηηο ππεξεζίεο 

πνπ παξέρεη ην ιηκάλη αθνξνχλ ζηε βέιηηζηε δηαρείξηζε ησλ θνξηίσλ θαη ζηηο 

δηαδηθαζίεο ηηκνιφγεζεο ησλ ιηκέλσλ. Ζ UNCTAD, ην 1993, ζπκβνπιεχεη ζρεηηθά κε 

ηελ ηηκνιφγεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ θνξηίσλ λα είλαη εχθνια θαηαλνεηά απφ ηνπο 

ρξήζηεο πειάηεο ηνπ ιηκέλα θαη λα είλαη έηζη νξγαλσκέλεο ψζηε λα κπνξνχλ λα 

παξαζρεζνχλ ζαλ νινθιεξσκέλα παθέηα ππεξεζηψλ. 

O  Cahoon Sη., ην 2007, εληνπίδεη φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ marketing θαη ν 

ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ζηα ιηκάλη αληηπξνζσπεχνπλ αθφκε θαη ζήκεξα έλα ηνκέα ν 

νπνίνο δελ έρεη αλαπηπρζεί θαη δελ έρεη θαιιηεξγεζεί φζν ζα έπξεπε απφ ηηο δηνηθήζεηο 

ησλ ιηκέλσλ.  

Δληνχηνηο, κηα εκπεηξηθή έξεπλα πνπ έγηλε απφ ηνπο J. Pando et al, 2005, ζηα 

ιηκάληα ηεο Ηζπαλίαο θαηέδεημε φηη ζε είθνζη κία απφ ηηο είθνζη επηά ιηκεληθέο αξρέο 

ηεο Ηζπαλίαο πθίζηαληαη μερσξηζηά ηκήκαηα marketing/ή αιιηψο φπσο αλαθέξνληαη 

εκπνξηθά. 

Οη επηρεηξήζεηο είλαη δσληαλνί νξγαληζκνί νη νπνίνη κεηαβάιινληαη θαη 

εμειίζζνληαη ζην ρξφλν. Παξαθάησ θαίλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηρεηξήζεσλ 

ηεο ζεκεξηλήο επνρήο. (παξάδεηγκα: Satoru Corporation of General Motors). 
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Γηάγξακκα 1-4, Σα 13 ζπζηαηηθά ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ 

Πεγή: Γνπιηέικνο Α. Μ., 2001, Διοίκηζη Επιτειρήζεων, Δκπλεπζκέλν απφ θείκελν 

ησλ  Robbins – Coulter, 1999. 

 

Έλα ζπζηαηηθφ ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ φπσο θαίλεηαη ζην παξαπάλσ 

δηάγξακκα είλαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ζηνλ πειάηε. Γηα ηελ επηρείξεζε ιηκάλη ν πειάηεο 

είλαη ν κεηαθνξέαο ν νπνίνο έρεη θαη ην ξφιν ηνπ λαπισηή ηνπ κέζνπ. Καηά ζπλέπεηα, 

φηαλ ν κεηαθνξέαο ζαλ επηρείξεζε κεκνλσκέλε είλαη επαηζζεηνπνηεκέλνο απέλαληη 

ζην πεξηβάιινλ θαη αζθεί αληίζηνηρε πνιηηηθή, φπσο γηα παξάδεηγκα ε Maersk, ηφηε 

θαη ην ιηκάλη ην ελδηαθέξεη λα πξνζαξκφζεη ηελ πνιηηηθή ηνπ θαη ηηο ππεξεζίεο 

ζχκθσλα κε ηνπο δπλαηνχο πειάηεο ηνπ. 

Αληίζηνηρα, ε Maersk ζέιεη λα θαίλεηαη πξσηνπφξνο ζηε λαπηηιία πξνο ηελ 

πεξηβαιινληηθή θαηεχζπλζε, κηαο πνπ ζπκθσλνχληαη θαη ππνγξάθνληαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξα κέηξα θαη πεξηνξηζκνί ζρεηηθνί κε ην πεξηβάιινλ, θαη απηφ θαίλεηαη φηη 

έρεη αληίθηππν θαη ζηνπο πειάηεο ηεο.  

Οη θνηλσλίεο θαη ηα ιηκάληα αλαδεηνχλ ηξφπνπο γηα πεξηβαιινληηθή βειηίσζε. 

Έλαο κεγάινο αξηζκφο θαηά ηηο έξεπλεο ηεο εηαηξείαο ζπγθεληξψλεη πεξηβαιινληηθά 

δεδνκέλα, ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ψζηε λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζεη ζην κέιινλ σο θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ. 

Έρνπλ αλαθεξζεί πεξηπηψζεηο πνπ ζπκθσλίεο θαη ζπκβφιαηα έρνπλ ραιάζεη ιφγσ 

Σα 13 ζπζηαηηθά ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ 

 

Γπλακηθέο 

Δπέιηθηεο 

Έκθαζε ζηε δεμηφηεηα 

 

Δξγαζία 

νπνπδήπνηε 

νπνηεδήπνηε 

Δξγαζία : χλνιν 

εξγαζηψλ πνπ πξέπεη λα 

γίλνπλ 

Πξνζαλαηνιηζκφο ζε 

νκάδεο 

Πξνζσξηλέο εξγαζίεο 

Πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ 

ζχλζεζε  

πκκεηνρή εξγαδνκέσλ 

ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

Πξνζαλαηνιηζκφο ζηνλ 

πειάηε 

Γηαθνξνπνηεκέλν 

εξγαηηθφ δπλακηθφ 

Αλνηθηή εβδνκάδα 

εξγαζίαο 

Πιάγηεο θαη δηθηπαθέο 

ζρέζεηο 
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αλεπαξθψλ κέηξσλ πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο. Απηφ ην θξηηήξην εθηηκάηαη απφ ηελ 

Maersk,  φηη ζην κέιινλ ζα γίλεη αθφκε πην ζεκαληηθφ. 

Γίλεηαη αληηιεπηφ, φηη αλ γηα ηελ Maersk, έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο πειάηεο 

ησλ ηεξκαηηθψλ θαη ησλ ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ, ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα 

ιακβάλνληαη ππφςε ζε ηφζν κεγάιν βαζκφ, απφ πιεπξάο ιηκαληψλ ζα πξέπεη λα δνζεί 

ην αλάινγν ελδηαθέξνλ γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ ηέηνηνη πειάηεο. 

 

1.3  Πεξηβάιινλ θαη ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ ιηκεληθή δξαζηεξηφηεηα 

 

Γηα λα κπνξέζνπκε λα αληηιεθζνχκε νξζφηεξα ηελ έλλνηα ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

πξνζηαζίαο ζα αλαθεξζνχκε παξαθάησ ζε κεξηθέο βαζηθέο έλλνηεο ζρεηηθέο κε ην 

πεξηβάιινλ.  

Καηαξράο, σο περιβάλλον, κε ηελ νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηεο έλλνηαο, ζα ιέγακε 

φηη είλαη έλα ζχλζεην αγαζφ, έλα ζχλνιν νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ην νπνίν κε ηε βνήζεηα 

άιισλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ, φπσο ην θεθάιαην θαη ε εξγαζία, κεηαζρεκαηίδεηαη 

ζε θεθαιαηνπρηθά θαη θαηαλαισηηθά αγαζά. (Καξβνχλεο ., Γεσξγαθέιινο Γ., 2003) 

Σν πεξηβάιινλ, πεξηιακβάλεη ηνλ αέξα, πνπ βξίζθεηαη ζηελ αηκφζθαηξα, ηα λεξά 

ησλ πνηακψλ, ησλ ιηκλψλ, θαη ησλ ζαιαζζψλ, ηηο πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε 

βηνκεραλία, ηε γε πνπ θαιιηεξγείηαη απφ ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα.. Απνηειεί πεγή γηα θάζε 

ελέξγεηα ηνπ αλζξψπνπ, απφ εθεί μεθηλά ε ίδηα ε δσή θαη εθεί θαζνξίδνληαη ηα φξηα ηεο.  

Σν πεξηβάιινλ, ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε 

δπλακηθήο ηζνξξνπίαο, ιφγσ ηεο ζπλερνχο αιιειεπίδξαζεο ησλ δηαθφξσλ ζπλζεηηθψλ 

ησλ ζηνηρείσλ. ηα πιαίζηα πνπ θαζνξίδνληαη απφ απηή ηε δπλακηθή ηζνξξνπία θαη απφ 

ηηο πνζνηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησ παξαγφλησλ ηνπ πεξηβάιινληνο, είλαη δηαθξηηή κηα 

εμειηθηηθή πνξεία. Σν πεξηβάιινλ δηαρξνληθά αιιάδεη κνξθέο ρσξίο απηφ λα πξνθαιεί 

δηαηαξαρή γηαηί νη κεηαβνιέο ειέγρνληαη απφ κεραληζκνχο, πνπ δηαζέηεη ε θχζε.  

Ζ δξαζηηθή φκσο επέκβαζε ηνπ αλζξψπνπ πάλσ ζηνπο θπζηθνχο κεραληζκνχο 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αιινίσζε (κεηαβνιή ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ή ηεο 

θπζηνγλσκίαο), ηε κφιπλζε (θάζε ηη πνπ πξνθαιεί βιάβε ζηνλ νξγαληζκφ ιφγσ ηεο 

παξνπζίαο ηνμηθψλ νπζηψλ ή κηθξνβίσλ) ή ηελ επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 

χκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 1650/1986 ηνπ Διιεληθνχ πληάγκαηνο η έννοια 

ηοσ περιβάλλονηος πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ θαη αλζξσπνγελψλ 

παξαγφλησλ θαη ζηνηρείσλ, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε αιιειεπίδξαζε θαη επεξεάδνπλ ηελ 
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νηθνινγηθή ηζνξξνπία, ηελ πνηφηεηα δσήο, ηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ, ηελ ηζηνξηθή θαη 

πνιηηηζηηθή παξάδνζε θαη ηηο αηζζεηηθέο αμίεο.  

Καηά ηνλ ίδην λφκν, ρύπανζη είλαη ε παξνπζία ζην πεξηβάιινλ ξχπσλ, δειαδή 

θάζε είδνπο νπζηψλ, ζνξχβνπ, αθηηλνβνιίαο ή άιισλ κνξθψλ ελέξγεηαο ζε πνζφηεηα, 

ζπγθέληξσζε δηάξθεηα, πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 

πγεία, ζηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο θαη ζηα νηθνζπζηήκαηα ή πιηθέο δεκηέο θαη 

γεληθά λα θαηαζηήζνπλ έλα πεξηβάιινλ αθαηάιιειν γηα ηηο επηζπκεηέο ρξήζεηο ηνπ. 

Ως προζηαζία ηοσ περιβάλλονηος λνείηαη ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ, κέηξσλ θαη 

έξγσλ, ηα νπνία έρνπλ σο ζηφρν ηελ πξφιεςε ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ 

απνθαηάζηαζε, δηαηήξεζε ή βειηίσζή ηνπ (λ. 1650/1986 ηνπ Διιεληθνχ πληάγκαηνο). 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ ξχπαλζε πεξηιακβάλνληαη νη 

θαηεπζπληήξηεο ή θαη νξηαθέο ηηκέο  παξακέηξσλ πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο, κέηξα 

γηα ηελ πξνζηαζία ηεο, θαηεπζπληήξηεο ή θαη νξηαθέο ηηκέο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ 

πδάησλ ή θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πδαηηθνχ ζπζηήκαηνο, κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

εδάθνπο, γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ κέζα κεηαθνξάο, γηα ηελ πξνζηαζία 

απφ ην ζφξπβν, γηα ηελ πξνζηαζία απφ επηθίλδπλεο νπζίεο θαη παξαζθεπάζκαηα, γηα 

ηελ παξαθνινχζεζε ησλ θπζηθψλ απνδεθηψλ, γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε 

εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο απνβιήησλ θαη ηέινο γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηελ 

ξαδηελέξγεηα.  

Με ηνπο φξνπο επιβάρσνζη, καηαζηροθή ή ρύπανζη ηοσ περιβάλλονηος λνείηαη 

θάζε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα πνπ ρεηξνηεξεχεη ηελ παξνχζα ή ηελ κειινληηθή 

πξννπηηθή ηνπ αλζξψπνπ λα επσθειεζεί απφ ηε θχζε θαη λα επηβηψζεη κέζα ζε απηή. 

Ζ ξχπαλζε δηαθξίλεηαη ζηηο εμήο πνιχ βαζηθέο θαηεγνξίεο: (Παλαγφπνπινπ Θ., 

2004) 

 

Α) Αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε 

Β) Ρχπαλζε ησλ πδάησλ 

Γ) Ρχπαλζε ηνπ εδάθνπο 

Γ) Ζρνξχπαλζε 

Δ) Ρχπαλζε απφ αθηηλνβνιία 
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Αλαιπηηθά: 

 

Α) Αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε 

 

Οη αηκνζθαηξηθνί ξππαληέο αλζξσπνγελνχο πξνέιεπζεο  απφ ηε ρξήζε νξπθηψλ 

θαπζίκσλ γηα ζέξκαλζε θαη ςχμε, γηα κεηαθνξέο, γηα βηνκεραληθή παξαγσγή, γηα 

παξαγσγή ελέξγεηαο θαη θαχζε δηαθφξσλ ηχπσλ βηνκεραληθψλ, δεκνηηθψλ, ηδησηηθψλ 

απνβιήησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ξχπαλζε ηεο αηκφζθαηξαο.  

ζν αθνξά ζηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, ζηα ιηκάληα είλαη πνιχ έληνλν ην 

θαηλφκελν ησλ αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ δηφηη ηα πινία θαίλε θαχζηκα πςειήο 

πεξηεθηηθφηεηαο ζε ζείν, εηδηθά ζε ιηκάληα πνπ δελ ππάξρεη ζρεηηθή λνκνζεζία, φπσο 

ζηνλ Πεηξαηά. ηε βφξεηα Δπξψπε έρεη γίλεη κηα ζρεηηθή πξνζπάζεηα κε ηε ιεγφκελε 

SECA (Sulphur Emmissions Control Area), φπνπ απαγνξεχεηαη ε ρξήζε θαπζίκσλ 

πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ζείν.  

Σν πξφβιεκα εληνπίζηεθε, φηαλ πνιιά δάζε ζηε βφξεην Δπξψπε, 

θαηαζηξάθεθαλ απφ ηελ φμηλε βξνρή, παίξλνληαο εηθφλα απαλζξαθσκέλσλ δαζψλ. 

Δπηπιένλ, ζηα ιηκάληα, ππάξρνπλ θαη ηα ρεξζαία κέζα κεηαθνξάο πνπ 

ζπγθεληξψλνληαη γηα λα παξαιάβνπλ θνξηίν θαη ζπκβάιινλ θαη απηά ζηελ 

αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε.. 

 

Β) Ρχπαλζε ησλ πδάησλ 

 

ρεηηθά κε ηελ ξχπαλζε ησλ πδάησλ, δπζηπρψο ε ιηκεληθή δξαζηεξηφηεηα, έρεη 

κεγάιν κεξίδην επζχλεο. ηηο δηαδηθαζίεο θνξηνεθθφξησζεο, δελ είλαη ζπάλην ην 

θαηλφκελν δεκηάο ζε θνξηίν κέξνο ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα βξεζεί ζηε ζάιαζζα ή θαη 

ζηελ μεξά θαη κεηά λα κεηαθεξζεί ζηε ζάιαζζα κέζσ ηνπ αέξα αλ πξφθεηηαη γηα ρχδελ 

μεξφ θνξηίν.  

Έλα αθφκε ζχγρξνλν ζέκα πνπ απαζρνιεί ηε λαπηηιηαθή πεξηβαιινληηθή 

θνηλφηεηα  είλαη ε δηαδηθαζία  εξκαηηζκνχ θαη αθεξκαηηζκνχ ησλ πινίσλ. Δίλαη ν 

βαζηθφηεξνο παξάγνληαο κεηαθνξάο κηθξννξγαληζκψλ θαη ζαιαζζίσλ εηδψλ ζε 

δηάθνξα κέξε ηνπ θφζκνπ. 

Σν Έξκα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηα πινία γηα λα πξνζθέξεη πιεπζηφηεηα-

ζηαζεξφηεηα θαη γηα λα βνεζήζεη ζηε ξχζκηζε ηεο δηαγσγήο,  ψζηε λα επηηεπρζεί ε 

επηζπκεηή-ηδαληθή  ηηκφλεπζε θαη πξφσζε. Ζ ρξήζε ηνπ έξκαηνο δηαθέξεη αλά ηχπνπο 
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πινίσλ, θνξηίσλ αιιά θαη αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο.  Σν έξκα ζπλήζσο 

ζπιιέγεηαη απφ ηελ πεξηνρή ησλ ιηκαληψλ ή γεληθφηεξα πεξηνρέο θνληά ζηελ 

αθηνγξακκή. 

Απνηειεί ζπλήζε δξαζηεξηφηεηα ηνπ πινίνπ, θαη ν αθεξκαηηζκφο ζπρλά 

ζπκβαίλεη εληφο ιηκέλα ή επίζεο θνληά ζηελ αθηνγξακκή, κε απνηέιεζκα λα εηζάγεη 

ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο νξγαληζκνχο πνπ πξνέξρνληαη απφ εληειψο 

δηαθνξεηηθά νηθνζπζηήκαηα.. 

ιν θαη πεξηζζφηεξα ιηκάληα δεηνχλ απφ ηνπο θαπεηάληνπο θαηά ηελ άθημή ηνπο 

λα ζπκπιεξψζνπλ θάπνηα έγγξαθα ζρεηηθά κε ηελ πεξηνρή εξκαηηζκνχ ηνπ πινίνπ 

(ballast water management plan). ρεηηθνί θαλνληζκνί αλαγγέιζεθαλ θαη απφ ηνλ ΗΜΟ 

κεηά ην 2004. 

ην παξειζφλ, ηα πινία ρξεζηκνπνηνχζαλ έξκα ζε ζηεξεή κνξθή (είδε θνξηίνπ), 

ζήκεξα φκσο γηα ιφγνπο επθνιίαο ηα πινία ρξεζηκνπνηνχλ ζαιαζζηλφ λεξφ γηα έξκα 

σζηε κέζσ ηεο λαπηηιίαο λα κεηαθέξνληαη εηεζίσο πεξίπνπ 3-5 δηζεθαηνκκχξηα ηφλνη 

έξκαηνο.  

Σα ιηκάληα ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ έρνπλ ζεζκνζεηήζεη νξηζκέλνπο θαλφλεο 

ζρεηηθά κε ηνλ εξκαηηζκφ/αθεξκαηηζκφ: 

- ζε δηαδηθαζία αδεηάζκαηνο ή ζπκπιήξσζεο, ε δεμακελή έξκαηνο 

αδεηάδεηαη κέρξη λα ζηακαηήζεη ε αληιία ηελ αλαξξφθεζε θαη κεηά 

ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ βαξχηεηα θαη ηελ άληιεζε ζαιαζζηλνχ λεξνχ απφ 

ηνλ σθεαλφ. ιε ε πνζφηεηα ηνπ έξκαηνο πξέπεη λα θχγεη απφ ηε 

δεμακελή πξνηνχ γίλεη άληιεζε γηα ζπκπιήξσζε. 

- ην ζαιαζζηλφ λεξφ αληιείηαη ζε κία δεμακελή ή ζε έλα ακπάξη απφ 

ρακειφηεξα φηαλ ην ππάξρνλ ζαιαζζηλφ λεξφ πνπ έρεη αληιεζεί πιεζίνλ 

ηεο αθηήο εμάγεηαη απφ πςειφηεξα. Έλαο φγθνο λεξνχ ηξεηο θνξέο 

κεγαιχηεξνο απφ ηελ κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα ηεο δεμακελήο πξέπεη λα βγεη 

εθηφο πινίνπ. 

- Δάλ ε δεχηεξε κέζνδνο ιεηηνπξγήζεη ζσζηά, κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί 

ην 99% ηνπ φγθνπ έξκαηνο απφ πεξηνρή θνληά ζηελ αθηή κε έξκα απφ ηνλ 

σθεαλφ, θαη ην 90% ηνπ παξάθηηνπ δσνπιαγθηφλ παγηδεχεηαη κέζα ζηε 

δεμακελή έξκαηνο, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ πινίνπ θαη ην ζρεδηαζκφ ηεο 

δεμακελήο. (Minton et al, (2005); Ruiz et al, (2005)) 

 

 

http://serc.si.edu/labs/marine_invasions/publications/Minton%20et%20al%202005%20%28Frontiers%29.pdf
http://serc.si.edu/labs/marine_invasions/publications/PortOakfinalrep.pdf
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Δπίζεο, ζηελ ξχπαλζε ησλ πδάησλ κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε θαη ηελ 

αζξνηζηηθή δξάζε ησλ πθαινρξσκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα πινία κε  

παξνπζία πςειψλ ζπγθεληξψζεσλ ηνμηθψλ νπζηψλ.   Πξφθεηηαη πηζαλψο γηα ηελ πην 

ηνμηθή νπζία πνπ εζθεκκέλα δηνρεηεχηεθε ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ.  

Δπίζεο, ζε απηή ηελ θαηεγνξία κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε θαη ηε ζθφλε πνπ 

ηαμηδεχεη κε ηνλ αέξα θαη θαηαιήγεη ζηε ζάιαζζα, απφ ηηο δηαδηθαζίεο εθζπγρξνληζκνχ 

ησλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ θαη αλσδνκψλ θαζψο επίζεο θαη απφ εξγαζίεο βπζνθφξεζεο. 

 

Γ) Ρχπαλζε ηνπ εδάθνπο. 

 

 Ζ ξχπαλζε ηνπ εδάθνπο θαηά ηε ιηκεληθή δξαζηεξηφηεηα αθνξά θπξίσο ηηο 

κηθξνπνζφηεηεο θνξηίνπ πνπ ράλνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία θνξηνεθθφξησζεο,  νη 

νπνίεο θαηαιήγνπλ ζην έδαθνο θαη ίζσο είλαη ηνμηθέο. 

ε απηή ηελ θαηεγνξία κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηνηρεία ηεο 

αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, κηαο πνπ ππνιείκκαηα αδψηνπ ακκσλίαο θαη ζείνπ 

θαηαθάζνληαη ζην έδαθνο θαηφπηλ βξνρήο. Ζ κνιπζκέλε αηκφζθαηξα ζαθψο θαη 

ζεκαίλεη κνιπζκέλν έδαθνο θαη ηξαληαρηφ παξάδεηγκα απνηεινχλ νη βφξεηεο ρψξεο 

ησλ νπνίσλ ηα δάζε έρνπλ θαηαζηξαθεί. 

 

Γ) Ζρνξχπαλζε 

 

ε απηή ηελ θαηεγνξία ξχπαλζεο απφ ηε ιεηηνπξγία ελφο ιηκαληνχ αξθεί θάπνηνο 

λα δηακέλεη ή λα εξγάδεηαη πιεζίνλ ιηκαληνχ θαη νη ζπλέπεηεο είλαη εχθνια αληηιεπηέο. 

Ζ ερνξχπαλζε ζην ρψξν ηνπ ιηκαληνχ πξνθαιείηαη θπξίσο απφ: 

 

Α. Σα πινία 

Β. Σα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θνξηίνπ ηεο ιηκεληθήο επηρείξεζεο 

Γ. Σα ρεξζαία  κέζα  κεηαθνξάο  

 

Σα πινία πνιιέο θνξέο ιεηηνπξγνχλ ηηο ειεθηξνκεραλέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 

παξακνλήο ηνπ πινίνπ ζην ιηκάλη, ηδηαηηέξσο δε φηαλ ν ρξφλνο παξακνλήο είλαη κηθξφο 

ιφγσ κηθξνχ θνξηίνπ δηαρείξηζεο ή ιφγσ ηαρχηεηαο δηαρείξηζεο ηφζν απφ πιεπξάο 

ιηκαληνχ φζν θαη πινίνπ. 
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Οη γεξαλνγέθπξεο, ηα πεξνλνθφξα, θαη γεληθφηεξα ηα ζπζηήκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην ιηκάλη γηα ηε ρεξζαία δηαρείξηζε ηνπ θνξηίνπ αιιά θαη γηα 

ηελ θνξηνεθθφξησζε ησλ πινίσλ παξάγνπλ θάπνην ζφξπβν ν νπνίνο ππνινγίδεηαη 

αζξνηζηηθά δίνηη κεκνλσκέλα ίζσο λα είλαη ακειεηένο. 

Πνιχ έληνλνο είλαη ν ζφξπβνο πνπ πξνθαινχλ ηα ρεξζαία κέζα κεηαθνξάο, 

δειαδή νρήκαηα δξφκνπ θαη ηξέλα. Ζ ζπκθφξεζε πνπ πξνθαιείηαη γχξσ απφ ηα 

εκπνξηθά ιηκάληα, ζπληειεί ζηελ αχμεζε ηνπ ζνξχβνπ (π.ρ. θφξλεο) θαζψο θαη ζηελ 

αγαλάθηεζε ησλ θαηνίθσλ.  

Δπίζεο, ζα  κπνξνχζακε λα επηζεκάλνπκε θαη σο παξάγνληα ερνξχπαλζεο ηα 

reefer container ηα νπνία θξαηψληαη ζηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο ηνπ ιηκαληνχ θαη 

απφ ηα νπνία παξάγεηαη ζφξπβνο γηα ην δηάζηεκα πνπ απηά  ειεθηξνδνηνχληαη. 

Ζ ζχγρξνλε ηάζε ζηα ιηκάληα είλαη λα ρηίδνληαη απνζεθεπηηθνί ρψξνη  ζρεηηθά 

καθξηά απφ ηνλ θπξίσο ρψξν ψζηε λα απνθεχγνληαη θαη νη ζπκθνξήζεηο αιιά θαη ε 

ζπγθέληξσζε ξχπσλ ζηελ ελδνρψξα.. 

Σν πξφβιεκα ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απνηειεί ζήκεξα ην 

ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα, ζην νπνίν αλαιψλεηαη θαηά έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ε 

δξαζηεξηφηεηα ησλ νξγαληζκψλ ζηα πιαίζηα ησλ ζρέζεψλ ηνπο κε ηελ θνηλφηεηα. 

 

1.4  Πεγέο ξχπαλζεο απφ ηε ιηκεληθή δξαζηεξηφηεηα 

 

Καηά ηε ιηκεληθή παξαγσγηθή δηαδηθαζία, εθηφο ηνπ ιηκεληθνχ πξντφληνο, 

παξάγνληαη θαη αλεπηζχκεηα ππνπξντφληα, ηα αξλεηηθά ιηκεληθά πξντφληα. Ωο 

αξλεηηθφ ιηκεληθφ πξντφλ ζεσξνχκε ηε ξχπαλζε κε ηελ επξεία έλλνηα. (Παξδάιε Α., 

1997).  

