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Πεξίιεςε 

Ζ κεζφγεηνο ζάιαζζα απνηειεί θφκβν δηεζλψλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ θαη 

παξάιιεια είλαη πεγή νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο επεκεξίαο γηα ηηο ρψξεο πνπ 

βξέρνληαη απφ απηή. Ζ ζαιάζζηα ξχπαλζε είλαη έλα ζέκα πνπ αλέθαζελ απαζρνινχζε 

ηελ θνηλή γλψκε, θπξίσο έπεηηα απφ ζεκαληηθά λαπηηθά αηπρήκαηα. Καηά θαηξνχο 

έρνπλ εηπσζεί πνιιά γηα ην ξφιν ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ ζηελ δεκηνπξγία 

ζαιάζζηαο ξχπαλζεο.  

Ζ παξνχζα εξγαζία εμεηάδεη ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο θαη ην ξφιν ηνπο ζηε 

ζαιάζζηα ξχπαλζε ηεο Μεζνγείνπ θαη δηεξεπλά ηηο επηπηψζεηο απφ ηε ξχπαλζε απηή. 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηείηαη βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε θαη ηδηαίηεξα πξφζθαηεο εθδφζεηο απφ έγθπξνπο θνξείο πνπ ζρεηίδνληαη 

άκεζα κε ηελ ζαιάζζηα πνιηηηθή ηεο ΔΔ αιιά θαη ηελ δηεζλή λαπηηιία.   

Βξέζεθε φηη ν ξφινο ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ ζηελ ξχπαλζε ηεο Μεζνγείνπ 

είλαη ζεκαληηθφο. Παξφια απηά, ε ζπλεηζθνξά ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ ζηελ 

ξχπαλζε δελ πξνέξρεηαη, θπξίσο, απφ ηηο δηαξξνέο πεηξειαίνπ φζν απφ άιιεο κνξθέο 

ξχπαλζεο φπσο νη αηκνζθαηξηθνί ξχπνη θαη ε κεηαθνξά μέλσλ νξγαληζκψλ κέζσ ησλ 

εξκάησλ.   

 

 

Abstract 

The Mediterranean Sea is a hub of international maritime transportation and, at 

the same time, is a source of economic and social wealth for all the countries it 

surrounds. Marine pollution is an issue which has always been drawing public attention, 

especially after significant maritime accidents. There has been a great debate and 

discussion as to the role of maritime transportations in marine pollution creation.  

This research projects examines the marine transportations and their role in 

marine pollution of the Mediterranean Sea and explores the reverberations of such 

pollution.  

To achieve the research objectives a literature review was deployed using recent 

publication by reliable and reputable bodies directly related to EU Mediterranean 

Environmental policy and International Maritime.  

The study has found that the role of Maritime transportation in Mediterranean 

Sea pollution is important. Nevertheless, the contribution of Maritime transports in 

Mediterranean Sea pollution is not mainly from oil related incidents than from other 

pollution sources such as the air pollutants and the transfer of alien species via ballast 

waters.  
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Δηζαγσγή - εκαληηθόηεηα ηνπ ζέκαηνο & ζθνπόο ηεο εξγαζίαο  

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Δπξψπεο είλαη φηη πεξηβάιιεηαη απφ ζάιαζζα. Οη 

Δπξσπαίνη είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνη κε ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ  ιφγσ εξγαζίαο, 

αλαςπρήο θαη ηφπνπ θαηνηθίαο. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο αιηείαο θαη ηεο λαπηηιίαο  

πξνζθέξνπλ αγαζά θαη ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο ηεο Δπξψπεο θαη φρη κφλν.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη ππάξμεη απμεκέλνο πξνβιεκαηηζκφο γηα ηελ θιηκαηηθή 

αιιαγή θαη θαη‘ επέθηαζε ηελ θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο. Παξφια απηά, ζπρλά, 

παξαηεξνχκε φηη δελ δίλεηαη ε αξκφδνπζα ζεκαζία ζηε ξχπαλζε ηεο ζάιαζζαο θαη ησλ 

επηδξάζεσλ πνπ έρεη. Οη επηδξάζεηο ηεο ξχπαλζεο ζηε ζάιαζζα εθηφο απφ ηηο 

πξνθαλείο πεξηβαιινληνινγηθέο είλαη θαη νηθνλνκηθέο.  

Ζ ζάιαζζα απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα δηακφξθσζεο ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, ηνπ αλεθνδηαζκφ ελέξγεηαο αιιά θαη 

πξντφλησλ. Όια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ βαζηθνχο ζηφρνπο ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ 

θαη ηδηαίηεξα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.  

Ηδηαίηεξα νη ζάιαζζεο πνπ πεξηβάινπλ ηελ Δπξψπε επηδξνχλ ζεκαληηθά ζηνλ 

ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, ζην εκπφξην, ηηο κεηαθνξέο αιιά θαη ζηελ κεηαπνίεζε. 90% ηνπ 

εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ θαη πάλσ απφ ην 40% ηνπ εζσηεξηθνχ εκπνξίνπ ηεο ΔΔ 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο ζάιαζζαο.  

Ζ θνηλή γλψκε θαηαγξάθεη σο ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ξχπαλζεο απφ ηηο 

ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ηελ ξχπαλζε κε πεηξέιαην θαη ηα λαπηηθά αηπρήκαηα. Παξφια 

απηά ζχκθσλα κε ζηνηρεία (Ο.Ζ.Δ) κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ ηεο ξχπαλζεο κε 

πεηξέιαην πξνέξρεηαη απφ ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο. Δπηπιένλ, ηα κεγάια λαπηηθά 

αηπρήκαηα δελ έρνπλ ζρέζε κε ηελ πιεηνςεθία ησλ πεηξειαηνθειίδσλ πνπ πξνέξρεηαη 

απφ ιεηηνπξγηθέο δηαξξνέο θαη κηα ζπζηεκαηηθφηεξε ξχπαλζε.   

Με ηα λέα ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη αζθάιεηαο ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ 

γίλεηαη νινέλα θαη δπζθνιφηεξε ε ξχπαλζε ηεο ζάιαζζαο απφ άκεζεο ελέξγεηεο ησλ 

πινίσλ. Δπηπιένλ, ην ζπλερψο αλαζεσξνχκελν Δπξσπατθφ θαη Γηεζλέο λνκηθφ πιαίζην 

πνπ δηέπεη ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο δηαζθαιίδεη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο ξχπαλζεο. 
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Οη επηπηψζεηο ηεο ξχπαλζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο 

είλαη έλα ζέκα πνπ ρξήδεη δηεξεχλεζεο ιφγσ ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ γηα ηελ 

Δπξσπατθή θαη παγθφζκηα νηθνλνκία, αιιά θαη ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα. Όπσο 

δηαθαίλεηαη, νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ζπκβάινπλ ζηελ ξχπαλζε ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο φκσο ρξήδεη δηεξεχλεζεο ν ηξφπνο θαη ην εχξνο ηεο ζπκβνιήο απηήο. 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηάζεη ηηο ζαιάζζηεο 

κεηαθνξέο πνπ γίλνληαη ζηε Μεζφγεην αμηνινγψληαο ηηο πεγέο ξχπαλζεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο κεηαθνξέο απηέο. Δπηπιένλ, ε εξγαζία ζα παξνπζηάζεη ηελ ζρεηηθή 

Δπξσπατθή θαη Γηεζλή λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. 

Σέινο ε εξγαζία ζα νινθιεξσζεί κε ηελ παξνπζίαζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο ξχπαλζεο 

απφ ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ζηελ Μεζφγεην νκαδνπνηψληαο ηηο ζε νηθνινγηθέο θαη 

νηθνλνκηθέο.  

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο εξγαζίαο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ δεπηεξνγελή 

ζηνηρεία ηα νπνία ζα ζπιιερζνχλ κέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο. 

Οη πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξνέξρνληαη απφ ηηο πιένλ έγθπξεο θαη αμηφπηζηεο 

πεγέο ηεο δηεζλνχο θαη Διιεληθήο  βηβιηνγξαθίαο. Ζ παξάζεζε ησλ πεγψλ ζα γίλεη κε 

ην ζχζηεκα Harvard.  
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1. Θαιάζζηεο κεηαθνξέο θαη ζαιάζζην πεξηβάιινλ
1
 

Σν εκπφξην αιιά θαη άιιεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ζπλδεδεκέλεο κε 

ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο. Καζψο απμάλνληαη απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο απμάλνληαη θαη 

νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ηφζν ζε ζπρλφηεηα φζν θαη πνζφηεηα αιιά θαη πνηθηιφηεηα. 

Οη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο απνηεινχλ ην θπξίαξρν θνκκάηη ησλ παγθνζκίσλ κεηαθνξψλ 

αλεμαξηήησο θνξηίνπ. Σν 1995 δηαθηλήζεθαλ θνξηία 800 εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ κέζσ 

ζαιάζζεο, ελψ κέρξη ην 2000 απηφ είρε απμεζεί ζηα 6 δηζεθαηνκκχξηα ηφλνπο (αχμεζε 

θαηά 650%). Κάζε ρξφλν, έρεη ππνινγηζηεί, φηη δηαθηλνχληαη θνξηία 25.000x10
9
 

tons/km κέζσ ηεο ζάιαζζαο ελψ κφλν 7.000x10
9
 tons/km κέζσ ζηδεξνδξφκσλ θαη 

3.000x10
9
 tons/km κέζσ νδηθψλ κεηαθνξψλ.  

 

1.2 Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο ζηε Μεζόγεην 

Ζ Μεζφγεηνο ζάιαζζα είλαη κηα απφ ηηο πιένλ ππεξθνξησκέλεο ζαιάζζηεο 

δηαδξνκέο θαη απνηειεί ην 15% ηεο παγθφζκηαο δξαζηεξηφηεηαο ζε αξηζκφ port calls 

θαη 10% ζε DWT
2
. Σν 2006, 13.000 εκπνξηθά πινία έθαλαλ 252.000 port calls 

ζπλνιηθνχ φγθνπ 3,8 δίο DWT ζε ιηκάληα ηεο Μεζνγείνπ. Πεξίπνπ ην 80% ησλ 

ιηκαληψλ ηεο Μεζνγείνπ βξίζθνληαη ζηα δπηηθά θαη θεληξηθά ηεο. Ζ Μεζφγεηνο είλαη 

κηα απφ ηηο θπξίαξρεο δηαδξνκέο δηακεηαθφκηζεο (transit) θνξηίσλ πξνο θαη απφ ρψξεο 

εθηφο Μεζνγείνπ. Σν 2006 πεξίπνπ 10.000 πινία δηέπιεπζαλ κέζσ Μεζνγείνπ πξνο 

ιηκάληα εθηφο Μεζνγείνπ. Σα εκπνξηθά πινία πνπ δηαπιένπλ κέζσ θαη δηακέζνπ ηεο 

Μεζνγείνπ γίλνληαη νινέλα θαη κεγαιχηεξα κεηαθέξνληαο πεξηζζφηεξν θνξηίν ζε 

κεγαιχηεξα containers.  

Οη παξάθηηεο ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ δηαζέηνπλ ην 19% ησλ παγθφζκησλ 

ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ πνπ ην 2006 έθηαζε ζηνπο 7.5 δηο ηφλνπο. Οη ζαιάζζηεο 

κεηαθνξέο πνπ γίλνληαη κεηαμχ ησλ παξάθηησλ ρσξψλ ηεο Μεζνγείνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ην 18% ηνπ ζπλφινπ ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ φισλ ησλ 

                                                             

1 Οη βαζηθέο πεγέο ησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ ηνπ Κεθαιαίνπ 1 είλαη: REMPEC (2008), 

SYSTEMA (1999). 
2
 Deadweight tonnage = ρσξεηηθφηεηα εθηνπίζκαηνο  
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παξαθηίσλ ρσξψλ. Οη κεηαθνξέο απφ ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ πξνο άιιεο ρψξεο 

αλέξρνληαη ζην 23%. Σν κεγαιχηεξν κέξνο (59%) ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ αθνξά 

κεηαθνξέο απφ ρψξεο εθηφο Μεζνγείνπ πξνο ηηο ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ.  

Γξάθεκα  1 :  Σύπνο δηαδξνκώλ πινίσλ ζηε Μεζόγεην 
 

 
Πεγή: REMPEC (2008) 

 

Σα 20 κεγαιχηεξα ιηκάληα ηεο Μεζνγείνπ έρνπλ 37% ησλ αλαθνξψλ (port calls) θαη ην 

40% ηεο DWT ρσξεηηθφηεηαο. Με θάπνηεο εμαηξέζεηο ηα θνξπθαία ιηκάληα βξίζθνληαη 

ζηε δπηηθή Μεζφγεην 

Πίλαθαο 1: Tα 10 κεγαιύηεξα ιηκάληα ζε αξηζκό αλαθνξώλ - 2006 

Ληκάλη Αξηζκόο πινίσλ Αξηζκόο 

αλαθνξώλ 

ύλνιν DWT 

Barcelona 1,775 9,112 132,272,844 

Leghorn 1,278 6,953 79,246,383 

Genoa 1,331 6,924 111,939,020 

Gibraltar 3,812 6,822 312,509,938 

Valencia 1,066 5,776 109,524,853 

Algeciras 1,740 4,844 160,730,519 

Alexandria (EGY) 1,880 4,801 58,506,026 

Piraeus 1,488 4,712 79,055,659 

Algiers 871 4,615 39,810,728 

Venice 1,300 4,480 75,910,567 

Πεγή: Lloyd‘s MIU http://www.seasearcher.com/lmiu/ [15/5/2010] 

http://www.seasearcher.com/lmiu/
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Ζ ζπλνιηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ πινίσλ εληφο ηεο Μεζνγείνπ απμάλεηαη 

ζηαζεξά ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα θαη πξνβιέπεηαη λα απμεζεί επηπιένλ 18% κέρξη ην 

2015. Ζ δξαζηεξηφηεηα ησλ πινίσλ ζα δηπιαζηαζηεί κε ηε ρξήζε αθφκα κεγαιχηεξσλ 

πινίσλ. Σα πινία κεηαθνξάο ρεκηθψλ θαη containers ζα παξνπζηάζνπλ απμεκέλνπο 

ξπζκνχο αλάπηπμεο φζνλ αθνξά ηνπ αξηζκνχο αλαθνξψλ ζηα ιηκάληα  ηα επφκελα 10 

έηε ελψ ε αλάπηπμε πινίσλ κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ θαη αξγνχ πεηξειαίνπ ζα είλαη 

ιηγφηεξν απμεκέλεο.  

 

Πίλαθαο 2: Δθηίκεζε γηα ηα 10 κεγαιύηεξα ιηκάληα ζηε Μεζόγεην ην 2016 

Θέζε Ληκάλη Αξηζκόο αλαθνξώλ 

1 Barcelona 12,290 

2 Gibraltar 9,796 

3 Leghorn 9,753 

4 Genoa 9,024 

5 Valencia 7,717 

6 Gioia Tauro 7,365 

7 Algiers 7,344 

8 Palma 6,049 

9 Ambarli 5,534 

10 Algeciras 5,479 

Πεγή: Lloyd‘s MIU http://www.seasearcher.com/lmiu/ [15/5/2010] 

 

Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο αλαθνξψλ ηάλθεξ ζπγθεληξψλεηαη ζηε Νφηηα Δπξψπε  

(68%). Ζ ππθλφηεηα ησλ κεηαθνξψλ ζε αξηζκφ ηαμηδηψλ πινίσλ θπξηαξρείηαη απφ 

πςειήο ζπρλφηεηαο κηθξνχ κεγέζνπο ελδν-κεζνγεηαθήο θίλεζεο επηβαηψλ. Σν 2006 ηα 

πινία πνπ κέζα ή δηακέζνπ ηεο Μεζνγείνπ ιεηηνχξγεζαλ ζε 31.000 κνλαδηθέο 

δηαδξνκέο ιηκάλη-ιηκάλη πνπ πεξηιακβάλνπλ 16.000 κνλαδηθέο δηαδξνκέο ελδν-

http://www.seasearcher.com/lmiu/
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κεζνγεηαθά.  Παξφια απηά, ε πιεηνςεθία ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ πνπ 

πεξηιακβάλεη ην πεηξέιαην θαη ην θπζηθφ αέξην είλαη ζπγθεληξσκέλε ζε κεγαιχηεξα 

πινία κε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα δηαδξνκψλ.  

 

Γξάθεκα  2 : Αξηζκόο αλαθνξώλ ηάλθεξ αλά πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ 

 

 

 

1.2 Φνξηία πνπ δηαθηλνύληαη ζηε Μεζόγεην 

Υσξίο ακθηβνιία νη κεηαθνξέο κέζσ ηεο ζάιαζζαο είλαη ην βαζηθφ πνζνζηφ 

ηεο παγθφζκηαο αιπζίδαο κεηαθνξψλ γηα φια ηα δηαθνξεηηθά είδε θνξηίνπ. Σν 

παγθφζκην εκπφξην θαη νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα. 

Ο φγθνο θαη ην εχξνο ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ πνπ γίλνληαη ηφζν εληφο φζν 

θαη δηακέζνπ ηεο Μεζνγείνπ απμάλνληαη θάζε έηνο. Μέζσ ησλ πεξίπνπ ρηιίσλ (1000) 

ιηκέλσλ ηεο Δπξψπεο πξαγκαηνπνηνχληαη πεξίπνπ ην 90% ησλ κεηαθνξψλ κεηαμχ ηεο 

Δπξψπεο θαη ηνπ ππφινηπνπ θφζκνπ. 
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Πίλαθαο 3 : Δηδή θνξηίσλ θαη αξηζκόο αλαθνξώλ ζηε Μεζόγεην 2006 θαη 2016 

(πξόβιεςε) 

 

Πεγή: Lloyd‘s MIU http://www.seasearcher.com/lmiu/ [15/5/2010] 

 

Παξαηεξνχκε φηη ν βαζηθφο φγθνο ησλ κεηαθνξψλ (transits) ζηε Μεζφγεην 

αθνξά μεξφ θνξηίν (dry cargo), αθνινπζεί ζε ζπρλφηεηα (port calls) ε επηβαηεγφο 

λαπηηιία. Όκσο πξνβιέπεηαη κέρξη ην 2016 λα απμεζεί ζεκαληηθά ν αξηζκφο ησλ 

κεηαθνξψλ αξγνχ πεηξειαίνπ (crude oil) ρεκηθψλ (chemical) θαη πξντφλησλ.  

 

Γξάθεκα  3: Κίλεζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζηε  Μεζόγεην 

 

Πεγή: European Environmental Agency (2006) 

http://www.seasearcher.com/lmiu/
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Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα παξαηεξνχκε ηε κεγάιε ζπρλφηεηα δηαθίλεζεο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζε φιν ην εχξνο ηεο Μεζνγείνπ. Απηφ δείρλεη ηνλ ξφιν ηεο 

Μεζφγεην σο δηακεηαθνκηζηηθφ ζηαζκφ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πνπ κεηαθέξνληαη κε 

άιια κέζα ζηελ επεηξσηηθή Δπξψπε ή κεηαθνξηψλνληαη  ζε άιια πινία πξνο άιιεο 

επείξνπο.  

Γεληθφηεξα, ε απμεκέλε ρξήζε ηεο Μεζνγείνπ ζεκαίλεη θαη απμεκέλε ξχπαλζε 

ή πηζαλφηεηα ξχπαλζεο, αθφκα θαη εάλ ρξεζηκνπνηνχληαη εμεδεηεκέλα κέηξα κε ηε 

ρξήζε λέαο ηερλνινγίαο. Ζ ξχπαλζε απφ ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο πξνέξρεηαη είηε απφ 

ηηο εζθεκκέλεο απνξξίςεηο πεηξειαίνπ θαη άιισλ ζπζηαηηθψλ απφ ηα πινία ή απφ 

λαπηηθά αηπρήκαηα. Σν θφζηνο απφ ηελ ξχπαλζε απηή είλαη αλππνιφγηζην θαη αθνξά 

ηφζν ην πεξηβάιινλ φζν θαη ηελ νηθνλνκία.  

 

1.2.1  Γηαθίλεζε πεηξειαίνπ ζηε Μεζόγεην 

Ζ Μεζφγεηνο είλαη ε βαζηθή δηαδξνκή γηα ηελ κεηαθνξά αξγνχ πεηξειαίνπ απφ 

ηηο πεηξειαηνπεγέο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηεο Βφξεηαο Αθξηθήο αιιά θαη ηα ιηκάληα 

ηεο Μαχξεο ζάιαζζαο πξνο ηα θέληξα θαηαλάισζεο ζηελ Δπξψπε θαη ηε Βφξεηα 

Ακεξηθή. Σα ηάλθεξ εηζέξρνληαη ζηελ Μεζφγεην κέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ νπέδ θαη ησλ 

ζηελψλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ελψ άιια θνξηψλνπλ ζε ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο ζηε 

Σνπξθία, πξία, Αίγππην, Σπλεζία θαη Αιγεξία. Σα ηαμίδηα ησλ ηάλθεξ 

νινθιεξψλνληαη είηε ζε ιηκάληα δηαθίλεζεο πεηξειαίνπ ζηηο λφηηεο αθηέο ηεο Δπξψπεο 

(Διιάδα, Κξναηία, Ηηαιία, Γαιιία, Ηζπαλία) ή κέζσ ησλ ζηελψλ ηνπ Γηβξαιηάξ ζε 

ιηκάληα ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο. Γεληθά ε θεληξηθή θίλεζε ησλ ηάλθεξ είλαη απφ 

αλαηνιηθά πξνο δπηηθά.   

Ζ ζεκαληηθφηεξε δηαδξνκή πεηξειαίνπ (εθηηκάηαη φηη αθνξά ην 90% ηεο 

ζπλνιηθήο δηαθίλεζεο) ζπλδέεη ηε δηψξπγα ηνπ νπέδ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ ηεξκαηηθφ 

ζηαζκφ Sidi Kerir ζηελ Αίγππην κε ην Γηβξαιηάξ. Απηή ε δηαδξνκή πεξλάεη απφ ηελ 

ηθειία θαη ηε Μάιηα ζπλερίδνληαο ζηηο αθηέο ηεο Σπλεζίαο ηεο Αιγεξίαο θαη ηνπ 

Μαξφθνπ. Ζ θίλεζε ζε απηή ηε δηαδξνκή κεηψλεηαη ζηαδηαθά θαζψο ππάξρνπλ 

δηάθνξνη ζηαζκνί εθθφξησζεο φπσο ν Πεηξαηάο, ε Βφξεηα Αδξηαηηθή, ε Μαζζαιία θαη 

ε Ηζπαλία.  
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Ζ δεχηεξε ζεκαληηθφηεξε δηαδξνκή είλαη απηή πνπ μεθηλάεη απφ ηνπο ηεξκαηηθνχο 

ζηαζκνχο εθθφξησζεο ζηε πξία θαη ηελ Σνπξθία θαη κεηά πνπ πεξλάεη απφ ηελ 

Κχπξν αθνινπζεί ηελ θχξηα δηαδξνκή πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ.  