Ζ ξχπαλζε ζηα ιηκάληα πξνθαιείηαη ηφζν θαηά ηελ παξαγσγή ηνπ ιηκεληθνχ 

πξντφληνο φζν θαη απφ ηελ παξαγσγή ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ηνπ απφ ην ιηκεληθφ 

πιέγκα. (Παξδάιε Α., 1997) 

Δπίζεο ε ξχπαλζε απφ ηε ιηκεληθή παξαγσγηθή δηαδηθαζία δηαθξίλεηαη ζε α. 

Λεηηνπξγηθή, φπνπ αθνξά ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ πξνθαιείηαη ξχπαλζε απφ ηηο 

θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ιηκαληνχ θαη β. Αηπρεκαηηθή, φπνπ αθνξά ζε 

πεξηπηψζεηο αηπρήκαηνο κηθξνχ ή κεγάινπ ηνπ νπνίνπ ζπλέπεηα είλαη ε ξχπαλζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο. (Παξδάιε Α., 2007).  
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ρεηηθά κε ηελ δηάθξηζε ηεο ξχπαλζεο πνπ αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε 

ελφηεηα, ζα εμεηάζνπκε ηηο θαηεγνξίεο κία πξνο κία γηα εληνπίζνπκε πσο ε ιηκεληθή 

δξαζηεξηφηεηα ζπληειεί ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Δπίζεο, ζηε ζπληήξεζε ηνπ ρεξζαίνπ εμνπιηζκνχ ελφο ιηκαληνχ, ζπρλά κέζσ ηεο 

ακκνβνιήο απνβάιινληαη ζθφλε, ζθνπξηά, ππνιείκκαηα κεηάιισλ θαη κπνγηάο ηα 

νπνία κε ηε ζπκβνιή ηνπ αέξα θαίλεηαη λα θαηαιήγνπλ ζην ιηκεληθφ ζαιάζζην ρψξν.  

Δληφο ησλ ιηκαληψλ, ιφγσ ηεο αλάγθεο αξθεηψλ θηλήζεσλ ρεηξηζκνχ ησλ πινίσλ, 

ζπκβαίλνπλ αηπρήκαηα, φπσο ζπγθξνχζεηο, πξνζαξάμεηο αλ δελ έρεη ππνινγηζηεί 

ζσζηά ην βχζηζκα ηνπ πινίνπ κε ην βάζνο ηνπ ιηκαληνχ, αηπρήκαηα ηα νπνία αλάινγα 

κε ηε δηάζηαζε ησλ δεκηψλ ξππαίλνπλ ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν ην ιηκεληθφ ζαιάζζην 

ρψξν. 

Πνιιέο δηεξγαζίεο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα ιηκάληα κε ζθνπφ ηε 

ζπληήξεζε ηεο ππνδνκήο θαη ηεο αλσδνκήο, φπσο επέθηαζε ησλ απνζεθεπηηθψλ 

ρψξσλ, ησλ γξαθείσλ ίζσο, ε βπζνθφξεζε, επέθηαζε ησλ πξνβιεηψλ, ζπκβάιινπλ 

ηφζν ζηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, ζηε ζαιάζζηα αιιά θαη ζηε ρεξζαία. 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 1-5, Πεγέο ξχπαλζεο ζηα ιηκάληα 

Πεγή: Παξδάιε Α., 2007, Οηθνλνκηθή θαη Πνιηηηθή Ληκέλσλ, Δθδφζεηο ηακνχιε 

 

 

Πεγέο ξχπαλζεο 

ζηα ιηκάληα 

 

Ρχπαλζε απφ πινία 

 
Ρχπαλζε απφ ηε 

δηαρείξηζε θνξηίσλ 

 

Ρχπαλζε απφ ηε 

ζπληήξεζε θαη ηελ 
αλάπηπμε ηνπ ιηκαληνχ 

 

 

Καηά ηελ θίλεζε θαη 

ησλ ειιηκεληζκφ 

Καηά ηελ επηζθεπή 

θαη ηε ζπληήξεζε 

Καηά ηνλ 
αλεθνδηαζκφ κε 

θαχζηκα 

 

Υχδελ μεξά θνξηία 

Υχδελ πγξά θνξηία 

Γεληθά θνξηία 

 

 

πληήξεζε ηεο 

βπζνθφξεζεο 

πληήξεζε ηεο 

ππνδνκήο θαη ηεο 

αλσδνκήο 

Δπέθηαζε ηεο 

ππνδνκήο 
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Αλαιχνληαο ην παξαπάλσ δηάγξακκα νη πεγέο ξχπαλζεο ζηα ιηκάληα: 

 

 Ρχπαλζε απφ ηα πινία, π.ρ. θαηά ηελ θίλεζε θαη ηνλ ειιηκεληζκφ ησλ πινίσλ 

φηαλ θαη ζπκβαίλνπλ πνιιέο ζπγθξνχζεηο θαη πξνζαξάμεηο, θαηά ηελ 

ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ πινίσλ πθαινθαζαξηζκνί, ακκνβνιή, κε 

απνηέιεζκα ππνπξντφληα ζθνπξηάο θαη ρξσκάησλ λα ειεπζεξψλνληαη ζην 

ζαιάζζην ή θαη ρεξζαίν πεξηβάιινλ, θαηά ηνλ αλεθνδηαζκφ ησλ πινίσλ κε 

θαχζηκα, θιπ.  

 Ρχπαλζε απφ ηελ δηαρείξηζε θνξηίσλ, π.ρ. ρακέλεο πνζφηεηεο εκπνξεχκαηνο νη 

νπνίεο θαηαιήγνπλ ζην ιηκεληθφ πεξηβάιινλ. Καηά ηνλ αλεθνδηαζκφ ησλ 

πινίσλ κε θαχζηκν ζηα ιηκάληα, ππάξρεη κεγάινο θίλδπλνο γηα ξχπαλζε απφ 

πεηξέιαην. Ζ δηαρείξηζε θνξηίνπ, ζπρλά ειεπζεξψλεη ζθφλε ζηελ αηκφζθαηξα, 

θπξίσο απφ θνξηίν θσζθάησλ. χκθσλα κε ηελ UNCTAD, 1993, νη απψιεηεο 

ζε θνξηίν πξνέξρεηαη θπξίσο απφ πεξηνρέο απνζήθεπζεο θαη δηαρείξηζεο 

θνξηίνπ, θαη αθνξνχλ πεξίπνπ ην 1% ηνπ δηαρεηξηδφκελνπ θνξηίνπ ηνπ 

ιηκαληνχ. 

 Ρχπαλζε απφ ηε ζπληήξεζε θαη αλάπηπμε ηνπ ιηκαληνχ, π.ρ. ζπληήξεζε 

βπζνθφξεζεο, ζπληήξεζε αλσδνκήο. 

 

 

1.5 Ζ επηξξνή ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ζην Ληκεληθφ Marketing 

 

Σν marketing έρεη γίλεη κηα πεξίπινθε ηέρλε ηα ηειεπηαία ρξφληα, αιιά βαζηθά 

είλαη ε πψιεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.  Σα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα ζπάληα έθηαζαλ 

ζην ζεκείν λα ακαπξψζνπλ ηελ εηθφλα ελφο πξντφληνο. Καζψο φκσο ην θχκα ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο επηηαρχλζεθε νη νηθνινγηθά θεξφκελεο επηρεηξήζεηο 

έπξεπε λα εξγαζηνχλ θαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Δμαξηάηαη επίζεο απφ ηε δηάζεζε 

ηεο αγνξάο, δειαδή ηε ζηξαηεγηθή ησλ αληαγσληζηψλ ηνπ ιηκαληνχ αιιά  θαη απφ ηηο 

πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ γηα πεξηβαιινληηθή δξάζε. Αλ ζεσξήζνπκε φηη ε παξαγσγή 

ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ παξάγεη πεξηβαιινληηθφ θφζηνο, ηφηε έρνπκε θαη ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ παξάγνληα νηθνλνκία. 

Δπίζεο, ε θάζε επηρείξεζε, πξέπεη λα πείζεη πξψηα ην πξνζσπηθφ ηεο γηα ηελ 

πεξηβαιινληηθή ζηξαηεγηθή πνπ πξφθεηηαη λα αθνινπζήζεη θαη έπεηηα ηνπο ρξήζηεο 

ησλ ππεξεζηψλ ηεο κέζσ ηνπ marketing. 
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Πνιιά είλαη απηά πνπ ζα κπνξνχζε λα θάλεη κία βηνκεραλία ζε ζρέζε κε ην ζέκα 

απηφ, φπσο λα ην κεξηκλήζεη ψζηε λα κε κνιχλεη ην πεξηβάιινλ κε ηα απφβιεηά ηεο, 

θαη απηφ φρη κφλν γηα δχν ηξεηο θνξέο, αιιά ζπλερψο θαη ζπλεηδεηά θαη απφ ηελ άιιε 

κεξηά ζα κπνξνχζε λα αλαιάβεη ελέξγεηεο δελδξνθχηεπζεο δηαθφξσλ πεξηνρψλ ζε 

ζπλελλφεζε κε ηηο ηνπηθέο αξρέο θαη λα δεκηνπξγήζεη ζπλεξγεία ηα νπνία ζα 

νξγαλψλνπλ εθζηξαηείεο θαζαξηφηεηαο θαη θαιισπηζκνχ ηνπ πεξηβάιινληνο 

ηαθηνπνηψληαο θαη δηαθνζκψληαο δηάθνξεο πεξηνρέο. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη φηαλ αλαθεξφκαζηε ζην  marketing,  ζε ζέκαηα βειηίσζεο 

πνηφηεηαο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο σο ζηνηρείν απηήο ηεο πνηφηεηαο ζα πξέπεη λα 

εμεηάζνπκε θαη ην θέξνλ θφζηνο. 

Αξρηθά ινηπφλ, ζα πξέπεη λα δνχκε πνην είλαη ην θφζηνο ξχπαλζεο, ην θφζηνο 

πξνζηαζίαο απφ ηε ξχπαλζε, πνηνπο βαξχλνπλ απηά ηα θφζηε, θαη αθνχ αλαιχζνπκε 

απηά λα δνχκε αλ ζπκθέξεη ηε ιηκεληθή επηρείξεζε λα αθνινπζήζεη πνιηηηθή 

πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο. 

Σν θφζηνο ξχπαλζεο επίζεο  ηεξαξρείηαη ζε: 

Α. Κφζηνο αηπρεκάησλ, πνπ νθείιεηαη ζε ηπραία αλεπηζχκεηα γεγνλφηα ηα νπνία 

κπνξεί λα έρνπλ ζνβαξέο ζπλέπεηεο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ νηθνλνκηθή δσή ηεο 

ιηκεληθήο θνηλφηεηαο. 

Β. Λεηηνπξγηθφ θφζηνο, πνπ αθνξά ζηαζεξέο θαζεκεξηλέο ιεηηνπξγίεο ηνπ θάζε 

ηεξκαηηθνχ ή ηνπ ιηκέλα. 

Σν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ζχκθσλα κε ηελ UNCTAD (1993) ηαμηλνκείηαη σο εμήο:  

 Κφζηνο απφ ηελ ξχπαλζε ην νπνίν δελ δηνξζψλεηαη 

 Κφζηνο απφ ηελ ξχπαλζε ην νπνίν κπνξεί λα αλαζηξαθεί 

 Άκεζν θφζηνο 

 Έκκεζν θφζηνο 

 Σφζν νη ιηκεληθέο επηρεηξήζεηο φζν θαη νη Ληκεληθέο αξρέο πξέπεη λα παίξλνπλ 

ηα απαξαίηεηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ελδερφκελεο 

ξχπαλζεο. 

 Σν θφζηνο ηεο πξνζηαζίαο εμαξηάηαη απφ ηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ θάζε θνξά 

πηνζεηνχληαη. Τπάξρνπλ ηα εμήο κέηξα πξνζηαζίαο: 

 Τηνζέηεζε θαλφλσλ πνπ κπνξνχλ λα εκπνδίζνπλ ηε ξχπαλζε 

 Τηνζέηεζε ζχγρξνλσλ αληηξξππαληηθψλ ηερλνινγηψλ 
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Αλάινγα κε ηα είδε ησλ κέηξσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο δηαθνξνπνηείηαη θαη ην θφζηνο. 

Βξαρπρξφληα, ην αληίζηνηρν θφζηνο δελ κπνξεί λα αληηζηαζκίζεη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξνιεπηηθή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ απηψλ. Μαθξνρξφληα, φηαλ ε 

αζθάιεηα θαη ην πεξηβάιινλ πξνζηαηεχνληαη, ππάξρνπλ ιηγφηεξα αηπρήκαηα θαη 

ρακειφηεξν επίπεδν ξχπαλζεο θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηα νπνία δεκηνπξγνχληαη έρνπλ 

δηαρξνληθφηεηα. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ην πνζφ πνπ ζα επελδχζνπλ νη ιηκεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ 

δηαρεηξίδνληαη ην ηεξκαηηθφ είηε νη Ληκεληθέο Αξρέο ζην πιαίζην ηεο επηδίσμήο ηνπο γηα 

αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ππφθεηηαη ζε απνζβέζεηο, δειαδή ζε 

επηκεξηζκφ ηνπ ζε πνιιέο κειινληηθέο ρξήζεηο. 

Σν θφζηνο ηεο λέαο αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο βαξχλεη: 

 

 Σε ιηκεληθή επηρείξεζε ε νπνία ζα θέξεη κέξνο ηνπ θφζηνπο, γηαηί κε  ηηο 

πςειφηεξεο ηηκέο ζα πνπιήζεη κηθξφηεξε πνζφηεηα ιηκεληθνχ πξντφληνο. Σν 

πφζν ζα κεησζνχλ νη πσιήζεηο εμαξηάηαη απφ ηελ ειαζηηθφηεηα δήηεζεο ηνπ 

ιηκεληθνχ πξντφληνο. 

 Σνπο ζπληειεζηέο ηεο παξαγσγήο, νη νπνίνη ζα θέξνπλ έλα άιιν κέξνο ηνπ 

θφζηνπο, αθνχ ην ιηκεληθφ πξντφλ πεξηνξίδεηαη θαη απαζρνινχληαη ιηγφηεξνη 

παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο. Δπνκέλσο ε απψιεηα ηνπ εηζνδήκαηνο είλαη επίζεο 

κέξνο ηνπ θφζηνπο πνπ πξνθαιεί ν έιεγρνο ηεο ξχπαλζεο. 

 Σνπο ρξήζηεο πνπ ζα θέξνπλ κέξνο ηνπ θφζηνπο, αθνχ νη ηηκέο ζα απμεζνχλ. 

 

Ζ θνηλσληθή σθέιεηα απφ ηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο δελ αληηζηαζκίδεη ην 

ηδησηηθφ νηθνλνκηθφ θφζηνο θακίαο εθ ησλ νκάδσλ απηψλ, αθνχ ηελ σθέιεηα ηελ 

απνιακβάλεη θαη ην επξχηεξν θνηλφ ρσξίο θαλέλα ηδησηηθννηθνλνκηθφ θφζηνο. 

Δίλαη ζαθέο φηη θαλέλα ιηκάλη δελ ζα ζέιεη ζηελ πεξίπησζε απηή λα πηνζεηήζεη 

κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο κε θίλδπλν λα ράζεη ηνπ πειάηεο ηνπ. 

Σα αλαπηπμηαθά κνληέια ηεο ιηκεληθήο βηνκεραλίαο ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ 

πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή θαη ππαθνχνληαο ζε δηεζλείο θαλφλεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζα 

είλαη ζε ζέζε λα εμαζθαιίζνπλ απνηειεζκαηηθή ιηκεληθή παξαγσγή κε ζεβαζκφ ζην 

πεξηβάιινλ. ηαλ νη θαλφλεο εθδνζνχλ, ζα πξέπεη θαη λα επηβιεζνχλ ζηελ παγθφζκηα 

ιηκεληθή βηνκεραλία.  
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Γηα ιφγνπο απνδνηηθφηεηαο είλαη απαξαίηεην ε έλαξμε θαη ν ζπληνληζκφο ησλ 

πξνζπαζεηψλ λα γίλεηαη απφ έλα θεληξηθφ ζεκείν. Λνγηθά απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα 

είλαη ζε πξψην επίπεδν νη Ληκεληθέο αξρέο, ζε δεχηεξν ηα θξάηε θαη ζε ηξίην νη δηεζλείο 

νξγαληζκνί. O ξφινο ησλ Ληκεληθψλ Αξρψλ πξέπεη λα γίλεη πην νπζηαζηηθφο, έηζη πνπ 

λα είλαη ζε ζέζε λα επηβάιινπλ αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο θαη λα θαζνξίδνπλ πνιηηηθέο 

θαη ζηξαηεγηθέο ζηαζεξνχ ξπζκνχ αλάπηπμεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηα 

ιηκάληα. 

Ζ ρξεζηκφηεηα πνπ αληιεί ν θαηαλαισηήο απφ ην πξντφλ εμαξηάηαη απφ ην πφζνη 

άιινη ρξήζηεο έρνπλ επηιέμεη ην ίδην πξντφλ.- δειαδή απφ ην κέγεζνο ηνπ δηθηχνπ 

ρξεζηψλ.  Ζ δήηεζε εμαξηάηαη απφ ην πφζν κεγάιν πεξηκέλεη ν θάζε θαηαλαισηήο φηη 

ζα είλαη ην δίθηπν. Οη πξνζδνθίεο ηνπ ρξήζηε απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο δήηεζεο. 

Σα απνηειέζκαηα δηθηχνπ κπνξεί λα ππνδειψλνπλ πνιιαπιά επίπεδα δήηεζεο 

γηα κία δεδνκέλε ηηκή. Ζ δήηεζε πνπ ζα επηθξαηήζεη εμαξηάηαη απφ ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

ρξεζηψλ ζρεηηθά κε ην κέγεζνο ηνπ δηθηχνπ. 

Ζ θξίζηκε κάδα ησλ ρξεζηψλ νδεγεί ζηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ. ζν 

ρακειφηεξε είλαη ε ηηκή ηφζν πεξηζζφηεξν ζα επηηεπρζεί ε θξίζηκε κάδα ησλ ρξεζηψλ. 

πρλά φκσο δελ είλαη κφλν ηα αληαγσληδφκελα πξντφληα δηαθνξεηηθά αιιά θαη νη 

ίδηνη νη ρξήζηεο εθηηκνχλ δηαθνξεηηθά ηα ζρεηηθά ηνπο πιενλεθηήκαηα. 

Ζ θάζεηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο θάλεη θάπνηνπο θαηαλαισηέο πην 

επαίζζεηνπο ζηε δηαθνξά πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ πξντφλησλ. ζν κεγαιχηεξνο είλαη ν 

βαζκφο ηεο δηαθνξνπνίεζεο πξντφληνο ηφζν κεγαιχηεξνο είλαη ν βαζκφο δχλακεο ηεο 

αγνξάο. ε απηή ηελ πεξίπησζεο, είλαη πνπ πξέπεη λα επηιέμεη ην ιηκάλη αλ ζα 

θαηλνηνκήζεη δηαθνξνπνηψληαο ηελ ππεξεζία πνπ παξέρεη.  

ζν κεγαιχηεξν είλαη ην θφζηνο έξεπλαο ή αιιαγήο, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη 

ζπλήζσο ε δχλακε αγνξάο ησλ επηρεηξήζεσλ.  Καηά θχξην ιφγν, νη επελδχζεηο πνπ 

πξέπεη λα θάλεη έλα ιηκάλη πξνο ηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη 

πνιπδάπαλεο θαη αξθεηά ρξνλνβφξεο. Ίζσο φκσο, θαη ζε ηειηθή αλάιπζε, νη επελδχζεηο 

απηέο θξηζνχλ θάπνηα ζηηγκή ππνρξεσηηθέο ιφγσ λέσλ θαλνληζκψλ, νπφηε ράλεηαη ην 

πιενλέθηεκα ηεο θαηλνηνκίαο θαη ε δχλακε αγνξάο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Οη βηνκεραληθέο θνηλσλίεο έρνπλ εζηηάζεη βαζηθά ζηε δεκηνπξγία νηθνλνκηθνχ 

πινχηνπ κέζσ ηεο ηερλνινγηθήο επέθηαζεο. Έρνπλ γίλεη κεξηθέο ζεσξεηηθέο 

πξνζπάζεηεο ζρεηηθέο κε ηνλ φξν «νηθνθεληξηθφ management». Ζ κεηα-

βηνκεραλνπνίεζε επηθεληξψλεηαη ζηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλνδεχνπλ ηε δεκηνπξγία 
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πινχηνπ θαη ηε δηαλνκή, φπνπ σο θίλδπλνο νξίδεηαη ν ζπζηεκαηηθφο ηξφπνο λα δεη 

θάπνηνο κε ηα βιαβεξά ζηνηρεία θαη ηηο αλαζθαιείο πνπ εηζάγνληαη κε ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ. 

Ζ εθηεηακέλε παξαγσγή βιαβεξψλ νπζηψλ θαη ε νηθνινγηθά κε βηψζηκε 

παξαγσγή θαη θαηαλάισζε θπζηθψλ πφξσλ είλαη ε ξίδα απηψλ ησλ θηλδχλσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηηο αιιαγέο.  

Σν θαζαξφ πεξηβάιινλ φπσο θαη ε αζθάιεηα απνηεινχλ δεκφζηα αγαζά θαη ε 

πεξηβαιινληηθή ξχπαλζε είλαη ην θαηλφκελν αξλεηηθψλ εμσηεξηθψλ νηθνλνκηψλ. Δίλαη 

γλσζηφ απφ ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία φηη ε παξνπζία εμσηεξηθψλ επηβαξχλζεσλ νδεγεί 

ζε απνηπρία ηεο αγνξάο ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο αξρήο ηεο επεκεξίαο ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ. 

Σν παξαδνζηαθφ πξφηππν ηνπ management  πνπ πεξηιακβάλεη κία αιινησκέλε 

άπνςε ηνπ πεξηβάιινληνο, κηα πξνθαηάιεςε ππέξ ηεο παξαγσγήο θαη ηεο 

θαηαλάισζεο, κηα πξνθαηάιεςε ππέξ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ νθέινπο θαη έλαλ 

αλζξσπνθεληξηζκφ, πξέπεη λα εγθαηαιεηθζεί γηα ράξε ελφο «νηθνθεληξηθνχ» κνληέινπ 

management. (Καξβνχλεο ., Γεσξγαθέιινο Γ., 2003) 

 

 

 

Παξαδνζηαθό Management Οηθνθεληξηθό Management 

 

Σηόρνη: 

Οηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη θέξδνο 

Κέξδνο Μεηφρσλ 

 

Σηόρνη: 

Βησζηκφηεηα θαη πνηφηεηα Εσήο 

Δπεκεξία εκπιεθφκελσλ κεξψλ 

 

 

Αμίεο: 

Αλζξσπνθεληξηθφ 

Οξζνινγηζκφο θαη ηππνπνηεκέλε γλψζε 

Παηξηαξρηθέο Αμίεο 

 

 

Αμίεο: 

Βηνθεληξηθφ ή Οηθνθεληξηθφ 

Δλφξαζε θαη θαηαλφεζε 

Μεηξαπαηξηαξρηθέο Αμίεο 

 

 

Πξντόληα: 

 

Πξντόληα: 
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ρεδηαζκέλα γηα ιεηηνπξγία, κφδα θαη 

ηηκέο 

Απφβιεηα ζπζθεπαζίαο 

 

ρεδηαζκέλα γηα ην πεξηβάιινλ 

Φηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ 

 

Σύζηεκα παξαγσγήο: 

Δληάζεσο ελέξγεηαο θαη πφξσλ 

Σερληθή απνηειεζκαηηθφηεηα 

 

 

Σύζηεκα παξαγσγήο: 

Υακειή ρξήζε ελέξγεηαο θαη πφξσλ 

Πεξηβαιινληηθή απνηειεζκαηηθφηεηα 

 

Οξγάλσζε: 

Ηεξαξρηθή δνκή 

Λήςε απνθάζεσλ απφ ηελ θνξπθή πξνο 

ηα θάησ 

Κεληξηθή Δμνπζία 

 

 

Οξγάλσζε: 

Με Ηεξαξρηθή δνκή 

πκκεηνρηθή Γηαδηθαζία Λήςεο 

απνθάζεσλ 

Απνθεληξσηηθή Δμνπζία 

 

Πεξηβάιινλ: 

Κπξηαξρία επί ηεο θχζεο 

Γηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνε σο πφξνπ 

Ζ ξχπαλζε θαη ηα απφβιεηα απνηεινχλ 

εμσηεξηθά θφζηε 

 

Πεξηβάιινλ: 

Αξκνλία κε ηε θχζε 

Οη πφξνη ζεσξνχληαη απζηεξά 

πεξηνξηζκέλνη 

Πεξηνξηζκφο ξχπαλζεο/απνβιήησλ θαη 

ζσζηή δηαρείξηζε 

 

Επηρεηξεζηαθέο Λεηηνπξγίεο: 

Σν marketing ζηνρεχεη ζε απμεκέλε 

θαηαλάισζε 

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή δηνίθεζε ζηνρεχεη 

ζε βξαρππξφζεζκε κεγηζηνπνίεζε ηνπ 

θέξδνπο 

Ζ ινγηζηηθή  εζηηάδεη ζην ζπκβαηηθφ 

θφζηνο 

Ζ δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα 

 

Επηρεηξεζηαθέο Λεηηνπξγίεο: 

Μarketing γηα εθπαίδεπζε ησλ 

θαηαλαισηψλ 

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή δηνίθεζε ζηνρεχεη 

ζε καθξνπξφζεζκε βηψζηκε αλάπηπμε 

Ζ ινγηζηηθή εζηηάδεη ζην πεξηβαιινληηθφ 

θφζηνο 

Ζ δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα 

ζηνρεχεη λα θάλεη ηελ εξγαζία ζεκαληηθή 
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ζηνρεχεη ζηελ απμεκέλε παξαγσγηθφηεηα 

ηεο εξγαζίαο 

 

θαη ην ρψξν εξγαζίαο αζθαιή θαη πγηεηλφ 

 

 

Πίλαθαο 1-6,  Παξαδνζηαθφ έλαληη Οηθνθεληξηθφ Management 

Πεγή: Paul Shrivastava, Ecocentric Management for a Risk Society, 1995, ρεηηθή 

αλαδεκνζίεπζε Καξβνχλεο ., Γεσξγαθειινο Γ., 2003. 