 

Γξάθεκα  4: Κύξηεο δηαδξνκέο δεμακελνπινίσλ ζηελ Μεζόγεην 

 

 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε ζπλνιηθή πνζφηεηα πεηξειαίνπ πνπ δηαθηλήζεθε 

κέζσ ηεο ζάιαζζαο ην 2000 ήηαλ πεξίπνπ 1.715 εθαηνκκχξηα ηφλνη θαη ε εθηηκψκελε 

ζπλνιηθή πνζφηεηα πεηξειαίνπ πνπ δηαθηλήζεθε κέζσ ηεο Μεζνγείνπ ην 1999 ήηαλ 

360-370 εθαηνκκχξηα ηφλνη, ηφηε πξνθχπηεη φηη ην 25-30% ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο 

πεηξειαίνπ πνπ δηαθηλείηαη ζε παγθφζκην επίπεδν πεξλάεη κέζα απφ ηε Μεζφγεην.  
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1.2.2 Μεηαθνξά ρεκηθώλ κέζσ ηεο Μεζνγείνπ 

Κάπνηεο απφ ηα πην βιαβεξέο νπζίεο, ζπλήζσο αλαθέξνληαη σο ρεκηθά, είλαη 

πεξηζζφηεξν επηθίλδπλεο γηα ην πεξηβάιινλ απ‘ φηη ην πεηξέιαην. Δπηπιένλ κπνξεί λα 

είλαη επηβιαβείο ηφζν γηα ην ίδην ην πινίν πνπ ηηο κεηαθέξεη φζν θαη γηα ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ πνπ εκπιέθεηαη ζηε κεηαθνξά ηνπο. Παξφια απηά, νη πνζφηεηεο απφ απηέο 

ηηο νπζίεο πνπ κεηαθέξνληαη κέζσ ηάλθεξ είλαη κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ ζε ζρέζε κε 

ηηο κεηαθνξέο ζε πεηξέιαην. Πξέπεη φκσο λα ηνληζηεί φηη ζην κέιινλ πξνβιέπεηαη λα 

απμεζνχλ νη κεηαθνξέο ρεκηθψλ, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 3 παξαπάλσ. 

 

1.3 Κίλδπλνη γηα ξύπαλζε ζηε Μεζόγεην 

Ζ Μεζφγεηνο ζάιαζζα αλαθέξεηαη απφ πνιινχο σο κηα απφ ηηο ζαιάζζηεο 

πεξηνρέο, ζε παγθφζκην επίπεδν, πνπ έρεη απφ ηνπο πςειφηεξνπο θηλδχλνπο λα ππνζηεί 

ξχπαλζε. Ο θίλδπλνο αθνξά ηελ δηαξξνή πεηξειαίνπ θαη άιισλ νπζηψλ απφ λαπηηθά 

αηπρήκαηα. Οη ιφγνη γηα ηελ απμεκέλε επηθηλδπλφηεηα είλαη ε κεγάιε θίλεζε ηφζν ζε 

αξηζκφ φζν θαη ζε ζπρλφηεηα πινίσλ, πνπ κεηαθέξνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο πεηξειαίνπ 

θαη άιισλ παξαγψγσλ ηνπ. Ζ κεηαθνξά απηή γίλεηαη κέζα ζε έλα ηδηαίηεξν πεξηβάιινλ 

κε ηελ χπαξμε πνιιψλ λεζηψλ, βξαρνλεζίδσλ θαη γεληθά ζηελψλ θαη πνιπζχρλαζησλ 

ζαιάζζησλ ιεσθφξσλ.  

Γξάθεκα  5: εκεία ξύπαλζεο ζηηο αθηέο ηεο Μεζνγείνπ 

 
Πεγή: HCMR (2005) 
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2. Θαιάζζηα ξύπαλζε (marine pollution)
3
  

Ζ εηζαγσγή απφ ηνλ άλζξσπν, άκεζα ή έκκεζα, επηβιαβψλ νπζηψλ ή ελέξγεηαο 

ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηε δηαηαξαρή ηνπ ζαιάζζηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο, θηλδχλνπο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία, δεκηνπξγία εκπνδίσλ γηα ηηο 

ζαιάζζηεο δξαζηεξηφηεηεο (αιηεία) θαζψο θαη ειάηησζε ησλ αλέζεσλ (ζαιάζζηνο 

ηνπξηζκφο, αλαςπρή). Ο νξηζκφο απηφο ζπλδέεη ηε ζαιάζζηα ξχπαλζε κε ηελ 

αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα.  

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία (Αιεμφπνπινο, 2009) ε ξχπαλζε ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε γεληθφηεξεο θαηεγνξίεο αλάινγα ηηο πεγέο 

ξχπαλζεο: 

1. αζηηθή ξχπαλζε 

2. γεσξγηθή ξχπαλζε  

3. βηνκεραληθή ξχπαλζε  

4. ξχπαλζε απφ ζαιάζζηεο κεηαθνξέο  

5. Μεραληθή ξχπαλζε 

 

Γξάθεκα  6: Πεγέο ζαιάζζηαο ξύπαλζεο 

 

 Πεγή: Αιεμφπνπινο (2009) 

 

                                                             

3
 Οη πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ Κεθαιαίνπ 2 πξνέξρνληαη θπξίσο απφ: Βεληίθνο (2005), 

Αιεμφπνπινο (2009),  Φαξαχηεο (2007) & www.matrans.org  

 

http://www.matrans.org/
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Μηα άιιε θαηεγνξηνπνίεζε ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο  γίλεηαη κε βάζε ηελ ηνπνζεζία 

/ρψξν εληφο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ απηή ζπκβαίλεη. Γειαδή ε ζαιάζζηα 

ξχπαλζε κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε: 

1) πειαγηθή, ε νπνία πξνέξρεηαη θπξίσο απφ πινία, πιαηθφξκεο εμφξπμεο 

πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ θαη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο πθαινθξεπίδαο.  

2) παξάθηηα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνπο αγσγνχο θάζε είδνπο πνπ θαηαιήγνπλ ζηε 

ζάιαζζα θαη πνπ απφ ηνπο αγσγνχο πνπ θαηαιήγνπλ ζηα πνηάκηα θαη ελ 

ζπλερεία ζηε ζάιαζζα. 

3) Δλαέξηα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο απνξξίςεηο ησλ αεξνπιάλσλ (θεξνδίλε).  

 

Παξφια απηά, ζπρλά ζηε βηβιηνγξαθία ππάξρεη ζχγρπζε δηάθξηζεο ησλ παξαπάλσ 

θαηεγνξηψλ αθνχ αξθεηέο ελέξγεηεο εκπίπηνπλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα θαηεγνξίεο. 

χκθσλα κε ηνλ Αιεμφπνπιν (2009) ππάξρνπλ έμη θχξηεο πεγέο ξχπαλζεο ηνπ 

ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. 

 Ρχπαλζε απφ απνξξίςεηο 

 Ρχπαλζε απφ ρεξζαίεο πεγέο 

 Ρχπαλζε απφ ηελ εμφξπμε θαη εθκεηάιιεπζε ηεο πθαινθξεπίδαο θαη ηνπ βπζνχ 

ησλ ζαιαζζψλ 

 Ρχπαλζε απφ ηελ αηκφζθαηξα 

 Ρχπαλζε απφ ηελ εμφξπμε θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ δηεζλνχο βπζνχ  

 Ρχπαλζε απφ ηα εκπνξηθά πινία  
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Παξαθάησ παξαζέηνπκε ηνπο βαζηθφηεξνπο ξχπνπο πνπ εθρχλνληαη ζηηο ζάιαζζεο θαη 

πξνέξρνληαη απφ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα είηε απφ θπζηθνχο ιφγνπο 

Πίλαθαο 4 : Δηζαγσγή ησλ θπξηνηέξσλ ξύπσλ ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ 

Δίδε ξύπσλ 

 

Πξνέιεπζε από 

θπζηθέο πεγέο 

 

 

Πξνέιεπζε από 

αλζξώπηλεο πεγέο 

 

Κύξηα απνηειέζκαηα 

Τδξνγνλάλζξαθεο 

πεηξειαίνπ 

Πνηάκηα, λεξά 

βξνρήο, αηκφζθαηξα 

Πινία, αγσγνί, 

παξαγσγή 

εληνκνθηφλσλ 

Απψιεηεο ζαιάζζησλ 

εηδψλ, ζπγθέληξσζε 

πίζζαο ζηηο παξαιίεο 

Θξεπηηθά 

ζπζηαηηθά 

Πνηάκηα, λεξά 

βξνρήο, βηνινγηθή 

αλαθχθισζε  

Αζηηθά ιχκαηα, 

γεσξγηθά ιηπάζκαηα 

Τπεξαλάπηπμε 

θπθηψλ, εκθάληζε 

θφθθηλσλ παιηξξνηψλ  

Αησξνχκελα 

ζσκαηίδηα 

Πνηάκηα, ξεχκαηα, 

λεθεινεηδείο 

ζηηβάδεο 

Κηελνηξνθία, αιηεία, 

ιηκεληθνί ρψξνη 

Γηαηαξαρέο 

νηθνζπζηεκάησλ  

Βαξέα κέηαιια 

Ζθαίζηεηα, ηδήκαηα, 

απνζχλζεζε 

νξγαληζκψλ 

Βηνκεραληθά 

απφβιεηα, αζηηθά 

απφβιεηα 

Πξνβιήκαηα 

θσηνζχλζεζεο, 

θξνχζκαηα επηδεκηψλ 

Ραδηελεξγά πιηθά 

Πνηάκηα, 

αηκφζθαηξα, 

κεηαιινθφξα 

θνηηάζκαηα 

Ππξεληθά 

εξγνζηάζηα, 

ππξεληθέο δνθηκέο 

Θεξκά ξαδηελεξγά 

ζεκεία πςεινχ 

θηλδχλνπ 

 

Καζψο ν ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηαζηεί ν ξφινο ησλ 

ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ ζηελ ζαιάζζηα ξχπαλζε, παξαθάησ ζα αλαιπζνχλ νη βαζηθέο 

πηπρέο ηνπ ζέκαηνο απηνχ. Ζ αλάιπζε πνπ γίλεηαη είλαη πεξηγξαθηθή θαη 

επεμεγεκαηηθή αλαπηχζζνληαο ηηο βαζηθέο έλλνηεο ησλ εηδψλ/ηχπσλ ζαιάζζηαο 

ξχπαλζεο απφ ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο αιιά θαη ηελ ζχλδεζε ηνπο κε ηελ δηεζλή 

λαπηηιηαθή θνηλφηεηα (βι. λνκνζεζία).  
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2.1 Ρύπαλζε από ζαιάζζηεο κεηαθνξέο  

Ζ ηδηφηεηα ηεο ζάιαζζαο λα απηνθαζαξίδεηαη ζεσξείην γηα αηψλεο επαξθήο γηα 

λα δηαρεηξηζηεί ηα απφβιεηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο αλζξψπνπο. Πεξίπνπ ε ίδηα 

πεπνίζεζε ίζρπε θαη γηα ηα απφβιεηα ησλ πινίσλ. 

Σα πξψηα ζεκάδηα πνπ έδεηρλαλ φηη νη ζάιαζζεο δελ κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ 

ην ζχλνιν ησλ απνβιήησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηα πινία εκθαλίζηεθαλ φηαλ ην 

πεηξέιαην έγηλε ην βαζηθφ θαχζηκν θίλεζεο ησλ πινίσλ μεθηλψληαο απφ ηε δεθαεηία 

ηνπ 1930. Ζ εκθάληζε ππνπξντφλησλ πεηξειαίνπ ζηηο αθηέο γίλνληαλ νινέλα θαη 

ζπρλφηεξν θαηλφκελν.  

Ζ λαπηηιηαθή θνηλφηεηα μεθίλεζε πξνζπάζεηεο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Σν 

Ζλσκέλν Βαζίιεην δηνξγάλσζε έλα ζπλέδξην ην 1954 ην νπνίν θαηέιεμε ζηε ζπλζήθε 

γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο απφ ξχπαλζε κε πεηξέιαην. Ο ηίηινο 

ηεο ζπλζήθεο OILPOL ππνδήισλε ηελ πεπνίζεζε πνπ ππήξρε ηφηε φηη ην πεηξέιαην 

ήηαλ ε ηε βαζηθή αηηία ξχπαλζεο απφ ηα πινία. Σα δεμακελφπινηα ηφηε ήηαλ κηθξήο 

ρσξεηηθφηεηαο θαη έηζη κεγάια αηπρήκαηα ήηαλ άγλσζηα. Σα θξάηε πνπ ππέγξαςαλ ηε 

ζπλζήθε απηή ζπκθψλεζαλ φηη ν International Maritime Organisation (ΗΜΟ) ζα ήηαλ 

ππεχζπλνο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπλζήθεο.  

Σν 1973 δεκηνπξγήζεθε κηα λέα δηεζλήο ζπλζήθε γηα ηελ απνηξνπή ηεο 

ξχπαλζεο απφ ηα πινία (MARPOL) πνπ εθηφο απφ ηελ ξχπαλζε απφ ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πεξηειάκβαλε πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο απφ ρεκηθά, ζπζθεπαζίεο, 

νηθηαθά απφβιεηα θαη ζθνππίδηα.  

Σα κέξε πνπ ππέγξαςαλ ηε ζπλζήθε απηή αλαγλψξηζαλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο 

Μεζνγείνπ θαη ηελ αλαθήξπμαλ εηδηθή πεξηνρή φπνπ ε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ 

απνηξνπήο ηεο ξχπαλζεο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηα πινία ήηαλ 

απζηεξφηεξε θαη ππνρξεσηηθή.  

Καζψο απμήζεθε ε επαηζζεζία ηεο θνηλήο γλψκεο θαη ηεο λαπηηιηαθήο 

θνηλφηεηαο θαηά ηηο δεθαεηίεο 1980 θαη 1990, θαη λέα επηζηεκνληθά δεδνκέλα ήηαλ 

δηαζέζηκα αλαγλσξίζηεθαλ θαη άιιεο κνξθέο ξχπαλζεο θαη ζπκπεξηειήθζεζαλ ζην 

πιαίζην IMO. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 
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Maritime Environment Protection Committee (MEPC) ηνπ IMO εζηίαζαλ ζηηο 

βιαβεξέο ζπλέπεηεο απφ ηηο κπνγηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα πινία αιιά θαη απφ ηε 

κεηαθνξά άιισλ νξγαληζκψλ κέζσ ησλ ballast waters.  

Καζψο απμάλεηαη ην εχξνο ησλ θνξηίσλ πνπ δηαθηλνχληαη κέζσ ησλ ζαιαζζψλ 

αιιά θαη κε ηελ αιιαγή ζηνπο ηξφπνπο θαηαζθεπήο ησλ πινίσλ έρνπλ δηακνξθσζεί 

λέεο κνξθέο ξχπαλζεο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηα πινία. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα θπξηφηεξα είδε/ηχπνη ξχπαλζεο απφ ηηο 

ζαιάζζηεο κεηαθνξέο φπσο κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. 

 

2.1.1 Δίδε/ηύπνη ξύπαλζεο από ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο 

1. πεηξέιαην (ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηα θαχζηκα) 

2. Έξκα 

3. Υεκηθά  

4. θνππίδηα 

5. Λχκαηα / Απφβιεηα 

6. Αέξηεο εθπνκπέο 

7. Ραδηελεξγά πιηθά 

Ζ βηβιηνγξαθία (EEA,2006) νκαδνπνηεί ηηο παξαπάλσ νκάδεο κε βάζε ηηο 

βαζηθέο ηνπο πξνειεχζεηο ζε 1) ιεηηνπξγηθή ξχπαλζε θαη 2) ξχπαλζε απφ λαπηηθά 

αηπρήκαηα.  

χκθσλα κε ηνλ νξγαληζκφ REMPEC (2008) ην πεηξέιαην απνηειεί ηελ βαζηθή 

αηηία ζαιάζζηαο ξχπαλζεο γεληθφηεξα. Οη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο απνηεινχλ κηα απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο πεγέο ξχπαλζεο απφ πεηξέιαην. Παξαθάησ παξαηεξνχκε φηη νη 

ζαιάζζηεο κεηαθνξέο επζχλνληαη γηα ην 26% ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο κε πεηξέιαην.  
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Γξάθεκα 7: Θαιάζζηα ξύπαλζε από πεηξέιαην 

 

Ζ πεηξειατθή ξχπαλζε ζπλήζσο ζπλδέεηαη κε κεγάια λαπηηθά αηπρήκαηα, 

θπξίσο ιφγσ ηεο κεγάιεο δεκνζηφηεηαο πνπ απνθηνχλ. Όκσο ηα λαπηηθά αηπρήκαηα 

δελ είλαη ε κφλε αιιά, ζεκαληηθφηεξα, δελ είλαη θαη ε κεγαιχηεξε πεγή ζαιάζζηαο 

ξχπαλζεο κε πεηξέιαην απφ ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο. Αληίζεηα ππάξρνπλ άιιεο πεγέο 

‗ζησπεξήο‘ (Βεληίθνο, 2005) ξχπαλζεο κε πεηξέιαην πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε 

ζπλεηζθνξά ζηε ζπλνιηθή ζαιάζζηα ξχπαλζε.  

Όπσο θαίλεηαη ζην γξάθεκα 8, αλ θαη απμάλεηαη ε ζπρλφηεηα ησλ ζαιάζζησλ 

κεηαθνξψλ νη απνξξίςεηο πδξνγνλαλζξάθσλ κεηψλνληαη .  

Γξάθεκα  8 : Η εμέιημε ησλ απνξξίςεσλ πδξνγνλαλζξάθσλ 

 

Πεγή: ITOPF 
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2.2  Ρύπαλζε από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ πινίσλ 

Ζ ξχπαλζε απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλεη κηα επξεία γθάκα 

απφ απνξξνέο πεηξειαίνπ θαη παξάγσγσλ ηνπ πνπ δεκηνπξγνχληαη εληφο ησλ πινίσλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπο. Ζ ιεηηνπξγηθή ξχπαλζε είλαη δπλαηφλ λα 

αλαδεηεζεί ζε νπνηαδήπνηε θάζε ηνπ θχθινπ δσήο ελφο πινίνπ, δειαδή ζηελ αξρή 

(θαηαζθεπή ή «θηίζηκν» ηνπ πινίνπ), ζηελ θαλνληθή νηθνλνκηθή ηνπ δσή (ζπληεξήζεηο 

θαη επηζθεπέο , θνξηνεθθνξηψζεηο, κεηαγγίζεηο θαπζίκσλ, εξκαηηζκφο) θαη ζην ηέινο 

(δηάιπζε ηνπ πινίνπ ή αιιηψο «SCRAP»). 

πλνιηθά κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε 

 Ρχπαλζε ζηε λαππεγν-επηζθεπαζηηθή δψλε 

o Καηά ηη ναςπήγηζη ηος πλοίος 

o ηην ηακηική και έκηακηη ζςνηήπηζη 

o διάλςζη ηος πλοίος  

 

 Ρχπαλζε απφ ιεηηνπξγηθέο απνξξίμεηο  

o Διαδικαζίερ θοπηοεκθόπηυζηρ  

o Εκούζιερ αποππίτειρ οςζιών από ηο πλοίο  

o Διαδικαζίερ επμηηιζμού και αθαιπεηιζμού (Ballast Waters) 

o Διαδικαζίερ πλύζηρ δεξαμενών θοπηίος 

 Αημοζθαιπική πύπανζη από πλοία 
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2.2.1 Η ξύπαλζε ζηε λαππεγν-επηζθεπαζηηθή δώλε 

Ζ πεγή ξχπαλζεο απηή απνηειεί ζεκαληηθφ πξφβιεκα παξάθηηαο ζαιάζζηαο 

ξχπαλζε θπξίσο ιφγσ ηεο απνπζίαο ζρεηηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε ζαιάζζηα 

ξχπαλζε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο λαππεγηθέο, επηζθεπαζηηθέο θαη ηηο κνλάδεο δηάιπζεο 

πινίσλ. Δπίζεο νη απαηηήζεηο ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο γηα πςειή παξαγσγηθφηεηα 

εληείλεη ην πξφβιεκα ηεο ξχπαλζεο ηνπ παξάθηηνπ πεξηβάιινληνο απφ απηή ηελ 

δξαζηεξηφηεηα.  

Πξηλ παξνπζηαζηνχλ αλαιπηηθφηεξα νη πεγέο ξχπαλζεο θαηά ηα ζηάδηα 1) ηεο 

λαππήγεζεο, 2) ηεο ζπληήξεζεο/επηζθεπήο θαη 3) ηεο δηάιπζεο είλαη ζεκαληηθφ λα 

γίλνπλ θάπνηεο γεληθφηεξεο δηαπηζηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε βηβιηνγξαθία 

(Αιεμφπνπινο 2009, Βεληίθνο 2005) 

Μέρξη ζήκεξα νη ζπλήζεηο πξαθηηθέο ηεο πεξηζπιινγήο θαη δηάζεζεο ησλ 

δηαθφξσλ απνβιήησλ ζε εηδηθνχο ρψξνπο ππνδνρήο, ι.ρ. ρσκαηεξέο, αλ θαη νχηε απηή ε 

πνιηηηθή πηνζεηείηαη ζπρλά, ζεσξείηαη απφ έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ λαππεγηθψλ κνλάδσλ 

σο νηθνλνκηθά αζχκθνξε δηαδηθαζία, ελψ νπζηαζηηθά κεηαθέξεη ην πξφβιεκα ζε 

άιινπο θνξείο.  

ην πιαίζην ηεο κείσζεο ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο απφ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα, 

ζεκαληηθή είλαη ε δξάζε ηνπ ΗΜΟ πνπ ζθνπεχεη ζηε δηακφξθσζε λνκηθψλ θαλνληζκψλ 

γηα ηελ απαγφξεπζε ρξήζεο ησλ πθαινρξσκάησλ βάζεο θαζζίηεξνπ (TBT) κε 

θαηαιπηηθή εκεξνκελία ην 2008.  

Παξαηεξνχκε φηη είλαη άκεζε ε αλάγθε ζηελ Δπξψπε γηα ηελ πηνζέηεζε 

κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ηεο ξχπαλζεο ηεο παξάθηηαο δψλεο απφ ηέηνηνπ είδνπο 

δξαζηεξηφηεηεο ζε επξχηεξε βάζε θαη φρη κφλν γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηα 

πθαινρξψκαηα. Απηή ε ζθέςε εληζρχεηαη κε ηελ εμέηαζε κίαο εηδηθήο πεξίπησζεο. 

Όηαλ ε ζπληήξεζε ή νη επηζθεπέο γίλνληαη πάλσ ζην πινίν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

ηαμηδηνχ, ηφηε θαη πάιη παξάγνληαη άρξεζηεο, απνβιεηέεο χιεο παξφκνηαο θχζεο, φκσο 

ε πηζαλή απφξξηςε ηνπο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ δηέπεηαη θαη ειέγρεηαη ή 

ηνπιάρηζηνλ νθείιεη λα ειέγρεηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 5νπ παξαξηήκαηνο ηεο 

ζχκβαζεο ηνπ ΗΜΟ, ηε MARPOL.  