 

Έλα ηέηνην κνληέιν ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία βηψζηκεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο παγθνζκίσο. Πέληε βαζηθέο πξαθηηθέο αιιαγέο 

ηηο νπνίεο πξέπεη λα θάλνπλ νη επηρεηξήζεηο ψζηε λα επηβηψζνπλ κέζα ζηηο λνκηθέο, 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη θνη θνηλσληθέο αιιαγέο πνπ επέθεξαλ νη πεξηβαιινληηθέο πηέο 

εηο. 

 

 Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 

 Βειηίσζε θαη δηαρείξηζε ηεο παξαγσγήο ρεκηθψλ πξντφλησλ 

 Δμνηθνλφκεζε λεξνχ 

 Καιχηεξε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ 

 Καιχηεξε ρξήζε φισλ ησλ πιηθψλ 

 

Οη άλζξσπνη είλαη ην θιεηδί γηα πεξηβαιινληηθή ππεξνρή θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

επηρεηξήζεηο ε ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο πξνζσπηθνχ είλαη ην θιεηδί γηα ηελ 

εμαζθάιηζε φηη ζα πξνζιεθζνχλ νη ζσζηνί άλζξσπνη πν κεηά ζα παξαθηλεζνχλ 

θαηάιιεια θαη ζα πιεξνθνξεζνχλ θαιά. Αλ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κηαο επηρείξεζεο 

θαη ηα θπξηφηεξα ηκήκαηα απηήο κπνξνχλ λα ζηξαθνχλ ζε ελέξγεηεο θηιηθέο πξνο ην 

πεξηβάιινλ, ηφηε φιν ην πξνζσπηθφ ζα αθνινπζήζεη. (Καξβνχλεο ., Γεσξγαθέιινο 

Γ., 2003) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
Ο
 – ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΝΟ ΛΗΜΑΝΗΟΤ ΚΑΗ Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ 

ΣΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Ω ΠΟΗΟΣΗΚΟ 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΟ 

 

2.1 Αλαθνξά ζηελ παγθνζκηνπνηεκέλε αγνξά ηεο ιηκεληθήο βηνκεραλίαο 

 

Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηεο αγνξάο απνηειεί κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο εμειίμεηο 

ζην δηεζλέο εκπφξην. Δλψ ζην παξειζφλ έλα ιηκάλη είρε λα αληηκεησπίζεη ηελ 

εζσηεξηθή αγνξά ή ηνπιάρηζηνλ έλα ζπγθεθξηκέλν κηθξφ κεξίδην ηεο παγθφζκηαο 

αγνξάο, ζην παξφλ είλαη αλαγθαία ε πξνζαξκνγή ζηηο δηεζλείο αγνξέο, δηεζλείο 

ζπλζήθεο θαη λνκνζεηηθά πιαίζηα. 

Ζ ιηκεληθή Βηνκεραλία έρεη δηαθνξνπνηεζεί ζεκαληηθά, θαζψο ε κνλνπσιηαθή 

ζέζε ησλ ιηκέλσλ ηείλεη λα θαηαξξηθζεί. Ο ιηκεληθφο αληαγσληζκφο γίλεηαη δηαξθψο 

εληνλφηεξνο, παξέρνληαο ζηνπο ρξήζηεο έλα ζχλνιν ππεξεζηψλ πνπ εζηηάδνπλ ζηε 

γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή δηαθίλεζε ηνπ θνξηίνπ θαη ζε ειθπζηηθέο ηηκνινγηαθέο 

πνιηηηθέο γηα ηελ παξνρή ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ. 

Οη δπλάκεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο έρνπλ απμεζεί θαη ν αληαγσληζκφο αθξηβψο 

σο ξεχκα ζπλαιιαγψλ έρεη απμήζεη ηελ πξνζέιεπζε φιν θαη πεξηζζφηεξσλ 

αληαγσληζηψλ ζηελ αγνξά κε ζθνπφ λα κνηξαζηνχλ ηελ νηθνλνκηθή πίηα. Οη ηαρχηεηεο 

κε ηηο νπνίεο ηα εκπνξεχκαηα κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο 

είλαη πνιχ κεγάιεο, επνκέλσο  βαζηθφ κέιεκα ησλ ιηκεληθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε 

απνδνηηθφηεηα ησλ ππνδνκψλ.  

ηε ζεκεξηλή επνρή φκσο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα απηή πξέπεη λα ζπλδπαζηεί κε 

ηελ επαηζζεζία πξνο ην πεξηβάιινλ, ηδηαίηεξα εθφζνλ ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ιηκέλσλ είλαη θεληξηθή ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ επεκεξία ησλ πεξηνρψλ πνπ 

επεθηείλνληαη πέξα απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ιηκέλεο. Ζ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο 

ελδνρψξαο εμαξηάηαη άκεζα απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ιηκαληνχ πνπ ηελ εμππεξεηεί. 

Καηά ζπλέπεηα, ε επίδξαζε ηεο δηαρείξηζεο ιηκέλσλ, ε πνιηηηθή απηψλ, είλαη θάηη 

παξαπάλσ απφ ηνπηθή: είλαη εζληθή. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη ιηκέλεο νξγαλψλνληαη 

θαη ε νξγάλσζε ηεο ππνδνκήο ζην ιηκέλα είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έλαο ηχπνο 

εκπνξηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. 

Ο Γηεζλήο Αληαγσληζκφο ν νπνίνο επηθξαηεί ζήκεξα ζηε Ληκεληθή Βηνκεραλία, 

επηβάιιεη ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο επηρείξεζεο λα πξνζαλαηνιίδεηαη ζηνλ πειάηε, 

δειαδή λα πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο (Υισκνχδεο Κ., 2005): 
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- Σν πξντφλ θαη ε ππεξεζία πνπ παξάγεηαη ζην ιηκάλη ζα πξέπεη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ πειάηε (Σχπνο - Form) 

- Ζ ηνπνζεζία (πεξηθεξεηαθή ή ηνπηθή) ζηελ νπνία ην πξντφλ ή ε ππεξεζία 

λα είλαη δηαζέζηκε ζηνλ πειάηε (Σφπνο – Place) 

- Δμαζθάιηζε φηη ην πξντφλ ή νη ππεξεζίεο ηνπ ιηκαληνχ αληαπνθξίλνληαη 

ζηηο ρξνληθέο απαηηήζεηο ησλ ιηκαληψλ (Υξφλνο – Time) 

- Ζ δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ε ιεηηνπξγία ηνπ ιηκαληνχ σθειεί άκεζα 

ηνλ ρξήζηε (Λεηηνπξγία – Activity) 

- Ζ δηαδηθαζία κε ηελ νπνία γίλεηαη γλσζηφ ζηνλ πειάηε ην πξνηφλ θαη ε 

ππεξεζία πνπ ην ιηκάλη κπνξεί λα πξνζθέξεη (Γλσζηνπνίεζε – 

Awareness) 

Ζ παγθνζκηνπνίεζε, εμαηηίαο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο κεγάιεο εληαίαο αγνξάο 

θαηεχζπλε πνιιέο επηρεηξήζεηο άιινηε ζε επεθηάζεηο, άιινηε ζε δηαθφξσλ κνξθψλ 

ελνπνηήζεηο, κε θχξην ζηφρν λα παξακείλνπλ αληαγσληζηηθέο, θαη άιινηε ζηε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ ιηκεληθνχ πξντφληνο κε πεξηζζφηεξα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά.. 

Ζ δπλαηφηεηα θάιπςεο κεγάινπ ηκήκαηνο ηεο αγνξάο, παγίσζε ηελ αμία ηεο 

ηερλνινγηθήο πξνζαξκνγήο ζηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο ηεο εληαίαο αγνξάο θαη ηεο 

ηερλνινγηθήο θαηάξηηζεο απφ πιεπξάο ιηκαληνχ, κηαο θαη ν ρξφλνο απνηειεί ην 

βαζηθφηεξν θξηηήξην γηα ην πειαηνιφγηφ ηνπ θαη ε ηερλνινγία ζπληειεί ζηε κείσζή 

ηνπ. Ζ αλάγθε γηα πςειέο ηαρχηεηεο εμππεξέηεζεο ησλ πινίσλ ίζσο είλαη παξάγνληαο 

πνπ αλαζηέιιεη ηελ αλάγθε γηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ.  

Παξαθάησ ζα εμεηάζνπκε πσο ε πεξηβαιινληηθά θηιηθή δξάζε ελφο ιηκαληνχ, σο 

ζηξαηεγηθή απφθαζε ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζην κέιινλ ζηελ βειηίσζε 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ελφο ιηκαληνχ, σο πηπρή θξηηεξίνπ πνηφηεηαο θαη παξάγνληαο 

θαιήο θήκεο. 
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2.2 Αληαγσληζκφο θαη Αληαγσληζηηθφηεηα 

 

Ο αληαγσληζκφο είλαη ε θηλεηήξηνο δχλακε γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εμέιημε ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ εκπνξεπκάησλ/ππεξεζηψλ ηνπο ψζηε λα δηεπξχλεηαη ε 

δπλαηφηεηα επηινγήο γηα ηνπο ρξήζηεο. ζν κεγαιχηεξν είλαη απηφ ην εχξνο ηφζν ζα 

κεησζεί θαη ε ηηκή ησλ πξντφλησλ.  

Έλα πνιπζπδεηεκέλν ζέκα ζε δηάθνξεο επηρεηξεκαηηθέο αγνξέο είλαη ν 

αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε αληαγσληζηηθφηεηα θάζε κίαο 

μερσξηζηά.. Ο αληαγσληζκφο πξνθχπηεη φηαλ ηα εκπιεθφκελα κέξε ζε κηα εκπνξηθή 

δξαζηεξηφηεηα αληηιακβάλνληαη φηη ππάξρεη αμία ε νπνία κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί 

πάλσ απφ ηηο πξνβιεπφκελεο δαπάλεο.  

Ο αληαγσληζκφο ζπκβαίλεη φηαλ αλεμάξηεηεο επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνί 

θπλεγνχλ έλα κεξίδην απφ πεξηνξηζκέλε πεγή.  Γηα παξάδεηγκα, ν αληαγσληζκφο 

πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ πεξηζζφηεξεο απφ κία επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα πνπιήζνπλ 

αγαζά  ή ππεξεζίεο ζε έλαλ πειάηε θαη εθείλνο ζα επηιέμεη κφλν έλα πσιεηή.  

Σελ ηνπηθή βηνκεραλία ηελ ελδηαθέξεη απφιπηα ν αληαγσληζκφο, εηδηθά εθφζνλ 

ζε απηή ηε βηνκεραλία ζηεξίδεηαη ν ηνπηθφο πινχηνο, κηαο πνπ ε παξαγσγηθφηεηα ηεο 

βηνκεραλίαο  έρεη ζεκαίλνληα ξφιν ζην θφζηνο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο αιιά 

αθφκε θαη απφ κηζζνινγηθφ ελδηαθέξνλ. ηελ πεξίπησζε δε, πνπ έλα ιηκάλη 

ραξαθηεξίδεηαη σο εζληθφ, δειαδή εμππεξεηεί ηελ εγρψξηα αγνξά, ε ζπκκεηνρή ηνπ 

ζηνλ εζληθφ πινχην είλαη αθφκε κεγαιχηεξε, άξα ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπ απμάλεηαη απφ φινπο ηνπο  θνξείο. 

Ζ  βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο δελ είλαη κία απιή γξακκηθή δηαδηθαζία, 

αιιά κία δηαδηθαζία φπνπ νη επηρεηξήζεηο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα αλάπηπμεο 

αληηκεησπίδνπλ δηαθνξεηηθέο πξνθιήζεηο θαη πξνηεξαηφηεηεο. Ζ πξαγκαηηθή 

αληαγσληζηηθφηεηα κεηξάηαη απφ ηελ παξαγσγηθφηεηα.  

Ο αληαγσληζκφο είλαη ζεκειηψδεο γηα ηελ πγηή ιεηηνπξγία θάζε επηρείξεζεο, 

εηδηθά ζε κία ειεχζεξε αγνξά, δηφηη απαηηεί επηηπρεκέλνπο ζπκκεηέρνληεο γηα λα 

εθπαηδεπηνχλ, λα εθπαηδεχζνπλ, λα θαηλνηνκήζνπλ, θαη λα δεηήζνπλ ηελ 

απνδνηηθφηεηα, κεηαηξέπνληαο φια απηά ζε θέξδνο γηα ηνπο πειάηεο ηνπο.  

Δθεί φπνπ δελ πθίζηαηαη αληαγσληζκφο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα, ε θαηλνηνκία θαη 

δπλαηφηεηα λα είζαη άξηζηνο εθιείπεη. Ζ πξνζπάζεηα λα κε ράζεηο κεξίδηα είλαη απηή 

πνπ νδεγεί ζηελ βειηίσζε θαη ηελ επηηπρία.  
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Ζ αληαγσληζηηθφηεηα είλαη ε ηθαλφηεηα κηαο επηρείξεζεο λα παξακέλεη 

αληαγσληζηηθή, δειαδή ηζρπξή κέζα ζην παηρλίδη ηνπ αληαγσληζκνχ. Δθθξάδεηαη απφ 

ηελ πξνηίκεζε ησλ θαηαλαισηψλ πξνο έλα πξντφλ ην νπνίν δηαθνξνπνηείηαη απφ ηα 

ππφινηπα θαη εμαξηάηαη απφ ηα εμήο:  

 

- ηηκή, ε αχμεζε ηεο ηηκήο ceteris paribus κεηψλεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 

πξντφληνο (εμαηξνχληαη ηα αγαζά πνιπηειείαο) 

- πνηφηεηα, ε αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ceteris paribus απμάλεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 

πξντφληνο 

- πνζφηεηα, ε αχμεζε ηεο ηηκήο ceteris paribus απμάλεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 

πξντφληνο 

- ζχλνιν ππεξεζίαο,  ε βειηίσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ππεξεζηψλ ceteris paribus 

(ζπζθεπαζία, marketing, άκεζε παξάδνζε, θιπ) απμάλεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα 

- θήκε πξντφληνο, ε βειηίσζε ηεο θήκεο πξντφληνο ceteris paribus απμάλεη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξντφληνο 

- ζπκπιεξσκαηηθά αγαζά, ε αχμεζε ηεο δήηεζεο ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ αγαζψλ 

απμάλεη ηε δήηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ, άξα απμάλεηαη θαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 

- ππνθαηάζηαηα αγαζά, ε κείσζε ηεο δήηεζεο ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ αγαζψλ απμάλεη 

ηε δήηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ, άξα απμάλεηαη θαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ. 

 

ηε ιηκεληθή αγνξά ε αληαγσληζηηθφηεηα  ελφο ιηκέλα εμαξηάηαη θαη απφ 

δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο, φπσο ε ζέζε ηνπ θαη ε ζχλδεζε ηνπ κε άιια κέζα 

κεηαθνξάο.  

Ο ιηκεληθφο αληαγσληζκφο είλαη κηα δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο επηδηψθεηαη ν 

εθζπγρξνληζκφο θαη ε αλαβάζκηζε ηεο ιηκεληθήο παξαγσγήο. Μέζα απφ ηνλ 

αληαγσληζκφ ζα απμεζεί ε παξαγσγηθφηεηα, ζα κεησζνχλ νη ηηκέο θαη ζα βειηησζεί ε 

πνηφηεηα ηνπ ιηκεληθνχ πξντφληνο (Παξδάιε Α., 2007) 
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2.3 Αληαγσληζηηθφηεηα ιηκέλα κε βάζε ηα ζχγρξνλα πξφηππα ιηκέλα θαη ηηο δηεζλείο 

ζπλζήθεο αγνξάο ιηκέλσλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

 

Ζ παγθνζκηνπνίεζε θαη νη αιιαγέο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη λέεο θαηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε αληαγσληζηηθφηεηα ελφο 

ηεξκαηηθνχ δελ εμαξηάηαη πιένλ κφλν απφ ηε δηθή ηνπ επίδνζε. H βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηεξκαηηθνχ δελ απαηηεί κφλν ηηο δηθέο ηνπ δπλάκεηο αιιά 

απαηηνχληαη θαη νη δπλάκεηο ηεο Ληκεληθήο Αξρήο θαη ηεο Πνιηηείαο γεληθφηεξα. 

Βαζηθή ιεηηνπξγία ελφο ζχγρξνλνπ ιηκαληνχ είλαη ε κεηαθνξηθή αθνχ ην 

ζχγρξνλν ιηκάλη κεηαβηβάδεη ηα θνξηία απφ ηα ζαιάζζηα κέζα κεηαθνξάο ζηα ρεξζαία 

θαη αληίζηξνθα. (Παξδάιε Α., 2001). 

Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχκε θαη ζην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη 

ην ιηκάλη θαη ην θαζηζηνχλ πιένλ αληαγσληζηηθφ. Ζ ιηκεληθή αληαγσληζηηθφηεηα  

κπνξνχκε λα δερηνχκε φηη επεξεάδεηαη απφ  ηνπο εμήο παξάγνληεο: 

- Σελ ηηκή θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ ιηκεληθνχ πξντφληνο 

- Σν θφζηνο ηεο πνηφηεηαο (πεξηιακβάλεηαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ 

ρξήζηε ζην ιηκάλη 

- Σελ ηηκή θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ηνπ 

- Σελ πνηφηεηα ησλ Γεκφζησλ ππεξεζηψλ 

- Σηο πνιηηηθέο ηεο Ληκεληθήο Αξρήο 

- Σηο  πνιηηηθέο άιισλ θξαηηθψλ θνξέσλ 

- Σν επξχηεξν ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο, (Coeck, C. , Haezendonck, E. 

Notteboom, T., Verbeke, A., and Winkelmans, W., (1997)) 

Έλα ηεξκαηηθφ πεηπραίλεη αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο φηαλ 

έρεη ηερληθή θαη νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη φηαλ θαηαθέξλεη λα επσθειείηαη 

απφ ζηξαηεγηθά πιενλεθηήκαηα θαη εηδηθέο ηθαλφηεηεο παξέρνληαο ζηνπο ρξήζηεο ηνπ 

αληαγσληζηηθά  (απφ άπνςε ηηκήο θαη πνηφηεηαο) πξντφληα. 

Ζ παγθνζκηνπνίεζε θαη νη αιιαγέο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη λέεο θαηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε αληαγσληζηηθφηεηα ελφο 

ηεξκαηηθνχ δελ εμαξηάηαη πιένλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηε δηθή ηνπ επίδνζε 

(Coeck C, Haezendonck, E., Notteboom, T., Verbeke, A., and Winkelmans, W.,(1997)) 

Ζ ζεκαληηθφηεηα ησλ ιηκέλσλ εληζρχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη ζαιάζζηεο 

κεηαθνξέο απνηεινχλ ελαιιαθηηθφ, πεξηβαιινληηθά θηιηθφ θαη ελεξγεηαθά νηθνλνκηθφ 

κέζν κεηαθνξάο (Υισκνχδεο Κ., 2005). 
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Δίλαη ζαθέο φηη ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηνπ ηεξκαηηθνχ δελ 

απαηηεί ηηο δηθέο ηνπ κφλν δπλάκεηο αιιά απαηηνχληαη γεληθφηεξα νη δπλάκεηο ηεο 

Ληκεληθήο Αξρήο θαη ηεο πνιηηείαο. 

ηνλ 21
ν
 αηψλα, κε βάζε ηε ζεσξία ηνπ Porter, πέληε είλαη νη δπλάκεηο πνπ ζα 

επηδξάζνπλ ψζηε λα ζρεκαηηζηεί ην αληαγσληζηηθφ πιαίζην ησλ ιηκέλσλ, ην νπνίν ζα 

θιεζνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηφζν νη ιηκεληθέο αξρέο φζν θαη νη port operators: (1) 

αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ ήδε ππαξρφλησλ ιηκαληψλ, (2) «απεηιή» απφ λένπο 

αληαγσληζηέο, (3) δπλαηφηεηα γηα ππνθαηάζηαηα ζε παγθφζκην επίπεδν, (4) 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ ρξεζηψλ ησλ ιηκέλσλ θαη (5) δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε 

ησλ  port operators. 

Οη δπλάκεηο απηέο ζα έρνπλ επίδξαζε ζηα ιηκάληα φισλ ησλ κεγεζψλ, νδεγψληαο 

ζε απαηηήζεηο γηα επέθηαζε ηνπ ιηκαληνχ, βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ, 

ιήςε νξηζκέλσλ απνθάζεσλ ζε ζέκαηα ηηκνιφγεζεο θαη άιιεο δηνηθεηηθέο δξάζεηο. Ζ 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πειαηψλ, ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ 

πξνκεζεπηψλ, ε απεηιή ησλ λενεηζεξρφκελσλ θαη ε απεηιή ησλ ππνθαηάζηαησλ 

πξντφλησλ ζπλδπαζκέλεο κε άιιεο κεηαβιεηέο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ κία Πέκπηε 

δχλακε, ην επίπεδν αληαγσληζκνχ ζε κηα βηνκεραλία
 
(Porter, M., (1990)). 

Οη εμειίμεηο ζηηο δηεζλείο κεηαθνξέο επεξέαζαλ θαζνξηζηηθά ηε δνκή θαη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ιηκεληθήο βηνκεραλίαο. Οη ιηκέλεο είλαη κείγκα βηνκεραλίαο θαη 

ππεξεζηψλ πνπ ππεξεηνχλ ζπγθεθξηκέλεο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο, έρνπλ βξεζεί ζε 

κία δηαδηθαζία δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ (Υισκνχδεο Κ., 2005). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, θαη γηα λα παξαθνινπζήζνπκε πην ζηελά ην ζέκα ηεο 

εξγαζίαο, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ ceteris paribus είλαη 

έλαο παξάγνληαο αχμεζεο ηνπ πειαηνινγίνπ ηνπ ιηκαληνχ. 
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2.4 Πνηφηεηα Ληκεληθψλ Τπεξεζηψλ 

 

χκθσλα κε ηνλ Lovelock (1996,  ζει. 85), ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ είλαη ην 

πην δεκνθηιέο πεδίν έξεπλαο ησλ αθαδεκατθψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ ππεξεζία. 

πλδέεη έλλνηεο φπσο πνηφηεηα, δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο, θαη ηθαλνπνίεζε ηνπ 

ρξήζηε.  

Απνηειεί ην βαζηθφ δεηνχκελν νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ απνηειψληαο 

«ξπζκηζηή» ηεο αληαγσληζηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο (Υισκνχδεο Κ., 2005). ιεο νη 

επηρεηξήζεηο πνπ ζέβνληαη ην φλνκά ηνποκεηξάλε ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπο 

(Gronroos, 1984). 

 Ζ αληηιακβαλφκελε πνηφηεηα ππεξεζηψλ σο ε ζπλνιηθή ζηάζε ηνπ θαηαλαισηή 

απέλαληη ζηελ αλσηεξφηεηα ή ζηελ αξίζηεπζε κηαο ππεξεζίαο θαη πξνθχπηεη απφ ηελ 

ζχγθξηζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ θαηαλαισηψλ κε ηηο αληηιήςεηο ησλ ππεξεζηψλ  απφ 

ηνπο θαηαλαισηέο. (Parasuraman et al, (1988), (1991))  

Οη ρξήζηεο έρνπλ λα δηαιέμνπλ απφ κία ζεηξά ελαιιαθηηθψλ θαη 

ζπκπιεξσκαηηθψλ ππεξεζηψλ, απηφ πνπ ζα ηνπο δψζεη ηε κεγαιχηεξε αμία ( highest 

perceived value). Ο Kotler (1996, ζει. 60) αλαθέξεη ηελ αλακελφκελε αμία ηεο 

ππεξεζίαο σο ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο αλακελφκελεο αμηνιφγεζεο ηνπ θαηαλαισηή θαη 

ηνπ θφζηνπο ηεο πξνζθνξάο απφ ηηο δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ ηνπ δίλνληαη. 

Δπίζεο, αλαθέξεη φηη ε δηνίθεζε νθείιεη λα γλσξίδεη θαη λα θαηαγξάθεη ζπλέρεηα ηελ 

πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ  θαη λα θξνληίδεη λα γλσξίδεη ηηο επηζπκίεο ησλ ρξεζηψλ. 

Με ηνλ φξν πνηφηεηα ζηηο ιηκεληθέο ππεξεζίεο, ελλννχκε, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή 

Πξφηππα,, (ISO Series),  ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο ηεο ιηκεληθήο 

βηνκεραλίαο, κε ηξφπν ψζηε λα θαιχπηνληαη άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά νη αλάγθεο 

ηνπο θαη νη πξνζδνθίεο ηνπο (Unboma CC & Ugbomao., 2004). ηα ιηκάληα ηεο πξψηεο 

θαη δεχηεξεο γεληάο, ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ εζηίαδε θπξίσο ζηε ζέζε ηνπ ιηκέλα 

θαη ζηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή. Απφ ηα ιηκάληα ηεο ηξίηεο γεληάο θαη κεηά, ηα θξηηήξηα 

πνπ είλαη θαζνξηζηηθά γηα ηελ επηινγή ελφο ιηκέλα είλαη ε ζχλδεζε κε ηελ ελδνρψξα, νη 

ππεξεζίεο logistics πνπ παξέρνληαη θαη θπξίσο ε πνηφηεηα ζηηο ιηκεληθέο ππεξεζίεο. 

Ζ ηθαλνπνίεζε (satisfaction) ησλ πειαηψλ θαη ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ (service 

quality) απνηεινχλ βαζηθά δεηνχκελα ηνπ ιηκεληθνχ ζρεδηαζκνχ. Ζ άπνςε ηνπ πειάηε 

ζην ιηκάλη απνηειεί ην θπξίαξρν ζεκείν ζηήξημεο γηα ηελ αλάπηπμε αιιά θαη γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζρεδηαζκνχ (Υισκνχδεο Κ., (2005), ζει. 

337). Ζ ηθαλνπνίεζε νξίδεηαη σο ηα ζπλαηζζήκαηα επραξίζηεζεο ή απνγνήηεπζεο σο 
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απνηέιεζκα ηεο δερφκελεο αμίαο ηεο ππεξεζίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ 

ρξήζηε (Fournier S., Glenmick D., (1999)). 