Χο ελαιιαθηηθέο κέζνδνη αληηκεηψπηζεο ηεο πξφθιεζεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο 

απφ ηηο λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο κνλάδεο πξνηείλνληαη (Σζειέληεο, 2008):  
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(α) ν δηαρσξηζκφο ησλ απνβιήησλ (waste segregation) πνπ ζα βνεζήζεη ζηε δηαδηθαζία 

αλαθχθισζεο θαη ζηελ αληίζηνηρε κείσζε ηνπ θφζηνπο, 

(β) ε ρξήζε ιηγφηεξν ηνμηθψλ νπζηψλ π.ρ. αλφξγαλεο ελψζεηο πνπ ζπλήζσο πεξηέρνπλ 

πδάηηλεο ιχζεηο ζαλ ηελ θαπζηηθή ζφδα. Πνιινί θαηαζθεπαζηέο ζεσξνχλ φηη απηά ηα 

πξντφληα δελ πεξηέρνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο ρισξίνπ, είλαη βηναπνηθνδνκήζηκα θαη 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειή πηεηηθφηεηα επνκέλσο δελ εκπεξηέρνληαη ζηε ιίζηα ησλ 

επηθίλδπλσλ νπζηψλ, 

(γ) ε ζπλερήο εθπαίδεπζε ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ κε ηελ παξνρή θηλήηξσλ γηα 

απνθπγή πξφθιεζεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθφηεξα νη πεγέο ξχπαλζεο ζηε λαππεγν-

επηζθεπαζηηθή δψλε γηα θάζε ζηάδην μερσξηζηά.  

 

2.2.1.1 Ρύπαλζε θαηά ηε λαππήγεζε ηνπ πινίνπ 

Σν ζαιάζζην πεξηβάιινλ απεηιείηαη θαηά ηα ζηάδηα ηεο ζπλαξκνιφγεζεο ελφο 

πινίνπ θαη ηεο θαηαζθεπήο ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ αθνχ ε πιένλ ζπλεζηζκέλε 

κέζνδνο λαππήγεζεο ελφο πινίνπ, ηνπιάρηζηνλ ζηε ζεκεξηλή επνρή, είλαη ε 

πξνθαηαζθεπή κεγάισλ ηκεκάησλ ηνπ ζθάθνπο, ε κεηαθνξά ηνπο ζε κία θιίλε 

(δεμακελή) θαη ε άκεζε επζπγξάκκηζε θαη ζπγθφιιεζε ηνπο. Ζ ζπλαξκνιφγεζε 

πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ηεο δεμακελήο είηε πξφθεηηαη γηα κφληκε είηε γηα πισηή 

δεμακελή. Καη ζηηο δχν κεζφδνπο ν θίλδπλνο πξνέξρεηαη απφ ην ζεκείν επαθήο ηνπ 

ππζκέλα πνπ ζηεξίδεηαη ην πξνο θαηαζθεπή πινίν δηφηη έξρεηαη ζε άκεζε επηθνηλσλία 

κε ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ κφιηο αλνίμεη ην ζπξφπινην ηεο δεμακελήο.  

Νέεο κέζνδνη φπσο ε ρξήζε αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ θαη ζπζηεκάησλ 

ζπγθφιιεζεο "laser" ζπληεινχλ ζηελ παξαγσγή αξθεηψλ ξππνγφλσλ ζηνηρείσλ ηα 

νπνία θπξίσο είλαη δηάθνξα ζπξκαηφζρνηλα, εξγαιεία, άιια είδε άξηεζεο, ξηλίζκαηα 

ζηδήξνπ ή άιισλ κεηάιισλ, άρξεζηα ειεθηξφδηα. 

Γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο γηα 

βαθή ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηεο ακκνβνιήο. Απφ απηή ηε δηαδηθαζία 

δεκηνπξγνχληαη εζηίεο ξχπαλζεο ηεο κνξθήο κεγάισλ πνζνηήησλ άκκνπ, 

ππνιεηκκάησλ ζθνπξηψλ πνπ εθπίπηνπλ απφ ηηο κεηαιιηθέο επηθάλεηεο.  
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Ζ δηαδηθαζία βαθήο ηνπ πινίνπ, δειαδή ε εθαξκνγή ησλ πξνζηαηεπηηθψλ 

επηζηξψζεσλ γηα ην εμσηεξηθφ πεξίβιεκα θαη ηα χθαια ηνπ, είλαη κία απφ ηηο 

πεξηζζφηεξν ξππνγφλεο, ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηεο πνζφηεηαο φζν θαη απφ ηελ πιεπξά 

ηεο ηνμηθφηεηαο. Σν πξφβιεκα κε ηα θάζε είδνπο ρξψκαηα θαη πθαινρξψκαηα είλαη ε 

πινχζηα πεξηεθηηθφηεηα ηνπο ζε βαξέα κέηαιια, ι.ρ. ραιθφο, θαζζίηεξνο, κφιπβδνο, 

ελψ ηα αληηξξππαληηθά πεξηέρνπλ ρξψκην, ηηηάλην, δηνμίλεο. 

 

ηα κέξε ηνπ ππζκέλα ηνπ πινίνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθέο αληηζθσξηαθέο 

βαθέο (antifouling bottom paints) νη νπνίεο πεξηέρνπλ ηνμηθέο ρξσζηηθέο νπζίεο. Αθφκα 

ππάξρεη κεγάινο θίλδπλνο ζνβαξήο ξχπαλζεο απφ ηελ ηαπηφρξνλε ρξήζε λεξνχ, 

απνξξππαληηθψλ θαη δηαιπηηθψλ κέζσλ (cleaning solvents).  

Ξερσξηζηή αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη γηα ηε ξχπαλζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηα 

πθαινρξψκαηα ησλ πινίσλ. Δίλαη γλσζηφ φηη ηα πινία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ βίνπ ηνπο αληηκεησπίδνπλ ην πξφβιεκα ηεο πξνζθφιιεζεο ησλ 

δηαθφξσλ θπθηψλ, νζηξάθσλ, αιγψλ θαη άιισλ ζαιάζζησλ κηθξννξγαληζκψλ ζηηο 

επηθάλεηεο ηνπ πινίνπ πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ηελ ίζαιν γξακκή θαη θαηά ζπλέπεηα 

παξεκπνδίδνπλ ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο κεηαθνξηθήο ππεξεζίαο. Ζ κείσζε ηεο 

ηαρχηεηαο πιεχζεο κπνξεί λα αγγίμεη ην 40% ζ' έλα έηνο, ε αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο 

θαπζίκσλ θαη ε αχμεζε ησλ εμφδσλ ζπληήξεζεο, ι.ρ. θαζαξηζκνί, βαθέο ιφγσ αλάγθεο 

ζπρλψλ δεμακεληζκψλ, είλαη κεξηθά απφ ηα επαθφινπζα απνηειέζκαηα. 

Όκσο, ε ρξήζε ησλ πθαινρξσκάησλ πξνθαιεί ηελ απειεπζέξσζε ηνμηθψλ 

νπζηψλ νη νπνίεο απμάλνληαη κε ηελ αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ πινίνπ, δειαδή φηαλ 

δελ είλαη απαξαίηεην, γεγνλφο πνπ πεξηνξίδεη ηε δσή ηνπ αληηξξππαληηθνχ ρξψκαηνο 

θαη απμάλεη ην θφζηνο. Δπίζεο, πξνθαιεί ζεκαληηθέο αιινηψζεηο ζηνπο ζαιάζζηνπο 

νξγαληζκνχο. Σν θαηλφκελν απηφ έρεη κεγαιχηεξε έθηαζε ζε πινπηνπαξαγσγηθέο 

πεξηνρέο, ζε καξίλεο θαη θιεηζηνχο θφιπνπο κε κηθξή θπθινθνξία θαη αλαλέσζε ηνπ 

ζαιαζζηλνχ χδαηνο.  

Ζ εγθαηάζηαζε ηεο θχξηαο κεραλήο ηνπ πινίνπ θαη ησλ βνεζεηηθψλ 

κεραλεκάησλ είλαη επίζεο κηα ξππνγφλνο δηαδηθαζία. Σα ζπλεζηζκέλα παξαγφκελα 

πιηθά πνπ απεηινχλ ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ είλαη ηα ιηπαληηθά απφ δηαξξνέο ηεο 

κεραλήο θαη ησλ ειεθηξνκεραλψλ, ππνιείκκαηα απφ γξάζα, ιάδηα θαη βαιβνιίλεο, 

ππνιείκκαηα θαισδίσλ θαη ζσιήλσλ, ππνιείκκαηα κπαηαξηψλ θαη ςπθηηθά πγξά, 
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δηάθνξα κεηαιιηθά εμαξηήκαηα (βίδεο, παμηκάδηα), ζηνππηά θαη άιιεο κνξθήο 

απνξξίκκαηα. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο (power plant service), ηδίσο 

ζηα κεγάια πινία, ζεκαληηθή ξχπαλζε κπνξεί λα πξνέιζεη απφ ην θαζαξηζκφ ησλ 

θαδαληψλ θαη κεραλψλ (boiler and turbine) θαη πηζαλφλ απφ ηα κέξε ραιθεπκάησλ 

(fabricating) θαη γαιβαληζκνχ (elecroplating), ελψ πξνζνρή απαηηείηαη γηα ηηο δηάθνξεο 

νμπγνλνθνιιήζεηο (welding), θνπήο ράιπβα (miling), ιηπάλζεηο (buffing) θαη 

ζηηιβψζεηο (polishing). 

Οη δηαδηθαζίεο ηεο θαζέιθπζεο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ είλαη πηζαλφλ λα 

ζπκβάιινπλ ζε αχμεζε ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο δηφηη πξνθαινχλ ζπρλά δηαξξνέο 

θαπζίκσλ ζηηο δεμακελέο ηνπ πινίνπ θαη εκθαλίδνπλ δηάθνξα πιηθά ζπγθξάηεζεο ηεο 

δεμακελήο, θπξίσο θνκκάηηα μχινπ, ζηδήξνπ θαη κέξε ζρνηληψλ, δηαξξνέο ιαδηψλ θαη 

γεληθφηεξα θάζε είδνπο ππνιείκκαηα πνπ είραλ παξακείλεη ζην θαηάζηξσκα ή είραλ 

πξνζθνιιεζεί πάλσ ζην πινίν. 

Γεληθφηεξα ε ζαιάζζηα ξχπαλζε θαηά ηε λαππήγεζε ηνπ πινίνπ νθείιεηαη ζηνλ 

αλζξψπηλν παξάγνληα. Ζ αλεπζπλφηεηα, ε άγλνηα θαη ε αδηαθνξία πνιιέο θνξέο 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εκπνξηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Ζ κε θαηάιιειε 

πξνεηνηκαζία (θαζαξηζκφο άρξεζησλ πιηθψλ, απνκάθξπλζεο επηθίλδπλσλ νπζηψλ θιπ) 

νθείιεηαη φρη ζην απμεκέλν θφζηνο, αθνχ απαηηνχληαη κφλνλ ιίγεο εκέξεο γηα λα γίλεη 

ζσζηά θαη νινθιεξσκέλν, αιιά ζηελ άγλνηα θαη αδηαθνξία.  

 

2.2.1.2 Θαιάζζηα ξύπαλζε θαηά ηελ ηαθηηθή θαη έθηαθηε ζπληήξεζε ησλ πινίσλ 

Οη ξππνγφλεο νπζίεο πνπ παξάγνληαη θαηά ηε ζπληήξεζε θαη ηελ επηζθεπή είλαη 

ίδηαο κνξθήο κε απηέο πνπ παξάγνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλαξκνιφγεζεο. Ζ 

δηαθνξνπνίεζε βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη πιένλ ζπλαξκνιφγεζε κεξψλ 

ηνπ πινίνπ αιιά φια ηα κεραλήκαηα ήδε ιεηηνπξγνχλ πάλσ ζ' απηφ, φκσο κε έλα 

ζρεηηθφ βαζκφ θζνξάο πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζεη ζνβαξήο κνξθήο ξχπαλζε 

αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ επηζθεπψλ. Οη εξγαζίεο ακκνβνιήο ζην ζηάδην ηεο 

ζπληήξεζεο/επηζθεπήο είλαη πεξηζζφηεξν επηθίλδπλεο δηφηη ππάξρεη ζπζζψξεπζε ηνπ 

παιαηνχ ζηξψκαηνο ησλ ρξσκάησλ ζηνλ ππζκέλα ηεο δεμακελήο καδί κε ηηο πνζφηεηεο 

άκκνπ θαη ζσκαηηδίσλ πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Δπίζεο ζηε θάζε ηεο βαθήο 

πξνθχπηνπλ επηπιένλ μχζκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ νπζίεο απφ ππνιείκκαηα θνξηίσλ 
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ζηηο δεμακελέο αιιά θαη νξγαληζκνχο ζην εμσηεξηθφ πεξίβιεκα ησλ πινίσλ θαη ζηα 

εμαξηήκαηα θαηαζηξψκαηνο. 

Οη εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ζην κεραλνζηάζην ηνπ πινίνπ, είλαη δπλαηφ λα 

παξάγνπλ πεξηζζφηεξεο δηαξξνέο θαη απνξξίκκαηα ζε ζρέζε κε απηέο θαηά ηε 

λαππήγεζε ηνπ δηφηη επηδξά ε θπζηνινγηθή θζνξά θαη νη ψξεο ιεηηνπξγίαο. Πνιιέο 

θνξέο είλαη αλαγθαίν, ηκήκαηα ηεο κεραλήο λα γηα επηζθεπή λα κεηαθεξζνχλ εθηφο 

πινίνπ ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο επηζθεπήο ή λα απαηηεζνχλ εθηεηακέλεο επηζθεπέο ζην 

πεδάιην θαη ηνλ άμνλα, νπφηε νη δηαξξνέο ζε ιηπαληηθά, γξάζα θαη άιια ειαηψδε 

κίγκαηα λα είλαη πνιχ κεγαιχηεξεο. 

Ζ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ελφο πινίνπ απνηεινχλ κηα απφ ηηο ηαθηηθέο, θαη 

έθηαθηεο, ιεηηνπξγίεο θαη επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ ιεηηνπξγηθή ηνπ ηθαλφηεηα 

(νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα) φζν θαη ηελ αμηνπινΐα ηνπ (αζθάιεηα). Ζ ξχπαλζε πνπ 

παξάγεηαη είλαη ζρεδφλ ίδηα κνξθήο ξχπαλζε κε απηή πνπ παξάγεηαη θαηά ηελ 

λαππήγεζε ηνπ πινίνπ.  Οη βαζηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ έληαζε ηεο 

ξχπαλζεο  θαηά απηή ηελ δηαδηθαζία (ζπληήξεζε-επηζθεπήε) είλαη πξνζπάζεηα 

κείσζεο ηνπ θφζηνπο (πεξηνξηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ παξακνλήο ζηηο δεμακελέο) 

θαζψο θαη γηα ηελ αχμεζε ηνπ αθαζάξηζηνπ εζφδνπ (πεξηνξηζκφο ησλ «λεθξψλ 

ρξφλσλ» γηα ζπληεξήζεηο θ.ιπ., θαηά ηνπο νπνίνπο ην πινίν δελ πξαγκαηνπνηεί έζνδα). 

Γεγνλφηα πνπ ζπληεινχλ ζηελ έληαζε απηνχ ηνπ θαηλφκελνπ είλαη φηαλ νη 

ζπληεξήζεηο θαη επηζθεπέο πξαγκαηνπνηνχληαη: 

 ζε δεμακελή πνπ βξίζθεηαη ζε ζεσξνχκελε αθξηβή πεξηνρή φπσο πνιιά 

λαππεγεία ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Γ. Δπξψπεο, πνπ ζεκαίλεη φηη απαηηείηαη πςειή 

εκεξήζηα απνδεκίσζε ηνπ ρξφλνπ ρξήζεο απηψλ ε νπνία κπνξεί λα αγγίμεη ηηο 

πνιιέο ρηιηάδεο δνιάξηα ηελ εκέξα, 

 αλαγθαζηηθά ζε ιάζνο ρξφλν, φηαλ δειαδή έρεη αλνίμεη ε αληίζηνηρε θαηεγνξία 

αγνξάο θαη ππάξρεη έληνλε δήηεζε γηα ρσξεηηθφηεηα πινίσλ απηνχ ηνπ ηχπνπ, 

αιιά ν πινηνθηήηεο αδπλαηεί λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο. 

 

Όζν κεγαιψλεη ε αλάγθε ή απιά ε επηζπκία γηα ζπκπίεζε ηνπ θφζηνπο, ηφζν είλαη 

πηζαλφηεξε ε εκθάληζε θαηλφκελσλ φπσο: 

 θαθφ επίπεδν ζπληήξεζεο, δειαδή κφλν νη απνιχησο αλαγθαίεο εξγαζίεο, 
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 πξφρεηξεο επηζθεπέο, φρη εθηεηακέλεο αιιά κπαιψκαηα, 

 θζελέο επηζθεπέο, δειαδή αθαηάιιεια πιηθά ή πιηθά θαθήο πνηφηεηαο, θζελέο 

απνκηκήζεηο θιπ, 

 απνπζία εηδηθψλ ηερληθψλ ή επηζηεκφλσλ ζηηο πεξηπηψζεηο ζνβαξψλ επηζθεπψλ 

 επηινγή ησλ ρεηξφηεξσλ ιχζεσλ θαη ησλ ζπγθξηηηθά θζελφηεξσλ απφ ηελ 

πιεπξά ηεο αζθάιεηαο, ηεο αμηνπινΐαο θαη ηεο επθνιίαο ρεηξηζκψλ. 

Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο δε ζπληεινχλ κφλν ζηελ πξφθιεζε ζαιάζζηαο 

ξχπαλζεο αιιά θαη ζηελ αχμεζε ησλ πηζαλνηήησλ λα εκπιαθνχλ ζε αηπρήκαηα ηα 

εκπνξηθά πινία. Γεληθφηεξα, θαηά ην ζηάδην ηεο ζπληήξεζεο ε ζαιάζζηα ξχπαλζε ζα 

είλαη ζνβαξφηεξε απφ ην αληίζηνηρν ηεο λαππήγεζεο, ζηνηρείν πνπ δηθαηνινγείηαη απφ 

ηελ ειηθία ηνπ πινίνπ, ηελ αλαγθαηφηεηα γηα πεξηζζφηεξεο επηζθεπέο θαη ηελ έιιεηςε 

πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο ράξε ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. 

 

2.2.1.3 Θαιάζζηα ξύπαλζε θαηά ηε δηάιπζε ησλ πινίσλ  

Απφ ηε κέζνδν δηάιπζεο ελφο πινίνπ πξνθχπηεη ζαιάζζηα ξχπαλζε πνπ 

νθείιεηαη ζε αέξηα, πγξά θαη ζηεξεά απφβιεηα. ηηο εηδηθέο κνλάδεο δηάιπζεο πινίσλ 

θαη παξαγσγήο παιαηνζίδεξνπ (scrap), ε πξφθιεζε ζαιάζζηαο ξχπαλζεο είλαη φρη κφλν 

εμίζνπ ζεκαληηθή αιιά θαη πνιχ εληνλφηεξε απφ ηηο δχν πξνεγνχκελεο δηαδηθαζίεο. Ζ 

κηθξή αμία θάπνησλ ζηεξεψλ πιηθψλ ζε κεγάιε ζπγθέληξσζε νδεγεί ζηελ ζπρλή 

πξαθηηθή ηεο απφξξηςεο ησλ πιηθψλ απηψλ ζηε ζάιαζζα.  

Αθφκα, θαζψο εθηεινχληαη δηάθνξεο εξγαζίεο θνπήο ζηδήξνπ κε νμπγφλν θαη 

απνζπλαξκνιφγεζεο ησλ ιακαξηλψλ, ιφγσ ηεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο, εκθαλίδνληαη 

πςειά πνζνζηά θαπλνχ θαη ζθφλεο πνπ ζπληεινχλ ζε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε ελψ 

απνξξίπηνληαη ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ πνιιά κεηαιιηθά ηκήκαηα.  

Σα πγξά απφβιεηα πξνέξρνληαη απφ λεξά πιχζεο ησλ ρψξσλ ηνπ πινίνπ πξηλ 

ηελ θνπή κε ζθνπφ λα απαιιαγνχλ απηνί απφ θαηάινηπα πεηξειαηνεηδψλ, αδξαλψλ 

ζθνπξηψλ θαη πςειψλ ζπζηαηηθψλ ζε B.O.D. θαη C.O.D. (βηνρεκηθά θαη ρεκηθά 

απαηηνχκελν νμπγφλν), απφ λεξά ησλ ππξνζβεζηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηάζβεζε ππξθαγηψλ θαη απφ λεξά πιχζεο ησλ ρψξσλ ηεο 

δηαιπηηθήο κνλάδαο γηα λα απνθεπρζεί ε δηαξξνή ξππαληηθψλ νπζηψλ πξνο ηελ μεξά. 
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Δπηπιένλ ε ζπζζψξεπζε ζεκαληηθψλ πνζνηήησλ ζθνπξηάο, ιάζπεο, ξηληζκάησλ 

ζηδήξνπ, μχινπ θαη πιαζηηθψλ απμάλεη ηα ζηεξεά απφβιεηα. Ζ ξχπαλζε πνπ 

πξνθαινχλ ηα πγξά θαη ζηεξεά απφβιεηα εμαξηάηαη άκεζα απφ ηα κεγέζε ησλ πινίσλ 

πνπ ζα δηαιπζνχλ, απφ ην ζρεηηθφ βαζκφ θαζαξφηεηαο ησλ θαηαινίπσλ αιιά θαη απφ 

ηνλ πξνζεθηηθφ ηξφπν εξγαζίαο. 

Απφ ηα ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα θαηά ηε δηάιπζε ηνπ πινίνπ αλαθέξεηαη 

(Σζειέληεο 2008) ε κεγάιε πνζφηεηα βαξέσλ κεηάιισλ θαη πνιπρισξηνχρα 

δηθαηλχιηα (P.C.B) πνπ πηζαλφ λα δηαζθνξπηζηνχλ δίρσο αηηία ζην ζαιάζζην 

πεξηβάιινλ.  

Γεληθφηεξα ζην ζηάδην ηεο δηάιπζε ππάξρεη ζπζζψξεπζε εηεξφθιεησλ πιηθψλ 

πνπ πξνέξρνληαη απφ δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ πινίνπ θαη εληείλνπλ ην θαηλφκελν ηεο 

ξχπαλζεο. Δπίζεο, θαηά ηε δηάιπζε δελ ππάξρεη ζπλερψο επίβιεςε/θχιαμε θαη έηζη 

δελ πθίζηαηαη θάπνηνο ζρεηηθφο βαζκφο επηθπιαθήο ζηηο έθηαθηεο πεξηπηψζεηο. 