Ζ επηηπρία ζηελ εμαζθάιηζε θαιήο πνηφηεηαο ππεξεζίαο βξίζθεηαη ζηελ ππεξνρή 

ή ζηελ ηαχηηζε ησλ αληηιακβαλφκελσλ ππεξεζηψλ κε ηηο πξνζδνθίεο. Καηά ζπλέπεηα, 

αλ ε αληίιεςε ηεο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο ππνπέθηεη ησλ πξνζδνθηψλ, δεκηνπξγείηαη 

κία δηαθνξά ε νπνία απνδίδεηαη ζηελ ζηξαηεγηθή πνπ επεξεάδεη ηελ θαηεχζπλζε ή ηηο 

πξνζδνθίεο ή ηηο αληηιήςεηο, ή φια καδί.  

Ο αληαγσληζκφο είλαη πιένλ δεδνκέλνο γηα ηα ιηκάληα κε απνηέιεζκα λα λα 

δεκηνπξγνχληαη λέεο αλάγθεο απφ ηελ πιεπξά ηεο δνκήο ησλ επηρεηξήζεσλ φπσο ε 

αλάιπζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο, κειέηεο ηθαλνπνίεζεο 

πειαηψλ, θ.α.   

Ζ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο 

δηαξθψο βειηηψλεηαη, ελψ ηαπηφρξνλα ε πνηθηιία θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ 

απηψλ δηαξθψο απμάλεηαη. 

Ζ αλάγθε παξαγσγήο πνηνηηθψλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ δελ είλαη ζεκεξηλή. ΄Ζδε, 

απφ ηελ επνρή πνπ ε παξαγσγή πξαγκαηνπνηνχληαλ απφ κεκνλσκέλνπο ηερλίηεο, 

ππήξρε έιεγρνο ζε θάζε ζηάδην ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ν νπνίνο απνζθνπνχζε 

ζηεο εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ απνηειέζκαηνο. Ωζηφζν, ε εηζαγσγή ησλ κεραλψλ 

ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ν θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο θαη ε ηππνπνίεζε ηεο 

παξαγσγήο επέβαιαλ ην ζπζηεκαηηθφ έιεγρν ηνπ παξαγσγηθνχ απνηειέζκαηνο. 

Απφ εθείλε ηελ επνρή κέρξη θαη ζήκεξα ππήξμαλ δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο ζηελ 

πξνζπάζεηα παξαγσγήο πνηνηηθνχ απνηειέζκαηνο.  

Ζ παξαγσγή ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο απνηειεί ζηφρν πξψηεο 

πξνηεξαηφηεηαο γηα πνιινχο ιηκεληθνχο νξγαληζκνχο. Δίλαη αξθεηά ηα ιηκάληα πνπ 

έρνπλ πηζηνπνηεζεί κε βάζε θάπνην πξφηππν πνηφηεηαο γηα ηελ παξαγσγή ησλ 

επηκέξνπο ππεξεζηψλ ηνπο. Δίλαη πιένλ θαλεξή ε ηάζε αιιαγήο ησλ ηνπ ηξφπνπ 

παξαγσγήο ησλ ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ. Σν πξφηππν κηαο εληαίαο ιηκεληθήο επηρείξεζεο 

πνπ παξάγεη ην ζχλνιν ζρεδφλ ηνπ ιηκεληθνχ πξντφληνο αληηθαηαζηάζεθε (ή ηείλεη λα 

αληηθαηαζηαζεί) απφ ην κνληέιν ηεο παξαγσγήο κέζσ ελφο δηθηχνπ επηρεηξήζεσλ νη 

νπνίεο ζα ζπληνλίδνληαη απφ κηα αξρή. Απηή ε εληαία κνξθή ιηκεληθήο παξαγσγήο θαη 

νξγάλσζεο αλακέλεηαη λα επλνήζεη ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο κε 

πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ πνηφηεηα (Bitner and Hubbert, 1994, Keiningham et al, 

1994/1195). 
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Ζ πνηφηεηα απνηειεί βαζηθφ δεηνχκελν επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ 

απνηειψληαο «ξπζκηζηή» ηεο αληαγσληζηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο. Ζ πνηφηεηα κεηξάηαη, 

ειέγρεηαη, δηαζθαιίδεηαη, δηαρεηξίδεηαη, δηνηθείηαη θαη απνηειεί βαζηθφ δεηνχκελν ηνπ 

ιηκεληθνχ ζρεδηαζκνχ. 

Ζ επηζηεκνληθή δηεξεχλεζε ηεο πνηφηεηαο έρεηο ηηο ξίδεο ηεο ζηε δεθαεηία ηνπ 

΄50 κε βαζηθή κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε,, ηελ αλάπηπμε ελφο ζπλφινπ ελεξγεηψλ θαη 

ηερληθψλ πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηεο a posteriori (κεηά ηελ παξαγσγή ή ηα ελδηάκεζα 

ζηάδηα) εμέηαζε κεηξήζηκσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ππεξεζηψλ, δειαδή, ν έιεγρνο ηεο 

πνηφηεηαο θαη ηα «δηνξζσηηθά» κνληέια πνηφηεηαο (Parasuraman et al, (1988)). 

Ζ νξγάλσζε θαη ε δηνίθεζε ελφο αληαγσληζηηθνχ θαη απνδνηηθνχ ιηκαληνχ 

πξνυπνζέηεη άξηζηε γλψζε ηνπ πθηζηάκελνπ θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαζψο θαη ησλ πξννπηηθψλ ηνπ. Ζ γλψζε ηεο ιηκεληθήο αγνξάο θαη ησλ 

πξννπηηθψλ ηεο, αιιά θαη ησλ αλαγθψλ μθαη απαηηήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ηνπ ιηκέλα, 

απνηεινχλ βαζηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ Marketing θαη κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε νξζφηεξν 

θαη απνηειεζκαηηθφηεξν ζρεδηαζκφ θαη νξγάλσζε ησλ Ληκεληθψλ Τπεξεζίσλ. 

Ο ηειηθφο ζηφρνο είλαη λα θαηαθέξεη ην ιηκάλη λα δηαρεηξηζηεί ηελ «αιιαγή» 

απνηειεζκαηηθά, θάηη ην νπνίν κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ην λα παξακέλεη ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ιηκαληνχ φζν ην δπλαηφλ πην απνηειεζκαηηθή, έηζη ψζηε λα 

κπνξεί ην ίδην ην ιηκάλη λα παξακέλεη αληαγσληζηηθφ. 

Ζ αλάγθε γηα απνηειεζκαηηθφηεξν ρεηξηζκφ ηνπ θνξηίνπ ζηα ιηκάληα ηα 

ηειεπηαία ρξφληα έγηλε ηφζν κεγάιε πνπ ε κνλνπσιηαθή-νιηγνπσιηαθή δχλακε πνπ 

θαηείραλ ζην παξειζφλ έρεη κεησζεί ζεκαληηθά αθνχ επηδηψθεηαη αχμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο κέζα απφ ην ιηκεληθφ αληαγσληζκφ θαη ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο ησλ 

ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ αθφκα θαη κέζα ζην ίδην ην ιηκάλη. Ζ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο, ε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (κείσζε θαζπζηεξήζεσλ, πεξηνξηζκφο ηεο θζνξάο θαη ησλ 

δεκηψλ, θ.α.) πξνο ηνπο ρξήζηεο είλαη ην θχξην κέιεκα ησλ ιηκέλσλ (Παξδάιε Α., 

2007). 

ζν αθνξά ζηελ παξάγνληα πνηφηεηα, ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην ζέκα πνπ καο 

απαζρνιεί, αθνχ εμεηάδνπκε ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία σο ζηνηρείν πνηφηεηαο ησλ 

ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ. Μπνξνχκε δειαδή λα ππνζέζνπκε φηη φηαλ απμάλεηαη ε 

πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ απμάλεηαη θαη ε πξνηίκεζε πξνο ην 

ζπγθεθξηκέλν ιηκάλη/ηεξκαηηθφ. Ζ αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ππνλνεί θαη ηελ αθνζίσζε 

ηεο επηρείξεζεο ζηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία. 
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ρεηηθά κε ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηνπ ιηκαληνχ, ε πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία 

ίζσο ζεκαίλεη επηπιένλ θφζηνο γηα ηε ιηκεληθή επηρείξεζε ην νπνίν πεξλάεη ζην 

ρξήζηε. Ζ αχμεζε ησλ ηηκψλ κεηψλεη ηελ πξνηίκεζε ηνπ ρξήζηε πξνο έλα ιηκάλη, άξα 

ε αχμεζε ησλ κέηξσλ πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο ζπληειεί ζηελ κε πξνηίκεζε. 

Δπίζεο, νη πξαθηηθέο γηα πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία ζεκαίλνπλ επηπιένλ ρξφλν 

ζηε δηαδηθαζία ειιηκεληζκνχ, θνξηνεθθφξησζεο θαη γεληθφηεξα ησλ δηαδηθαζηψλ, 

ρξφλνο πνπ ίζσο είλαη ηθαλφο λα απνηξέςεη έλα ρξήζηε απφ ην ιηκάλη. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
Ο
 – ΜΔΘΟΓΟ SERVQUAL: ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟ ΣΟ ΛΗΜΑΝΗ ΣΟΤ ΠΔΗΡΑΗΑ 

 

3.1 Μέηξεζε πνηφηεηαο θαη κεζνδνινγία  SERVQUAL 

 

Γηα ηεο κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιέο ηεθκεξησκέλνο ζεσξίεο θαη κνληέια, πνπ ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη ζπγθξνπφκελεο κεηαμχ ηνπο. Λφγσ ηεο ζηελήο ζρέζεο ηνπ 

ιηκεληθνχ marketing θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

ην δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν κνληέιν service quality SERVQUAL, ην νπνίν κεηξά ηε 

δηαθνξά κεηαμχ αληηιήςεσλ θαη πξνζδνθηψλ.  

Έρνπκε αλαθεξζεί ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην ζηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία 

σο πνιηηηθή ηνπ ιηκαληνχ. Οη λέεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα 

εμαηξεηηθά ζχλζεην ζθεληθφ, ην νπνίν επηβάιιεη ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ζηελ αλάπηπμε 

ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο πνπ απνζθνπνχλ ζηε δηαζθάιηζε θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Δίλαη έλα θνκκάηη ησλ ππεξεζηψλ ην νπνίν εληάζζνπκε ζηα ραξαθηεξηζηηθά 

πνηφηεηαο ησλ ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ. ηελ έξεπλα, ηα εξσηήκαηα ρσξίζηεθαλ ζε δπν 

θαηεγνξίεο. ηελ πξνζδνθία ηνπ ρξήζηε ζρηηθά κε ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα έπξεπε λα 

απνιακβάλεη απφ έλα άξηζην ιηκάλη θαη ζηελ αληηιεπηή ππεξεζία πνπ απνιακβάλεη.  Ζ 

πξνζδνθία απνηειεί ζχλζεηε θαη δπλακηθή έλλνηα πνπ νξίδεηαη ζηα πιαίζηα δχν 

θπξίαξρσλ ηάζεσλ. (Kostagiolas et al, 2005) 

Ζ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ νξίζηεθε σο ε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο πξνζδνθίεο ησλ 

ρξεζηψλ θαη ζηελ ηειηθή αληίιεςε ησλ ππεξεζηψλ (Parasuraman et al, (1996)). Σν 

ζπγθεθξηκέλν κνληέιν πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ δχν ελφηεηεο κεηξήζεσλ 

(πξνζδνθίεο-αληηιήςεηο) γηα είθνζη δχν ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξεζίαο.
  
Οη πξνζδνθίεο 

αθνξνχλ ζηηο εθηηκήζεηο ηνπ πειάηε γηα ην επίπεδν ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξέπεη ην 

ιηκάλη λα παξέρεη. 

Αξρηθά, πξνηάζεθαλ δέθα θαηεγνξίεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν, φκσο ηειηθά 

επεθξάηεζαλ νη αθφινπζεο πέληε, νη νπνίεο πξνέθπςαλ λα είλαη νη πην 

αληηπξνζσπεπξηθέο, ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηήζακε θαη εκείο ζηελ παξνχζα έξεπλα. Ο 

ιφγνο πνπ δελ επεθηαζήθακε λα ζέζνπκε εξσηήκαηα πάλσ ζηηο δέθα θαηεγνξίεο είλαη 

απφ ηε κία ην γεγνλφο φηη ην εξσηεκαηνιφγην ζα μέθεπγε ζε έθηαζε κε απνηέιεζκα λα 
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ππάξρεη ην ξίζθν λα κελ απαληεζεί θαη απφ ηελ άιιε  ην γεγνλφο φηη ε έξεπλα εζηάιεη 

ζε έλα πεξηνξηζκέλν αξηζκφ κεηαθνξέσλ νπφηε επεθηείλνληαο ην εξσηεκαηνιφγην 

ππήξρε ν θίθδπλανο λα έρνπκε ζηνηρεία πνπ δελ ζα κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε. 

Πεξηνξηζηήθακε ινηπφλ ζηα αθφινπζα:  

 

 Τπνδνκέο – Tangibles 

 Αμηνπηζηία – Reliability 

 Αληαπφθξηζε - Responsiveness 

 Γηαζθάιηζε - Assurance 

 πλαηζζεκαηηθή Καηαλφεζε – Empathy 

 

Σν κνληέιν SERVQUAL παξνπζηάδεη πξνζαξκνζηηθφηεηα, φπνηε νη δηεπζπληέο 

ησλ ιηκαληψλ κπνξνχλ λα απνθαζίζνπλ αλ νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ ππεξεζηψλ ή ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ, μεπεξλνχλ ή φρη ηηο πξνζδνθίεο ησλ θαηαλαισηψλ. Σν ζπγθεθξηκέλν 

κνληέιν εζηηάδεη ζηελ εθηίκεζε ηεο απφθιηζεο πνηφηεηαο, παίξλνληαο είηε ζεηηθέο είηε 

αξλεηηθέο ηηκέο.  

Δπηζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ πέληε πεξηπηψζεηο πνπ κπνξεί ιαλζαζκέλε δηαρείξηζε 

ησλ ππεξεζηψλ κε απνηέιεζκα ηε ρακειή πνηφηεηα θαη φηη άιιν ζπλεπάγεηαη. 

1. Υάζκα κεηαμχ πξνζδνθηψλ  ηνπ ρξήζηε θαη ηεο αληίιεςεο ηεο δηνίθεζεο. Ζ 

δηνίθεζε δελ θαηαιαβαίλεη πάληα ηη επηζπκνχλ νη ρξήζηεο.  

2. Υάζκα κεηαμχ ηεο αληίιεςεο ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ δηαπθξηλήζεσλ γηα ηηο 

ππεξεζίεο πνηφηεηαο.  Ζ δηνίθεζε κπνξεί λα θαηαλνήζεη ζσζηά ηηο αλάγθεο 

ησλ θαηαλαισηψλ αιιά λα κε δηεπθξηληζηεί ζσζηά πσο ζα ηηο ηθαλνπνηήζνπλ. 

3. Υάζκα κεηαμχ ηεο δηεπθξίληζεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ. Σν πξνζσπηθφ 

κπνξεί λα κελ είλαη ζσζηά εθπαηδεπκέλν ή λα κελ είλαη ηθαλφ λα 

αληαπνθξηζεί. 

4. Υάζκα κεηαμχ παξάδνζεο ππεξεζηψλ θαη ησλ εμσηεξηθψλ επηθνηλσλη΄πσλ. Οη 

πξνζδνθίεο ησλ θαηαλαισηψλ επεξεάδνληαη απφ απηά πνπ αθνχλ απφ ηνπο 

αληηπξνζψπνπο ηεο εηαηξείαο. Πξέπεη ε δηνίθεζε απηά πνπ πξνσζεί λα 

αληαπνθξίλνληαη θαη ζηελ πξαγκαηηθή εηθφλα. 

5. Υάζκα κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ πνπ δέρηεθε ν ρξήζηεο θαη απηψλ πνπ 

πεξίκελε.  

ηελ νπζία ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν πεξηιακβάλεη ηε ζπλνιηθή εηθφλα απφ 
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φια ηα πξνεγνχκελα ράζκαηα. 

Ζ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο πνηφηεηαο γηα ην ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

κέζα απφ ηελ εθαξκνγή γεληθψλ πξνηχπσλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ή κέζα απφ ηελ 

πηνζέηεζε ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο απεπζχλνληαη ζε κεκνλσκέλεο 

επηρεηξήζεηο. 

 

3.1.1 Πξνζδνθίεο θαη αληίιεςε ησλ ππεξεζηψλ 

 

Οη πξνζδνθίεο ησλ θαηαλαισηψλ είλαη πεπνηζήζεηο γηα κία ππεξεζία φηη 

πξνζθέξεη ηφζα ψζηε λα κελ θαηαθξίλεηαη (Zeithaml et al, 1993), γηα παξάδεηγκα, απηφ 

πνπ νη θαηαλαισηέο πηζηεχνπλ φηη ζα έπξεπε λα πξνζθέξεη θαη φρη απηφ πνπ πξνζθέξεη 

(Pαrasuraman et al, 1988). 

Οη πξνζδνθίεο πξνθχπηνπλ απφ έλα πιήζνο πεγψλ, φπσο νη πξνζσπηθέο αλάγθεο 

ησλ θαηαλαισηψλ θαη νη επηζπκίεο ηνπο (Edvardson et al, 1994), ηελ θηινζνθία ηνπο 

πνπ αθνξά  κία ππεξεζία, θαζψο θαη ηηο πξνζδνθίεο πνπ βαζίδνληαη ζε δηαθεκίζεηο, 

ππνζρέζεηο απφ ηνπο παξνρείο ησλ ππεξεζηψλ (Zeithaml and Bitner, 1996).  

Ζ θιίκαθα απηή δεηά λα ππνδείμνπλ ηηο πξνζδνθίεο φπσο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ 

ππεξεζηψλ φπσο αμηνπηζηία, αληαπφθξηζε, θιπ.. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ είλαη ξεπζηή, ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν είλαη ηδαληθφ γηα λα εληνπηζηνχλ νη 

πξνζδνθίεο ησλ θαηαλαισηψλ, θαη λα αμηνινγεζεί ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ ελφο 

ιηκαληνχ. 

Ζ αληηιακβαλφκελε ππεξεζία επεξεάδεηαη απφ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνχο 

παξάγνληεο: 

- ε απνθαιππηφκελε ππεξεζία, εθεί φπνπ ζα ζπκβνχλ ιάζε θαη παξαιήςεηο ζα 

επεξεάζεη ηνλ θαηαλαισηή 

- ε απφδεημε ηεο ππεξεζίαο, ε πξαγκαηηθή ππεξεζία πνπ αληηιακβάλεηαη ζην 

ζχλνιν ν θαηαλαισηήο 

- ε απεηθφληζε ηεο ππεξεζίαο, κία πνιχ θαιή απεηθφληζε ηεο εηαηξείαο, ε θαιή 

θήκε, επεξεάδεη ηελ αληίιεςε ηνπ θαηαλαισηή  ζε πνηφηεηα, αμία, θαη 

ηθαλνπνίεζε. (Gronroos, 1990) 

- θαη ε ηηκή, εάλ ε ηηκή είλαη ζπγθξηηηθά κε ηα άιια ιηκάληα πςειή, ηφηε ν 

θαηαλαισηήο πξνζδνθεί ζε πνηνηηθή ππεξεζία γηα λα δηθαηνινγήζεη ην επηπιένλ 

θφζηνο πνπ ηνπ πξνθχπηεη. 
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ια ηα παξαπάλσ, δηακνξθψλνπλ ηελ αληίιεςε ησλ ππεξεζηψλ, ηελ 

ηθαλνπνίεζε θαη ηελ αμία. (Zeithaml and Bitner, 1996). Βέβαηα, είλαη ζπλεπαθφινπζν, 

φηη εθφζνλ ην κνληέιν εμαξηάηαη απφ ηηο πξνζδνθίεο ησλ θαηαλαισηψλ, ην πσο 

αληηιακβάλνληαη νη ρξήζηεο κία άξηζηε ππεξεζία κπνξεί λα επεξεάζεη ην απνηέιεζκα 

ηεο έξεπλαο. 

Σα πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηηο πξνζδνθίεο ησλ  ρξεζηψλ κηαο 

ππεξεζίαο είλαη ηα εμήο πέληε (Nauman E., 1994):  

1. Οη ρξήζηεο είλαη απηνί πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ 

ινγηθή ηηκή δηάζεζεο κηαο ππεξεζίαο. Έηζη, κηα ιηκεληθή επηρείξεζε θαιείηαη 

λα βάιεη ζε εθαξκνγή ηνπο θαηάιιεινπο κεπραληζκνχο ψζηε λα κπνξεί λα 

θαηαγξάςεη ηηο πξνζδνθίεο ησλ ρξεζηψλ γηα πνηφηεηα ππεξεζηψλ θαη ινγηθέο 

ηηκέο δηάζεζεο απηψλ. 

2. Οη πξνζδνθίεο ησλ ρξεζηψλ θαζνξίδνληαη πάληνηε ζε ζρέζε κε ηηο 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ πξνηείλεη ν αληαγσληζκφο. 

3. Οη πξνζδνθίεο ησλ ρξεζηψλ είλαη δπλακηθέο γηα απηφ ζα πξέπεη λα 

επηδηψθεηαη κηα δηαδηθαζία ζπλερνχο έξεπλαο κηαο πνπ ε άπνςε κεηαβάιιεηαη 

ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν. 

4. Ζ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα εθηείλνληαη ζε φια ηα θαλάιηα 

δηαλνκήο θαη δηάζεζεο. 

5. Θα πξέπεη ζηελ δηαδηθαζία λα εκπιαθνχλ φια ηα κέξε κηαο επηρείξεζεο 

κεηαθέξνληαο επζχλεο ζε φια ηα επηκέξνπο ηκήκαηα. 

 

3.2 SERVQUAL: Ζ πεξίπησζε ηνπ Πεηξαηά 

 

3.2.1 ηνρνζέηεζε δεηγκαηνιεςίαο 

 

Μεγάιν ξφιν ζηελ επηηπρία ηεο έξεπλαο παίδεη ε δηαδηθαζία ηεο δεηγκαηνιεςίαο. 

Ζ κέζνδνο ηεο δεηγκαηνιεςίαο αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα γίλεη ε επηινγή 

ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ζα απνηεινχλ ην δείγκα.  

Ο ζθνπφο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη λα αμηνινγεζεί ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά απφ 

ηνπο ρξήζηεο ηνπ φζν αθνξά ζην πνηνηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ Πεξηβαιινληηθή 

Πξνζηαζία. Απηφ θπζηθά είλαη δχζθνιν, γηα λα κπνξέζνπκε λα  έξζνπκε πην θνληά 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, κηαο πνπ ηέηνηνπ είδνπο έξεπλεο κέλνπλ ζπρλά αλαπάληεηεο είηε 

θαηαιήγνπλ λα είλαη απνπξνζαλαηνιηζηηθέο, νξηνζεηήζακε σο ρξήζηεο δέθα κεγάινπο 
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κεηαθνξείο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Οη κεηαθνξείο απηνί δεζκεχνληαη απφ 

λαπινζχκθσλα ρξφλνπ (ζπλήζσο πνιπεηή) θαη είλαη νη αθφινπζνη: 

 

1. MAERSK LINES 

2. MEDITERRANEAN SHIPPING CO 

3. ZIM INTERGRATED SHIPPING SERVICES 

4. CHINA SHIPPING CONTAINER LINES 

5. YANG MING 

6. CMA CGM 

7. HYUNDAI 

8. COSCO 

9. MALAYSIA INTERNATIONAL SHIPPING CORPORATION 

10. AMERICAN PRESIDENT LINES 

 

 

ηε ρξνλνλαχισζε ηα έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ειιηκεληζκφ ησλ πινίσλ 

αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ηνπο κεηαθνξείο, φπνηε είλαη θαη εθείλνη πνπ ελδηαθέξνληαη 

γηα ηηο επηπιένλ ρξεψζεηο απφ ηηο ιηκεληθέο επηρεηξήζεηο θαη πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

πνιηηηθή Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο θάζε ιηκαληνχ.  

Δπίζεο, νη κεηαθνξείο καδί κε ηνλ θαπεηάλην ηνπ πινίνπ είλαη εθείλα ηα κέξε πνπ 

αληηιακβάλνληαη ηέηνηνπ είδνπο πνιηηηθή ελφο ιηκαληνχ. Ωζηφζν, ε πινηνθηεζία 

ππάξρνπλ θνξέο πνπ πεξηνξίδεηαη ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ έθδνζε επηπιένλ 

πηζηνπνηεηηθψλ γηα ηελ πξνζέγγηζε θάπνησλ ιηκαληψλ. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, απηά 

ηα θφζηε είλαη κεδακηλά, θαη κία έξεπλα πνπ λα αθνξά ζηελ πινηνθηεζία ζα καο 

απνπξνζαλαηφιηδε, αθνχ ε αμηνιφγεζε ησλ ιηκαληψλ θαη ε επηινγή γίλεηαη απφ ηνπο 

κεηαθνξείο. 

Ζ έξεπλα γίλεηαη ζε δχν επίπεδα. Σν πξψην αθνξά έλα ππνζεηηθά άξηζην ιηκάλη 

θαη βαζίδεηαη ζηηο πξνζδνθίεο ησλ ρξεζηψλ, φπσο απηφ θξίλεηαη θαη αμηνινγείηαη απφ 

ηνπο κεηαθνξείο θαη ην δεχηεξν επίπεδν αθνξά ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά θαη ζηα 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. Σα εξσηήκαηα πνπ ζέηνληαη είλαη 

αθξηβψο ηα ίδηα θαη γηα ην κελ ππνζεηηθφ ιηκάλη αιιά θαη γηα ηνλ Πεηξαηά, θαη νη 

λαπισηέο θιήζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ ην θάζε έλα απφ ην 1 έσο ην 5 κε αχμνπζα 

ζεκαζία, πεληαβάζκηα θιίκαθα ηχπνπ Likert.  
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3.2.2 Αλαζηαιηηθά δεηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ  θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο έξεπλαο 

 

Δμ’ νξηζκνχ, είλαη δχζθνιν λα κπνξέζνπκε λα νξηνζεηήζνπκε ηελ 

πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία σο πνηνηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ. Σν γεγνλφο φηη απηά 

απνηεινχλ ζχγρξνλεο έλλνηεο θαη ελδηαθέξνλ, δπζρεξαίλεη ηνλ εληνπηζκφ ησλ 

ελεξγεηψλ ελφο ιηκαληνχ ζηε δηαδηθαζία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πνπ ζπκβάινπλ ζηελ 

πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία. 