Σν γεγνλφο είλαη φηη ηα πινία πνπ νδεγνχληαη ζηηο κνλάδεο δηάιπζεο, αλ θαη 

αξηζκεηηθά πνιχ ιηγφηεξα απφ απηά πνπ επηζθεπάδνληαη, έρνπλ ζπλήζσο κεηαιιηθά 

ηκήκαηα κε πνιχ κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζθνπξηάο. Έηζη έρεη ππάξμεη κεγάιε αληίδξαζε 

ηνπηθψλ θνηλσληψλ ζε αλαπηπγκέλα θξάηε ηεο Γχζεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε κνλάδσλ 

δηάιπζεο.  Απηφ νδήγεζε ηελ κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ζρεδφλ φισλ  ησλ κνλάδσλ 

απηψλ ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο φπσο ε Ηλδία (Alang) θαη ζην Παθηζηάλ (Karachi),  ε 

Κίλα θαη ην Μπαγθιαληέο. Δπηπιένλ, κία ζεηξά νηθνλνκηθψλ ιφγσλ φπσο ην απμεκέλν 

εξγαηηθφ θφζηνο θαη ην απμεκέλν θφζηνο γηα ηελ ηήξεζε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ 

θαλφλσλ αζθαιείαο ζηηο βηνκεραληθέο ρψξεο, ε ραιαξφηεηα ζηελ εθαξκνγή ή αθφκε 

θαη ε αλππαξμία ζρεηηθψλ θαλφλσλ αζθαιείαο ζε πνιιέο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, 

νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα πινία δηαιχνληαη ζε ρψξνπο κε αλχπαξθηε ππνδνκή 

θαη αλεηδίθεπην πξνζσπηθφ (Σζειέληεο 2008, Αιεμφπνπινο 2009).  

 

. 
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2.2.2  Η ξύπαλζε από ηηο ιεηηνπξγηθέο απνξξίςεηο ησλ πινίσλ 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία (Φαξαχηεο, 2007) ππάξρνπλ νη παξαθάησ θαηεγνξίεο 

απνβιήησλ απφ ηα πινία:  

 

Καηεγνξίεο απνβιήησλ πινίσλ  

 Καηάινηπα θαζαξηζκψλ δεμακελψλ θνξηίσλ (sludge) 

 Μείγκαηα κεραλνζηαζίνπ (bilge, sludge) 

 Καηάινηπα θαπζίκσλ (sludge) 

 Απφβιεηα/ζθνππίδηα (garbage) 

 Απνρεηεπηηθά θαη κε χδαηα (black-grey water) 

 Τθαινρξψκαηα (coatings) 

 Καπζαέξηα (air emissions) 

 Θαιάζζην έξκα (water ballast) 

ην παξαθάησ γξάθεκα παξνπζηάδεηαη ε πεγή θάζε θαηεγνξίαο απνβιήησλ. 

Γξάθεκα  9: Πεγέο απνβιήησλ πινίσλ 

 

Πεγή γξαθήκαηνο: Φαξάπηεο (2007) 

 

Σα παξαπάλσ απφβιεηα ξππαίλνπλ ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο θαη επεξεάδνπλ αθφκα θαη ηελ βηνπνηθηιφηεηα κηαο πεξηνρήο (βι. ballast 

waters).  
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Πξνζπαζψληαο λα νκαδνπνηεζνχλ θαη λα αλαιπζνχλ  νη παξαπάλσ πεγέο ξχπαλζεο 

ιεηηνπξγηθψλ απνβιήησλ, ζηε βηβιηνγξαθία γίλεηαη ε δηάθξηζε ηνπο κε βάζε ηα 

ζηάδηα/δηαδηθαζίεο ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ θαηά ηα νπνία δεκηνπξγνχληαη θαη είλαη 

(Αιεμφπνπινο, 2009):  

 Γηαδηθαζίεο θνξηνεθθφξησζεο (2.2.2.1) 

 Ρχπαλζε απφ απνξξίςεηο (2.2.2.2) 

 Γηαδηθαζίεο εξκεηηζκνχ θαη αθαηξεηηζκνχ (Ballast Waters) (2.2.2.3) 

 Γηαδηθαζίεο πιχζεο δεμακελψλ θνξηίνπ (2.2.2.4) 

 

2.2.2.1  Γηαδηθαζίεο θνξηνεθθόξησζεο  

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ θνξηψζεσλ θαη ησλ εθθνξηψζεσλ απμάλνληαη νη 

πηζαλφηεηεο πξφθιεζεο ξχπαλζεο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, δηαθνξεηηθήο κνξθήο, 

αλάινγα κε ην εάλ ην θνξηίν είλαη ρχδελ πγξφ ή μεξφ (Σζειέληεο, 2008).  

Ζ θνξηνεθθφξησζε ρχδελ πγξνχ θνξηίνπ παξνπζηάδεη ηηο πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο γηα πξφθιεζε ξχπαλζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, αξγφ πεηξέιαην, 

πεηξειατθά πξντφληα θ.ά. μεθεχγνπλ απφ ηα ζηφκηα ή απφ ηνλ θνξκφ ησλ ζσιελψζεσλ 

– ζε νπνηνδήπνηε κήθνο ησλ δηαδξνκψλ κεηαμχ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ θαη δεμακελήο 

θνξηίνπ – θαη δηαρένληαη ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, δεκηνπξγψληαο κία αξγή, αιιά 

ζηαζεξή ξχπαλζε. Δδψ, ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί ην φηη ηα βαζηθά αίηηα είλαη ην 

θζαξκέλν πιηθφ (ζσιελψζεσλ, ζηνκίσλ, αγσγψλ ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ θ.ά.). Δπίζεο  

ζε απηνχ ηνπ ηχπνπ ηελ ξχπαλζε ζπκβάινπλ ε ειιηπήο ηήξεζε ησλ θαλφλσλ 

αζθαιείαο θαζψο θαη ε άγλνηα  απηψλ απφ ην πξνζσπηθφ ησλ θαηά ηφπνπο ηεξκαηηθψλ 

ζηαζκψλ. Αθφκα παξαηεξείηαη αδπλακία ή/θαη αδηαθνξία γηα ηελ εμεχξεζε ησλ 

θαηάιιεισλ αληαιιαθηηθψλ επηηφπνπ γηα ηηο απαξαίηεηεο επηζθεπέο ή θαη 

αληηθαηαζηάζεηο. Απηφ δελ ζπλδέεηαη κε ην θφζηνο αθνχ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηα 

αληαιιαθηηθά είλαη κηθξνχ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο (Σζειέληεο, 2008).   

ηελ ίδηα θαηεγνξία πξφθιεζεο ξχπαλζεο  εκπίπηνπλ θαη νη κεηαγγίζεηο θαπζίκσλ 

(απφ ηε ζηεξηά ζην πινίν, ή απφ πινίν ζε πινίν) αθνχ παξνπζηάδνπλ ίδηα πξνβιήκαηα 

κε ηα παξαπάλσ,  

Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην θνξηίν είλαη ρχδελ μεξφ  κπνξεί λα 

πξνμελεζεί ξχπαλζε ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ θαηά ηηο δηαδηθαζίεο θνξηνεθθφξησζεο. 
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Σφζν θαηά ηελ θφξησζε φζν θαη θαηά ηελ εθθφξησζε θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ κέζνδν 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί (ι.ρ. ρξήζε Silos, Graps), έλα κέξνο ηνπ θνξηίνπ πέθηεη πάλσ 

ζην πινίν ή θαη θαηεπζείαλ ζηελ ζάιαζζα, ζην θελφ κεηαμχ ηνπ ηεξκαηηθνχ νξίνπ θαη 

ηνπ πινίνπ. Δδψ ππαίηηνο κπνξεί λα είλαη έλαο ηζρπξφο άλεκνο ή αθφκα (θαη ην 

ζπλεζέζηεξν) ιάζνο ππνινγηζκφο (ή αδηαθνξία) ηνπ ρεηξηζηή ηνπ κεραλήκαηνο 

θνξηνεθθφξησζεο. Σν πξφβιεκα πξνθχπηεη επίζεο απφ ηε ζπλήζε πξαθηηθή λα 

μεπιέλεηαη ην θαηάζηξσκα ηνπ πινίνπ κε θξνπλνχο πςειήο πίεζεο, θαη ηα ππνιείκκαηα 

ηνπ θνξηίνπ λα θαηαιήγνπλ άκεζα ζηε ζάιαζζα κε φιεο ηηο δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο πνπ 

επαθνινπζνχζαλ. χκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία (UNDP, 2005) επεηδή ην θαηλφκελν 

δελ έρεη δηφινπ πεξηνξηζζεί ν IMO ζηνρεχεη λα εληάμεη ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

ζηε δεκηνπξγία ελφο «Παξαξηήκαηνο» ηεο δηεζλνχο ζχκβαζεο MARPOL. 

Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη αχμεζε ζηε κεηαθνξά 

ρεκηθψλ κέζσ ηεο ζάιαζζα. Αλ θαη νη πνζφηεηεο απηέο είλαη θαηά πνιχ κηθξφηεξεο 

ησλ πεηξειαηνεηδψλ νη πηζαλφηεηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη πεξηζζφηεξεο 

θαη ζνβαξφηεξεο. Οη ζπκβάζεηο ηνπ ΗΜΟ (SOLAS 1974, 1983) επηβάιινπλ 

ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο ζηα πινία γηα ηελ κεηαθνξά ρεκηθψλ.  

 

2.2.2.2 Ρύπαλζε από εθνύζηεο απνξξίςεηο  

Οη εθνχζηα απνξξηπηφκελεο χιεο απφ έλα πινίν κπνξεί λα είλαη νη εμήο:  

(α) Πεηξειαηνεηδή θαηάινηπα πνπ παξάγνληαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ κεραλνζηαζίνπ 

(ζεληηλφλεξα), 

(β) Καηάινηπα θνξηίνπ, θπξίσο πεηξειαηνεηδή, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο ρψξνπο πνπ 

ηνπνζεηείηαη ην θνξηίν,  

(γ) Λχκαηα ηνπ πινίνπ (sewage) 

(δ) Απνξξίκκαηα ηνπ πινίνπ (garbage) 

(ε) Υεκηθέο νπζίεο (chemicals) 

ζη) απνξξίςεηο θνξηίνπ ζηε ζάιαζζα (dubbing)  

 

α) Καηάινηπα ζην κεραλνζηάζην. Σα ιεηηνπξγηθά απφβιεηα θάζε κεραλνζηαζίνπ 

(ι.ρ. θαχζηκα πνπ δηαξξένπλ απφ θακέλεο θιάληδεο ή θζαξκέλνπο ζσιήλεο, ιηπαληηθά, 

μπζίκαηα ρξσκάησλ κεραλψλ, ζθνπξηέο, ιηπαληηθέο χιεο θάζε είδνπο, ζαιαζζηλφ λεξφ 
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πνπ δηαξξέεη απφ ην ζχζηεκα ηεο ςχμεο, ζαιαζζηλφ λεξφ πνπ εηζξέεη απφ ηνλ άμνλα 

θ.ά) ζπγθεληξψλνληαη ζε ζηαζεξή βάζε ζ‘ έλα ρψξν πνπ θαιείηαη «ζεληίλα» ηνπ 

πινίνπ. Όηαλ ηα απφβιεηα γεκίζνπλ ηνλ ρψξν ηεο ζεληίλαο, πξνθχπηεη ην πξφβιεκα 

ηεο απαιιαγήο απφ απηά, πξφβιεκα ην νπνίν κέρξη ην πξφζθαην παξειζφλ, ιχλνληαλ 

κε ηελ απεπζείαο δηάζεζε ησλ «ζεληηλφλεξσλ» ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Γεδνκέλνπ 

φηη ε βάζε ησλ απνβιήησλ απηψλ είλαη ην πεηξέιαην, ζηελ δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ 

πξνθιήζεθαλ άπεηξεο κηθξνθειίδεο πεηξειατθήο ξχπαλζεο, άιινηε επθνιφηεξα θαη 

άιινηε δπζθνιφηεξα αληηκεησπίζηκεο απφ ηηο ακπληηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ ζαιάζζηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο. Σν πξφβιεκα ζπλεηδεηνπνηήζεθε απφ ηελ Κνηλφηεηα, θαη ε 

πξφζθαηε λνκνζεζία πξνζπάζεζε λα ζέζεη – φρη βέβαηα έλα ηέινο – αιιά ηνπιάρηζηνλ 

νξηζκέλα απζηεξά φξηα ζηελ παξαγσγή ηνπ θαηλνκέλνπ.  

 

β) θαηάινηπα θνξηίνπ. Απηά ηα θαηάινηπα θνξηίνπ ,θπξίσο πεηξειαηνεηδή , 

πξνέξρνληαη απφ ηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο ηνπ θνξηίνπ πνπ δηαξξένπλ θαη 

ζπγθεληξψλνληαη ζηηο ζεληίλεο θνξηίνπ νπφηε θαη δεκηνπξγείηαη πάιη ην πξφβιεκα ηεο 

δηάζεζεο ηνπο. 

 

γ) Λύκαηα ηνπ πινίνπ (sewage). Σν πιήξσκα ελφο εκπνξηθνχ πινίνπ πνπ 

πξαγκαηνπνηεί ππεξπφληηα ηαμίδηα (20 – 25 άηνκα) δεκηνπξγεί ιχκαηα νηθηαθήο κνξθήο 

ζε ζηαζεξή βάζε (ι.ρ απφβιεηα απνρεηεχζεσλ, ληπηήξσλ θαη ινπηξψλ, ρψξσλ ηνπ 

πινίνπ ζηνπο νπνίνπο δνπλ δψα, αθάζαξηα λεξά θάζε είδνπο θ.ι.π)  

Δίλαη επλφεην ην φηη πνιχ γξήγνξα πξνθχπηεη ην πξφβιεκα ηεο δηάζεζεο ηνπο, ε νπνία 

αθφκα γίλεηαη απ‘ επζείαο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, κε κηθξνχο ζρεηηθά πεξηνξηζκνχο.  

δ) Απνξξίκκαηα ηνπ πινίνπ (garbage).  Οκνίσο σο άλσ, ην πιήξσκα ελφο εκπνξηθνχ 

πινίνπ παξάγεη κηα κεγάιε πνζφηεηα απνξξηκκάησλ θάζε είδνπο (ι.ρ ππνιείκκαηα 

ηξνθψλ, θνπηηά, πιαζηηθά, ζαθνχιεο θ.ι.π), ηα νπνία θάζε άιιν παξά απνηεινχλ 

ακειεηέα πνζφηεηα: Μφλνλ γηα ηελ Μεζφγεην ζάιαζζα, έρεη ππνινγηζζεί ην φηη ηα 

απνξξίκκαηα πνπ παξάγνληαη ζηα πινία θαη ζηηο πιαηθφξκεο πεηξειαίνπ θζάλνπλ ηνπο 

325.000 ηφλνπο ηνλ ρξφλν! 

 

ε) Υεκηθέο νπζίεο (chemicals). Ζ αχμεζε ηεο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο ρεκηθψλ 

πξντφλησλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία είρε σο απνηέιεζκα ηελ παξάιιειε αχμεζε ησλ 
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πνζνζηψλ ξχπαλζεο εμαηηίαο ησλ αηπρεκάησλ ησλ πινίσλ πνπ κεηαθέξνπλ ρεκηθά 

θνξηία αιιά θαη απφ ηηο απνξξίςεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο ηνπο 

δηαδηθαζίεο. Μνινλφηη νη πνζφηεηεο ησλ κεηαθεξφκελσλ ρεκηθψλ είλαη ζεκαληηθά 

κηθξφηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ησλ πεηξειαηνεηδψλ, νη πηζαλφηεηεο ξχπαλζεο ηνπ 

ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξεο, δεδνκέλνπ φηη ηα ρεκηθά 

απνβαίλνπλ πνιιέο θνξέο πνιχ πην επηθίλδπλα γηα ηνλ άλζξσπν απφ φηη ην πεηξέιαην.  

 

ζη) απνξξίςεηο θνξηίνπ ζηε ζάιαζζα (dumping). Απηφ νλνκάδεηαη dumping θαη δελ 

αλαθέξεηαη ζηε ξχπαλζε απφ απνξξίκκαηα (garbage) πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηεο 

ιεηηνπξγηθήο ξχπαλζεο ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ. Ο φξνο dumping αλαθέξεηαη ζε 

εζθεκκέλε απφξξηςε νπζηψλ θαη πιηθψλ απεπζείαο ζηε ζάιαζζα απφ πινία θαη 

αεξνπιάλα εθηφο εάλ 1) ε απφξξηςε πξνθαιείηαη απφ ηηο ζπλήζεηο ιεηηνπξγηθέο 

δηαδηθαζίεο ησλ πινίσλ θαη αεξνπιάλσλ θαη 2) ε απφξξηςε νπζηψλ ζηε ζάιαζζα 

δηεμάγεηαη γηα άιινπο ζθνπνχο θαη δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηε δηεζλή λνκνζεζία. 

Ζ ξχπαλζε απφ ηηο απνξξίςεηο είλαη κηα κηθηή κνξθή ζαιάζζηαο ξχπαλζεο 

επεηδή ηα δηάθνξα βηνκεραληθά απφβιεηα κεηαθέξνληαη απφ μεξά κε ζθνπφ λα 

απνξξηθζνχλ ηειηθά ζηε ζάιαζζα. Ζ κνξθή απηή ηεο ξχπαλζεο έρεη ππνινγηζηεί φηη 

ζπκκεηέρεη θαηά 10% ζηε ζπλνιηθή ζαιάζζηα ξχπαλζε .  

Τπάξρνπλ ηξείο θαηεγνξίεο ησλ ξππνγφλσλ νπζηψλ θαη ηζρχνπλ δηαθνξεηηθνί 

θαλφλεο γηα θάζε θαηεγνξία απφ απηέο.  

1) ε καχξε ιίζηα (black list). Πεξηιακβάλεη νπζίεο πνπ απαγνξεχεηαη λα απνξξηθζνχλ 

ζηε ζάιαζζα εθηφο εάλ ππάξρεη άκεζνο θίλδπλνο. Σέηνηεο νπζίεο είλαη πςειήο 

ηνμηθφηεηαο ξαδηελεξγά πιηθά, απνξξίκκαηα βηνινγηθνχ ή ρεκηθνχ πνιέκνπ, πιαζηηθά 

θαη δηάθνξα πεηξειαηνεηδή πνπ δελ δηαζπφληαη.  

2) ε γθξίδα ιίζηα (grey list). Πεξηιακβάλεη ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα απνξξηθζνχλ κφλν 

κε εηδηθή άδεηα απφ ηηο αξκφδηεο ιηκεληθέο αξρέο. Απηέο νη νπζίεο είλαη ζηνηρεία πνπ 

δελ αλήθνπλ ζηνλ καχξν θαηάινγν φπσο ν κφιπβδνο, ν ραιθφο, ν ςεπδάξγπξνο, θα.   

3) ε ιεπθή ιίζηα (white list). Πεξηιακβάλεη νπζίεο πνπ γηα ηελ απφξξηςε ηνπο ζηε 

ζάιαζζα απαηηείηαη έθδνζε γεληθήο άδεηαο απφ ηηο ιηκεληθέο αξρέο κεηά ησλ έιεγρν 
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χπαξμεο ζπγθεθξηκέλσλ παξακέηξσλ (πεξηεθηηθφηεηα νπζηψλ, πεξηνρή απφξξηςεο, θα). 

Οη νπζίεο απηέο δελ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο ιίζηεο. 

Ζ απφξξηςε άρξεζησλ πιηθψλ απνηεινχζε παιαηφηεξα ζπρλή πξαθηηθή αθνχ 

δελ ππήξρε λνκνζεηηθφ ξπζκηζηηθφ πιαίζην θαη ήηαλ ε πιένλ ζπκθέξνπζα νηθνλνκηθά 

ιχζε. Ζ ζπλζήθε MARPOL 73/78 απαηηεί πιένλ ηελ δηαθξάηεζε επάλσ ζηα πινία ησλ 

ππνιεηκκάησλ απφ ηα θαχζηκα θαη ηελ απφξξηςε ηνπο ζε εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηελ 

μεξά γηα επεμεξγαζία. Ζ εκθάληζε ζβφισλ απφ πίζζα ζηα παξάιηα ηεο Μεζνγείνπ 

ππνδειψλεη ηελ παξάλνκε απφξξηςε ππνιεηκκάησλ θαπζίκσλ απφ πινία.  

Γηαξξνέο πεηξειαίνπ θαη ιηπαληηθψλ ζπζζσξεχνληαη ζηα χθαια ηνπ πινίνπ θαη 

έηζη ηα λεξά πνπ βξίζθνληαη εθεί κνιχλνληαη. Ζ ζπλζήθε MARPOL 73/78 απαηηεί ηελ 

χπαξμε εηδηθψλ ππνδνρψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζηα ιηκάληα γηα ηελ επεμεξγαζία απηψλ 

ησλ λεξψλ.  

 

2.2.2.3 Γηαδηθαζίεο εξκαηηζκνύ θαη αθεξκαηηζκνύ (Ballast Waters) 

Σα πεηξειαηνθφξα πινία είλαη αλαγθαζκέλα απφ ηελ δηάξζξσζε ηεο αγνξάο λα 

εθηεινχλ ην έλα απφ ηα δχν ηαμίδηα ρσξίο θνξηίν, δεδνκέλνπ φηη θαηεπζχλνληαη απφ 

κηα θαηαλαισηηθή πεξηνρή πεηξειαηνεηδψλ  ζε κηα παξαγσγηθή/εμαγσγηθή πεξηνρή γηα 

παξαιαβή θνξηίνπ. Γηα λα κπνξέζνπλ λα πινπνηήζνπλ ην άθνξην κέξνο ηνπ ηαμηδηνχ 

ηνπο πξέπεη λα γεκίζνπλ ηηο δεμακελέο ηνπο κε ζαιαζζηλφ «έξκα» (ballast waters) γηα 

λα είλαη ηερληθά δπλαηή ε πιεχζε. Σν λεξφ απηφ βνεζάεη ηελ ηζνξξνπία ηεο πιεχζεο, 

φκσο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ξχπαλζεο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ην λεξφ απηφ κνιχλεηαη 

απφ ππνιείκκαηα θνξηίνπ. Όηαλ ην πινίν εηνηκάδεηαη λα παξαιάβεη θνξηίν, 

πξαγκαηνπνηεί ηηο δηαδηθαζίεο «αθεξκαηηζκνχ», δειαδή μαλαξίρλεη ην ζαιάζζην έξκα 

απφ ηηο δεμακελέο θνξηίνπ ζηελ ζάιαζζα. Σφηε φκσο ζπκπαξαζχξνληαη θαη θάζε 

είδνπο θαηάινηπα θνξηίνπ πνπ βξίζθνληαη ζηηο δεμακελέο, θαη δεκηνπξγείηαη  αμηφινγε 

πεηξειατθή θειίδα (βι.ζρέδην).  
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Γξάθεκα  10: Γηαδηθαζίεο εξκαηηζκνύ-αθεξκαηηζκνύ 

 

Πεγή γξαθήκαηνο: Φαξαχηεο (2007) 

 

Απηφ κπνξεί λα κελ θαίλεηαη ζεκαληηθφ, εάλ φκσο ππνινγηζηεί ν αξηζκφο ησλ 

πινίσλ αιιά θαη ησλ ηαμηδηψλ ηνπο ηφηε απηή ε πξαθηηθή είλαη θαλεξφ φηη δεκηνπξγεί 

ζνβαξφ πξφβιεκα ξχπαλζεο.  