Ωζηφζν, πξνζπαζήζακε λα θηλεζνχκε λα πάλσ ζε δεηήκαηα πνπ ήδε έρνπλ 

επηζεκαλζεί είηε απφ ηα ιηκάληα είηε απφ δηεζλείο θαλνληζκνχο, παξφιν πνπ ε 

πεξηβαιινληηθή δξάζε ελφο ιηκαληνχ είκαζηε ζίγνπξνη φηη δελ πεξηνξίδεηαη ζε απηά. 

Έλα βαζηθφ πξφβιεκα ησλ πεξηζζφηεξσλ εξεπλψλ πνπ ζηεξίδνληαη ζε 

εξσηεκαηνιφγηα, είλαη ην αλ ζα αληαπνθξηζνχλ φζνη έρνπλ ιάβεη ην εξσηεκαηνιφγην. 

Γηα λα κπνξέζνπκε λα  έξζνπκε πην θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, κηαο πνπ ηέηνηνπ 

είδνπο έξεπλεο κέλνπλ ζπρλά αλαπάληεηεο είηε θαηαιήγνπλ λα είλαη 

απνπξνζαλαηνιηζηηθέο, νξηνζεηήζακε σο ρξήζηεο δέθα κεγάινπο λαπισηέο πινίσλ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη απνθχγακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα απιφ ηπραίν δείγκα. 

Απηφ αλ θαη δεηγκαηνιεπηηθά είλαη αηφπεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, απφ ηε κία δελ 

ζα είρακε ζρεηηθέο απαληήζεηο απφ κηθξφηεξνπο κεηαθνξείο ιφγσ δηνηθεηηθήο 

δηάξζξσζεο ησλ εηαηξεηψλ ηνπο θαη απφ ηελ άιιε έλαο κηθξφο κεηαθνξέαο δελ εζηηάδεη 

ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ιηκεληθήο ππεξεζίαο, ηδηαίηεξα φζν αθνξά ζηνλ 

παξάγνληα ιηκάλη. 

Με ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο κεηαθνξείο, ή θαιχηεξα κε ην ηκήκα επηρεηξήζεσλ 

ηνπο, ππήξρε ε δπλαηφηεηα πξνζσπηθήο επαθήο, ψζηε λα αζθεζεί ελ κέξεη πίεζε γηα ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ωζηφζν, ππάξρεη αδπλακία ειέγρνπ ζηε 

ζπκπιήξσζε, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη ην άηνκν πνπ ην ζπκπιήξσζε ελδέρεηαη λα κελ 

είλαη ην πιένλ αξκφδην ή ηθαλφ λα απαληήζεη ζε ηέηνηα εξσηήκαηα. 

Δλψ ε αξρηθή ζθέςε, ήηαλ απηφ ην εξσηεκαηνιφγην λα ζηαιεί ζε πινηνθηήηξηεο 

εηαηξείεο, κεηαθνξείο, πξάθηνξεο θαη λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ νη απαληήζεηο, ηειηθά 

απηή ε ηδέα εγθαηαιήθζεθε δηφηη γηα πινηνθηήηεο θαη πξάθηνξεο δελ ζα παξνπζίαδε 

ελδηαθέξνλ ε ζπκπιήξσζε ελφο ηέηνηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, κηαο πνπ δελ είλαη εθείλνη νη 

νπνίνη απνιακβάλνπλ άκεζα ηηο ππεξεζίεο ησλ ιηκαληψλ.  
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Μία αθφκε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίζηεθε, είλαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

εξσηεκάησλ. πρλά ήηαλ δπζδηάθξηην ζε πνηα ελφηεηα ζα πξέπεη λα εληαρζεί έλα 

εξψηεκα, αθνχ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηαίξηαδαλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία θαηεγνξίεο. 

Τπάξρνπλ εξσηήκαηα φπνπ δελ είλαη ζαθέο αλ φζνη απάληεζαλ αλαθέξνληαη ζε 

θάπνηα αδπλακία πξαγκαηηθά ηνπ ιηκαληνχ ή αλ είλαη απιά άγλνηα πξνζσπηθή, κηαο 

πνπ δελ είλαη δπλαηφλ κέζσ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ λα δνζνχλ ζαθείο απαληήζεηο απφ 

ηνλ θαζέλα..  

Δίλαη ινγηθφ, επίζεο ε κία δηάζηαζε, λα επεξεάδεη ηελ άιιε, κηαο πνπ νη 

ππεξεζίεο ελφο ιηκαληνχ είλαη επηθαιππηφκελεο. 

ε γεληθφηεξα πιαίζηα, ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, αθνξά ζε έλα ιηκάλη, θαη δελ ζα 

ήηαλ θξφληκν λα εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα γηα φια ηα ιηκάληα. Δπηπξνζζέησο, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ζπγθεθξηκέλεο πέληε δηαζηάζεηο-θαηεγνξίεο, σο νη βαζηθφηεξεο 

ελψ είλαη πηζαλφ ζε κία άιιε έξεπλα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ άιιεο σο πεξηζζφηεξν 

ζεκαληηθέο.  

 

 

3.2.3  Δξσηεκαηνιφγην θαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εξσηήζεσλ 

 

Με ην κνληέιν GAP analysis, αλάιπζε ραζκάησλ, επηδηψθνπκε λα εμεηάζνπκε 

ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη σο πξνο πέληε άμνλεο. Οη άμνλεο είλαη: 

1. Τπνδνκέο 

2. Αμηνπηζηία 

3. Αληαπφθξηζε 

4. Γηαζθάιηζε 

5. Καηαλφεζε 

ζν αθνξά ζην πξψην επηζεκαίλνληαη νη πξνζδνθίεο ησλ ρξεζηψλ ζρεηηθά κε ηηο 

ππνδνκέο ηνπ ιηκαληνχ θαη αλ επαξθνχλ γηα ηελ πεξηβαιινληηθά θηιηθιε ηνπ δξάζε. 

ηελ θαηεγνξία ηεο αμηνπηζηίαο εμεηάδνπκε εάλ ην ιηκάλη σο ιεηηνπξγηθή επηρείξεζε 

παξακέλεη θνληά ζε φηη έρεη δεηήζεη ε δηνίθεζή ηνπ θαη ζε φηη έρνπλ δεζκεπηεί 

απέλαληη ζηνπο πειάηεο ηνπ. Ζ αληαπφθξηζε αλαθέξεηαη ζηελ δηάζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

λα δξάζεη έγθαηξα θαη κε ζχζηεκα ζε φηη πξνθχςεη ελψ ε δηαζθάιηζε είλαη ν 

κεραληζκφο πξφβιεςεο ηνπ ιηκαληνχ γηα ηπρφλ δεηήκαηα πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ 

δηαζθαιίδνληαο νπνηεζδήπνηε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. ηελ θαηεγνξία ηεο θαηαλφεζεο 
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είλαη ε αληίδξαζε ηεο επηρείξεζεο ζηηο ππαξθηέο αλάγθεο ζε ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο 

πνιηηηθήο. 

Ωο πξνο ηα ζπγθεθξηκέλα πεδία ζέηνληαη ηα 22 εξσηήκαηα θαη εμέηαδνπκε ηε 

δηάζηαζε αλάκεζα ζηελ πξνζδνθία ηνπ ρξήζηε θαη ηελ αληηιεπηή ππεξεζία πνπ 

απνιακβάλεη. 

ην παξάξηεκα θαίλεηαη ην εξσηεκαηνιφγην φπσο εζηάιε ζηνπο κεηαθνξείο. 

Εεηήζεθε λα αμηνινγήζνπλ θάζε έλα απφ ηα παξαθάησ εξσηήκαηα απφ ην 1 έσο ην 5 

(δελ ζπκθσλψ θαζφινπ-ζπκθσλψ ηδηαίηεξα) αξρηθά γηα έλα ηδεαηά άξηζην ιηκάλη θαη 

ζηε ζπλέρεηα γηα ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά.. 

ην εξσηεκαηνιφγην δεηήζακε λα θαζνξίζνπλ ην βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο ησλ 

πέληε δηαζηάζεσλ κε ζπλνιηθφ άζξνηζκα ηηο 100 κνλάδεο. Τπνινγίδνπκε ηε κέζε ηηκή 

γηα θάζε δηάζηαζε, βξίζθνληαο ηε κέζε ηηκή ησλ κεηαβιεηψλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ θάζε 

δηάζηαζε. Γειαδή, πξνζζέηνζκε ηηο ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ηηο απαξηίδνπλ θαη 

δηαξνχκε ην απνηέιεζκα κε ην πιήζνο. Απφ ηελ ζπγθεξθηκέλε ηηκή αθαηξνχκε ηε κέζε 

ηηκή ησλ κεηαβιεηψλ, ζεκείν πνπ θαίλεηαη ην ράζκα κεηαμχ πξνζδνθίαο θαη 

αληίιεςεο. Λακβάλνληαο ππφρε ην ζπληειεζηή βαξχηεηαο γηα ηελ θάζε δηάζηαζε, 

ππνινγίδνπκε ηε ζηαζκηζκέλε κέζε ηηκή ηεο θάζε δηάζηαζεο, πνιιαπιαζηάδνληαο ηε 

κέζε ηηκή ηεο θάζε δηάζηαζεο κε ηε κέζε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηεο θάζε 

δηάζηαζεο. Έπεηηα αθαηξνχκε ηηο ζηαζκηζκέλεο βαζκνινγίεο ησλ πξνζδνθηψλ θαη ησλ 

αληηιήςεσλ γηα ηελ θάζε δηάζηαζε. Τπνινγίδνπκε έηζη ην ζηαζκηζκέλν δείθηε παξνρήο 

ππεξεζηψλ, φπνπ αλ είλαη ζεηηθφο ζεκαίλεη φηη νη ππεξεζίεο είλαη θαιχηεξεο απφ ηηο 

πξνζδνθίεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ην αληίζεην, αλ είλαη δειαδή νη ρξήζηεο 

ηθαλνπνηεκέλνη ή φρη. 

 

3.2.4 Απνηειέζκαηα  SERVQUAL θαη αλάιπζε 

 

 

ηνλ πίλαθα  3-1 θαίλνληαη νη κεηξήζεηο ησλ πξνζδνθηψλ θαη ησλ αληηιήςεσλ 

ησλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο ρξήζηεο. ζν κεγαιχηεξε είλαη ε δηαθνξά (gap score) ηφζν 

πεξηζζφηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ ιηκαληνχ ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ νη πειάηεο. 

Δπίζεο ζηνλ πίλαθα 3-1, ππάξρεη ε ζηήιε φπνπ θαίλεηαη ε κέζε ηηκή ησλ 

δηαθνξψλ θαηά δηάζηαζε. Με βάζε απηή ηε ζηήιε, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ζε πνηα 
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δηάζηαζε/θαηεγνξία ζα πξέπεη λα δψζνπλ κεγαιχηεξε έκθαζε νη managers κε ζθνπφ 

λα επηηχρνπλ παξνρή πνηνηηθφηεξεο ππεξεζίαο. ζν κεγαιχηεξε είλαη ε κέζε ηηκή ηεο 

δηάζηαζεο, ηφζν κεγαιχηεξν είλαη ην ράζκα πνπ ζα πξέπεη λα κηθξχλεη κέζσ ησλ 

απνθάζεσλ ηνπ ιηκαληνχ αλάκεζα ζηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο αληηιεπηέο απφ ηνπο ρξήζηεο 

ππεξεζίεο ηνπ.  

πγθεθξηκέλα, νη ππνδνκέο θαη ε αμηνπηζηία θαίλεηαη φηη πζηεξνχλ ζην ιηκάλη 

ηνπ Πεηξαηά, θαη εθεί ζα έπξεπε λα εζηηάζνπλ ην ελδηαθέξνλ. Απηή ε ζηήιε απφ ηε κία 

απνθαιχπηεη κε ηη είλαη ζρεηηθά δπζαξεζηεκέλνη νη ρξήζηεο θαη απφ ηελ άιιε 

θαλεξψλεη πνπ εζηηάδεηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο. 

Οη κεηαβιεηέο φπσο εζηαιεζαλ ζην εμεηαδφκελν δείγκα, βξίζθνληαη ζην 

παξάξηεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. Δδψ ηηο παξαζέηνπκε ζε κεηάθξαζε γηα λα 

κπνξέζνπκε λα αληηιεθζνχκε θαη ηελ έλλνηα ησλ πηλάθσλ πνπ αθνινπζνχλ. 

 

Τπνδνκέο 

1. Σα ιηκάληα έρνπλ επαξθή ζπζηήκαηα ππνδνρήο θαη ρψξνπο ππνδνρήο θαηαινίπσλ. 

2. Σα ιηκάληα ζπλεξγάδνληαη κε εηαηξείεο γηα ζπιινγή θαηαινίπσλ. 

3. Σα ιηκάληα έρνπλ εηδηθά ζπζηήκαηα παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηα πινία, θαηά 

ηε δηάξθεηα θνξηνεθθφξησζεο θαη αλακνλήο ηνπ πινίνπ ζην ιηκάλη. 

4. Σα ιηκάληα έρνπλ ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ζπζηεκάησλ 

μεξάο, (απνθπγή ρξεζηκνπνίεζεο ακκνβνιήο). 

5. Σα ιηκάληα έρνπλ επαξθή εμνπιηζκφ γηα ηελ πεξηζπιινγή θαη ηνλ θαζαξηζκφ 

θνηιίδαο, δεκηά ζε θνξηίν, θιπ. 

 

Αμηνπηζηία 

6. Ζ ιηκεληθή αξρή ζε έλα ιηκάλη δελ επηηξέπεη ζηα πινία λα ξίρλνπλ απφβιεηα ζηα 

ρσξηθά χδαηα ηνπ ιηκαληνχ. 

7. Σα ιηκάληα παξέρνπλ ζηα πινία πνπ ειιηκελίδνληαη ειεθηξηθφ ξεχκα ψζηε λα κελ 

θαίλε θαχζηκν γηα ηελ παξαγσγή ηνπ. 

8. Σα ιηκάληα πεξηνξίδνπλ ηηο εθκπνκπέο ξχπσλ θαηά ηηο δηαδηθαζίεο θαζαξηζκνχ  ζην 

πεξηβάιινλ, πξνεξρφκελα απφ κπνγηέο, ζθνπξηά, θιπ 

9. Σα ιηκάληα θξνληίδνπλ λα αληηκεησπίδνπλ κε θαηάιιειεο κεζφδνπο ηελ 

πεξηζπιινγή θνηιίδσλ, δεκηψλ απφ θνξηία, θιπ 

10. Σα άξηζηα ιηκάληα πηνζεηνχλ ηαθηηθέο θαη πνιηηηθέο ζρεηηθέο κε ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο φπσο,  ISO 14000, OPA ’90, UNCTAD, 
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Αληαπφθξηζε 

11. Οη ππάιιεινη ζηα ιηκάληα, δξνπλ εγθαίξσο ζε πεξηπηψζεηο θαηαζηξνθήο θνξηίνπ, 

θνηιίδεο, θιπ. 

12.  Οη ππάιιεινη ζηα  ιηκάληα παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο έγθαηξε θαη επαξθή 

πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ ππεξεζία δηάζεζεο απνβιήησλ ζηελ μεξά. 

13. Οη ππάιιεια ζηα ιηκάληα είλαη πάληα πξφζπκνη λα εμππεξεηήζνπλ  θαη λα 

βνεζήζνπλ ηνπο θαπεηάληνπο ησλ πινίσλ ζε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ. 

14. Οη ππάιιεινη ζηα άξηζηα ιηκάληα δελ δειψλνπλ πνηέ απαζρνιεκέλνη απφ άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο φηαλ ηίζεηαη πεξηβαιινληηθφ δήηεκα απφ πιεπξάο ηνπ θαπεηάληνπ. 

 

Γηαζθάιηζε 

15. Οη ππάιιεινη ζηα ιηκάληα έρνπλ επαξθή γλψζε λα βνεζήζνπλ θαη λα θαηεπζχλνπλ 

ηνλ θαπεηάλην ζε πεξίπησζε ξχπαλζεο. 

16. Οη ππάιιεινη ζηα ιηκάληα δείρλνπλ πξνζπκία ζηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ζε 

πεξίπησζε ξχπαλζεο. 

17. Σα ιηκάληα ρξεζηκνπνηνχλ ηαθηηθή επηβνιήο πξνζηίκνπ ζε πεξηπηψζεηο κε 

ζπκκφξθσζεο ζην δήηεκα παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ ηελ μεξά. 

18. Οη ππάιιεινη ζηα ιηκάληα παξέρνπλ ζηα πινία θαη ζηνπο θαπεηάληνπο επαξθή 

πιεξνθφξεζε γηα ηα επίπεδα ξχπαλζεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ ιηκέλα. 

 

Καηαλφεζε 

19. Σα  ιηκάληα αθνινπζνχλ πνιηηηθή Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο 

20. Σα  ιηκάληα εθπαηδεχνπλ θαη πιεξνθνξνχλ ην πξνζσηθφ ηνπο ζε ζέκαηα 

πεξηβαιινληηθήο θχζεο. 

21.  Οη ππάιιεινη ησλ ιηκαληψλ επηιέγνληαη θαη κε θξηηήξην ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπο 

επαηζζεζία. 

22. ηα άξηζηα ιηκάληα ε επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο πξφιεςεο 

απνηειεί δήηεκα ξνπηίλαο. 
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Πίνακας 3-1. Ανάλσζη τάζμαηος (gap) προζδοκιών και ανηιλήυεφν 

      

Δηάζηαζε Μεηαβιεηή Πξνζδνθίεο  

Score 

Αληηιήςεηο  

Score 

Χάζκα 

Score 

Μέζε ηηκή 

Δηάζηαζεο 

Τπνδνκέο 1. 46 42 4 12,8 

  2. 45 42 3 

  3.  44 12 32 

  4. 36 21 15 

  5. 46 36 10 

Αμηνπηζηία 6. 45 39 6 14,4 

  7. 43 11 32 

  8. 47 29 18 

  9. 46 37 9 

  10. 46 39 7 

Αληαπφθξηζε 11. 46 36 10 7,25 

  12. 45 42 3 

  13. 47 39 8 

  14. 45 37 8 

Γηαζθάιηζε 15. 42 39 3 11,25 

  16. 46 37 9 

  17. 38 18 20 

  18. 47 34 13 

Καηαλφεζε 19. 47 39 8 11,25 

  20. 47 36 11 

  21. 43 31 12 

  22. 45 31 14 

average SERVQUAL score: 11,39 

Unweighted Average SERVQUAL score:   

 

Απηά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, είλαη φηη ην ελδηαθέξνλ ζα 

πξέπεη λα εζηηαζηεί εθεί φπνπ νη ρξήζηεο ηνπ ιηκαληνχ ηνπ Πεηξαηά αληηιακβάλνληαη 

ππεξεζία ρακειφηεξεο πνηφηεηαο απφ φηη πξνζδνθνχλ. Δθεί ζα  πξέπεη λα ειεγρζεί αλ 

νη πξνζδνθίεο ησλ θαηαλαισηψλ είλαη πςειέο θαη ζα πξέπεη λα πεξηνξηζηνχλ ή αλ ην 

ιηκάλη κπνξεί λα επηηχρεη ηηο πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ ηνπ. Οη πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ 

ηνπ θαίλνληαη απφ  

Γηα λα κπνξέζεη λα επηηεπρζεί έλαο ζηφρνο πνηφηεηαο, ζα πξέπεη νη managers λα 

είλαη ζε ζπρλή επαθή κε ηνπο ππαιιήινπο ηνπ ιηκαληνχ θαη λα αμηνινγνχλ ηηο 

ππεξεζηαθέο ηνπο εκπεηξίεο. Με βάζε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εξσηήζεσλ, κπνξεί λα 

αμηνινγεζεί ην ιηκάλη αιιά θαη νη ππάιιεινη θαηά πφζν θαιά επηρεηξνχλ ζε θάζε 
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δηάζηαζε, λα αλαγλσξηζηνχλ νη αδπλακίεο κε βαζηθφ ζθνπφ ηε βειηίσζε θαη ηελ 

πξφνδν. 

Παξαθάησ θαίλεηαη ν πίλαθαο 3-2, φπνπ παξαηεξνχκε ηε βαξχηεηα πνπ έρεη θάζε 

δηάζηαζε γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ ιηκαληνχ.  

 

 
Πίνακαρ 3-2. Βαπύηεηα Γιαζηάζευν καηά ηοςρ 

μεηαθοπείρ   

  Λιμάνι 

Γιαζηάζειρ  Ιδεαηό Πειπαιάρ 

Τπνδνκέο 
Η εικόνα ηος λιμανιού όζο αθοπά ζηιρ ςποδομέρ,  

ηιρ εγκαηαζηάζειρ, ηον εξοπλιζμό και ηα ηεσνολογικά 
μέζα. 

22.3% 20.6% 

Αμηνπηζηία 
Η δςναηόηεηα ηος λιμανιού να παπαμείνει πιζηό 

ζηεν πολιηική  
και ηιρ δεζμεύζειρ ηος ένανηι ηυν σπεζηών. 

23.6% 24.1% 

Αληαπφθξηζε Έγκαιπε και ζςζηεμαηική δπάζε ηος λιμανιού. 24.3% 25.1% 

Γηαζθάιηζε 
Μεσανιζμοί ππόβλετερ και διαζθάλιζερ ζε  

πεπιβαλλονηικά δεηήμαηα. 
16.4% 14.5% 

Καηαλφεζε 
Ανηίδπαζε ηερ επισείπεζερ ζε ςπαπκηά  

πποβλήμαηα ηος ζςζηήμαηορ. 
13.2% 15.7% 

  
100,00

% 
100,00

% 

  Mean 

 

 

Οη κεηαθνξείο γηα ηα δεδνκέλα ελφο ηδεαηνχ ιηκαληνχ δίλνπλ κεγαιχηεξε 

βαξχηεηα ζηελ ππνδνκή θαη ηελ αληαπφθξηζε ηνπ ιηκαληνχ ελψ ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

Πεηξαηά θαίλεηαη φηη ην βάξνο πέθηεη ζηε αμηνπηζηία θαη ηελ αληαπφθξηζε. Απηφ ελ 

κέξεη είλαη ινγηθφ, κηάο πνπ ππνζέζνπκε φηη έλα ιηκάλη αλεμάξηεηα απφ ηηο ππνδνκέο 

ηνπ κπνξεί πάληα λα αληηδξά ππφ πεξηβαιινληηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Αθνινπζνχλ ηέζζεξηο πίλαθεο φπνπ θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλά 

δηάζηαζε θαη αλά κεηαβιεηή. ηελ πξψηε ζεηξά θαηαγξάθεηαη ην είδνο ηεο 

κεηαβιεηήο-εξψηεκα πνπ ηέζεθε ζηνπο κεηαθνξείο ηνπ δείγκαηνο. ηε δεχηεξε ζεηξά, 

δηαθξίλνληαη νη δχν ππνθαηεγνξίεο αλά κεηαβιεηή πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζδνθία θαη ηελ 

αληίιεςε, ε δεχηεξε ζρεηίδεηαη κε ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά.  

ηελ πξψηε ζηήιε απφ αξηζηεξά, θαίλεηαη ν αχμσλ αξηζκφο, ζηελ νπζία ν 

θσδηθφο ηνπ κεηαθνξέα. Κάησ απφ ηηο ππνζηήιεο πξνζδνθίεο θαη αληηιήςεηο έρνπκε ηηο 

αξηζκεηηθέο ηηκέο 1, 2, 3, 4, θαη 5, πνπ είλαη νη απαληήζεηο ησλ κεηαθνξέσλ ζηελ 

πεληαβάζκηα θιίκαθα. 
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ηε ζεηξά Άζξνηζκα, ππνινγίδεηαη ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο ηηκψλ-

απαληήζεσλ ην νπνίν ελ ηέιεη δηαηξείηαη κε ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο γηα λα καο δψζεη 

ην κέζν φξν ηηκήο ηεο κεηαβιεηήο. 

ηε ζπλέρεηα ππνινγίδεηαη ε ηππηθή απφθιηζε (standard deviation), πνπ 

απνθαιχπηεη ην θαηά πφζν θπκαίλνληαη ζηηο ίδηεο ηηκέο νη απαληήζεηο ησλ κεηαθνξέσλ 

θαη ηε δηαθνξά απηψλ απφ ηε κέζε ηηκή. ζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηππηθή απφθιηζε 

ηφζν πην απνκαθξπζκέλεο είλαη νη ηηκέο ησλ απαληήζεσλ απφ ηε κέζε ηηκή, ελψ φζν 

πην κηθξή είλαη ηφζν κεγαιχηεξε νκνηνκνξθία παξνπζηάδνπλ νη απαληήζεηο ρσξίο 

αθξαίεο ηηκέο. 

ηελ επφκελε ζεηξά θαίλεηαη ν δείθηεο ηεο ζπζρέηηζεο (correlation), πνπ είλαη ν 

βαζκφο ζπζρέηηζεο ησλ δχν κεηαβιεηψλ. ζν πην θνληά ζην 1 είλαη θαηά απφιπηε ηηκή 

ε ζπζρέηηζε ηφζν κεγαιχηεξε ζπζρέηηζε έρνπλ νη κεηαβιεηέο ελψ φζν πην θνληά ζην 0, 

ην αληίζεην. Ζ αξλεηηθή ηηκή δειψλεη αξλεηηθή ζρέζε ησλ κεηα βιεηψλ θαη ε ζεηηθή 

ηηκή ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ. 

Σέινο, επηζεκαίλεηαη ε δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκψλ, ε νπνία ζην κνληέιν 

SERVQUAL είλαη πνιπ ρξήζηκε γηα λα κπνξέζνπκε λα ζπγθξίλνπκε ηε δηαθνξά ησλ 

πξνζδνθηψλ απφ ηηο αληηιεπηέο ππεξεζίεο. ζν πην κηθξή είλαη απηή ε ηηκή, ηφζν 

πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνο είλαη ν ρξήζηεο. Γειαδή, ε αληηιεπηή ππεξεζία είλαη 

πνιπ θνληά ζηελ πξνζδνθία ηνπ. Αληίζεηα, φζν κεγαιχηεξε είλαη απηή ε ηηκή ηφζν 

δπζαξεζηεκέλνο είλαη θαη ν ρξήζηεο απφ ηελ ππεξεζία θαη καθξηά απφ ην επίπεδν ησλ 

πξνζδνθηψλ ηνπ. 

Θα δνχκε ηηο κεηαβιεηέο αλαιπηηθά θαη αλα δηάζηαζε γηα λα έρνπκε θαη πην 

αθξηβή ζπκπεξάζκαηα. ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ, ζπλνςίδνληαη νη απαληήζεηο 

ζηα εξσηεκαηνιφγηα απφ ηνπο δέθα κεηαθνξείο. Γηα θάζε εξψηεζε, θαίλεηαη αλαιπηηθά 

ε αμηνιφγεζε, ην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξψλεηαη, ε κέζε ηηκή. Δπίζεο, έρεη 

ππνινγηζηεί ε ηππηθή απφθιηζε θαη ε ζπζρέηηζε θαζψο θαη ε δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκψλ 

ησλ πξνζδνθηψλ θαη ησλ αληηιακβαλφκελσλ ππεξεζηψλ.  

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, 3 – 3, παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα θαη ε αλάιπζε 

απηψλ γηα ηε δηάζηαζε ησλ Τπνδνκψλ. Γηα ηε κεηαβιεηή 1.,( 1. Σα ιηκάληα έρνπλ 

επαξθή ζπζηήκαηα ππνδνρήο θαη ρψξνπο ππνδνρήο θαηαινίπσλ.) ε κέζε ηηκή γηα ηελ 

πξνζδνθία είλαη ην 4,6 έλαληη ηεο κέζεο ηηκήο 4,2 γηα ηηο αληηιήςεηο. Πξαθηηθά απηφ 

ζεκαίλεη φηη ε πξνζδνθία ησλ ρξεζηψλ είλαη κεγαιχηεξε ηεο αληηιακβαλφκελεο 

ππεξεζίαο. Ζ ηππηθή απφθιηζε (standard deviation – STD) γηα ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά 

είλαη  πεξίπνπ 0,42, ην νπνίν δείρλεη έλα εχξνο ηηκψλ θνληά ζηε κέζε ηηκή. Ζ 
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ζπζρέηηζε (correlation) είλαη θνληά ζην -0,1, νπφηε ππάξρεη αλεπαίζζεηε αξλεηηθή 

ζρέζε αλάκεζα ζε πξνζδνθία θαη αληίιεςε ησλ ππεξεζηψλ. Σν ράζκα κέζσλ είλαη 0,4, 

νπφηε ε πξνζδνθία δηαθέξεη ρνληξηθά πεξίπνπ 10% απφ ηελ αληίιεςε ζηνπο ρξήζηεο. 

Γηα ηε κεηαβιεηή 2 (2. Σα ιηκάληα ζπλεξγάδνληαη κε εηαηξείεο γηα ζπιινγή 

θαηαινίπσλ.)ε κέζε ηηκή γηα ηελ πξνζδνθία είλαη ην 4,5 έλαληη ηεο κέζεο ηηκήο 4,2 γηα 

ηηο αληηιήςεηο. Καη γηα απηή ηε κεηαβιεηή, ε πξνζδνθία ησλ ρξεζηψλ είλαη κεγαιχηεξε 

ηεο αληηιακβαλφκελεο ππεξεζίαο. Ζ ηππηθή απφθιηζε (standard deviation – STD) γηα 

ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά είλαη  πεξίπνπ 0,63, ηηκή πνπ πιεζηάδεη ην απφιπην έλα, άξα 

ππάξρεη κία ηάζε δηαθνξνπνηήζεο ησλ ηηκψλ απφ ηε κέζε. Ζ ζπζρέηηζε (correlation) 

είλαη θνληά ζην 0,33, νπφηε ππάξρεη επίζεο ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζε πξνζδνθία θαη 

αληίιεςε ησλ ππεξεζηψλ. Σν ράζκα κέζσλ είλαη 0,3. 

Γηα ηε κεηαβιεηή 3(3. Σα ιηκάληα έρνπλ εηδηθά ζπζηήκαηα παξνρήο ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο ζηα πινία, θαηά ηε δηάξθεηα θνξηνεθθφξησζεο θαη αλακνλήο ηνπ πινίνπ ζην 

ιηκάλη.) ε κέζε ηηκή γηα ηελ πξνζδνθία είλαη ην 4,4 έλαληη ηεο κέζεο ηηκήο 1,2 γηα ηηο 

αληηιήςεηο. Ζ πξνζδνθία ησλ ρξεζηψλ είλαη πνιχ κεγαιχηεξε ηεο αληηιακβαλφκελεο 

ππεξεζίαο. Ζ ηππηθή απφθιηζε (standard deviation – STD) γηα ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά 

είλαη  πεξίπνπ 0,42, ην νπνίν δείρλεη έλα εχξνο ηηκψλ κε ηάζε λα κείλεη θνληά ζηε κέζε 

ηηκή. Ζ ζπζρέηηζε (correlation) είλαη θνληά ζην 0,54, νπφηε ππάξρεη ζεηηθή ζρέζε 

αλάκεζα ζε πξνζδνθία θαη αληίιεςε ησλ ππεξεζηψλ. Σν ράζκα κέζσλ είλαη 3,2, νπφηε 

ε πξνζδνθία δηαθέξεη 65% απφ ηελ αληίιεςε ζηνπο ρξήζηεο, ζεκείν πνπ πξέπεη λα 

δψζνπκε ηδηαίηεξε βαξχηεηα. 

Γηα ηε κεηαβιεηή 4, (Σα ιηκάληα έρνπλ ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ γηα ηνλ 

θαζαξηζκφ ησλ ζπζηεκάησλ μεξάο, (απνθπγή ρξεζηκνπνίεζεο ακκνβνιήο), ε κέζε 

ηηκή γηα ηελ πξνζδνθία είλαη ην 3,6 έλαληη ηεο κέζεο ηηκήο 2,1  γηα ηηο αληηιήςεηο. Καη 

γηα απηή ηε κεηαβιεηή, ε πξνζδνθία ησλ ρξεζηψλ είλαη κεγαιχηεξε ηεο 

αληηιακβαλφκελεο ππεξεζίαο. Ζ ηππηθή απφθιηζε (standard deviation – STD) γηα ην 

ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά είλαη  πεξίπνπ 0,31, ηηκή πνπ βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ζην κεδέλ, 

άξα είλα ειάρηζηε ε ηάζε δηαθνξνπνηήζεο ησλ ηηκψλ απφ ηε κέζε ηηκή. Ζ ζπζρέηηζε 

(correlation) είλαη θνληά ζην 0,2, νπφηε ππάξρεη κηθξή ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζε 

πξνζδνθία θαη αληίιεςε ησλ ππεξεζηψλ. Σν ράζκα κέζσλ είλαη 1,5, νπφηε θαη ζε απηή 

ηε κεηαβιεηή πξέπεη λα δσζεί ε απαξαίηεηε πξνζνρή. 

Γηα ηε κεηαβιεηή 5, (Σα ιηκάληα έρνπλ επαξθή εμνπιηζκφ γηα ηελ πεξηζπιινγή 

θαη ηνλ θαζαξηζκφ θνηιίδαο, δεκηά ζε θνξηίν, θιπ.), ε κέζε ηηκή γηα ηελ πξνζδνθία 

είλαη ην 4,5 έλαληη ηεο κέζεο ηηκήο 2,1 γηα ηηο αληηιήςεηο. Ζ πξνζδνθία ησλ ρξεζηψλ 
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παξακέλεη κεγαιχηεξε ηεο αληηιακβαλφκελεο ππεξεζίαο. Ζ ηππηθή απφθιηζε (standard 

deviation – STD) γηα ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά είλαη  πεξίπνπ 0,31, ηηκή πνπ βξίζθεηαη 

πιεζηέζηεξα ζην κεδέλ, άξα είλα ειάρηζηε ε ηάζε δηαθνξνπνηήζεο ησλ ηηκψλ απφ ηε 

κέζε ηηκή. Ζ ζπζρέηηζε (correlation) είλαη θνληά ζην 0,2, νπφηε ππάξρεη κηθξή ζεηηθή 

ζρέζε αλάκεζα ζε πξνζδνθία θαη αληίιεςε ησλ ππεξεζηψλ. Σν ράζκα κέζσλ είλαη 0,3. 

 

 

 Πίλαθαο 3-3. Γηάζηαζε Τπνδνκέο      

                

ID 1. Τα ιηκάληα 

έρνπλ επαξθή 

ζπζηήκαηα 

ππνδνρήο θαη 

ρώξνπο ππνδνρήο 

θαηαινίπσλ. 

2. Τα ιηκάληα 

ζπλεξγάδνληαη 

κε εηαηξείεο γηα 

ζπιινγή 

θαηαινίπσλ. 

3. Τα ιηκάληα 

έρνπλ εηδηθά 

ζπζηήκαηα 

παξνρήο 

ειεθηξηθνύ 

ξεύκαηνο ζηα 

πινία, θαηά ηε 

δηάξθεηα 

θνξηνεθθόξησζεο 

θαη αλακνλήο ηνπ 

πινίνπ ζην ιηκάλη. 

4. Τα ιηκάληα 

έρνπλ ηνλ 

θαηάιιειν 

εμνπιηζκό γηα ηνλ 

θαζαξηζκό ησλ 

ζπζηεκάησλ 

μεξάο, (απνθπγή 

ρξεζηκνπνίεζεο 

ακκνβνιήο). 

5. Τα ιηκάληα 

έρνπλ επαξθή 

εμνπιηζκό γηα 

ηελ πεξηζπιινγή 

θαη ηνλ 

θαζαξηζκό 

θνηιίδαο, δεκηά 

ζε θνξηίν, θιπ. 
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1 5 4 4 4 5 1 4 2 5 4 

2 5 4 5 4 5 1 3 2 5 3 

3 4 4 4 3 4 1 4 3 4 3 

4 4 4 4 5 5 1 5 2 4 4 

5 4 5 5 5 4 1 3 2 4 5 

6 5 4 4 4 5 1 3 2 5 4 

7 5 4 5 4 5 1 3 2 5 3 

8 5 5 5 5 2 1 3 2 5 4 

9 5 4 5 4 5 2 4 2 5 3 

10 4 4 4 4 4 2 4 2 4 3 

‘Αζξνηζκα  46 42 45 42 44 12 36 21 46 36 

G.A. 4,6 4,2 4,5 4,2 4,4 1,2 3,6 2,1 4,6 3,6 

           

S
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D
 D

e
v

ia
ti

o
n

 

0,421637021 0,632455532 0,421637021 0,316227766 0,699205899 
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-0,102062073 0,333333333 0,054554473 0,201007563 -0,184637236 

M
e
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n
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a
p

s 

0,4 0,3 3,2 1,5 1 
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ηε δηάζηαζε ησλ Τπνδνκψλ ζε γεληθά πιαίζηα, ην management πξέπεη λα δψζεη 

ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα ζπζηήκαηα παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πξνο ηα πινία θαηά 

ην δηάζηεκα ειιηκεληζκνχ ηνπο. ε απηή ηε κεηαβιεηή ε ηηκή ηνπ ράζκαηνο ησλ κέζσλ 

ηηκψλ εηλαη 3.2 θαη είλαη εμαηξεηηθά πςειή αλ ππνινγίζνπκε φηη ην ράζκα κπνξεί λα 

θπκαλζεί απφ 0-5. Δπίζεο, βαξχηεηα ζα πξέπεη λα δσζεί θαη ζηε κεηαβιεηή 4. Πνπ 

αθνξά ζηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ζπζηεκάησλ μεξάο. 

ηνλ πίλαθα 3 – 4 ηεο ζειίδαο 52, παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα θαη ε αλάιπζε 

απηψλ γηα ηε δηάζηαζε ηεο Αμηνπηζηίαο. Γηα ηε κεηαβιεηή 6.( 6. Ζ ιηκεληθή αξρή ζε 

έλα ιηκάλη δελ επηηξέπεη ζηα πινία λα ξίρλνπλ απφβιεηα ζηα ρσξηθά χδαηα ηνπ 

ιηκαληνχ.)ε κέζε ηηκή γηα ηελ πξνζδνθία είλαη ην 4,5 έλαληη ηεο κέζεο ηηκήο 3,9 γηα ηελ 

αληηιακβαλφκελε ππεξεζία. Ζ ηππηθή απφθιηζε (standard deviation – STD) γηα ην 

ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά είλαη  πεξίπνπ 0,74, ην νπνίν δειψλεη απνκαθξπζκέλεο ηηκέο απφ ηε 

κέζε. Ζ ζπζρέηηζε (correlation) είλαη θνληά ζην -0,1, νπφηε ππάξρεη αλεπαίζζεηε 

αξλεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζε πξνζδνθία θαη αληίιεςε ησλ ππεξεζηψλ. Σν ράζκα κέζσλ 

είλαη 0,6, νπφηε ε πξνζδνθία δηαθέξεη ρνληξηθά ιίγν πάλσ απφ 10% απφ ηελ αληίιεςε 

ζηνπο ρξήζηεο. 

Γηα ηε κεηαβιεηή 7. (7. Σα ιηκάληα παξέρνπλ ζηα πινία πνπ ειιηκελίδνληαη 

ειεθηξηθφ ξεχκα ψζηε λα κελ θαίλε θαχζηκν γηα ηελ παξαγσγή ηνπ.) ε κέζε ηηκή γηα 

ηελ πξνζδνθία είλαη ην 4,3 έλαληη ηεο κέζεο ηηκήο 1,1 γηα ηηο αληηιήςεηο. Καη γηα απηή 

ηε κεηαβιεηή, ε πξνζδνθία ησλ ρξεζηψλ είλαη θαηά πνιχ κεγάιν βαζκφ κεγαιχηεξε 

ηεο αληηιακβαλφκελεο ππεξεζίαο. Ζ ηππηθή απφθιηζε (standard deviation – STD) γηα 

ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά είλαη  πεξίπνπ 0,32, ηηκή πνπ ηείλεη θνληά ζην κεδέλ, άξα 

ππάξρεη κία ηάζε νκνηνγέλεηαο ησλ ηηκψλ. Ζ ζπζρέηηζε (correlation) είλαη θνληά ζην -

0,11, νπφηε ππάξρεη αλεπαίζζεηε αξλεηηθή ζπζρέηηζε. Σν ράζκα κέζσλ είλαη ηεο 

ηάμεσο ηνπ 3,2, θαζφινπ ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν γηα ηνλ Πεηξαηά. 

Γηα ηε κεηαβιεηή 8., (8. Σα ιηκάληα πεξηνξίδνπλ ηηο εθκπνκπέο ξχπσλ θαηά ηηο 

δηαδηθαζίεο θαζαξηζκνχ  ζην πεξηβάιινλ, πξνεξρφκελα απφ κπνγηέο, ζθνπξηά, θιπ ) ε 

κέζε ηηκή γηα ηελ πξνζδνθία είλαη ην 4,7 ελψ γηα ηελ αληηιακβαλφκελε ππεξεζία 2,9. 

Ζ ηππηθή απφθιηζε (standard deviation – STD) γηα ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά είλαη  πεξίπνπ 

0,99,η ηηκή πεξίπνπ 1, ην νπνίν ζεκαίλεη κέγηζηε ηππηθή απφθιηζε, άξα θαη κεγάιε 

δηαθνξνπνίεζε ηηκψλ απφ ηε κέζε ηηκή. Ζ ζπζρέηηζε (correlation) είλαη θνληά ζην -

0,3. Σν ράζκα κέζσλ είλαη 1,8. 

Γηα ηε κεηαβιεηή 9. (9. Σα ιηκάληα θξνληίδνπλ λα αληηκεησπίδνπλ κε θαηάιιειεο 

κεζφδνπο ηελ πεξηζπιινγή θνηιίδσλ, δεκηψλ απφ θνξηία, θιπ), ε κέζε ηηκή γηα ηελ 
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πξνζδνθία είλαη ην 4,6 έλαληη ηεο 3,7  γηα ηηο αληηιήςεηο. Καη γηα απηή ηε κεηαβιεηή, ε 

πξνζδνθία ησλ ρξεζηψλ είλαη κεγαιχηεξε ηεο αληηιακβαλφκελεο ππεξεζίαο. Ζ ηππηθή 

απφθιηζε (standard deviation – STD) είλαη  πεξίπνπ 0,48, ηηκή πνπ βξίζθεηαη 

πιεζηέζηεξα ζην κεδέλ, άξα είλαη κηθξή ε ηάζε δηαθνξνπνηήζεο ησλ ηηκψλ απφ ηε 

κέζε ηηκή. Ζ ζπζρέηηζε (correlation) είλαη θνληά ζην -0,089, ηηκε θνληά ζην κεδέλ αξά 

δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο πξνζδνθίαο θαη αληηιακβαλφκελεο 

ππεξεζίαο. Σν ράζκα κέζσλ είλαη 0,9. 

Γηα ηε κεηαβιεηή 10. (10. Σα άξηζηα ιηκάληα πηνζεηνχλ ηαθηηθέο θαη πνιηηηθέο 

ζρεηηθέο κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο φπσο,  ISO 14000, OPA ’90, 

UNCTAD,), ε κέζε ηηκή γηα ηελ πξνζδνθία είλαη ην 4,6 έλαληη ηεο κέζεο ηηκήο 3,9 γηα 

ηηο αληηιήςεηο.  Ζ ηππηθή απφθιηζε (standard deviation – STD) γηα ην ιηκάλη ηνπ 

Πεηξαηά είλαη  πεξίπνπ 0,73, ηηκή πνπ βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ζην 1, άξα είλαη κεγάιε ε 

ηάζε δηαθνξνπνηήζεο ησλ ηηκψλ απφ ηε κέζε ηηκή. Ζ ζπζρέηηζε (correlation) είλαη 

θνληά ζην -0,11, νπφηε ππάξρεη ειάρηζηε αξλεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζε πξνζδνθία θαη 

αληίιεςε ησλ ππεξεζηψλ. Σν ράζκα κέζσλ είλαη 0,7. 

ζν αθνξά ζηε δηάζηαζε Αμηνπηζηία, κεγαιχηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δσζεί 

ζηε κεηαβιεηή 7., φπνπ παξνπζηάδεηαη θαη ε κέγηζηε ηηκή γηα ηε δηάζηαζε ζην ράζκα 

κέζσλ. Αληίζεηα, ππάξρεη κηα ζρεηηθή ηθαλνπνίεζε απφ πιεπξάο ησλ ρξεζηψλ ζε φηη 

αθνξά ζηηο κεηαβιεηέο 6., 9., θαη 10. ρεηηθά κε ηε ζπζρέηηζε, (correlation), γηα φιεο 

ηηο κεηαβιεηέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηάζηαζεο, νη ηηκέο θπκαίλνληαη θνληά ζην 0 θαηά 

απφιπηε ηηκή πνπ δειψλεη κηθξφ βαζκφ εμάξηεζεο ησλ κεηαβιεηψλ. 
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Πίλαθαο 3-4. Γηάζηαζε Αμηνπηζηία 

           
ID 6. Η ιηκεληθή 

αξρή ζε έλα 

ιηκάλη δελ 

επηηξέπεη ζηα 

πινία λα 

ξίρλνπλ 

απόβιεηα 

ζηα ρσξηθά 

ύδαηα ηνπ 

ιηκαληνύ. 

7. Τα ιηκάληα 

παξέρνπλ ζηα 

πινία πνπ 

ειιηκελίδνληαη 

ειεθηξηθό 

ξεύκα ώζηε 

λα κελ θαίλε 

θαύζηκν γηα 

ηελ παξαγσγή 

ηνπ. 

8. Τα ιηκάληα 

πεξηνξίδνπλ 

ηηο 

εθκπνκπέο 

ξύπσλ θαηά 

ηηο 

δηαδηθαζίεο 

θαζαξηζκνύ  

ζην 

πεξηβάιινλ, 

πξνεξρόκελα 

από κπνγηέο, 

ζθνπξηά, θιπ. 

9. Τα ιηκάληα 

θξνληίδνπλ λα 

αληηκεησπίδνπλ 

κε θαηάιιειεο 

κεζόδνπο ηελ 

πεξηζπιινγή 

θνηιίδσλ, 

δεκηώλ από 

θνξηία, θιπ. 

10. Τα άξηζηα 

ιηκάληα 

πηνζεηνύλ 

ηαθηηθέο θαη 

πνιηηηθέο 

ζρεηηθέο κε 

ηελ 

πξνζηαζία 

ηνπ 

πεξηβάιινληνο 

όπσο,  ISO 

14000, OPA 

’90, 

UNCTAD, 

θιπ. 
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1 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 

2 5 4 5 1 5 1 5 3 5 4 

3 4 5 4 1 4 3 4 3 4 4 

4 3 4 4 1 5 4 5 4 4 4 

5 5 4 4 1 5 3 4 4 5 4 

6 4 4 5 1 4 4 5 3 4 4 

7 5 3 5 1 5 3 5 4 5 4 

8 5 5 2 1 5 4 5 4 5 5 

9 5 3 5 1 5 2 5 4 5 4 

10 4 3 4 2 4 3 4 4 4 4 

Άζξνηζκα 45 39 43 11 47 29 46 37 46 39 

G.A. 4,5 3,9 4,3 1,1 4,7 2,9 4,6 3,7 4,6 3,9 
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0,737864787 0,316227766 0,994428926 0,483045892 0,737864787 
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-0,10647942 -0,11111111 -0,30070365 -0,089087081 -0,116642369 

M
e
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0,6 3,2 1,8 0,9 0,7 

 

 

ηνλ πίλαθα 3 – 5 ηεο ζειίδαο 58, παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα θαη ε αλάιπζε 

απηψλ γηα ηε δηάζηαζε ηεο Αληαπφθξηζεο. Γηα ηε κεηαβιεηή 11(11. Οη ππάιιεινη ζηα 

ιηκάληα, δξνπλ εγθαίξσο ζε πεξηπηψζεηο θαηαζηξνθήο θνξηίνπ, θνηιίδεο, θιπ.) ε κέζε 

ηηκή γηα ηελ πξνζδνθία είλαη ην 4,6 έλαληη ηεο κέζεο ηηκήο 3,6 γηα ηελ 
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αληηιακβαλφκελε ππεξεζία. Ζ ηππηθή απφθιηζε (standard deviation – STD) γηα ην 

ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά είλαη  πεξίπνπ 0,96, ηηκή θνληά ζηε κνλάδα, ην νπνίν δειψλεη 

απνκαθξπζκέλεο ηηκέο απφ ηε κέζε. Ζ ζπζρέηηζε (correlation) είλαη θνληά ζην -0,36, 

νπφηε ππάξρεη αξλεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζε πξνζδνθία θαη αληίιεςε ησλ ππεξεζηψλ. 

Σν ράζκα κέζσλ είλαη 1, νπφηε ε πξνζδνθία δηαθέξεη 20% απφ ηελ αληίιεςε ζηνπο 

δεδνκέλνπο ρξήζηεο. 

Γηα ηε κεηαβιεηή 12. (12.  Οη ππάιιεινη ζηα  ιηκάληα παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο 

έγθαηξε θαη επαξθή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ ππεξεζία δηάζεζεο απνβιήησλ ζηελ 

μεξά.), ε κέζε ηηκή γηα ηελ πξνζδνθία είλαη ην 4,5 έλαληη ηεο κέζεο ηηκήο 4,2. Καη γηα 

απηή ηε κεηαβιεηή, ε πξνζδνθία ησλ ρξεζηψλ είλαη θαηά πνιχ κεγάιν βαζκφ 

κεγαιχηεξε ηεο αληηιακβαλφκελεο ππεξεζίαο. Ζ ηππηθή απφθιηζε (standard deviation 

– STD) γηα ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά είλαη  πεξίπνπ 0,42, ηηκή πνπ ηείλεη θνληά ζην κεδέλ, 

άξα ππάξρεη κία ηάζε νκνηνγέλεηαο ησλ ηηκψλ. Ζ ζπζρέηηζε (correlation) είλαη θνληά 

ζην 0,5, νπφηε ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε. Σν ράζκα κέζσλ είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 0,3, 

έλα πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν γηα ηνλ Πεηξαηά. 

Γηα ηε κεηαβιεηή 13 (13. Οη ππάιιεια ζηα ιηκάληα είλαη πάληα πξφζπκνη λα 

εμππεξεηήζνπλ  θαη λα βνεζήζνπλ ηνπο θαπεηάληνπο ησλ πινίσλ ζε πεξηβαιινληηθά 

δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ.) ε κέζε ηηκή γηα ηελ πξνζδνθία είλαη ην 4,7 ελψ γηα ηελ 

αληηιακβαλφκελε ππεξεζία 3,9. Ζ ηππηθή απφθιηζε (standard deviation – STD) γηα ην 

ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά είλαη  πεξίπνπ 0,74, κεγάιε δηαθνξνπνίεζε ηηκψλ απφ ηε κέζε 

ηηκή. Ζ ζπζρέηηζε (correlation) είλαη θνληά ζην -0,4. Σν ράζκα κέζσλ είλαη 0,8. 

Γηα ηε κεηαβιεηή 14. (14. Οη ππάιιεινη ζηα άξηζηα ιηκάληα δελ δειψλνπλ πνηέ 

απαζρνιεκέλνη απφ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο φηαλ ηίζεηαη πεξηβαιινληηθφ δήηεκα απφ 

πιεπξάο ηνπ θαπεηάληνπ.), ε κέζε ηηκή γηα ηελ πξνζδνθία είλαη ην 4,5 έλαληη ηεο 3,7  

γηα ηηο αληηιήςεηο. Καη γηα απηή ηε κεηαβιεηή, ε πξνζδνθία ησλ ρξεζηψλ είλαη 

κεγαιχηεξε ηεο αληηιακβαλφκελεο ππεξεζίαο, φπσο θαη γηα φιεο ηηο παξαπάλσ. Ζ 

ηππηθή απφθιηζε (standard deviation – STD) είλαη  πεξίπνπ 0,95, ηηκή πνπ βξίζθεηαη 

πιεζηέζηεξα ζηε κνλάδα πνπ είλαη ην κεγηζην, άξα είλαη πνιχ κεγάιε ε ηάζε 

δηαθνξνπνηήζεο ησλ ηηκψλ απφ ηε κέζε ηηκή. Ζ ζπζρέηηζε (correlation) είλαη θνληά 

ζην -0,25. Σν ράζκα κέζσλ είλαη 0,8. 

ζν αθνξά ζηε δηάζηαζε Αληαπφθξηζε, νη ρξήζηεο θαίλεηαη λα αλαγλσξίδνπλ 

ηελ πξνζπάζεηα αθνχ νη ηηκέο ησλ ραζκάησλ ησλ κέζσλ είλαη ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο 

δηαζηάζεηο ζε ρακειά επίπεδα. Ζ ηππηθή απφθιηζε βξίζθεηαη θνληά ζηε κνλάδα θαη ε 

ζπζρέηηζε ζε θαλνληθέο ηηκέο.  