Μηα αθφκα κνξθή ξχπαλζε πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ δηαδηθαζία 

εξκαηηζκνχ-αθεξκαηηζκνχ είλαη απηή ηεο κεηαθνξάο ζαιαζζίσλ νξγαληζκψλ απφ έλα 

νηθνζχζηεκα ζε έλα άιιν. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη παξαηεξεζεί ε αχμεζε ηνπ 

πιεζπζκνχ ‗εηζβνιέσλ‘ ζηελ Μεζφγεην
4
. ε απηφ ην θαηλφκελν έρνπλ ζπκβάιεη 

ζεκαληηθά ηα εκπνξηθά πινία αθνχ έρεη απνδεηρζεί (ΔΔΑ, 2006) φηη κέζσ ηνπ έξκαηνο 

κεηαθέξνπλ ‗μέλνπο‘ ζαιάζζηνπο νξγαληζκνχο.  

Ζ δηεζλείο θνηλφηεηα αλέιαβε ηελ επίιπζε ηνπ ζνβαξνχ απηνχ πξνβιήκαηνο  

εμειηθηηθά, κε δηάθνξεο ζπκβάζεηο , ηειηθή απφξξνηα ησλ νπνίσλ είλαη ή ζχκβαζε ηεο 

MARPOL ( Marine pollution).  Ζ ζπλζήθε MARPOL 73/78 πεξηφξηζε ηε πνζφηεηα ηνπ 

πεηξειαίνπ πνπ κπνξεί λα δηνρεηεπηεί ζηε ζάιαζζα κέζσ ησλ λεξψλ πνπ αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ (Ballast Waters) θαη ππνρξέσλε ηηο ρψξεο πνπ έρνπλ ιηκάληα λα δηαζέηνπλ 

εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο φπνπ ην λεξφ απηφ ζα θηιηξαξίδνληαλ πξηλ θαηαιήμεη ζηε 

ζάιαζζα.  

Όια ηα κεγάια ηάλθεξ πνπ θηηάρηεθαλ κεηά ην 1983 πξέπεη λα έρνπλ είηε 

δηαρσξηζκέλεο δεμακελέο έξκαηνο (Ballast) απφ ηηο δεμακελέο θνξηίνπ είηε θαζαξέο 

μερσξηζηέο εηδηθέο δεμακελέο. Σα παιαηφηεξα ηάλθεξ επηηξέπεηαη λα δηαρένπλ ιηγφηεξν 

απφ 15ppm πεηξέιαην ζηε ζάιαζζα φηαλ ιεηηνπξγνχλ εθηφο ησλ εηδηθψλ πεξηνρψλ. 

Δθηηκάηαη φηη ην 1999 πεξίπνπ ηα 2/3 ηνπ ζπλνιηθνχ ζηφινπ ησλ ηάλθεξ παγθνζκίσο 

                                                             

4
 Το θέμα ασηό αναλύεηαι ενδελετώς ζηο κεθάλαιο 4  
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δηέζεηε SBT
5
. Δπίζεο φια ηα ηάλθεξ πνπ είραλ θαηαζθεπαζηεί πξηλ ηελ ζπλζήθε 

MARPOL έρνπλ πιένλ απνζπξζεί.  

 

2.2.2.4 Γηαδηθαζίεο πιύζεο δεμακελώλ θνξηίνπ 

Μεηά απφ ηελ εθθφξησζε ηνπ πεηξειαίνπ παξακέλνπλ θάπνηα θαηάινηπα ζηηο 

δεμακελέο ησλ πινίσλ. Δάλ νη δεμακελέο πξέπεη λα θαζαξηζηνχλ γηα λα κεηαθεξζεί γηα 

παξάδεηγκα άιινο ηχπνο θνξηίνπ, κεγάιεο πνζφηεηεο πεηξειαίνπ κπνξεί λα 

απνξξηθζνχλ ζηε ζάιαζζα. Σν πιχζηκν κε ζαιαζζηλφ λεξφ (Butterworth) 

αληηθαηαζηάζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1970 κε ην ‗Crude Oil Washing‘ (COW) αθνχ ην 

αξγφ πεηξέιαην είρε θαιχηεξα απνηειέζκαηα θαζαξηζκνχ θαη απαηηνχζε ιηγφηεξν λεξφ. 

Ζ ζπλζήθε MARPOL 73/78 θαηέζηεζε ππνρξεσηηθή ηε ρξήζε COW γηα φια ηα ηάλθεξ 

πνπ κεηαθέξνπλ αξγφ θαζαξνχ θνξηίνπ 20.000 ηφλνο θαη πάλσ. Έηζη ε κέζνδνο απηή 

εθαξκφδεηαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ ηάλθεξ.  

Αθφκα, ε απαίηεζε γηα λα δηαηεξνχληαη ηα ππνιείκκαηα πεηξειαίνπ επάλσ ζηα 

πινία έρεη κεηψζεη αθφκα παξαπάλσ ην πεηξέιαην πνπ απνξξίπηεηαη ζηε ζάιαζζα σο 

απνηέιεζκα ηνπ πιπζίκαηνο ησλ δεμακελψλ. Δπηπιένλ, φιεο νη εγθαηαζηάζεηο 

επηζθεπψλ πινίσλ πξέπεη πιένλ λα έρνπλ εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο ππνδνρήο 

ππνιεηκκάησλ πεηξειαίνπ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ θαζαξηζκφ ησλ δεμακελψλ θαη ηνπ 

θνξηίνπ.  

Ζ δεκηνπξγία ηεο ζπλζήθεο MARPOL 73/78 απνζθνπνχζε ζηελ εμάιεηςε ηεο 

παξαγσγήο ππνιεηκκάησλ πεηξειαίνπ θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ 

δεμακελνπινίσλ νδεγψληαο ζε θαηαζθεπαζηηθέο βειηηψζεηο πνπ κείσζαλ ζεκαληηθά 

ηηο απνξξίςεηο πεηξειαίνπ ζηηο ζάιαζζεο.  

Ηδηαίηεξα γηα ηελ Μεζφγεην, ε νπνία έρεη ραξαθηεξηζηεί εηδηθή πεξηνρή, θάζε 

απφξξηςε πεηξειαίνπ ή παξαγψγνπ ηνπ απφ θάζε είδνπο πινίν κεγαιχηεξνπ απφ 400 

ηφλνπο κεηθηνχ βάξνπο απαγνξεχεηαη θαη απηά ζα πξέπεη λα δηαθξαηνχληαη εληφο ηνπ 

πινίνπ κέρξη ηελ απφξξηςε ηνπο ζε εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο.  

                                                             

5
 segregated ballast tanks = απνκνλσκέλεο δεμακελέο έξκαηνο πνπ δελ επηηξέπνπλ ζην ζαιαζζηλφ λεξφ 

λα έξζεη ζε επαθή κε ηα ππνιιείκκαηα πεηξειαίνπ πνπ βξίζθνληαη ζηηο δεμακελέο.  
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Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ε ξχπαλζε απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ησλ πινίσλ ζηε Μεζφγεην είλαη παξάλνκε. Τπάξρνπλ φκσο ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ 

φηη κέξνο ηεο ξχπαλζεο ηέηνηνπ είδνπο γίλεηαη ιφγσ ηεο απνπζίαο ησλ θαηάιιεισλ 

εγθαηαζηάζεσλ ζηελ μεξά γηα ηελ ππνδνρή ησλ απνβιήησλ.  

 

2.2.3 Ρύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο  

Παιαηφηεξα ε ξχπαλζε ηεο αηκφζθαηξαο απφ ηα πινία δελ ζεσξνχληαλ 

ζεκαληηθή θαη δελ ζρεηίδνληαλ άκεζα κε ηελ ζαιάζζηα ξχπαλζε. Όκσο λέεο κειέηεο 

(Saxe & Larsen, 2004. EEA, 2009) έρνπλ δείμεη φηη νη εθπνκπέο αέξησλ ξχπσλ απφ ηα 

πινία είλαη πνιχ κεγαιχηεξεο απφ απηέο πνπ είραλ εθηηκεζεί θαη φηη επεξεάδνπλ άκεζα 

ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή.  

πγθεθξηκέλα, νη εθπνκπέο ξχπσλ απφ ηε λαπηηιία είλαη δηπιάζηεο απφ απηέο 

πνπ είραλ εθηηκεζεί. Οη εθπνκπέο ξχπσλ ζε CO2 απφ ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο είλαη 

κεγαιχηεξεο απφ απηέο ηνπ ζπλφινπ ηεο αεξνπνξίαο ζηνλ ελαέξην ρψξν ηεο ΔΔ. Σν 

2000 νη εθπνκπέο απηέο αλέξρνληαλ ζε 150 εθαη. ηφλνπο CO2.  

 

Πίλαθαο 5: Αηκνζθαηξηθνί ξύπνη από όια ηα πινία ζηε Μεζόγεην, 2000 ζε 

ΚΣνns/έηνο 

 

Πεγή: Saxe & Larsen (2004) 

 

Απφ επηζηεκνληθέο κειέηεο (Gazeau et al, 2007) πξνθχπηεη φηη, απνδεδεηγκέλα, 

ε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε πνπ νθείιεηαη  ζηα πινία επεξεάδεη ηελ πγεία ησλ 

πιεζπζκψλ ζηηο αθηέο.  Ζ θαηάζηαζε ηεο αηκφζθαηξαο γχξσ απφ ηε Μεζφγεην είλαη 

επηβαξεκέλε  θαη  νη πξννπηηθέο βειηίσζεο κηθξέο  θαζψο νη κεηαθνξέο θαη νη 

κεηαθηλήζεηο κε ηε λαπηηιία απμάλνληαη ζπλερψο. Οη επηπηψζεηο απφ ηα αησξνχκελα 

ζσκαηίδηα δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηα ιηκάληα, ζηνπο θαηνίθνπο αιιά θαη ζηνπο 
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ίδηνπο ηνπο επηβάηεο ησλ πινίσλ. Οη ιηγφηεξν εκθαλείο ξχπνη –νμείδηα ηνπ αδψηνπ θαη 

ζείνπ- έρνπλ ηφζν πξσηνγελείο επηδξάζεηο φζν θαη δεπηεξνγελείο θαζψο νδεγνχλ θαη ζε 

άιινπο ξχπνπο θαη πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα φπσο ε φμηλε βξνρή. Σηο  άκεζεο 

ζπλέπεηεο ησλ αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ απφ ηα πινία βηψλνπλ   νη πιεζπζκνί  πνπ κέλνπλ 

θνληά ζηα ιηκάληα. ηε Βφξεην Θάιαζζα, ηε Βαιηηθή θαη ηε Μεζφγεην, ε επίδξαζε 

είλαη εληνλφηεξε, κηαο θαη ηα πινία δελ θηλνχληαη κέζα ζηνλ σθεαλφ αιιά ιίγα κίιηα 

καθξηά απφ ηηο θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο.  Οη δχν πξψηεο πεξηνρέο έρνπλ ζεζκνζεηεζεί   

σο επαίζζεηεο πεξηνρέο νη ιεγφκελεο SECA απφ ηα αξρηθά ησλ ιέμεσλ Sulfor Δmission 

Control Area, πνπ φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ην φλνκα, ειέγρνληαη νη εθπνκπέο απφ ηα 

δηνμείδηα ηνπ ζείνπ. Τπάξρνπλ δηαβνπιεχζεηο λα ραξαθηεξηζηεί θαη ε Μεζφγεηνο 

ζάιαζζα σο ηέηνηα πεξηνρή είηε ζην ζχλνιφ ηεο είηε ζε ππνπεξηνρέο σο microSECA. 

 

Γξάθεκα  11: Δθηηκώκελνη ξύπν κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα από ηα πινία ζηε 

Μεζόγεην 

 

Πεγή: Saxe & Larsen (2004) 

 

Σα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ απειεπζεξψλνληαη απφ ηα πινία δελ 

πξνβιέπνληαη ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην ιφγσ ηνπ δηεζλνχο ραξαθηήξα ηεο λαπηηιίαο. 
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Έηζη, δελ ππάξρεη κηα ζπληνληζκέλε δηεζλήο ζπλζήθε ή πξσηφθνιιν γηα ηελ 

δηεπζέηεζε απηνχ ηνπ ζεκαληηθνχ παξάγνληα ηεο ξχπαλζεο.  

ηελ ΔΔ, ηνλ Απξίιην ηνπ 2008 ε Δπηηξνπή Πξνζηαζίαο Θαιάζζηνπ 

Πεξηβάιινληνο (MEPC) ηνπ Γηεζλνχο Ναπηηιηαθνχ Οξγαληζκνχ (IΜΟ) ελέθξηλε ηηο 

πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ζην MARPOL παξάξηεκα VI ζρεηηθά κε ηνπο 

θαλνληζκνχο γηα ηελ κείσζε ησλ επηβιαβψλ εθπνκπψλ απφ ηα πινία. Οη βαζηθέο 

αιιαγέο είλαη ζηελ ζηαδηαθή κείσζε ησλ εθπνκπψλ νμεηδίσλ ζείνπ (SOx) απφ ηα 

πινία, κε ην παγθφζκην φξην ηνπ ζείνπ λα κεηψλεηαη αξρηθά ζε 3,50% (απφ ην ηξέρνλ 

4,50%),  απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012 θαη έπεηηα ζηαδηαθά ζε 0,50 %,  απφ ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2020, ππφ ηνλ φξν φηη κία κειέηε ζθνπηκφηεηαο ζα έρεη νινθιεξσζεί ην 

αξγφηεξν έσο ην 2018.  Απφ ηελ 1ε Μαξηίνπ 2010 ηα εθαξκφζηκα φξηα  ζηηο πεξηνρέο 

ειέγρνπ εθπνκπήο ζείνπ (SECAs) ζα κεησζνχλ ζην 1,00%, (απφ ηα ηξέρνληα 1,50 %) 

θαη ζην 0,10%, απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015. Πξννδεπηηθέο κεηψζεηο ησλ εθπνκπψλ 

νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ (NOx) απφ ηηο κεραλέο πινίσλ ζπκθσλήζεθαλ επίζεο, κε ηνπο πηφ 

απζηεξνχο ειέγρνπο ζηελ απνθαινχκελε "ζεηξά κεραλψλ ΗΗΗ" , δει. εθείλεο πνπ 

εγθαηαζηάζεθαλ ζηα πινία πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2006, θαη 

ιεηηνπξγνχλ ζηηο πεξηνρέο ειέγρνπ εθπνκπήο. Σν αλαζεσξεκέλν παξάξηεκα VI ζα 

επηηξέςεη ηνλ θαζνξηζκφ κίαο πεξηνρήο ειέγρνπ εθπνκπήο SOx,  αησξνχκελσλ 

ζσκαηηδίσλ, ή NOx, ή θαη ηνπο ηξεηο ηχπνπο εθπνκπψλ απφ ηα πινία, ππφ ηνλ φξν 

ππνβνιήο κίαο πξφηαζεο ελφο ζπκκεηέρνληνο ή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην παξάξηεκα 

ππφ εμέηαζε γηα έγθξηζε απφ ηελ νξγάλσζε, εάλ ππνζηεξίδεηαη απφ κηα απνδεδεηγκέλε 

αλάγθε λα απνηξέςνπλ, λα κεηψζνπλ θαη λα ειέγμνπλ κηα ή θαη ηηο ηξεηο απφ εθείλεο ηηο 

εθπνκπέο ησλ πινίσλ. 
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2.3  Ρύπαλζε από λαπηηθά αηπρήκαηα 

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία ηεο ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο απφ ηελ θίλεζε ησλ 

εκπνξηθψλ πινίσλ αθνξά ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηά εκπιέθνληαη ζε αηπρήκαηα. Σα 

βαζηθφηεξα είδε αηπρεκάησλ πνπ νθείινληαη θπξίσο ζε αλζξψπηλν ζθάικα είλαη ηα 

εμήο: 

(α) πγθξνχζεηο ή επαθέο πινίσλ θαη κφληκσλ εγθαηαζηάζεσλ 

(β) Πξνζαξάμεηο ή φηαλ ην πινίν πέθηεη έμσ 

(γ) Δθξήμεηο θαη ππξθαγηέο πάλσ ζηα πινία 

(δ) Βπζίζεηο ή εμαθαλίζεηο πινίσλ 

(ε) Εεκηέο ζηε δνκή ηνπ πινίνπ 

(ζη) Πνιεκηθέο απψιεηεο πινίσλ 

Ζ κεγάιε δηαξξνή πεηξειαίνπ απφ λαπηηθά αηπρήκαηα πνπ ειθχεη ηελ πξνζνρή 

ηεο θνηλήο γλψκεο είλαη πνιχ ζπάληα. ηαηηζηηθά ζηνηρεία απφ ηνλ International Tanker 

Owners Pollution Federation Ltd. (ITOPF) γηα ηελ πεξίνδν 1974-2000 δείρλνπλ φηη 

αλάκεζα ζηηο δηαξξνέο πεηξειαίνπ απφ αηχρεκα κφλν ην 3% ήηαλ δηαξξνέο 

κεγαιχηεξεο απφ 700 ηφλνπο, 12% ήηαλ δηαξξνέο απφ 7 κέρξη 700 ηφλνπο θαη ην 85% 

ήηαλ δηαξξνέο κέρξη 7 ηφλνπο.  

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία (REMPEC, 2008) ηα ιεηηνπξγηθά αίηηα απνηεινχλ 

κεγαιχηεξε πεγή απνξξίςεσλ πεηξειαίνπ κηθξήο θαη κεζαίαο θιίκαθαο (κέρξη 7 

ηφλνπο). Απφ ηελ άιιε ηα λαπηηθά αηπρήκαηα είλαη κφλν ην 14%. 

Γξάθεκα  12: Απνξξίςεηο πεηξειαίνπ κηθξόηεξεο ή ίζεο ησλ 7 ηόλλσλ 

 
Πεγή: REMPEC (2008) 
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Απφ ηελ άιιε, ηα λαπηηθά αηπρήκαηα απνηεινχλ ηε βαζηθή αηηία κεγάινπ φγθνπ 

ξχπαλζεο κε πεηξέιαην (= ή > ησλ 7 ηφλσλ).  

Γξάθεκα  13: Απνξξίςεηο πεηξειαίνπ κεγαιύηεξεο ή ίζεο ησλ 7 ηόλσλ 

 
Πεγή: REMPEC (2008) 

 

Παξφιν πνπ έρεη βξεζεί φηη ηα λαπηηθά αηπρήκαηα ζπκβάιινπλ ζηελ ξχπαλζε 

ησλ ζαιαζζψλ θαηά 10-15%, ε δηαξξνέο πεηξειαίνπ απφ αηπρήκαηα δεκηνπξγνχλ 

κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ ηεο θνηλήο γλψκεο απ‘ φηη ην ζχλνιν ηεο λαπηηθήο ξχπαλζεο. 

Απηνχ ηνπ είδνπο ηα ζέκαηα ηείλνπλ λα είλαη πεξηζζφηεξν ζπλαξπαζηηθά απ‘ φηη άιιεο 

κνξθέο ξχπαλζεο κε πεηξέιαην ιφγσ ηεο ζπγθέληξσζεο κεγάισλ πνζνηήησλ 

πεηξειαίνπ ζε κηθξφ ρψξν θαη κέζα ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα.  

Οη άκεζεο ή έκκεζεο αηηίεο γηα ηηο δηαξξνέο πεηξειαίνπ απφ αηπρήκαηα είλαη 

πνιιέο. Οη πεξηζζφηεξεο δηαξξνέο δεκηνπξγνχληαη απφ αηπρήκαηα πνπ ιακβάλνπλ 

ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγηψλ ξνπηίλαο ζε ιηκάληα θαη ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο 

φπσο ε θνξηνεθθφξησζε, θαη είλαη ζπλήζσο κηθξήο έθηαζεο.  

Σα κεγαιχηεξα αηπρήκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ ιφγσ ζπγθξνχζεσλ, εθξήμεσλ, 

βπζίζεσλ ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, θιπ είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

κεγαιχηεξεο δηαξξνέο πεηξειαίνπ.
6
 Παξφια απηά ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο πίζσ απφ ηα 

κεγάια αηπρήκαηα θαη θαη‘ επέθηαζε ησλ δηαξξνψλ πεηξειαίνπ βξίζθεηαη ν 

παξάγνληαο ‗αλζξψπηλν ιάζνο‘.  

 

 

                                                             

6
 βλέπε παράρηημα για λίζηα αηστημάηων και όγκοσ διαρροών 
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Γξάθεκα  14: πκβάληα κεγάισλ δηαξξνώλ πεηξειαίνπ από Σάλθεξ (> 700 ηόλνη) 

1990-2005 

 

Πεγή: UNEP (2004) 

Αλ θαη ε πιήξεο ειαρηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ξχπαλζεο απφ ηα πινία είλαη 

απφιπηα εθηθηή θαη κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ εθαξκνγή ηελ λνκνζεζίαο θαη ηεο 

ηερλνγλσζίαο, ε πιήξεο απνηξνπή ηεο ξχπαλζεο απφ αηπρήκαηα δελ είλαη εθηθηή. 

Έηζη, ν ζηφρνο είλαη λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη παξάγνληεο πνπ απμάλνπλ ην ξίζθν γηα 

ηελ δεκηνπξγία λαπηηθψλ αηπρεκάησλ. Ο ζπλδπαζκφο ελεξγεηψλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο 

είλαη απαξαίηεηνο γηα λα ειαρηζηνπνηήζεη ην ξίζθν δεκηνπξγίαο αηπρήκαηνο, λα 

ειαρηζηνπνηήζεη ηηο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ φηαλ απηφ ζπκβεί θαη λα 

αληηκεησπηζηεί ε ξχπαλζε φηαλ απηή γίλεη.  
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Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ νδεγνχλ ζηελ δηαξξνή πεηξειαίνπ είλαη 

δχζθνιν λα πξνβιεθζνχλ, φκσο ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα ειαηηψζνπλ 

ζεκαληηθά ην ξίζθν δηαξξνήο πεηξειαίνπ θαη δελ εμαξηψληαη απφ απξφβιεπηα 

γεγνλφηα.  

Απηνί νη παξάγνληεο πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηαζθεπή πινίσλ ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο, ηελ θαηάιιειε επίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο, ηελ ζσζηή 

ζπληήξεζε, εθαξκνγή νξζψλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο εκπνξεπκάησλ, εηδηθφ εμνπιηζκφ 

νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ ηαμηδηψλ θαη ζσζηή εθπαίδεπζε ηνπ πιεξψκαηνο.  

Με ζθνπφ λα γίλεη αζθαιέζηεξε ε λαπηηιία ν ΗΜΟ ζπκπεξηέιαβε ζηηο ζπλζήθεο 

αζθαιείαο κέηξα ηα νπνία θάλνπλ ηα πινία ιηγφηεξν πηζαλφ λα εκπιαθνχλ ζε 

αηπρήκαηα
7
.  