Page | 58                                                                    ΥΑΡΜΑΝΗΓΟΤ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ 

Πίλαθαο 3-5. Γηάζηαζε Αληαπφθξηζε 

 

         
ID 11.  Οη 

ππάιιεινη ζηα 

ιηκάληα, δξνπλ 

εγθαίξσο ζε 

πεξηπηώζεηο 

θαηαζηξνθήο 

θνξηίνπ, 

θνηιίδεο, θιπ. 

12.  Οη 

ππάιιεινη 

ζηα  ιηκάληα 

παξέρνπλ 

ζηνπο 

ρξήζηεο 

έγθαηξε θαη 

επαξθή 

πιεξνθόξεζ

ε ζρεηηθά κε 

ηελ ππεξεζία 

δηάζεζεο 

απνβιήησλ 

ζηελ μεξά. 

13.  Οη ππάιιεια 

ζηα ιηκάληα είλαη 

πάληα πξόζπκνη 

λα 

εμππεξεηήζνπλ  

θαη λα 

βνεζήζνπλ ηνπο 

θαπεηάληνπο ησλ 

πινίσλ ζε 

πεξηβαιινληηθά 

δεηήκαηα πνπ 

πξνθύπηνπλ. 

14. Οη 

ππάιιεινη ζηα 

άξηζηα ιηκάληα 

δελ δειώλνπλ 

πνηέ 

απαζρνιεκέλνη 

από άιιεο 

δξαζηεξηόηεηε

ο όηαλ ηίζεηαη 

πεξηβαιινληηθό 

δήηεκα από 

πιεπξάο ηνπ 

θαπεηάληνπ. 
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1 5 2 4 4 5 4 5 2 

2 5 2 5 4 5 2 5 2 

3 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 5 4 3 4 

5 4 4 5 5 4 5 5 5 

6 5 4 4 4 5 4 4 4 

7 5 3 5 4 5 4 5 4 

8 5 5 5 5 5 4 5 4 

9 5 4 5 4 5 4 5 4 

10 4 4 4 4 4 4 4 4 
 Άζξνηζκα 

 46 36 45 42 47 39 45 37 

G.A. 4,6 3,6 4,5 4,2 4,7 3,9 4,5 3,7 
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o
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0,966091783 0,421637021 0,737864787 0,948683298 

         

C
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-0,356348323 0,5 -0,405261796 -0,248451997 

M
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1 0,3 0,8 0,8 
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 Πίλαθαο 3-6. Γηάζηαζε Γηαζθάιηζε   

         
ID 15. Οη ππάιιεινη 

ζηα ιηκάληα έρνπλ 

επαξθή γλώζε λα 

βνεζήζνπλ θαη λα 

θαηεπζύλνπλ ηνλ 

θαπεηάλην ζε 

πεξίπησζε 

ξύπαλζεο. 

16.  Οη 

ππάιιεινη ζηα 

ιηκάληα δείρλνπλ 

πξνζπκία ζηηο 

δηνξζσηηθέο 

ελέξγεηεο ζε 

πεξίπησζε 

ξύπαλζεο. 

17. Τα ιηκάληα 

ρξεζηκνπνηνύλ 

ηαθηηθή 

επηβνιήο 

πξνζηίκνπ ζε 

πεξηπηώζεηο κε 

ζπκκόξθσζεο 

ζην δήηεκα 

παξνρήο 

ειεθηξηθνύ 

ξεύκαηνο από 

ηελ μεξά. 

18. Οη 

ππάιιεινη ζηα 

ιηκάληα 

παξέρνπλ ζηα 

πινία θαη 

ζηνπο 

θαπεηάληνπο 

επαξθή 

πιεξνθόξεζε 

γηα ηα επίπεδα 

ξύπαλζεο ζηελ 

επξύηεξε 

πεξηνρή ηνπ 

ιηκέλα. 
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1 

 

5 4 4 3 1 1 4 3 

2 5 2 5 2 5 1 5 3 

3 4 4 4 3 4 1 5 3 

4 5 4 5 4 2 4 5 4 

5 4 5 5 5 4 4 5 3 

6 5 4 4 4 5 1 4 4 

7 5 4 5 4 3 1 5 4 

8 5 4 5 4 5 1 5 3 

9 5 4 5 4 5 2 5 4 

10 4 4 4 4 4 2 4 3 

 Άζξνηζκα 42 39 46 37 38 18 47 34 

G.A. 4,2 3,9 4,6 3,7 3,8 1,8 4,7 3,4 
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o
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0,737864787 0,823272602 0,929272594 0,516397779 
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e
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-0,426401433 0,209083349 -0,219762268 0,089087081 

M
e
a

n
 g

a
p

s 

0,3 0,9 2 1,3 

 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα 3 – 6, παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα θαη ε αλάιπζε απηψλ 

γηα ηε δηάζηαζε ηεο Γηαζθάιηζεο. Γηα ηε κεηαβιεηή 15 (15. Οη ππάιιεινη ζηα ιηκάληα 

έρνπλ επαξθή γλψζε λα βνεζήζνπλ θαη λα θαηεπζχλνπλ ηνλ θαπεηάλην ζε πεξίπησζε 



Page | 60                                                                    ΥΑΡΜΑΝΗΓΟΤ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ 

ξχπαλζεο.), ε κέζε ηηκή γηα ηελ πξνζδνθία είλαη ην 4,2 έλαληη ηεο κέζεο ηηκήο 3,9 γηα 

ηελ αληηιακβαλφκελε ππεξεζία, κε ην ράζκα κέζσλ λα θπκαίλεηαη ζην 0,3. Ζ ηππηθή 

απφθιηζε (standard deviation – STD) γηα ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά είλαη  πεξίπνπ 0,74, ην 

νπνίν δειψλεη απνκαθξπζκέλεο ηηκέο απφ ηε κέζε. Ζ ζπζρέηηζε (correlation) είλαη 

θνληά ζην -0,43, νπφηε ππάξρεη αξλεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζε πξνζδνθία θαη αληίιεςε 

ησλ ππεξεζηψλ. 

Γηα ηε κεηαβιεηή 16 (16.  Οη ππάιιεινη ζηα ιηκάληα δείρλνπλ πξνζπκία ζηηο 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ζε πεξίπησζε ξχπαλζεο.)., ε κέζε ηηκή γηα ηελ πξνζδνθία είλαη 

ην 4,6 έλαληη ηεο κέζεο ηηκήο 3,7. Ζ ηππηθή απφθιηζε (standard deviation – STD) γηα ην 

ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά είλαη  πεξίπνπ 0,82, ηηκή πνπ ηείλεη θνληά ζηε κνλάδα, άξα ππάξρεη 

κία ηάζε αλνκνηνγέλεηαο ησλ ηηκψλ. Ζ ζπζρέηηζε (correlation) είλαη θνληά ζην -0,21, 

νπφηε ππάξρεη αλεπαίζζεηε αξλεηηθή ζπζρέηηζε.  

Γηα ηε κεηαβιεηή 17 (17. Σα ιηκάληα ρξεζηκνπνηνχλ ηαθηηθή επηβνιήο πξνζηίκνπ 

ζε πεξηπηψζεηο κε ζπκκφξθσζεο ζην δήηεκα παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ ηελ 

μεξά.), ε κέζε ηηκή γηα ηελ πξνζδνθία είλαη ην 3,8 ελψ γηα ηελ αληηιακβαλφκελε 

ππεξεζία 1,8, κε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ράζκα κέζσλ ζην επίπεδν ηνπ 2. Ζ ηππηθή 

απφθιηζε (standard deviation – STD) γηα ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά είλαη  πεξίπνπ 0,92, 

ηηκή πεξίπνπ 1, ην νπνίν ζεκαίλεη κέγηζηε ηππηθή απφθιηζε, άξα θαη κεγάιε 

δηαθνξνπνίεζε ηηκψλ απφ ηε κέζε ηηκή. Ζ ζπζρέηηζε (correlation) είλαη θνληά ζην -

0,21.  

Γηα ηε κεηαβιεηή 18 (18. Οη ππάιιεινη ζηα ιηκάληα παξέρνπλ ζηα πινία θαη 

ζηνπο θαπεηάληνπο επαξθή πιεξνθφξεζε γηα ηα επίπεδα ξχπαλζεο ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ηνπ ιηκέλα.) ε κέζε ηηκή γηα ηελ πξνζδνθία είλαη ην 4,7 έλαληη ηεο 3,4  γηα ηηο 

αληηιήςεηο. Καη γηα απηή ηε κεηαβιεηή, ε πξνζδνθία ησλ ρξεζηψλ είλαη κεγαιχηεξε 

ηεο αληηιακβαλφκελεο ππεξεζίαο. Ζ ηππηθή απφθιηζε (standard deviation – STD) είλαη  

πεξίπνπ 0,52, άξα παξνπζηάδεη κία ηάζε δηαθνξνπνηήζεο ησλ ηηκψλ απφ ηε κέζε ηηκή. 

Ζ ζπζρέηηζε (correlation) είλαη θνληά ζην 0,089, ηηκε θνληά ζην κεδέλ αξά δελ ππάξρεη 

ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο πξνζδνθίαο θαη αληηιακβαλφκελεο ππεξεζίαο. Σν 

ράζκα κέζσλ είλαη ζηα ζεκαληηθά επίπεδα ηνπ 1,3. 

Ζ πςειφηεξε ηηκή ηνπ ράζκαηνο κέζσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε είλαη γηα ηελ 

κεηαβιεηή 17., ζρεηηθή πάιη κε ηελ παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαηά ηνλ ειιηκεληζκφ 

ησλ πινίσλ. Οη ππάιιεινη, ζχκθσλα κε ηελ γλψκε ησλ ρξεζηψλ ηνπ ιηκαληνχ, 

αληηδξνχλ θαηάιιεια ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη νη δηαδηθαζίεο γίλνληαη θαηά γξάκκα. 
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Γηαθαηέρνληαη απφ επαξθή γλψζε θαη πιεξνθφξεζε γηα λα θαηεπζχλνπλ πινία θαη 

θαπεηάληνπο θαη λα πξνβιέςνπλ ηε ξχπαλζε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ ιηκαληνχ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Πίλαθαο 3-7. Γηάζηαζε Καηαλφεζε   

         
ID 19. Τα  ιηκάληα 

αθνινπζνύλ 

πνιηηηθή 

Πξνζηαζίαο 

ηνπ 

Πεξηβάιινληνο. 

 20. Τα  ιηκάληα 

εθπαηδεύνπλ θαη 

πιεξνθνξνύλ ην 

πξνζσηθό ηνπο 

ζε ζέκαηα 

πεξηβαιινληηθήο 

θύζεο. 

21.   Οη 

ππάιιεινη ησλ 

ιηκαληώλ 

επηιέγνληαη θαη 

κε θξηηήξην 

ηελ 

πεξηβαιινληηθή 

ηνπο 

επαηζζεζία. 

22. Σηα άξηζηα 

ιηκάληα ε 

επαηζζεηνπνίεζε 

ζε ζέκαηα 

πεξηβαιινληηθήο 

πξόιεςεο 

απνηειεί δήηεκα 

ξνπηίλαο. 
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1 5 4 5 4 2 2 4 2 

2 5 3 5 2 5 1 5 1 

3 4 4 4 3 4 2 4 2 

4 5 5 5 4 5 4 5 4 

5 4 4 5 4 4 4 5 4 

6 5 3 4 4 5 4 4 4 

7 5 4 5 4 4 4 4 4 

8 5 5 5 4 5 4 5 4 

9 5 3 5 4 5 4 5 4 

10 4 4 4 3 4 2 4 2 

 Άζξνηζκα 47 39 47 36 43 31 45 31 

G.A. 4,7 3,9 4,7 3,6 4,3 3,1 4,5 3,1 
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0,737864787 0,699205899 0,997219 0,915233 
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-0,093521953 0,263180678 0,36196315 0,264135272 
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0,8 1,1 1,2 1,4 
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ηνλ παξαπάλσ πίλαθα 3 – 7, παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα θαη ε αλάιπζε απηψλ 

γηα ηε δηάζηαζε ηεο Καηαλφεζεο. Γηα ηε κεηαβιεηή 19. (19. Σα  ιηκάληα αθνινπζνχλ 

πνιηηηθή Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο), ε κέζε ηηκή γηα ηελ πξνζδνθία είλαη ην 4,7 

ελψ 3,9 γηα ηελ αληηιακβαλφκελε ππεξεζία, κε ην ράζκα κέζσλ λα θπκαίλεηαη ζην 0,8. 

Ζ ηππηθή απφθιηζε (standard deviation – STD) γηα ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά είλαη  πεξίπνπ 

0,74, ην νπνίν δειψλεη απνκαθξπζκέλεο ηηκέο απφ ηε κέζε. Ζ ζπζρέηηζε (correlation) 

είλαη θνληά ζην -0,093, νπφηε δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζε πξνζδνθία θαη 

αληίιεςε ησλ ππεξεζηψλ. 

Γηα ηε κεηαβιεηή 20 (20. Σα  ιηκάληα εθπαηδεχνπλ θαη πιεξνθνξνχλ ην 

πξνζσηθφ ηνπο ζε ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο θχζεο.), ε κέζε ηηκή γηα ηελ πξνζδνθία 

είλαη ην 4,7 έλαληη ηεο κέζεο ηηκήο 3,6, κε ην ράζκα κέζσλ ζην 1,1, δειαδή πεξίπνπ 

ζην 20% δηαθνξνπνίεζε. Ζ ηππηθή απφθιηζε (standard deviation – STD) γηα ην ιηκάλη 

ηνπ Πεηξαηά είλαη  πεξίπνπ 0,7, άξα ππάξρεη κία ηάζε αλνκνηνγέλεηαο ησλ ηηκψλ. Ζ 

ζπζρέηηζε (correlation) είλαη θνληά ζην 0,26, νπφηε ππάξρεη αλεπαίζζεηε αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε.  

Γηα ηε κεηαβιεηή 21.( 21. Οη ππάιιεινη ησλ ιηκαληψλ επηιέγνληαη θαη κε 

θξηηήξην ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπο επαηζζεζία.), ε κέζε ηηκή γηα ηελ πξνζδνθία είλαη ην 

4,3 ελψ γηα ηελ αληηιακβαλφκελε ππεξεζία 3,1, κε ζεκαληηθφ ράζκα κέζσλ ζην 

επίπεδν ηνπ 1,2. Ζ ηππηθή απφθιηζε (standard deviation – STD) γηα ην ιηκάλη ηνπ 

Πεηξαηά είλαη  πεξίπνπ 0,99, ηηκή πεξίπνπ 1, ην νπνίν ζεκαίλεη κέγηζηε ηππηθή 

απφθιηζε, άξα θαη κεγάιε δηαθνξνπνίεζε ηηκψλ απφ ηε κέζε ηηκή. Ζ ζπζρέηηζε 

(correlation) είλαη θνληά ζην 0,36.  

Γηα ηε κεηαβιεηή 22 (22. ηα άξηζηα ιηκάληα ε επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα 

πεξηβαιινληηθήο πξφιεςεο απνηειεί δήηεκα ξνπηίλαο.),  ε κέζε ηηκή γηα ηελ 

πξνζδνθία είλαη ην 4,5 έλαληη ηεο 3,1  γηα ηηο αληηιήςεηο. Καη γηα απηή ηε κεηαβιεηή, ε 

πξνζδνθία ησλ ρξεζηψλ είλαη κεγαιχηεξε ηεο αληηιακβαλφκελεο ππεξεζίαο. Ζ ηππηθή 

απφθιηζε (standard deviation – STD) είλαη  πεξίπνπ 0,91.Ζ ζπζρέηηζε (correlation) 

είλαη θνληά ζην 0,26, ηηκή θνληά ζην κεδέλ αξά ππάξρεη κηθξή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο 

κεηαβιεηέο πξνζδνθίαο θαη αληηιακβαλφκελεο ππεξεζίαο. Σν ράζκα κέζσλ είλαη ζηα 

ζεκαληηθά επίπεδα ηνπ 1,4. 

Ζ πςειφηεξε ηηκή ηνπ ράζκαηνο κέζσλ είλαη γηα ηελ κεηαβιεηή 21., πνπ αθνξά 

ζηα θξηηήξηα επηινγήο πξνζσπηθνχ γηα ην ιηκάλη. Οη ρξήζηεο αληηιακβάλνληαη κία 
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πνιηηηθή θηιηθή πξνο ην πεξηβάιιννλ ζε ζρέζε κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπο, εληφπίδνληαο 

εθπαίδεπζε πξνο ην πξνζσπηθφ θαη ιεηηνπξγψληαο κε γλψκνλα ηελ πξφιεςε. Τςειφο 

βαζκφο ζπζρέηηζεο θαίλεηαη ζηε κεηαβιεηή 19., άξα ππάξρεη κεγάιε εμάξηεζε 

αλάκεζα ζηελ πξνζδνθία θαη ηελ αληνιακβαλφκελε ππεξεζία. Τςειά επίπεδα θαη γηα 

ηηο ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ κεηαβιεηψλ 21. θαη 22., άξα πνηθηινκνξθία θαη δηάζηαζε 

απφςεσλ γηα ηνπο ρξήζηεο. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

Δίλαη γεγνλφο φηη ηα ιηκάληα απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο θαη ησλ κεηαθνξηθψλ δηθηχσλ, είηε σο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο είηε σο 

επηρεηξήζεηο δεκφζηνπ θνξέα πνπ εμππεξεηνχλ ελδνρψξεο θξάηε. Ζ πεξηβαιινληηθή 

δξάζε ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ζε γεληθέο γξακκέο κία θαηλνχξηα ηαθηηθή απηψλ θαη 

παξφιν πνπ ζηε λαπηηιία έρεη ζεζκνζεηεζεί αξθεηά ρξφληα πξηλ ζηελ ιηκεληθή αγνξά 

δελ θαίλεηαη λα έρνπλ γίλεη αξθεηά βήκαηα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. 

ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο ήηαλ λα εμεηάζνπκε ηελ αληίδξαζε ησλ 

ρξεζηψλ ελφο ηεξκαηηθνχ/ιηκαληνχ ζηα εξεζίζκαηα πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο πνπ 

κπνξεί λα ζέζεη ην marketing ελφο ιηκαληνχ. Θειήζακε λα εληνπίζνπκε εάλ νη ρξήζηεο 

αληηιακβάλνληαη ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία σο πνηνηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ. Μπνξεί ην ιηκεληθφ marketing λα ζπκπεξηιάβεη ζηε δξάζε ηνπ 

απηφ ην θξηηήξην; Μπνξεί λα επεξεάζεη ζεηηθά ην πειαηνιφγην ηνπ ή αθφκε θαη λα 

πξνζειθχζεη επηπιένλ ρξήζηεο;   

Γηα λα κπνξέζνπκε λα θαηαιήμνπκε ζε έλα ζπκπέξαζκα απφ ην ζεσξεηηθφ 

θνκκάηη ηεο εξγαζίαο, έπξεπε λα ζπλδέζνπκε ηελ ιηκεληθή επηρείξεζε κε ην 

πεξηβάιινλ σο πνηνηηθφ ραξαθθηεξηζηηθφ ηεο ιηκεληθήο ππεξεζίαο, κε ην marketing θαη 

ηνλ αληαγσληζκφ ησλ ιηκεληθψλ επηρεηξήζεσλ. 

ην πξψην θεθάιαην ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο αλαπηχμακε έλλνηεο marketing 

θαη πσο απηφ έρεη επεξεάζεη ηε ιηκεληθή αγνξά θαη ηε ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηνπο 

ρξήζηεο ηέηνησλ ππεξεζηψλ. Αλαθεξζήθακε ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο φπσο απηά 

ζίγνληαη απφ ηελ πιεπξά ηεο ιηκεληθήο επηρείξεζεο θαη πσο ζπκκεηέρεη ζηελ 

ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. πλδέζακε ηελ πνιηηηθή ελφο ιηκαληνχ απέλαληη ζην 

πεξηβάιινλ κε ην marketing  ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο.  

Ζ θνηλή γλψκε έρεη κεγάιεο θαη ζπλερψο απμαλφκελεο πξνζδνθίεο ζρεηηθά κε ηελ 

πεξηβαιινληηθή δξάζε. Ζ θιηκαηηθή αιιαγή έρεη επαηζζεηνπνηήζεη ηδηαίηεξα ηελ 

αλζξσπφηεηα, θαη κπνξεί λα επεξεάζεη δηεζλείο ζπκθσλίεο  θαη επηρεηξεζηαθά θίλεηξα. 

Ζ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία πξνζεγγίζηεθε σο πνηνηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ κηαο 

ππεξεζίαο. Ζ βειηίσζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζπληειεί ζηελ αχμεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ιηκέλσλ, φπσο απηά ζπλδένληανη κε ην δεχεηξν θεθάιαην ηεο 

εξγαζίαο. 

Καλέλαο ιηκέλαο δελ είλαη ίδηνο κε άιινλ θαη θάζε ιηκέλαο πξνζθέξεη έλα 

κνλαδηθφ κίγκα ππεξεζηψλ αληίζηνηρα πξνηεξήκαηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν 
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αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ ιηκέλσλ εκθαλίδεηαη φρη βάζεη ηεο ηηκήο κφλν, αιιά βάζεη 

θαη ηνπ πιήξνπο θάζκαηνο ηεο πξνζθνξάο κεγάινη λαπισηέο, ζε εηήζηνπο 

απνινγηζκνχο ησλ εηαηξεηψλ ηνπο, ζπκπεξηιακβάλνπλ πεξηβαιινληηθά θφζηε θαη 

ζπλέπεηεο απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο γηα ηα επφκελα έηε θαη 

θπζηθά ζχγθξηζε κε πξνεγνχκελα έηε. 

 Ο αληαγσληζκφο κπνξεί λα γίλεη εληνλφηεξνο κεηαμχ ησλ ιηκέλσλ πνπ ήδε έρνπλ 

θάλεη  ηηο απαξαίηεηεο  επελδχζεηο θεθαιαίνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο αθηήο θαη 

εμππεξεηνχλ  παξφκνηα εκπφξηα θαη έρνπλ παξάιιεια επηθαιππηφκελεο ελδνρψξεο. 

Δηδηθά ινηπφλ γηα ηα ιηκάληα κε επηθαιππηφκελεο αγνξέο, ε πξνζζήθε πνηνηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπο, παξέρεη κία ζρεηηθή δηαθνξνπνίεζε ζην πξντφλ 

ηνπο, θαη πξνζδίδεη επηπιένλ θίλεηξα ζηνπο πειάηεο. 

Μέρξη ζήκεξα, ηα θχξηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζεσξνχζακε φηη είλαη 

ηθαλά λα κεηαβάινπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ελφο ιηκαληνχ, είλαη ε ηαρχηεηα 

εμππεξέηεζεο θνξηίνπ θαη ε αζθάιεηα ηφζν σο πξνο ηελ αλζξψπηλε δσή φζν θαη σο 

πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ην θνξηίν. Απηά ηα ζηνηρεία, ζαθψο θαη είλαη νη βαζηθφηεξνη 

παξάγνληεο πνπ ζα θάλνπλ έλα ιηκάλη αληαγσληζηηθφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζέζε ηνπ 

θπζηθά ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα.  

Ζ θξάζε «πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο» είλαη κία έλλνηα πνιχ θξέζθηα  ζην ρψξν ηεο 

ιηκεληθήο βηνκεραλίαο. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ππεξεθηηκά ηελ αλάγθε γηα πνηνηηθή 

ππεξεζία θαη αληαγσληζκφ αλάκεζα ζηα ιηκάληα θαη πξνσζεί ηελ πηζηνπνίεζε ηνπο 

θαηά ISO 9000 θαη 9001. Γηα ηνπο πξσηνπφξνπο ππάξρεη θαη ην ISO 14000. 

Οη δείθηεο πνηφηεηαο ππεξεζίαο πξνηείλνληαη θαη εηζάγνληαη ζηε ιηκεληθή 

βηνκεραλία γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία αιιά θαη γηα λα 

επηθνηλσλήζνπλ ζηνπο ρξήζηεο ζρεηηθά πξφηππα. Ζ νηθνλνκηθή επεκεξία ελφο ιηκαληνχ 

εμαξηάηαη απφ ηε απνηειεζκαηηθή ξνή ησ πινίσλ, ησλ αγαζψλ θαη ησλ επηβαηψλ ζηηο 

απνβάζξεο ηνπ, θαη ε πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο είλαη πιένλ απαίηεζε ησλ ρξεζηψλ ελφο 

ιηκέλα. 

Ωζηφζν, ε ιηκεληθή αγνξά, εμειίζζεηαη πάξα πνιχ γξήγνξα θαη ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ ηερλνινγία φιν θαη πεξηζζφηεξα ιηκάληα βξίζθνληαη πεξίπνπ ζην ίδην επίπεδν κε 

βάζε απηά ηα θξηηήξηα. Οη ιηκεληθέο επηρεηξήζεηο θαη ην  marketing απηψλ ζα πξέπεη λα 

παξνπζηάζνπλ λέα δεδνκέλα, λέεο εμειίμεηο, λέεο ηάζεηο, θαη ηη πην ζχγρξνλν θαη 

επίθαηξν απφ ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία.  

ην ζεσξεηηθφ επίπεδν θαη κε ηε βηβιηνγξαθία κπνξέζακε λα ζπλδέζνπκε ηελ 

πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία σο πνηνηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ππεξεζηψλ κε ην 
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marketing απηψλ θαη ηηο επηπηψζεηο. Ωζηφζν, έπξεπε λα ζπκιεξψκε κε ην επίπεδν 

έξεπλαο ηεο εξγαζίαο, έλα case study γηα ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά. 

Σελ πξνζπάζεηα ησλ ιηκεληθψλ επηρείξεζεσλ πξνζπαζήζακε λα ηελ 

επηβεβαηψζνπκε απφ ην ελδηαθέξνλ ησλ ρξεζηψλ πξνο ππεξεζίεο θηιηθέο πξνο ην 

πεξηβάιινλ. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ ζε φιεο ηηο αγνξέο λα πξνζδηνξίζνπλ κε ηελ επηινγή 

ηνπο ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ επηζπκνχλ ζε έλα αγαζφ ή κία ππεξεζία άιινηε 

αλαδεηψληαο θαηλνηνκία θαη άιινηε επηθξνηψληαο ηελ πξνζπάζεηα κηαο επηρείξεζεο. 

Σν ελδηαθέξνλ απμάλεηαη ηδηαίηεξα φζν νη ρξήζηεο ελδηαθέξνληαη γηα απηέο ηηο 

λέεο εμειίμεηο, θάλνληαο ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία λα ζπκβάιεη ζηελ θαιή θήκε 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζέηνληάο ηε ςειά ζην παηρλίδη ηνπ ιηκεληθνχ marketing.  

Γηα λα κεηξήζνπκε απηή ηελ αληίδξαζε ησλ ρξεζηψλ πνπ αξρηθά ππνζέηακε, 

ρξεζηκνπνηήζακε ην κνληέιν SERVQUAL, κηαο πνπ εληάμακε ηελ πεξηβαιινληηθή 

πξνζηαζία ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ιηκεληθήο ππεξεζίαο. πληάμακε 

εξσηεκαηφινγηα θαη θαιέζακε ηνπο ρξήζηεο ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ λα ζπγθξίλνπλ ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπο απφ έλα ππνζεηηθά άξηζην ιηκάλη κε ηελ αληηιακβαλφκελε ππεξεζία 

πνπ απνιακβάλνπλ απφ ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά. Ζ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

βαζίζηεθε ζε έλα κνληέιν ππνινγηζκνχ ραζκάησλ. Γηαθξίλακε ηελ ππεξεζία ζε πέληε 

δηαζηάζεηο φπνπ εληνπίζακε ηα ζεκεία πνπ πζηεξεί ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά.  

ηε πξψηε δηάζηαζε ησλ Τπνδνκψλ, ην management πξέπεη λα δψζεη ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ζηα ζπζηήκαηα παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πξνο ηα πινία θαηά ην 

δηάζηεκα ειιηκεληζκνχ ηνπο. Με ηελ ηηκή ηνπ ράζκαηνο ησλ κέζσλ ηηκψλ λα είλαη 3.2, 

εμαηξεηηθά πςειή αλ ππνινγίζνπκε φηη ην ράζκα κπνξεί λα θπκαλζεί απφ 0-5. 

Μεηαβιεηέο Τπνδνκψλ. 

1. Σα ιηκάληα έρνπλ επαξθή ζπζηήκαηα ππνδνρήο θαη ρψξνπο ππνδνρήο 

θαηαινίπσλ. 

2. Σα ιηκάληα ζπλεξγάδνληαη κε εηαηξείεο γηα ζπιινγή θαηαινίπσλ. 

3. Σα ιηκάληα έρνπλ εηδηθά ζπζηήκαηα παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηα πινία, 

θαηά ηε δηάξθεηα θνξηνεθθφξησζεο θαη αλακνλήο ηνπ πινίνπ ζην ιηκάλη. 

4. Σα ιηκάληα έρνπλ ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ 

ζπζηεκάησλ μεξάο, (απνθπγή ρξεζηκνπνίεζεο ακκνβνιήο). 

5. Σα ιηκάληα έρνπλ επαξθή εμνπιηζκφ γηα ηελ πεξηζπιινγή θαη ηνλ θαζαξηζκφ 

θνηιίδαο, δεκηά ζε θνξηίν, θιπ. 
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Γηαθξίλεηαη απφ κία ζρεηηθά κηθξή ζρεηηθή απφθιηζε πνπ ζεκαίλεη φηη ε άπνςε 

αλεπάξθεηαο ζηε ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή αθνξνχζε ηελ πιεηνςεθία ησλ κεηαθνξέσλ. 

ε γεληθέο γξακκέο απφ ηελ ππνδνρή θαηαινίπσλ θαη απφ ηελ ζπλεξγαζία κε εηαηξείεο 

ππνδνρήο θαηαινίπσλ ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, νη κεηαθνξείο θαίλνληαη 

επραξηζηεκέλνη, θαζψο ην ράζκα κέζσλ θαη γηα ηηο δχν κεηαβιεηέο είλαη πνιχ κηθξφ. 

Δπίζεο, ζηε κεηαβιεηή πνπ αθνξά ζηνλ εμνπιηζκφ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ζπζηεκάησλ 

μεξάο, ε ηηκή ηνπ ράζκαηνο κέζσλ ηηκψλ είλαη 1.5, πνπ επίζεο θαίλεηαη λα είλαη 

ειαθξψο απμεκέλε ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο. Ζ ζρεηηθή απφθιηζε είλαη ειαθξψο 

πάλσ απφ ην κέζν φξν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή. 

ζν αθνξά ζηε δεχηεξε δηάζηαζε Αμηνπηζηία, κεγαιχηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα 

δσζεί επίζεο ζε κεηαβιεηή πνπ αθνξά ηελ παξνρήειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηα πινία 

θαηα ηνλ ειιηκεληζκφ ηνπο, φπνπ παξνπζηάδεηαη θαη ε κέγηζηε ηηκή γηα ηε δηάζηαζε 

ζην ράζκα κέζσλ. Αληίζεηα, ππάξρεη κηα ζρεηηθή ηθαλνπνίεζε απφ πιεπξάο ησλ 

ρξεζηψλ ζε φηη αθνξά ζηηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ζηελ πνιηηηθή δηαρείξεζεο 

απνβιήησλ, απνκάθξπλζεο θνηιίδσλ θαη γεληθφηεξσλ πεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ ηνπ 

ιηκαληνχ. ρεηηθά κε ηε ζπζρέηηζε, (correlation), γηα φιεο ηηε κεηαβιεηέο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηάζηαζεο, νη ηηκέο θπκαίλνληαη θνληά ζην 0 θαηά απφιπηε ηηκή πνπ 

δειψλεη κηθξφ βαζκφ εμάξηεζεο ησλ κεηαβιεηψλ. 

Μεηαβιεηέο Αμηνπηζηίαο. 

6. Ζ ιηκεληθή αξρή ζε έλα ιηκάλη δελ επηηξέπεη ζηα πινία λα ξίρλνπλ απφβιεηα 

ζηα ρσξηθά χδαηα ηνπ ιηκαληνχ. 

7. Σα ιηκάληα παξέρνπλ ζηα πινία πνπ ειιηκελίδνληαη ειεθηξηθφ ξεχκα ψζηε λα 

κελ θαίλε θαχζηκν γηα ηελ παξαγσγή ηνπ. 

8. Σα ιηκάληα πεξηνξίδνπλ ηηο εθκπνκπέο ξχπσλ θαηά ηηο δηαδηθαζίεο θαζαξηζκνχ  

ζην πεξηβάιινλ, πξνεξρφκελα απφ κπνγηέο, ζθνπξηά, θιπ 

9. Σα ιηκάληα θξνληίδνπλ λα αληηκεησπίδνπλ κε θαηάιιειεο κεζφδνπο ηελ 

πεξηζπιινγή θνηιίδσλ, δεκηψλ απφ θνξηία, θιπ. 

10. Σα άξηζηα ιηκάληα πηνζεηνχλ ηαθηηθέο θαη πνιηηηθέο ζρεηηθέο κε ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο φπσο,  ISO 14000, OPA ’90, UNCTAD, 

 

 

ζν αθνξά ζηε δηάζηαζε Αληαπφθξηζε, νη ρξήζηεο θαίλεηαη λα αλαγλσξίδνπλ 

ηελ πξνζπάζεηα αθνχ νη ηηκέο ησλ ραζκάησλ ησλ κέζσλ είλαη ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο 
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δηαζηάζεηο ζε ρακειά επίπεδα. Ζ ηππηθή απφθιηζε βξίζθεηαη θνληά ζηε κνλάδα θαη ε 

ζπζρέηηζε ζε θαλνληθέο ηηκέο.  

Μεηαβιεηέο Αληαπφθξηζεο. 

11. Οη ππάιιεινη ζηα ιηκάληα, δξνπλ εγθαίξσο ζε πεξηπηψζεηο θαηαζηξνθήο 

θνξηίνπ, θνηιίδεο, θιπ. 

12.  Οη ππάιιεινη ζηα  ιηκάληα παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο έγθαηξε θαη επαξθή 

πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ ππεξεζία δηάζεζεο απνβιήησλ ζηελ μεξά. 

13. Οη ππάιιεια ζηα ιηκάληα είλαη πάληα πξφζπκνη λα εμππεξεηήζνπλ  θαη λα 

βνεζήζνπλ ηνπο θαπεηάληνπο ησλ πινίσλ ζε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ. 

14. Οη ππάιιεινη ζηα άξηζηα ιηκάληα δελ δειψλνπλ πνηέ απαζρνιεκέλνη απφ άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο φηαλ ηίζεηαη πεξηβαιινληηθφ δήηεκα απφ πιεπξάο ηνπ 

θαπεηάληνπ. 

 

ρεηηθά κε ηε δηάζηαζε Γηαζθάιηζε, ε πςειφηεξε ηηκή ηνπ ράζκαηνο κέζσλ 

είλαη γηα κεηαβιεηή ζρεηηθή πάιη κε ηελ παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαηά ηνλ 

ειιηκεληζκφ ησλ πινίσλ. Οη ππάιιεινη, ζχκθσλα κε ηελ γλψκε ησλ ρξεζηψλ ηνπ 

ιηκαληνχ, αληηδξνχλ θαηάιιεια ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη νη δηαδηθαζίεο γίλνληαη θαηά 

γξάκκα. Γηαθαηέρνληαη απφ επαξθή γλψζε θαη πιεξνθφξεζε γηα λα θαηεπζχλνπλ 

πινίαθαη θαπεηάληνπο θαη λα πξνβιέςνπλ ηε ξχπαλζε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ 

ιηκαληνχ. 

Μεηαβιεηέο Γηαζθάιηζεο. 

15. Οη ππάιιεινη ζηα ιηκάληα έρνπλ επαξθή γλψζε λα βνεζήζνπλ θαη λα 

θαηεπζχλνπλ ηνλ θαπεηάλην ζε πεξίπησζε ξχπαλζεο. 

16. Οη ππάιιεινη ζηα ιηκάληα δείρλνπλ πξνζπκία ζηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ζε 

πεξίπησζε ξχπαλζεο. 

17. Σα ιηκάληα ρξεζηκνπνηνχλ ηαθηηθή επηβνιήο πξνζηίκνπ ζε πεξηπηψζεηο κε 

ζπκκφξθσζεο ζην δήηεκα παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ ηελ μεξά. 

18. Οη ππάιιεινη ζηα ιηκάληα παξέρνπλ ζηα πινία θαη ζηνπο θαπεηάληνπο επαξθή 

πιεξνθφξεζε γηα ηα επίπεδα ξχπαλζεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ ιηκέλα. 

 

ζν αθνξά ζηε δηάζηαζε Καηαλφεζε, ε πςειφηεξε ηηκή ηνπ ράζκαηνο κέζσλ 

είλαη γηα ηελ κεηαβιεηή πνπ αθνξά ζηα θξηηήξηα επηινγήο πξνζσπηθνχ γηα ην ιηκάλη. 

Οη ρξήζηεο αληηιακβάλνληαη κία πνιηηηθή θηιηθή πξνο ην πεξηβάιιννλ ζε ζρέζε κε ηηο 
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πξνζδνθίεο ηνπο, εληφπίδνληαο εθπαίδεπζε πξνο ην πξνζσπηθφ θαη ιεηηνπξγψληαο κε 

γλψκνλα ηελ πξφιεςε. Τςειφο βαζκφο ζπζρέηηζεο θαίλεηαη ζηε κεηαβιεηή 19., άξα 

ππάξρεη κεγάιε εμάξηεζε αλάκεζα ζηελ πξνζδνθία θαη ηελ αληνιακβαλφκελε 

ππεξεζία.  

Μεηαβιεηέο Καηαλφεζεο 

19. Σα  ιηκάληα αθνινπζνχλ πνιηηηθή Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο 

20. Σα  ιηκάληα εθπαηδεχνπλ θαη πιεξνθνξνχλ ην πξνζσηθφ ηνπο ζε ζέκαηα 

πεξηβαιινληηθήο θχζεο. 

21.  Οη ππάιιεινη ησλ ιηκαληψλ επηιέγνληαη θαη κε θξηηήξην ηελ πεξηβαιινληηθή 

ηνπο επαηζζεζία. 

22. ηα άξηζηα ιηκάληα ε επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο πξφιεςεο 

απνηειεί δήηεκα ξνπηίλαο. 

 

Οη κεηαθνξείο γηα ηα δεδνκέλα ελφο ηδεαηνχ ιηκαληνχ δίλνπλ κεγαιχηεξε 

βαξχηεηα ζηελ ππνδνκή θαη ηελ αληαπφθξηζε ηνπ ιηκαληνχ ελψ ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

Πεηξαηά θαίλεηαη φηη ην βάξνο πέθηεη ζηε αμηνπηζηία θαη ηελ αληαπφθξηζε. Απηφ ελ 

κέξεη είλαη ινγηθφ, κηάο πνπ ππνζέζνπκε φηη έλα ιηκάλη αλεμάξηεηα απφ ηηο ππνδνκέο 

ηνπ κπνξεί πάληα λα αληηδξά ππφ πεξηβαιινληηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Δλδερνκέλσο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά λα είλαη ιίγν λσξίο γηα λα θηάζνπκε ζε 

εληππσζηαθά ζπκπεξάζκαηα. Ωζηφζν, ε έξεπλακαο έδσζε θάπνηα ζηνηρεία γηα ην 

βαζκφ αληίιεςεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ δξάζεσλ ελφο ιηκαληνχ θαη είδακε φηη ζην 

κέιινλ ε αληίιεςε ηνπ ρξήζηε κπνξεί λα «απαηηείζεη» ηέηνηνπ είδνπο ππεξεζίεο. 

Γελ είλαη ιίγεο νη εηαηξείεο ζήκεξα πνπ επηιέγνπλ ζην marketing θαη ζηηο 

θακπάληεο ησλ πξντφλησλ ηνπο λα αθηεξψζνπλ έλα θνκκάηη γηα ηελ επηκφξθσζε ηνπ 

θαηαλαισηή πξνο ηελ πεξηβαιινληηθή ζηξαηεγηθή θαη δξάζε ηνπο, δξάζε ε νπνία 

κπνξεί λα δηαθνξνπνηεί ην πξντφλ ηνπο απφ ηα αληαγσληζηηθά πξντφληα θαη λα ην θέξεη 

πην θνληά ζηελ πξνηίκεζε ησλ θαηαλαισηψλ. 

ηε ιηκεληθή βηνκεραλία, κεγάινη λαπισηέο, ζε εηήζηνπο απνινγηζκνχο ησλ 

εηαηξεηψλ ηνπο, ζπκπεξηιακβάλνπλ πεξηβαιινληηθά θφζηε θαη ζπλέπεηεο απφ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο, πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο γηα ηα επφκελα έηε θαη θπζηθά ζχγθξηζε κε 

πξνεγνχκελα έηε. Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ, απηφ ζα γίλεηαη φιν θαη πην έληνλν, κηαο 

πνπ φιν θαη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο επηρεηξνχλ ηελ πηζηνπνίεζε ηνπο ζε πξφηππα 

πνηφηεηαο θαη πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην ISO 14000.  
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Απφ ηε ζηηγκή, ινηπφλ, πνπ ε πειαηεία ελφο ιηκαληνχ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ 

πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, ην θάζε ιηκάλη ζα πξέπεη λα παξνπζηάζεη θαη κία 

αληίζηνηρε δξάζε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηνπ. Απηφ δελ είλαη ηφζν εκθαλέο 

βέβαηα, φζν αο πνχκε κία κείσζε ηεο ηηκήο ησλ ππεξεζηψλ ε νπνία έρεη άκεζν 

αληίθηππν ζηελ επηιεμηκφηεηα ελφο ιηκαληνχ. Γεδνκέλνπ φκσο, φηη γηα ηα επφκελα 

ρξφληα, έρνπλ ηεζεί πνιχ απζηεξνί ζηφρνη γηα ηε κείσζε ηεο ξχπαλζεο ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο, απηφ ζα γίλεη εληνλφηεξν. 

Οη ρξήζηεο αληηιακβάλνληαη  ηε ζηάζε ελφο ιηκαληνχ θαη ηελ επαηζζεζία ηνπ 

management ηνπ ιηκέλα απέλαληη ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο. Σν γεγνλφο φηη θάηη ηέηνην 

δελ αληηκεησπίδεηαη αδηάθνξα είλαη έλα ζεκάδη φηη ζην κέιινλ ελδερνκέλσο θάηη 

ηέηνην λα κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο κεηαθνξηθέο αιπζίδεο. Βέβαηα, είλαη πνιχ πηζαλφ 

φηαλ ζπκβεί θάηη ηέηνην λα έρνπκε ήδε αγγίμεη ηα αξλεηηθά φξηα ξχπαλζεο θαη 

κφιπλζεο πεξηβαιινληηθά θάπνησλ πεξηνρψλ, νπφηε θαη ε αλάγθε επηβνιήο 

πεξηβαιινληηθψλ θαλνληζκψλ λα είλαη επηηαθηηθή. 

Απφ ηα θαιχηεξα παξαδείγκαηα ζε ιηκάληα πνπ επηρεηξνχλ θηιηθά πξνο ην 

πεξηβάιινλ είλαη απηφ ηνπ Rotterdam ζηελ Δπξψπε θαη ηνπ  Long beach  ζηελ 

Ακεξηθή, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπο πνιηηηθή σο έλα πνιχ βαζηθφ 

ζηνηρείν Marketing, φπσο ζα δείηε θαη ζην Παξάξηεκα. Γηα ηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο, 

ε θαιή θήκε θαη εηδηθά απέλαληη ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο, είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλνπ 

ελδηαθέξνληνο. Πξνο, απηή ινηπφλ, ηελ θαηεχζπλζε ζα πξέπεη λα θηλεζνχλ θαη ηα 

ιηκάληα, θαη πνιχ θαιφ παξάδεηγκα απνηεινχλ ηα ιηκάληα ηεο Ακεξηθήο, ηνπ Rotterdam 

θαη ηνπ Hamburg, φπνπ παξαθνινπζνχλ κε κεηξήζεηο ηε ξχπαλζε πνπ πξνθαινχλ 

εηεζίσο. 

ε γεληθέο γξακκέο ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά θαίλεηαη λα έρεη λα δηαλχζεη αξθεηφ 

δξφκν γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ. Ζ εμέιημή ηνπ κπνξεί λα γίλεη ζε πνιιά 

επίπεδα πεξηβαιινληηθήο δξάζεο. Σα εξσηεκαηνιφγηα έδεημαλ αλάγθε λα 

πξνζαξκφζνπλ ηε γεληθφηεξα θηινζνθία ηνπ ιηκαληνχ ζε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. 

Αμηνινγψληαο ηα δηάθνξα επίπεδα ηεο πεξηβαιινληηθήο ππεξεζίαο ηνπ ιηκαληνχ 

πζηεξεί ζε ππνδνκέο θαη ζε αμηνπηζηία πνπ κπνξνχλ λα απνιαχζνπλ νη ρξήζηεο. Ζ 

αληαπφθξηζε δείρλεη λα εθηηκάηαη θαη είλαη έλαο ηνκέαο κεηαβιεηψλ πνπ επεξεάδεηαη 

άκεζα απφ ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ιηκεληθήο επηρείξεζεο. Οκνίσο 

θαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ φηη νη ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο γίλνληαη ζσζηά θαη ην 

πξνζσπηθφ αληηιακβάλεηαη κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν ηελ αλάγθε πνπ πξνθχπηεη ζε 

πεξηπηψζεηο πεξηβαιινληηθψλ αηπρεκάησλ. 
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Πέξαλ ηεο εμέιημεο πάλσ ζηα ζηνηρεία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ην ιηκάλη ηνπ 

Πεηξαηά κπνξεί θαη πξέπεη λα εμειηρζεί θαη πεξαηηέξσ. Απνηειεί ην ζπλδεηηθφ θξίθν 

ηεο Αλαηνιήο κε ηελ Δπξψπε θαη ζα κπνξνχζε λα δηαρεηξίδεηαη κεγάιν φγθν θνξηίσλ. 

Γελ ιέκε θπζηθά φηη ράλεη εμαηηίαο ησλ ειιείςεσλ πνπ εληνπίζηεθαλ, αιιά ζα ήηαλ 

πξαγκαηηθά αλεζπρεηηθφ γηα ην πεξηβάιινλ λα αγγίμεη λνχκεξα δηαθίλεζεο θνξηίνπ 

αληίζηνηρα κε ηα κεγαιχηεξα ιηκάληα ηνπ θφζκνπ. ε ηέηνηα πεξίπησζε ε 

πεξηβαιινληηθή δεκηά ιφγσ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αδπλακηψλ ίζσο ήηαλ αλεπαλφξζσηε. 

Δίλαη απιφ λα εληφπίζεη ην management  ζε πνηα επίπεδα ζα κπνξνχζαλ λα 

γίλνπλ βειηησηηθέο ελέξγεηεο. Θα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαχζηκα θηιηθά πξνο 

ην πεξηβάιινλ γηα ηα νρήκαηα δηαρείξηζεο θνξηίσλ εληφο ηνπ ιηκέλα. Αθφκε λα 

δψζνπλ ζην πξνζσπηθφ ηνπο θάξηεο απεξηνξίζησλ δηαδξνκψλ γη αηε κεηαθίλεζή ηνπο 

πξνο θαη απφ ηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν.  

Δίλαη αλαγθαίν λα ζηνρεχεη ζηελ εμηζνξξνπεκέλε αλάπηπμε ηνπ ιηκαληνχ, 

δειαδή ζηελ αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ηνπ δηαθηλνχκελνπ θνξηίνπ θαη ζηελ ηαπηφρξνλε 

πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο. Ζ παξνρή ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο θαίλεηαη λα 

εθηηκάηαη απφ ηνπο ηζχλνληέο ηνπ σο ην θιεηδί ηεο επηηπρίαο. Γηα λα κπνξέζεη έλα 

ιηκάλη λα πξνζειθχζεη πεξηζζφηεξα θνξηία, απφ φηη ε νδηθή θαη ε ζηδεξνδξνκηθή 

κεηαθνξά, πξνσζνχλ ζπγθεθξηκέλα ζπκβφιαηα κε πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα. Ζ 

βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ελφο ιηκαληνχ δελ ζα επηηεπρζεί κφλν φζν αθνξά 

ζηα αληαγσληζηηθά ιηκάληα αιιά θαη ζηα αληαγσληζηηθά κέζα κεηαθνξάο. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα επηβιεζεί φπσο θαη ζε άιια επξσπαηθά ιηκάληα ν γλσζηφο 

πεξηνξηζκφ ζηα θαχζηκα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, πνπ εθηφο ηνπ είλαη πεξηζζφηεξα 

θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ, έρνπλ θαη δπλαηφηεηεο εμαηξεηηθά αζθαινχο πξνκήζεηαο. 

Δπίζεο, ζπκκεηέρνπλ γεληθφηεξα ζηελ πξνζπάζεηα κείσζεο ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα. Μία νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα, λα ζπληνληζηνχλ νη κεηαθνξέο, θαη λα 

πξνσζεζεί ε κεηαθνξά δηα ζαιάζζεο θαη ζηδεξνδξνκηθά, φπνπ παξνπζηάδεηαη θαη ην 

κηθξφηεξν πεξηβαιινληηθφ θφζηνο.  

Σν πξνζσπηθφ ηνπ ιηκαληνχ ζα πξέπεη λα εθπαηδεπηεί θαηάιιεια ππφ απηά ηα 

θαηλνχξηα δεδνκέλα ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ζπκβάιινπλ ην πεξηζζφηεξν δπλαηφ. 

Ζ ζσζηή ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε επαηζζεηνπνίεζε απηψλ κέζσ ζπρλψλ 

ζεκηλαξίσλ απνηειεί θιεηδί πξνο ηελ θαηεχζπλζε πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδεη ν θαζέλαο πσο κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηηο 

ηζνξξνπίεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ εμνηθνλφκεζε ξεχκαηνο κέζα απφ ηα ίδηα ηα γξαθεία 

αιιά θαη απφ ηελ ζέξκαλζε ησλ θηηξίσλ ή θαη ηελ θαηαζθεπή απηψλ ψζηε λα έρνπλ 
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κηθξέο ελεξγεηαθέο απψιεηεο είλαη ηαθηηθέο πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζεη νπνηαδήπνηε 

επηρείξεζε. Ζ θαηαλάισζε ραξηηνχ, χδαηνο θαη γεληθφηεξα θπζηθψλ πφξσλ είλαη 

ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα ειεγρζνχλ παξφιν πνπ δελ απνηεινχλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

αξλεηηθεο πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο ελφο ιηκέλα. 

Δηλαη βέβαην πσο απηφ πνπ κεηξάεη είλαη ε παξαηήξεζε ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ κε 

πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα ησλ φζσλ ζπκβαίλνπλ γχξσ ηνπ. Ωζηφζν, ζα κπνξνχζε λα 

ζπζηαζεί κία επηηξνπή πνπ ζα είρε σο αληηθείκελφ ηεο απνθιεηζηηθά ηε δηαζθάιηζε φηη 

φια γίλνληαη κε ηηο ιηγφηεξν ην δπλαηφ απψιεηεο. 

‘Δλαο ζεκαληηθφο ζηφρνο γηα ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, λα ζπληειέζεη ζηε κείσζε 

ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Οη κέζνδνη πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

είλαη ε ειεθηξνδφηεζε ησλ πινίσλ, ν έιεγρνο ησλ θαπλνχ απφ ηα πινία, πξνσζείηαη ε 

κείσζε ηαρχηεηαο απφ ηα πινία, εθκνληεξληζκφο ηνπ ζηφινπ ησλ θνξηεγψλ, θιπ.  

Πέξαλ ησλ γλσζηψλ κεζφδσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ πιεπξάο 

ιηκαληψλ, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γεξαλνγέθπξεο πνπ ειεθηξνδνηνχληαη, 

πεξνλνθφξα νρήκαηα πνπ θηλνχληαη κε  LPG, θιπ. 

ίγνπξα δελ απαηηνχκε θαηλνηνκίεο απφ ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά. Ωζηφζν, ε 

ελεκέξσζε θαη ε πξνζαξκνγή ζε λέα δεδνκέλα θαη ζε ηδέεο θαη ηαθηηθέο πνπ 

πξνσζνχληαη απφ κεγαιχηεξα θαη πεξηζζφηεξν νξγαλσκέλα ιηκάληα είλαη κία πνιηηηθή 

πνπ ζεσξείηαη πξνζεγγίζηκε. 

Έρνληαο πεξάζεη πιένλ ζε κία θαηλνχξηα επνρή, ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά ζα θιεζεί 

λα απνδείμεη πιένλ σο ηδησηηθή επηρείξεζε ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπ δξάζε θαη φινη 

ζέινπκε λα δνιπκε ε εμέιημε απηή λα απνηειέζεη ηελ ηδαληθφηεξε ηφζν γηα ηελ ίδηα ηελ 

επηρείξεζε, φζν θαη γηα ηελ ελδνρψξα θαη ην πεξηβάιινλ ηεο. 
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