Ζ δηεζλή ζπλζήθε γηα ηελ αζθάιεηα ηεο δσήο ζηε ζάιαζζα ην 1974 (SOLAS 

74), ζεσξείηαη ε ζεκαληηθφηεξε απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ έρεη πηνζεηήζεη ν ΗΜΟ, 

πεξηιακβάλεη εηδηθέο πξνυπνζέζεηο απαηηήζεηο γηα ηα δεμακελφπινηα  φζνλ αθνξά : ηελ 

ππξαζθάιεηα, χπαξμε αληαιιαθηηθψλ εμαξηεκάησλ γηα φια ηα βαζηθά κέξε ηεο 

κεραλήο, θιπ.  

Άιιεο ζπλζήθεο ηνπ ΗΜΟ αζρνινχληαη κε ηελ επέκβαζε ζε πεξηπηψζεηο 

ξχπαλζεο απφ πεηξέιαην (INTERVENTION), ηελ απνηξνπή ζπγθξνχζεσλ (COLREG), 

ηηο εθπαηδεπηηθέο απαηηήζεηο θαη πηζηνπνηήζεηο ηνπ πιεξψκαηνο (STCW) κε ζθνπφ ηελ 

απνηξνπή ηεο ξχπαλζεο απφ αηπρήκαηα.  

Ο δηεζλήο θψδηθαο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο (international Safety Management 

Code) έρεη επηβάιεη κεγαιχηεξεο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηδηνθηήηεο ησλ πινίσλ λα 

δηαζθαιίδνπλ φηη ηα πινία φρη κφλν ιεηηνπξγνχλ ππφ αζθάιεηα αιιά θαη ππάξρεη ε 

απαηηνχκελε ζεκαζία ζην πεξηβάιινλ.  

Δπηπιένλ ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο ηεο ζπλζήθεο MARPOL 73/78 

ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηε κείσζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηα λαπηηθά αηπρήκαηα. Ζ 

ζπλζήθε νξίδεη φηη ηα λέα ηάλθεξ ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλεο 

πξνυπνζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε δηαρσξηζηηθψλ θαη ζηαζεξφηεηαο. Απηά 

απνζθνπνχλ λα δηαζθαιίζνπλ φηη ζε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο ηα πινία κπνξνχλ λα 

επηβηψζνπλ. Δπίζεο ε ζπλζήθε πξνβιέπεη ηελ ζέζε ησλ δεμακελψλ ballast ζε ζεκεία 

                                                             

7
 Αναφερόμαςτε ςτην νομοθεςία για τα ναυτικά ατυχήματα και ςτο κεφάλαιο 3  
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πνπ είλαη πηζαλφλ λα γίλεη ζχγθξνπζε απνζθνπψληαο ζηελ κείσζε ηεο δηαξξνήο 

θνξηίνπ ζε πεξίπησζε ζπγθξνχζεσλ.  

Σν 1992 νη αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζηελ MARPOL έθαλαλ ππνρξεσηηθή ηελ 

χπαξμε δηπιψλ πθάισλ γηα φια ηα λέα ηάλθεξ. Οη δηπινί ππζκέλεο απνζθνπνχλ ζηελ 

κείσζε ησλ δηαξξνψλ κεηά απφ ζπγθξνχζεηο ή αηπρήκαηα. Μεηά ην αηχρεκα ηνπ 

‗Erika‘ ηνλ Γεθέκβξην 1999 ν MEPC επηηάρπλε ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ απφζπξζε ησλ 

κφλν-πχζκελσλ ηάλθεξ.  

Σέινο, ε εθαξκνγή ην 1999 ηεο δηεζλνχο ζπλζήθεο γηα ηελ απνηξνπή ηεο 

πεηξειατθήο ξχπαλζεο, ησλ αληηδξάζεσλ θαη ηηο ζπλεξγαζίαο (OPRC 90) 

ζεκαηνδφηεζε ηελ εθαξκνγή ελφο παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο απνηξνπήο ηεο πεηξειατθήο 

ξχπαλζεο. Ζ ζπλζήθε απηή επεθηάζεθε ην 2000 γηα λα ζπκπεξηιάβεη θαη ηα ρεκηθά θαη 

άιιεο νπζίεο πνπ κπνξνχλ λα ξππάλνπλ ηηο ζάιαζζεο.  

Γξάθεκα  15: Πνζόηεηεο δηαξξνώλ πεηξειαίνπ από 7 ηόλνπο θαη άλσ (1970-2009) 

 

Τπάξρνπλ πεξίπνπ 5,65 εθαηνκκχξηα ηφλνη πεηξειαίνπ πνπ δηέξξεπζαλ ιφγσ 

αηπρεκάησλ απφ ην 1970 εψο ην 2009. Παξφια απηά θαίλεηαη απφ ην παξαπάλσ 

γξάθεκα φηη έρεη ππάξμεη ζεκαληηθή βειηίσζε ηφζν ζηνλ αξηζκφ ησλ δηαξξνψλ φζν 

θαη ζηελ πνζφηεηα πεηξειαίνπ πνπ δηαρέεηαη ζην πεξηβάιινλ.  
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Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κφλν κεξηθά αηπρήκαηα έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηελ 

πεξηζζφηεξε πνζφηεηα δηαξξνήο πεηξειαίνπ. Γηα παξάδεηγκα ηε δεθαεηία ηνπ 1990 

έγηλαλ 360 δηαξξνέο άλσ ησλ 7 ηφλσλ ζπλνιηθά 1,136,000 ηφλνη πεηξειαίνπ. Όκσο 

κφλν 10 πεξηπηψζεηο επζχλνληαη γηα ην 73% ηεο ξχπαλζεο (γηα ηνπο 830,000 ηφλνπο 

πεηξειαίνπ). πγθξηηηθά ηε δεθαεηία ηνπ 2000 έγηλαλ 172 δηαξξνέο πάλσ απφ 7 ηφλνπο 

ζπλνιηθά 206,000 ηφλσλ πεηξειαίνπ. Όκσο νη 93,000 ηφλνη δηέξξεπζαλ απφ κφλν 2 

αηπρήκαηα. Γειαδή γηα ην 45% ηεο ξχπαλζεο επζχλεηαη ην 1% ησλ αηπρεκάησλ.  

Γξάθεκα  16: Η εμέιημε ηεο δηαθίλεζεο πεηξειαίνπ ζε ζρέζε κε ησλ αξηζκό ησλ 

δηαξξνώλ (1970-2008) 

 Πεγή: 

Fernresearch (2007) 

Παξαηεξνχκε απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα φηη παξφιν ηελ κεγάιε αχμεζε ησλ 

δηαθηλνχκελσλ πνζνηήησλ πεηξειαίνπ έρνπλ κεησζεί νη πεξηπηψζεηο δηαξξνψλ 

πεηξειαίνπ. Απηφ αληηθαηνπηξίδεη ηηο απζηεξφηεξεο ζπλζήθεο γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ 

πινίσλ αιιά θαη ηελ δηαρείξηζε ηεο θίλεζεο θαη ηεο απνηξνπήο λαπηηθψλ αηπρεκάησλ. 

Δπίζεο αθφκα θαη εάλ ζπκβνχλ λαπηηθά αηπρήκαηα νη δηεζλείο θαηαγεγξακκέλεο 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ απνηξνπή θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαξξνψλ πεηξειαίνπ έρνπλ 

κεηψζεη ζεκαληηθά ηηο δηαξξνέο.  
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2.4 ζαιάζζηα ξύπαλζε από άιιεο πεγέο  

2.4.1 Ρύπαλζε από ρεξζαίεο πεγέο  

Υσξίο ακθηβνιία κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πεγέο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο είλαη 

νη ρεξζαίεο πεγέο αθνχ αληηζηνηρνχλ ζην 75% ηεο ζπλνιηθήο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο. Οη 

βαζηθέο ξππνγφλεο νπζίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ μεξά είλαη ηα βηνκεραληθά ιχκαηα 

θαη ηα απνξξίκκαηα πνπ θαηαιήγνπλ ζηε ζάιαζζα, ηα ρεκηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηηο θαιιηέξγεηεο, ην λεξφ απφ ηνπο πδξνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο. Γηα απηή ηελ πεγή 

ξχπαλζεο ππάξρεη έιιεηςε κηαο δηεζλνχο ζπλζήθεο γηα λα ξπζκίδεη θαη λα απνηξέπεη ηε 

ζαιάζζηα ξχπαλζε.  

 

2.4.2. Ρύπαλζε από εθκεηάιιεπζε ηεο πθαινθξεπίδαο θαη ηνπ βπζνύ ησλ 

ζαιαζζώλ 

Οη ππνζαιάζζηεο εξγαζίεο γηα ηελ εμφξπμε θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ 

ζαιάζζηνπ νξπθηνχ πινχηνπ ζπρλά δεκηνπξγνχλ ξχπαλζε. Οη αηηίεο πνπ δεκηνπξγνχλ 

ξχπαλζε ζε απηέο ηηο εξγαζίεο είλαη: 

Α) νη δηαξξνέο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηηο πισηέο εγθαηαζηάζεηο 

(πιαηθφξκεο άληιεζεο θαη γεψηξεζεο πεηξειαίνπ, πισηά ή ζηαζεξά 

γεσηξχπαλα). 

Β) αηπρήκαηα ιφγσ εθξήμεσλ (blowouts) 

Γ) ζπγθξνχζεηο πινίσλ κε ηέηνηνπ είδνπο εγθαηαζηάζεηο 

Γ) δεκηέο ζηνπο ππνζαιάζζηνπο πεηξειαηαγσγνχο (pipelines) απφ δηεξρφκελα 

πινία. 

 

Απφ ηηο παξαπάλσ αηηίεο πξνθαινχληαη, εθηφο ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο, θαη 

άιια θαηλφκελα φπσο ζπζζψξεπζε αικπξψλ πδάησλ, ιηπαληηθψλ νπζηψλ, δηαηάξαμε 

ηνπ βπζνχ πνπ νδεγνχλ ζηελ  θαηαζηξνθή ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηεο δηαηξνθηθήο 

αιπζίδαο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ. 

Αθφκα, ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πιαηθφξκεο εμφξπμεο 

πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ νδεγνχλ ζε βαζκηαία ξχπαλζε ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο ηφζν ιφγσ αηπρεκάησλ φζν θαη ιφγσ ιεηηνπξγηθψλ δηαξξνψλ. 

Τπάξρνπλ πιήζνο απφ παξαδείγκαηα ηέηνησλ πεξηπηψζεσλ ζην παξειζφλ. Όκσο θαηά 
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ην δηάζηεκα πνπ ζπγγξάθεηαη ε παξνχζα εξγαζία εμειίζζεηαη ε ξχπαλζε ηεο 

ζαιάζζηαο πεξηνρήο ηνπ θφιπνπ ηνπ Μεμηθνχ απφ ηελ δηαξξνή πεηξειαίνπ ηεο εμέδξαο 

Deepwater Horizon ηεο BP. Δθηηκάηαη φηη δηαξξένπλ θαζεκεξηλά πεξίπνπ 9.500.000 

ιίηξα αξγνχ πεηξειαίνπ θαη ε πεηξειαηνθειίδα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί μεπεξλά ηα 130 

κίιηα ζε κήθνο θαη ηα 70 κίιηα ζε πιάηνο. Σα ρεκηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο ξχπαλζεο ζα πιήμνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηα ζαιάζζηα είδε ηεο 

πεξηνρήο θαη ηδηαίηεξα ηα ππφ εμαθάληζε. Σέηνηα είδε είλαη: νη ζαιάζζηεο ρειψλεο, νη 

θάιαηλεο, νη θαθέ πειεθάλνη θαη ν εξπζξφο ηφλνο.  

Ζ Ακεξηθάληθε θπβέξλεζε έρεη δεηήζεη δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο αιιά ην 

ζπκβάλ δελ αλακέλεηαη λα ζηακαηήζεη ηελ εμφξπμε πεηξειαίνπ. Όπσο αλαθέξεη ν Σφλη 

Υεηγνπνξλη ‗…ηο 30% ηηρ αμεπικάνικερ πεηπελαφκήρ παπαγυγήρ καλύπηεηαι από ηον 

Κόλπο ηος Μεξικού. Γι’ αςηό πιζηεύυ όηι ηο αηύσημα αςηό θα μεηαβάλλει ηην πεηπελαφκή 

βιομησανία, αλλά δεν θα ηη ζηαμαηήζει… Σο αηύσημα θα μαρ οδηγήζει αναμθίβολα, εμάρ 

και ολόκληπο ηον ηομέα, να ζκεθηούμε ηοςρ κινδύνοςρ και ηοςρ ηπόποςρ για ηη διασείπιζη 

ηοςρ’ (ζπλέληεπμε ζηε Δθεκεξίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung, 18/05/2010).  

ηνλ παξαπάλσ ηνκέα ππάξρεη έιιεηςε δηεζλνχο λνκνζεζίαο θαη νη 

πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ βπζνχ δηέπνληαη απφ 

ηελ εζληθή λνκνζεζία. Απφ ην πξφζθαην παξάδεηγκα ηεο ΒΡ αιιά θαη ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη εμαληινχληαη νη δηαζέζηκεο πξψηεο χιεο πνπ βξίζθνληαη ζηε μεξά πνπ ζα 

νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ ππνζαιάζζησλ θνηηαζκάησλ είλαη 

επηηαθηηθή ε αλάγθε ζέζπηζεο ελφο δηεζλνχο ξπζκηζηηθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ.   

 

2.4.3 Θαιάζζηα ξύπαλζε από Ραδηελεξγέο Οπζίεο 

Οη ξαδηελεξγέο νπζίεο ππάξρνπλ ζηε θχζε ππφ κνξθή ξαδηελεξγψλ ζηνηρείσλ, 

κε απνηέιεζκα λα θαηαγξάθνληαη ζε κηθξέο πνζφηεηεο παληνχ ζην πεξηβάιινλ θαη λα 

παξνπζηάδνληαη ζην λεξφ, ζην ρψκα θαη ζηνπο νξγαληζκνχο ησλ σθεαλψλ. Οη θπζηθέο 

εηζξνέο ξαδηελέξγεηαο γίλνληαη απφ ην θινηφ ηεο γεο θαη απφ ηελ θνζκηθή αθηηλνβνιία. 

Αληίζηνηρα, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 40 θαη κεηέπεηηα έρνπλ αληρλεπζεί ζεκαληηθέο 

αλζξσπνγελείο ξαδηελεξγέο νπζίεο ζηα λεξά ησλ ζαιαζζψλ, σο απνηέιεζκα ησλ 

δνθηκψλ ησλ ππξεληθψλ φπισλ ζηελ αηκφζθαηξα θαη ππνζαιάζζηα, θαζψο θαη απφ 

ζεηξά αηπρεκάησλ ππξεληθψλ ππνβξπρίσλ θαη άιισλ ζηξαηησηηθψλ πινίσλ, θπξίσο 

αλάκεζα ζην 1954 θαη ην 1962 (πεξίνδνο ςπρξνχ πνιέκνπ). 
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Οη αλζξψπηλεο απηέο δξαζηεξηφηεηεο νδήγεζαλ ζε ζπλνιηθή ξαδηελεξγή 

κφιπλζε ησλ σθεαλψλ απφ μεξή θαη ηδηαίηεξα απφ πγξή απφζεζε. Σα θπξηφηεξα 

ξαδηελεξγά πιηθά πνπ θαηαγξάθνληαη είλαη ν άλζξαθαο-14, ην θαίζην-137, ην 

πδξνγφλν-3 (ηξίηην), ην ζηξφληην-90, θαζψο θαη ην πινπηψλην. 

Παξάιιεια,  κηα άιιε πηζαλή πεγή αθηηλνβνιίαο ζην πεξηβάιινλ είλαη απφ 

ζνβαξά αηπρήκαηα ζε ππξεληθά εξγνζηάζηα θαη άιιεο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο,αηα 

κε απειεπζέξσζε ζεκαληηθψλ πνζνηήησλ ξαδηελέξγεηαο θαηεγξάθεζαλ ζην Sellafield 

(Windscale) ζηε Βξεηαλία ην 1957, ζην Chelyabinsk ηεο η. ΔΓ ην 1957, ζην Three-

Mile Island ζηηο ΖΠΑ ην 1979 θαη ζην Chernobyl ηεο η. ΔΓ ην 1986. Βέβαηα νη 

εθηηκνχκελεο πνζφηεηεο ξαδηελεξγψλ νπζηψλ πνπ θαηαιήγνπλ ζηε ζάιαζζα δελ έρνπλ 

θαηαγξαθεί κε αθξίβεηα θαη δελ έρνπλ αλαθεξζεί ζπζηεκαηηθέο επηδξάζεηο απφ ηα 

αηπρήκαηα απηά ζε ζαιάζζηνπο νξγαληζκνχο. Δπίζεο ζην παξειζφλ κεξηθά "ρακεινχ" 

(λφκηκα) αιιά θαη "πςεινχ" (παξάλνκα) επηπέδνπ ξαδηελεξγά απφβιεηα 

δηνρεηεχζεθαλ ζηε ζάιαζζα ζε ζπζθεπαζκέλε κνξθή, θπξίσο ζε πεξηνρέο ηνπ 

Δηξεληθνχ θαη ηνπ Αηιαληηθνχ Χθεαλνχ κε κεγάιν βάζνο. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο ππξεληθψλ απνβιήησλ ζε ζαιάζζηνπο απνδέθηεο δελ είλαη 

αθφκα γλσζηά, δεδνκέλνπ φηη δελ είλαη δπλαηή ε πξφβιεςε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

πιηθψλ ζπζθεπαζίαο (ράιπβαο, ηζηκέλην θ.ιπ.) κεηά απφ καθξνρξφληα παξακνλή ζην 

δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ θαη ζηηο πςειέο πδξνζηαηηθέο πηέζεηο ησλ βπζψλ ησλ σθεαλψλ. 

ήκεξα, νη ζπνπδαηφηεξεο θαηαγεγξακκέλεο αλζξσπνγελείο εηζξνέο 

ξαδηελεξγψλ πιηθψλ ζηε ζάιαζζα πξνέξρνληαη απφ ππξεληθνχο αληηδξαζηήξεο θαη 

εξγνζηάζηα επαλεπεμεξγαζίαο ξαδηελεξγνχ πιηθνχ, φπσο επίζεο θαη απφ απφξξηςε 

ρακεινχ πεξηερνκέλνπ ξαδηελεξγψλ πιηθψλ απφ δηάθνξεο πεγέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο έξεπλαο θαη ηεο ηαηξηθήο. Βέβαηα φιεο απηέο νη 

απνξξίςεηο ηεινχλ θαηά ηεθκήξην ππφ δηεζλή έιεγρν θαη ζπλεπψο ππφθεηληαη ζε 

επίκνλε θαη ιεπηνκεξή παξαθνινχζεζε. 
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 3. Ννκνζεζία γηα ηελ πξόιεςε, απνηξνπή θαη αληηκεηώπηζε ηεο ζαιάζζηαο 

ξύπαλζεο 

 

Τπάξρνπλ πιήζνο απφ δηεζλείο θαη Δπξσπατθέο ζπλζήθεο θαη άιιεο δηαηάμεηο 

γηα ηελ πξφιεςε, απνηξνπή θαη αληηκεηψπηζε ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο γεληθφηεξα 

αιιά θαη εηδηθφηεξα ηεο Μεζνγείνπ.  

ην παξάξηεκα 1 παξαζέηνπκε κηα ιίζηα κε ηηο θπξηφηεξεο δηεζλείο θαη Δπξσπατθέο 

ζπλζήθεο φπσο απηή έρεη δεκνζηεπζεί ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο
8
 

 

Παξαθάησ ζα αλαθεξζνχκε αλαιπηηθφηεξα ζηηο ζεκαληηθφηεξεο δξάζεηο, 

ζπλζήθεο, νξγαληζκνχο θαη εξγαιεία (φρη αλαγθαζηηθά κε απηή ηελ ζεηξά) πνπ 

ζρεηίδνληαη ηδηαίηεξα θαη ζηελφηεξα κε ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο αιιά θαη ηε ζάιαζζα 

ηεο Μεζνγείνπ.  

 

3.1   Η λνκνζεζία ηεο ΔΔ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο  

Πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο είλαη  ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ, 

κέηξσλ θαη έξγσλ πνπ έρνπλ ζηφρν ηελ πξφιεςε ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ ζαιαζζίνπ 

πεξηβάιινληνο ή ηελ απνθαηάζηαζε, δηαηήξεζε ή βειηίσζή ηνπ. ην πιαίζην απηφ, ε 

αξρή «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη» είλαη βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο Κνηλνηηθήο Πνιηηηθήο γηα ην 

πεξηβάιινλ, ζηελ πξνζπάζεηα κεηεμέιημήο ηεο απφ επαλνξζσηηθή πνιηηηθή ζε 

πξνιεπηηθή πνιηηηθή θαη ηέινο ζε πνιηηηθή καθξνπξφζεζκνπ ζρεδηαζκνχ κε ζηφρν ηελ 

πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο (Γηακαληή & Γηαινχζε, 2009).   

 

3.1.1  Πξάζηλε Βίβινο 

Ζ απνηξνπή ηεο ξχπαλζεο απφ πινία είλαη έλα δηα--ηνκεαθφ ζέκα/πξφβιεκα 

πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο αιιά θαη ηηο ζαιάζζηεο 

κεηαθνξέο. Ζ Δπξσπατθή ηδξπηηθή ζπλζήθε ηεο Ρψκεο πεξηιακβάλεη ηε δέζκεπζε γηα 

ηε δηαζθάιηζε κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ ελφο πςεινχ επηπέδνπ πξνζηαζίαο 

ηνπ πεξηβάιινληνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ζαιαζζίνπ.  

                                                             

8
 http://www.minenv.gr/1/11/113/11302/g1130203_3.html [5/6/2010] 

http://www.minenv.gr/1/11/113/11302/g1130203_3.html
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Οη απαξρέο ζπγθξνηεκέλεο πνιηηηθήο ηεο Κνηλφηεηαο γηα ηελ ζαιάζζηα 

αζθάιεηα ηνπνζεηνχληαη ρξνληθά ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, φηαλ ε Δπηηξνπή 

εμέδσζε ζρεηηθή αλαθνίλσζε κεηά ηα αηπρήκαηα ησλ πεηξειαηνθφξσλ AEGEAN SEA 

θαη BREAR. Χζηφζν πξαγκαηηθή ψζεζε ζηελ πνιηηηθή απηή δφζεθε, φηαλ ε 

Κνηλφηεηα βξέζεθε εθ λένπ, ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο θαη ηηο αξρέο ηεο επφκελεο 

δεθαεηίαο, αληηκέησπε κε ηηο θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ηεο ξχπαλζεο. Σηο 

πεξηβαιινληηθέο θξίζεηο ηνπ ERIKA θαη ηνπ PRESTIGE αθνινχζεζε κηα έληνλε 

δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ πξνψζεζε κέηξσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε δηακφξθσζε ελφο 

ζπζηήκαηνο πςειήο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο. Οη πξνζπάζεηεο επηθεληξψζεθαλ ζηελ 

πξφιεςε ησλ αηπρεκάησλ, ηηο κεηαθνξηθέο πξνδηαγξαθέο θνξηίσλ θαη πινίσλ, ηνλ 

απνηειεζκαηηθφ έιεγρν, ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ, ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο ξχπαλζεο, ηελ απνδεκίσζε ησλ ζπκάησλ ηεο ξχπαλζεο, ηε 

βειηίσζε ηεο εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο θαη ηηο θπξψζεηο. 

Απφξξνηα ηνπ ζαιάζζηνπ αηπρήκαηνο ηνπ ERIKA ήηαλ δχν δέζκεο πξνηάζεσλ 

πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή ην Μάξηην θαη ην Γεθέκβξην ηνπ 2000. Σν 

απνηέιεζκα ησλ πξνηάζεσλ ήηαλ ε επίζπεπζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο απφζπξζεο ησλ 

πεηξειαηνθφξσλ κνλνχ θχηνπο, ε ελίζρπζε ησλ ειέγρσλ πινίσλ ζηνπο ιηκέλεο ησλ 

θξαηψλ-κειψλ (Οδεγία 2001/106/ΔΚ) θαη ε βειηίσζε ησλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηνπο 

αλαγλσξηζκέλνπο Οξγαληζκνχο-Νενγλψκνλεο (Οδεγία 2001/105/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 19
εο

 Γεθεκβξίνπ 2001). Αθνινχζεζαλ ε ίδξπζε 

ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ γηα ηελ Αζθάιεηα ηεο Ναπζηπινΐαο (EMSA), ε ελίζρπζε 

ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο θαη ε ζεζκηθή ππνρξέσζε γηα 

θαηάξηηζε εζληθψλ ζρεδίσλ έθηαηεο αλάγθεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ 

ξχπαλζεο θαη γηα δεκηνπξγία θαηαθπγίσλ (Οδεγία 2002/59/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27εο Ηνπλίνπ 2002). Οη πξνζπάζεηεο γηα 

ζχζηαζε ελφο Δπξσπατθνχ πκπιεξσκαηηθνχ Κεθαιαίνπ θάιπςεο απαηηήζεσλ γηα 

ξππάλζεηο ησλ πδάησλ Κξαηψλ-Μειψλ (COPE FUND) παξαπέκθζεθαλ ηειηθά γηα 

δηεπζέηεζε ζην Γηεζλή Ναπηηιηαθφ Οξγαληζκφ (ΗΜΟ). 

Μεηά ην λαπάγην ηνπ PRESTIGE (2002) αθνινχζεζαλ ε πεξαηηέξσ επηηάρπλζε 

ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο απφζπξζεο ησλ πεηξειαηνθφξσλ κνλνχ θχηνπο θαη ε 

απαγφξεπζε κεηαθνξάο ηδηαηηέξσο ξππνγφλσλ θιαζκάησλ πεηξειαίνπ απφ ηα ελ ιφγσ 
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πινία, ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ γηα ηελ Αζθάιεηα 

ηεο Ναπζηπινΐαο, θαζψο θαη κηα πξνζπάζεηα επίηεπμεο απηνδεζκεπηηθήο ζπκθσλίαο κε 

ηελ πεηξειατθή βηνκεραλία.   

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη ζέζεη σο πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ Δπξψπε ηνπ 2010 

ηελ πινπνίεζε κηαο ζπλνιηθήο λαπηηιηαθήο πνιηηηθήο, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ελφο 

αθκάδνληνο λαπηηιηαθνχ ηνκέα, κε ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε νηθνινγηθή 

αεηθνξία. ηε ζπλέρεηα ε Δπξσπατθή Έλσζε κε ηελ Αλαθνίλσζε/Έθζεζε «Πξνο κηα 

κειινληηθή επξσπατθή ζαιάζζηα πνιηηηθή: Έλα επξσπατθφ φξακα γηα ηνπο σθεαλνχο 

θαη ηηο ζάιαζζεο», εθπφλεζε ηελ Πξάζηλε Βίβιν γηα ηε κειινληηθή λαπηηιηαθή 

πνιηηηθή ηεο. χκθσλα κε απηή δηαπηζηψλεηαη ε αλάγθε κηαο ελνπνηεκέλεο, 

δηαηνκεαθήο θαη πνιπεπηζηεκνληθήο επξσπατθήο ζαιάζζηαο πνιηηηθήο, ε νπνία ζα 

θαιχπηεη φιεο ηηο πηπρέο πνπ αθνξνχλ ηνπο σθεαλνχο θαη ηηο ζάιαζζεο. Σνλίδεηαη φηη ε 

ππνβάζκηζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο δηαθπβεχεη ηελ πγεία ηνπ παξάθηηνπ θαη ηνπ 

ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ, πνπ απνηειεί ηε κεγαιχηεξε βηνκεραλία ηεο Δπξψπεο ζρεηηθά 

κε ηε ζάιαζζα. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ Πξάζηλε Βίβιν, απαηηείηαη άκεζε δξάζε 

πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιαρηνχλ νη ελ ιφγσ πφξνη.  

ηφρνο-θιεηδί είλαη ε επίηεπμε θαιήο θαηάζηαζεο ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κέρξη ην 2021. Με ηε ζηξαηεγηθή απηή 

εηζάγεηαη ε αξρή ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ κε βάζε ηα νηθνζπζηήκαηα, θαζψο 

ρσξίο κηα ηέηνηα ζηξαηεγηθή ζα είλαη αδχλαηε ε δηαρείξηζε ησλ ζπλερψο απμαλφκελσλ 

θαη ζπρλά αληηθξνπφκελσλ ρξήζεσλ ησλ σθεαλψλ. Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη 

εχθνια απφ ηε κέρξη ζήκεξα πινπνίεζε ηεο θνηλνηηθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ 2002, είλαη φηη 

παξά ηελ πηνζέηεζε ηεο νδεγίαο 2005/33/ΔΚ, ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

δελ επηζπκνχλ, ιφγσ ηνπ έληνλνπ εκπνξηθνχ αληαγσληζκνχ, λα δεζκεπηνχλ κνλνκεξψο 

κε πεξηζζφηεξεο θαη απζηεξφηεξεο ξπζκίζεηο -γηα ηε κείσζε ηεο ‗θιαζηθήο‘ αέξηαο 

ξχπαλζεο απφ ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο- ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο δηεζλείο. 

Αληίζεηα, πξνηηκνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ζηελά ηηο ζρεηηθέο εμειίμεηο ζηνλ ΗΜΟ, 

επεξεάδνληάο ηεο ζην βαζκφ ηνπ δπλαηνχ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ελίζρπζεο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πξνηχπσλ θαη θαλνληζκψλ. 
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3.1.2  Πεξηθεξεηαθά εξγαιεία απνηξνπήο ηεο ζαιάζζηαο ξύπαλζεο 

 Σν ηξαηεγηθφ Πξφγξακκα Γξάζεο ζηε Μεζφγεην (SAP/MED) είλαη έλα εξγαιείν γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπ πξσηνθφιινπ LBS ηεο ζπλζήθεο ηεο Βαξθειψλεο.  

Απηφ ην εξγαιείν πηνζεηήζεθε ην 1997 θαη είλαη κηα ελεξγεηηθή πξσηνβνπιία 

κε βάζε ην MAP/MEDPOL πνπ ζηνρεχεη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ γηα 

ηνλ πεξηνξηζκφ ή ηνλ έιεγρν νπζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ απφ ηα θξάηε ηεο Μεζνγείνπ. 

Σν πιάλν γηα ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ ειέγρνπ θαη παξεκβάζεσλ 

εθηείλεηαη ζε κηα πεξίνδν παξαπάλσ απφ 25 έηε.  

Οη βαζηθέο ρεξζαίεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αληηκεησπίδνληαη κε ηελ SAP/MED 

ζρεηίδνληαη κε ην αζηηθφ πεξηβάιινλ (ηδηαίηεξα ηελ δηαρείξηζε θαη απφξξηςε ησλ 

αζηηθψλ ιεκκάησλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπκβάινπλ ζηε αηκνζθαηξηθή 

ξχπαλζε) θαη ηηο βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην 

SAP/MED ζηνρεχνπλ ζηνλ έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ επζχλνληαη γηα ηελ 

απειεπζέξσζε ηνμηθψλ θαη βην--ζπζζσξεπφκελσλ ζηνηρείσλ (TPB) ζην ζαιάζζην 

πεξηβάιινλ. Δπίζεο δίλεηαη ζεκαζία ζηελ απειεπζέξσζε ζπγθεληξσκέλσλ 

δηαηξνθηθψλ ζηνηρείσλ ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ θαη ζηελ απνζήθεπζε, κεηαθνξά θαη 

απφξξηςε ξαδηελεξγψλ θαη άιισλ επηθίλδπλσλ ζηνηρείσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

θαηαζηξνθή ησλ αθηνγξακκψλ θαη ηνπ ζαιάζζηνπ πιεζπζκνχ.  

Ζ ΔΔ αλαγλσξίδνληαο ηελ απμαλφκελε ζεκαζία ησλ επηθίλδπλσλ θπθηψλ γηα ην 

πεξηβάιινλ έρεη πινπνηήζεη ζεκαληηθφ αξηζκφ εξεπλψλ θαη ειέγρσλ γηα ην ζέκα απηφ. 

Ο απψηεξνο ζθνπφο ηεο ΔΔ ζε απηφ ην ζέκα είλαη λα δηαζθαιηζηεί ε δεκφζηα πγεία, ν 

ζαιάζζηνο πιεζπζκφο ηα νηθνζπζηήκαηα (ηφζν θαη δνκή φζν θαη ιεηηνπξγία) θαη ε 

αηζζεηηθή ησλ αθηψλ. Παξφια απηά δελ έρνπλ πηνζεηεζεί θνηλά πξφηππα γηα ηα φξηα 

ηνμηθφηεηαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ. Ζ ΔΔ έρεη δεκηνπξγήζεη ηελ θνηλή βηβιηνζήθε 

αλαθνξάο (Community Reference Library) ζηνρεχνληαο ζηνλ ελαξκνληζκφ ησλ 

δηαθνξψλ κεηαμχ θξαηψλ κειψλ.  
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3.1.3 Δπξσπατθόο Οξγαληζκόο γηα ηελ αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα (EMSA
9
) 

Ζ ΔΔ αλαγλσξίδνληαο ηελ πςειή ζπλεηζθνξά ηεο λαπηηιίαο ηφζν ζην εκπφξην 

φζν θαη ζηε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζέζπηζε ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ γηα ηελ 

Αζθάιεηα ζηε Θάιαζζα (EMSA). Mε γλψκνλα απηνχο ηνπο ζηφρνπο ηεο αζθαινχο θαη 

απνδνηηθήο λαπηηιίαο θαη έπεηηα απφ ηα αηπρήκαηα ησλ Γ/Ξ , ε ίδξπζε ηεο EMSA 

(European Maritime Safety Agency) ππν ηνλ θαλνληζκφ Νν.1406/2002 ζηηο 27 Ηνπλίνπ 

2002, απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία ηφζν πεξηβαιινληηθήο φζν θαη λαπηηιηαθήο 

πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ.  Ζ ζχζηαζε ηνπ επξσπατθνχ νξγαληζκνχ EMSA γηα ηελ αζθάιεηα 

ηεο λαπζηπινΐαο ζηνρεχεη ζηελ εμαζθάιηζε πςεινχ, εληαίνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ 

επηπέδνπ αζθάιεηαο ηεο λαπζηπινΐαο θαη πξφιεςεο ηεο ξχπαλζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ 

ηα πινία ζηελ Μεζφγεην.  

O EMSA παξέρεη ζηα θξάηε κέιε θαη ηελ Δπηηξνπή ηερληθή θαη επηζηεκνληθή 

βνήζεηα, κε ζηφρν ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο 

αζθάιεηαο ζηε ζάιαζζα, ηνλ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο. 

 

 

3.1.4  Πξόγξακκα EU-MAST (1989) 

Tν MAST (Marine Science and Technology) είλαη ην πξφγξακκα πνπ αθνξά ηελ 

πξνεγκέλε έξεπλα ζρεηηθά κε ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ θαη ηελ ζαιάζζηα ηερλνινγία. 

Tν πξφγξακκα MAST (Θαιάζζηα Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία) πνπ άξρηζε ζηα κέζα ηνπ 

1989 ήηαλ έλα ηξηεηέο πηινηηθφ πξφγξακκα θαη πνπ ζπλερίζηεθε φκσο κέρξη ην 1998 

θαη πξνψζεζε αλψηεξνπ επηπέδνπ έξεπλα ζε ζρέζε κε ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ θαη ηελ 

ζαιάζζηα ηερλνινγία. O γεληθφο αληηθεηκεληθφο ζηφρνο απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ 

ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ δεκηνπξγία κηαο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο βάζεο γηα 

δηεξεχλεζε, εθκεηάιιεπζε, δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ηνπ Δπξσπατθψλ Θαιαζζψλ θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα ηεο B. Δπξσπατθήο πθαινθξεπίδαο, ηνπ Βφξεηνπ Αηιαληηθνχ κέρξη 

ηελ Αξθηηθή Θάιαζζα θαη ηελ Μεζφγεην. 

                                                             

9
 www.emsa.europa.eu  

http://www.emsa.europa.eu/
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3.2 Γηεζλήο λνκνζεζία γηα ηελ πξόιεςε, απνηξνπή θαη αληηκεηώπηζε ηεο 

ζαιάζζηαο ξύπαλζεο  

Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο γεληθά θαη ηνπ ζαιάζζηνπ εηδηθφηεξα, ζε 

δηεζλέο επίπεδν, κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί κε ηε ζπιινγηθή ζε δηεζλέο επίπεδν 

δξαζηεξηνπνίεζε θαη ζπλεξγαζία θαζψο θαη κε ηελ ζέζπηζε θαη εθαξκνγή θαλφλσλ 

θαζνιηθήο εθαξκνγήο. 

Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο εμειίμεηο ζε επίπεδν δηεζλνχο πνιηηηθήο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πξφιεςε ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο 

απνηειεί θαη ε ίδξπζε ηνπ Γηεζλνύο Ναπηηιηαθνύ Οξγαληζκνύ ΙΜΟ
10

. Ο Γηεζλήο 

Ναπηηιηαθφο Οξγαληζκφο ηδξχζεθε ζηηο 6-3-1948 απφ ηε Ναπηηιηαθή Γηάζθεςε ησλ 

θξαηψλ κειψλ ηνπ Ο.Ζ.Δ. θαη ζήκεξα ν αξηζκφο ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπ αλέξρεηαη ζηα 

160 θξάηε. Βαζηθνί ζθνπνί ηνπ ΗΜΟ απνηεινχλ :  

 Ζ πξνψζεζε θαη ε θαζηέξσζε ελφο ζπζηήκαηνο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

Κπβεξλήζεσλ ησλ ρσξψλ - κειψλ ζρεηηθά κε ηερληθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ 

ηελ δηεζλή λαπηηιία  

 θαη ε πηνζέηεζε λνκηθψλ νξγάλσλ (πκβάζεσλ, Κσδίθσλ, θ.ι.π.) πνπ ζα 

ζπκβάιινπλ ζηελ δηαξθή βειηίσζε ησλ επηπέδσλ ηεο αζθάιεηαο λαπζηπινΐαο 

θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο.  

 

ηελ θαηεχζπλζε απηή, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΟΗΔ (UNEP
11

), ηνπ IMO θαη 

άιισλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ θαη θνξέσλ, θαηαξηίζηεθε ζηαδηαθά θαη εθαξκφδεηαη 

ζήκεξα ζεκαληηθφο αξηζκφο Γηεζλώλ πκβάζεσλ  θαη Πεξηθεξεηαθψλ πκθσληψλ πνπ 

ξπζκίδνπλ ηα ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηε 

δξαζηεξηνπνίεζε ησλ πινίσλ θαζψο θαη ηηο Γηεζλείο πκβάζεηο γηα ηη δίθαην ηεο 

ζάιαζζαο θαη ηελ νξζνινγηθή αμηνπνίεζε, δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε ηεο ζάιαζζαο. 

Δίλαη ελδηαθέξνλ φηη φιεο νη πξνζπάζεηεο λνκηθψλ δηεπζεηήζεσλ ηεο πξφιεςεο 

ηεο ξχπαλζεο πξηλ ην 1972 δελ πεξηειάκβαλαλ ηελ έλλνηα ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο. 

Έηζη κέρξη ηφηε ην ελδηαθέξνλ γηα ην πεξηβάιινλ ζηξέθνληαλ ζηελ απνηξνπή ηεο 

                                                             

10 www.imo.org  
11

 UNEP= United Nations Environment Programme, www.unep.org  

http://www.imo.org/
http://www.unep.org/
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ξχπαλζεο απφ πεηξέιαην, απηφ δηθαηνινγεί θαη ηε ζχκβαζε OILPOL (1954) ηνπ ΗΜΟ ή 

ζε ξχπαλζε απφ ππξελνθίλεηα πινία. Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη ε ζαιάζζηα ξχπαλζε κέρξη 

θαη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 ζεσξνχληαλ πεξηζζφηεξν σο επηθίλδπλε 

δξαζηεξηφηεηα παξά σο πεξηβαιινληνινγηθφ δήηεκα. Έλα γεληθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

πξν—1972 πεξηφδνπ ήηαλ φηη νη δηεζλείο θαλνληζκνί ελέπηπηαλ ζην γεληθφ δηεζλέο 

πιαίζην πνπ πεξηείρε ιηγνζηέο ζπλζήθεο γηα ηελ απνηξνπή ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο.  

 

3.2.1  MARPOL (1973/1978) 

Γηα πξψηε θνξά ην 1968 ηέζεθε ην ζέκα δεκηνπξγίαο κηαο δηεζλνχο ζπλζήθεο 

πνπ λα θαιχπηεη φιεο ηηο κνξθέο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο. Ο ΟΖΔ αλέιαβε λα μεθηλήζεη 

ηηο ζπλνκηιίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο  γηα ηελ πξνεηνηκαζία κηαο ηέηνηαο ζπλζήθεο.  

Ζ διεθνήρ ςνδιάζκετη για ηη Θαλάζζια Ρύπανζη πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 

Λνλδίλν απφ ηηο 8 Οθησβξίνπ έσο ηηο 2 Ννεκβξίνπ ηνπ 1973. Οη αληηπξφζσπνη ησλ 

θξαηψλ-κειψλ ήηαλ 77 ελψ άιια 7 θξάηε ζπκκεηείραλ σο παξαηεξεηέο. Ζ 

πλδηάζθεςε πηνζέηεζε ηε Διεθνή ύμβαζη για ηην Πρόληψη ηης Θαλάζζιας 

Ρύπανζης από ηα Εμπορικά Πλοία καδί κε ηα (αξρηθά) πέληε παξαξηήκαηά ηεο. Έηζη 

δεκηνπξγήζεθε ε δηεζλήο ζχκβαζε γηα ηε Ρχπαλζε ηεο Θάιαζζαο απφ ηα Πινία 

(MARPOL 1973/1978)  

Ζ MARPOL είλαη παγθφζκηαο εκβέιεηαο γηα δχν ιφγνπο: πρώηον εθαξκφδεηαη 

ζε φιεο ηηο ζαιάζζηεο πεξηνρέο δίρσο γεσγξαθηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη δεύηερον νη 

δηαδηθαζίεο ππνγξαθήο, επηθχξσζεο θαη απνδνρήο ηεο MARPOL ήηαλ αλνηρηέο γηα 

νπνηνδήπνηε θξάηνο. Ζ ελ ιφγσ ζχκβαζε αλαθέξεηαη πεξηζζφηεξν ζηα πινία αληί ησλ 

ζαιαζζίσλ πεξηνρψλ δηφηη νχησο ή άιισο ηα πινία κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ 

νπνπδήπνηε ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Δμάιινπ, ην θείκελν ηεο MARPOL δελ 

αλαθέξεηαη ζε ζαιάζζηεο πεξηνρέο επνκέλσο απηή εθαξκφδεηαη θαη ζηα εζσηεξηθά 

χδαηα ησλ παξαθηίσλ θξαηψλ, π.ρ. θφιπνη, φξκνη, δέιηα πνηακψλ, ιηκέλεο θιπ 

Ζ ζχκβαζε MARPOL ζεσξείηαη απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ζαιάζζηαο ξχπαλζεο θαη πεξηιακβάλεη πέληε παξαξηήκαηα: (α) ξχπαλζε απφ πεηξέιαην 

(ηζρχεη απφ ην 1983), (β) ξχπαλζε απφ πγξέο επηβιαβείο νπζίεο ρχκα (ζε ηζρχ απφ ην 

1987), (γ) ξχπαλζε απφ επηβιαβείο νπζίεο πνπ κεηαθέξνληαη δηα ζαιάζζεο ζε 

ζπζθεπαζίεο, εκπνξεπκαηνθηβψηηα, θνξεηέο δεμακελέο ή βπηηνθφξα νρήκαηα (ηζρχεη 
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απφ ην 1992), (δ) ξχπαλζε απφ ιχκαηα (δελ έρεη ηεζεί αθφκε ζε ηζρχ), (ε) ξχπαλζε απφ 

απνξξίκκαηα (ηζρχεη απφ ην 1988). 

ήκεξα πεξηιακβάλεη έμη παξαξηήκαηα θαη δχν πξσηφθνιια. Σα ηειεπηαία 

αλαθέξνληαη ζε: ππώηον Τπνρξεσηηθέο Αλαθνξέο Πεξηζηαηηθψλ Ρχπαλζεο απφ 

Δπηβιαβείο Οπζίεο (άξζξν 8 ηεο ζχκβαζεο) θαη δεύηεπον Γηαδηθαζία Γηαηηεζίαο γηα 

Γηαθαλνληζκφ Γηαθσληψλ (άξζξν 10 ηεο ζχκβαζεο).  

 

Πίλαθαο 6: Σα παξαξηήκαηα ηεο MARPOL 1973/1978 

 

Πεγή : IMO – www.imo.org [5/6/2010] 

 

Οη πεξηζζφηεξνη θαλνληζκνί ηεο MARPOL αλαθέξνληαη ζε δεηήκαηα 

ζρεδηαζκνχ, θαηαζθεπήο θαη εμνπιηζκνχ ησλ πινίσλ, επηζεσξήζεσλ θαη Δπθνιίεο 

Τπνδνρήο Καηαινίπσλ
12

 ζηα ιηκάληα. Με άιια ιφγηα, ε ζχκβαζε θαιχπηεη φια ηα 

δεηήκαηα ηερληθήο θχζεσο γηα ηε ξχπαλζε ηεο ζάιαζζαο απφ ηα εκπνξηθά πινία εθηφο 

απφ ηηο εζκεμμένερ αποππίτειρ ςλικών (dumping) θαη εθαξκφδεηαη ζε φινπο ηνπο 

ηχπνπο ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ εθηφο απηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμφξπμε θαη 

εθκεηάιιεπζε ηεο πθαινθξεπίδαο θαη ηνπ βπζνχ ησλ ζαιαζζψλ (π.ρ. πιαηθφξκεο θαη 

γεσηξχπαλα εμφξπμεο ππνζαιάζζηνπ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ). Ζ MARPOL 

ζεσξείηαη ε θχξηα ζχκβαζε πνπ αλαθέξεηαη ζηε ξχπαλζε απφ ηα εκπνξηθά πινία. 

 

3.2.2  ύκβαζε ηεο Βαξθειώλεο (1975) 

Ζ απαξρή κηαο πεξηζζφηεξν ζπληνληζκέλεο λνκνζεηηθήο θαη ξπζκηζηηθήο 

πξνζπάζεηαο γηα ηελ πξφιεςε ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο έγηλε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1975 

                                                             

12
 Slop Reception Facilities  

http://www.imo.org/
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ζηε Βαξθειψλε. Δθεί νη θπβεξλήζεηο ηεο ΔΔ αμηνιφγεζαλ έλα πιάλν δξάζεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο Μεζνγείνπ απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ.  Οη αλεζπρίεο ηεο θνηλήο 

γλψκεο αιιά θαη ησλ θπβεξλήζεσλ ηεο Δπξψπεο γηα ηελ άκεζε αλαγθαηφηεηα λα 

θαηαπνιεκεζεί ε ζαιάζζηα ξχπαλζε θαηαγξάθεθαλ ζηηο δηάθνξεο απνθάζεηο πνπ 

αθνινχζεζαλ ηε ζπλάληεζε. Ζ λνκηθή βάζε γηα ηε δηεζλή ζπλεξγαζία ζρεηηθά κε ηελ 

πξφιεςε, κείσζε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο ξχπαλζεο ζηε Μεζφγεην ζάιαζζα έγηλε ην 

1976 φηαλ νη ρψξεο ηεο ΔΔ πηνζέηεζαλ ηε ζπλζήθε ηεο Βαξθειψλεο γηα ηελ πξνζηαζία 

ηεο Μεζνγείνπ απφ ηε ζαιάζζηα ξχπαλζε.  

Ζ ζπλζήθε ηεο Βαξθειψλεο πεξηέρεη ηελ ζπκθσλία φισλ ησλ θξαηψλ κειψλ 

ηεο ΔΔ γηα λα ιάβνπλ κεκνλσκέλα ή/θαη ζπιινγηθά φια ηα απαηηνχκελα κέηξα γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο ηεο Μεζνγείνπ. Ο ζθνπφο είλαη φια ηα κέξε 

λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ Αεηθφξν αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο απνηξέπνληαο θαη 

θαηαπνιεκψληαο ηελ ξχπαλζε. 

Όιεο νη πιεπξέο ζπκθψλεζαλ λα δψζνπλ έκθαζε ζε ηέζζεξα είδε ξχπαλζεο: 

απφ απνξξίςεηο πινίσλ θαη αεξνζθαθψλ 

απφ λαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο  

απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ βπζνχ 

απφ ρεξζαίεο πεγέο 

Ζ ζπκθσλία πεξηειάκβαλε λα ιεθζνχλ ελεξγά κέηξα γηα ηελ επίβιεςε θαη ηε 

κέηξεζε ηεο ξχπαλζεο.  

Σν πξφγξακκα UNEP ηνπ ΟΖΔ απνθαζίζηεθε λα ιεηηνπξγήζεη σο ζπληνληζηηθφ 

εξγαιείν ηεο ζπλζήθεο. Σν 1999 έγηλαλ ηξνπνπνηήζεηο ζηελ αξρηθή ζπλζήθε πνπ 

πεξηειάκβαλαλ ηελ επέθηαζε ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηεο ζπλζήθεο αιιά θαη ηελ 

ζέζπηζε ηνπ θαλφλα ‗ν ξππαίλσλ πιεξψλεη‘.  

Ζ ζπλζήθε πεξηιακβάλεη δηάθνξα επηκέξνπο πξσηφθνιια. Σα ζεκαληηθφηεξα 

απφ απηά είλαη: 

 Σν πξσηφθνιιν γηα ηελ απνηξνπή ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο απφ απνξξίςεηο 

πινίσλ ή/θαη αεξνζθαθψλ. Απηφ αθνξά κφλν ηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ θαη 

απαγνξεχεη ηελ απφξξηςε ζπγθεθξηκέλσλ απνξξηκκάησλ ή πιηθψλ φπσο 

πιαζηηθά θαη πξντφληα πεηξειαίνπ. Ζ απφξξηςε νπζηψλ φπσο ην αξζεληθφ, ν 

ςεπδάξγπξφο, ην ληθέιην, θ.α είλαη ζέκα έγθξηζεο απφ ηηο εθάζηνηε εζληθέο 
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αξρέο. Σν πινία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κε εκπνξηθνχο ζθνπνχο δελ 

εκπίπηνπλ ζην πξσηφθνιιν.  

 

 Σν πξσηφθνιιν γηα ηε ζπλεξγαζία ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ξχπαλζεο ηεο 

Μεζνγείνπ απφ πεηξέιαην θαη άιιεο βιαβεξά ζπζηαηηθά.  Απηφ ην πξσηφθνιιν 

αλαθέξεη φηη ζε πεξηπηψζεηο δηαξξνήο κεγάισλ πνζνηήησλ πεηξειαίνπ θαη 

άιισλ νπζηψλ ζα ππάξρεη άκεζε ζπλεξγαζία κεηαμχ θξαηψλ κειψλ. Απηή ε 

ζπλεξγαζία ζα εζηηάδεηαη ζε ζρέδηα έθηαθηνπ θηλδχλνπ, ζε κέηξα 

θαηαπνιέκεζεο ηεο ξχπαλζεο θαη εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ.  

 

 Σν πξσηφθνιιν γηα ηηο εηδηθά πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο βηνπνηθηιφηεηαο ζηε 

Μεζφγεην. Σν πξσηφθνιιν απηφ θάλεη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ εηδηθά 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαη ησλ εηδηθά πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ κε 

κεγάιε ζεκαληηθφηεηα γηα ηε Μεζφγεην. Σν λέν απηφ πξσηφθνιιν ππνρξεψλεη 

ηα θξάηε κέιε λα αλαπηχμνπλ νδεγίεο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

εηδηθψλ πεξηνρψλ. Δπίζεο λα θαηαγξάςνπλ κηα ιίζηα απφ θαηάιιεια κέηξα πνπ 

φιεο νη πιεπξέο ζα πξέπεη λα εθαξκφζνπλ. Σέηνηα κέηξα είλαη ε απαγφξεπζε 

ηεο απφξξηςεο απνξξηκκάησλ, ν έιεγρνο ησλ λαπηηιηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ν 

έιεγρνο ηεο εηζαγσγήο μέλσλ ή γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ.  

 

 Δπίζεο πηνζεηήζεθε ην πξσηφθνιιν γηα ηε ζπλεξγαζία θαηαπνιέκεζεο ηεο 

ξχπαλζεο ηεο Μεζνγείνπ απφ πεηξέιαην θαη άιια βιαβεξά ζηνηρεία ζε 

έθηαθηεο πεξηπηψζεηο. Σν πξσηφθνιιν, αλαθέξεηαη σο Emergency Protocol, 

θαζψο θαη ε ζπλζήθε ίζρπζαλ γηα πξψηε θνξά ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1978.  

 

Ζ αξρηθή ζπλζήθε ηεο Βαξθειψλεο ζπγθεθξηκέλα δηεπζέηεζε ηε ξχπαλζε πνπ 

δεκηνπξγείηαη απφ ηηο απνξξίςεηο (dumping), ηε ξχπαλζε απφ πινία, ηηο παξάθηηεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο εγρψξηεο πεγέο. Αθφκα ε ζπλζήθε έζεζε ηηο βάζεηο γηα ηε 

ζπλεξγαζία κε πεξηπηψζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ (αηπρήκαηα), ηε ζπλεξγαζία ζε 

επηζηεκνληθφ θαη ηερληθφ επίπεδν αιιά θαη ηε παξνρή ελφο θνηλνχ πιαηζίνπ γηα ηελ 

επίξξηςε επζπλψλ απφ δεκηέο ιφγσ ξχπαλζεο.  
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3.2.3 Η δηεζλήο ζύκβαζε SOLAS 1974/1978 

Πξφθεηηαη γηα ηελ θχξηα ζχκβαζε ηνπ ΗΜΟ πνπ αθνξά ηελ αμηνπινΐα ησλ πινίσλ θαη 

αλαθέξεηαη σο ε δηεζλήο ζχκβαζε γηα ηελ Αζθάιεηα ηεο Αλζξψπηλεο Εσήο ζηε 

Θάιαζζα (Safety of Life at Sea- SOLAS). Ζ ζχκβαζε απηή έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ 

επνρή ηνπ λαπαγίνπ ηνπ Σηηαληθνχ. Έηζη ε ζχκβαζε απηή είλαη απφ ηηο παιαηφηεξεο πνπ 

φκσο ζπρλά εθζπγξνλίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο λέεο ηερλνινγηθέο αλαθαιχςεηο θαη 

θαηλνηνκίεο. 

Ζ SOLAS πεξηιακβάλεη δηαηάμεηο θαη απαηηήζεηο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηηο άιιεο 

ζπκβάζεηο ηνπ ΗΜΟ φπσο ε MARPOL. Δπηθεληξψλεηαη ηφζν ζηελ αζθάιεηα ηεο 

λαπζηπιννίαο φζν θαη ζηελ απνηξνπή ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ θαη ηεο ζπλερνχο εθπαίδεπζεο ησλ λαπηηθψλ.  

χκθσλα κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο  

α) Ζ SOLAS εθαξκφδεηαη ζε πινία πνχ εθηεινχλ δηεζλείο πιφεο, νη νπνίνη 

εθηεινχληαη απφ ιηκάλη ρψξαο ζηελ νπνία εθαξκφδεηαη ε ζχκβαζε πξνο ιηκάλη 

εθηφο ηεο ρψξαο απηήο ή θαη αληίζηξνθα. 

β) Δπηβαηεγφ πινίν (Δ/Γ) νλνκάδεηαη ην πινίν πνπ κεηαθέξεη πάλσ απφ 12 

επηβάηεο, θνξηεγφ πινίν (Φ/Γ) νλνκάδεηαη νπνηνδήπνηε πινίν δελ είλαη 

επηβαηεγφ θαη δεμακελφπινην (Γ/Ξ) νλνκάδεηαη ην θνξηεγφ πινίν πνπ έρεη 

θαηαζθεπαζζεί ή κεηαζθεπαζζεί γηα ηε κεηαθνξά ρχδελ πγξψλ θνξηίσλ πνπ 

είλαη εχθιεθηα. 

γ) Ζ SOLAS δελ εθαξκφδεηαη ζε πνιεκηθά ή πινία κεηαθνξάο ζηξαηεπκάησλ, 

αιηεπηηθά, θνξηεγά πινία θάησ ησλ 500 θνρ, πινία αλαςπρήο θαη ηέινο πινία 

πνπ ηαμηδεχνπλ απνθιεηζηηθά ζηελ πεξηνρή ησλ Μεγάισλ Ληκλψλ, ηεο Βφξεηαο 

Ακεξηθήο θαη ζηνλ πνηακφ Άγην Λαπξέληην. 

δ) Δπηβάηεο είλαη θάζε άηνκν εθηφο απφ ηνλ πινίαξρν θαη ηα κέιε ηνπ 

πιεξψκαηνο ή άιια πξφζσπα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ή απαζρνινχληαη κε 

νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα ζην πινίν γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ, φπσο 

επίζεο ηα παηδηά ειηθίαο θάησ ηνπ ελφο έηνπο 

 

Ζ ζχκβαζε ζέηεη πξνυπνζέζεηο θαη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο γηα: 

 Σελ θαηαζθεπή ηνπ πινίνπ 
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 Σα ζσζηηθά κέζα 

 Σηο ξαδηνεπηθνηλσλίεο 

 Σελ αζθάιεηα ηεο λαπζηπινταο  

 Σε κεηαθνξά ησλ θνξηίσλ 

 Σε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ 

 Σα ππξελνθίλεηα πινία 

 Σελ αζθαιή δηαρείξηζε ησλ πινίσλ  

 Σα κέηξα αζθαιείαο γηα ζθάθε πςειήο ηαρχηεηαο 

 Σα εηδηθά κέηξα γηα ηελ βειηίσζε ηεο λαπηηθήο αζθάιεηαο 

 Δπηπξφζζεηα κέηξα αζθάιεηαο γηα ηα πινία κεηαθνξάο θνξηίσλ ρχκα 

 

Ζ ζπλζήθε ζπλερίδεη λα εθζπγρξνλίδεηαη κε δηάθνξεο, θαηά θαηξνχο, ηξνπνπνηήζεηο. Οη 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 2004 αθνξνχζαλ ζέκαηα αζθάιεηαο ησλ θνξηίσλ, δηάζσζεο αηφκσλ 

πνπ θηλδπλεχνπλ ζηε ζάιαζζα θ.α. Δηδηθφηεξα γηα ηελ πξφιεςε ηεο ζαιάζζηαο 

ξχπαλζεο νη ηξνπνπνηήζεηο πεξηειάκβαλαλ ηνλ θψδηθα IMDG γηα ηελ κεηαθνξά 

επηθίλδπλσλ θνξηίσλ. Δπίζεο ζεκαληηθή ήηαλ ε πξνζζήθε ηεο απαίηεζεο γηα φια ηα 

πινία πνπ κεηαθέξνπλ θνξηίν ρχκα λα δηαζέηνπλ δηπιά θέιπθε/ππζκέλεο.  

Άιιεο ζεκαληηθέο ηξνπνηήζεηο έγηλαλ ην 2006 θαη εζηηάδνληαη ζηελ αχμεζε ηεο 

αζθάιεηαο ησλ κεηαθνξψλ θαη ζηελ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγίσλ (π.ρ GPS) γηα ηελ 

πινήγεζε, ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε δηάζσζε.  

Αλαγλσξίδνληαο ηνλ ξφιν ηνπ έξκαηνο ζηελ ξχπαλζε ηεο ζάιαζζαο, νη θαλνληζκνί Π-

1/3-2 θάλνπλ ππνρξεσηηθή ηελ χπαξμε εηδηθψλ επηζηξψζεσλ γηα ηηο δεμακελέο έξκαηνο 

 

Δηδηθφηεξα γηα ηελ κεηαθνξά λέσλ επηθίλδπλσλ θνξηίσλ φπσο είλαη ηα ρεκηθά πνπ 

φπσο θαίλεηαη ε δήηεζε γηα κεηαθνξά ηνπο απμάλεηαη, πξνζηέζεθαλ ζπγθεθξηκέλνη 

θαλνληζκνί. Έηζη ζεζπίζηεθε ν θψδηθαο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηνλ εμνπιηζκφ ησλ 

πινίσλ πνπ κεηαθέξνπλ επηθίλδπλα ρεκηθά ρχκα.  

 

 

 

3.3 Άιιεο δηεζλείο ζπκβάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιαζζίνπ 

πεξηβάιινληνο 
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3.3.1 ύκβαζε γηα ηνπο Γηεζλείο Καλνληζκνύο Απνθπγήο πγθξνύζεσλ ζηε 

Θάιαζζα (COLREG) 

ύγκποςζη (collision) είλαη ε πξφζθξνπζε ελφο πινίνπ κε έλα άιιν, κε 

ζπλέπεηα ηελ πξφθιεζε πιηθψλ δεκηψλ ζηα θχηε ή ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο ή ην θνξηίν 

ηνπο ή ζσκαηηθέο βιάβεο ζηα πξφζσπα πνπ επηβαίλνπλ ζηα πινία. χγθξνπζε κπνξεί 

λα ζπκβεί κεηαμχ πινίσλ πνπ ηαμηδεχνπλ ή αθφκα θαη κεηαμχ αγθπξνβνιεκέλσλ 

ζθαθψλ. Ζ ζχγθξνπζε πξνυπνζέηεη δπν ή πεξηζζφηεξα πινία, ή πινίν θαη πισηφ 

λαππήγεκα ή δπν πισηά λαππεγήκαηα θαη ζπλεπψο δελ πθίζηαηαη αλ έλα πινίν 

πξνζθξνχζεη ζε πξνθπκαία ή γέθπξα θιπ., δηφηη πξφθεηηαη γηα επαθή (contact) ηνπ 

πινίνπ κε θάπνην κφληκν εκπφδην νπφηε δελ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πνχ ηζρχνπλ γηα 

ηε ζχγθξνπζε πινίσλ. 

Σν ζέκα ηεο ζχγθξνπζεο ησλ πινίσλ ελδηαθέξεη άκεζα ηε δηεζλή θνηλσλία 

ιφγσ ησλ ζνβαξψλ επηπηψζεσλ πνπ, φπσο παξνπζηάζακε ζηε ελφηεηα ησλ λαπηηθψλ 

αηπρεκάησλ, κπνξεί λα έρεη γηα ηελ αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 

ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ θαη ηελ 

νκνηφκνξθε ξχζκηζε ησλ πνιιαπιψλ δεηεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηε ζχγθξνπζε 

ησλ πινίσλ έρνπλ θαηαξηηζζεί θαηά ην παξειζφλ αξθεηέο ζπκβάζεηο νη νπνίεο ίζρπζαλ 

ζε δηεζλέο επίπεδν. 

Ζ ζχγθξνπζε κεηαμχ πινίσλ, ιφγσ ηεο ζπλερψο απμαλφκελεο λαπηηιηαθήο 

θίλεζεο ζε παγθφζκην επίπεδν θαη εηδηθφηεξα ζε ζπγθεθξηκέλεο ζαιάζζηεο νδνχο, π.ρ. 

πιεζίνλ ή εληφο ιηκέλσλ, απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζπλεζέζηεξνπο θηλδχλνπο ηεο 

λαπζηπινΐαο. 

Οη θαλνληζκνί ζρεηηθά κε ηε ζχγθξνπζε πινίσλ δελ εθαξκφδνληαη ζηελ 

πεξίπησζε ζχγθξνπζεο πινίνπ πνπ ξπκνπιθεί θαη ξπκνπιθνχκελνπ πινίνπ δηφηη 

ππάξρνπλ εηδηθνί θαλνληζκνί πνπ ξπζκίδνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπο. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζε 

πεξίπησζε ζχγθξνπζεο πινεγνχκελνπ πινίνπ θαη πινεγίδνο. Μηα ζχγθξνπζε είλαη 

δπλαηφλ λα νθείιεηαη: πξψηνλ ζε ηπραίν πεξηζηαηηθφ ή αλψηεξε βία (ηπραία 

ζχγθξνπζε), δεχηεξνλ ζε ππαηηηφηεηα ηνπ ελφο ή θαη ησλ δπν πινίσλ πνπ 

ζπγθξνχζηεθαλ (ππαίηηα ζχγθξνπζε) θαη ηξίηνλ ζε αίηηα πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα 

θαζνξηζζνχλ (δπζδηάγλσζηε ζχγθξνπζε). 
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ηε δηεζλή ζχκβαζε ηνπ Άκζηεξληακ (1949) πεξηιακβάλεηαη ν «Κανονιζμόρ 

ππορ Αποθςγήν ςγκπούζευν Πλοίυν» (ΚΙΝΔ) πος ίζρπε θαη ζηελ Διιάδα απφ ην 1954. 

ηε δηεζλή ζχκβαζε ησλ Βξπμειιψλ «πεπί Ενοποιήζευρ Κανόνυν Σινών επί 

ςγκπούζευρ Πλοίυν», ηεο νπνίαο ηηο δηαηάμεηο ζπκπεξηέιαβε ν ΚΗΝΓ. Δπίζεο, γίλεηαη 

πξψηε αλαθνξά ζηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηε ζάιαζζα ζην 

παξάξηεκα θαη ηελ ηειηθή πξάμε ηεο SOLAS (1960). Όκσο νη θαλνληζκνί απηνί δελ 

ελζσκαηψζεθαλ ζηε ζχκβαζε θαη επνκέλσο δελ ηέζεθαλ πνηέ ζε ηζρχ. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πλδηάζθεςεο ηνπ Λνλδίλνπ θαηαξηίζηεθε ε ζχκβαζε γηα ηνπο Διεθνείρ 

Κανονιζμούρ Αποθςγήρ ςγκπούζευν ζηη Θάλαζζα (Convention on the International 

Regulations for Preventing Collisions at Sea), γλσζηή σο COLREG (ΓΚΑ) ην 1972 ε 

νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ ην 1977 θαη ηξνπνπνηήζεθε ην 1983. ηελ Διιάδα θπξψζεθε ην 

1974 κε ηνλ ΝΓ 93/1974 θαη ην ΠΓ 94/1977. H COLREG αθνξά ζηε ζπκπεξηθνξά θαη 

ηηο θηλήζεηο ελφο πινίνπ ζε ζρέζε κε άιια πινία, εηδηθά φηαλ ε νξαηφηεηα είλαη κηθξή, 

κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ησλ ζπγθξνχζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαζηέξσζε ερεηηθψλ 

θαη θσηεηλψλ ζεκάησλ. Οη βαζηθνί θαλνληζκνί ηεο COLREG θαζηεξψλνπλ ηα εμήο: 

 

 Σηο ππνρξεσηηθέο πνξείεο ησλ πινίσλ (Traffic Separation Schemes-TSS), εηδηθά 

ζε ζαιάζζηεο νδνχο, θαλάιηα θαη δηψξπγεο πνπ ππάξρεη ππθλή θπθινθνξία. Οη 

πξψηεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαζηέξσζε ζαιαζζίσλ νδψλ ρξνλνινγνχληαη ηνλ 

19ν αηψλα, ζηελ Κηλέδηθε Θάιαζζα δηακέζνπ ησλ εζεινληηθψλ ζπκθσληψλ 

αλάκεζα ζε αλεμάξηεηνπο πινηνθηήηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχζαλ εκπφξην ζηελ 

επξχηεξε ζαιάζζηα πεξηνρή. χκθσλα κε επίζεκεο ζηαηηζηηθέο ηνπ ΗΜΟ, κε 

ηελ θαζηέξσζε ησλ TSS ν αξηζκφο ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηε ζάιαζζα έπεζε 

θαηαθφξπθα, π.ρ. θαηά ηελ πεξίνδν 1956-61 είραλ αλαθνηλσζεί 156 

ζπγθξνχζεηο πινίσλ, ελψ αληίζηνηρα ηελ πεξίνδν 1976-81 κφλν 45. 

 

 Πξφζζεηα κέηξα πνπ θαζηεξψζεθαλ αξρηθά ζηα ζηελά ηεο Βαιηηθήο: (α) 

πεξηνξηζκνί ζηελ ηαρχηεηα ησλ πινίσλ, (β) ππνρξεσηηθέο αλαθνξέο ησλ πινίσλ 

γηα ηε ζέζε ηνπο ζηηο αξκφδηεο ιηκεληθέο αξρέο, (γ) ηε ρξήζε πηιφησλ θαη (δ) ην 

ζχζηεκα ξαληάξ ARPA. 
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ηελ 59ε χλνδν ηεο MSC
13

 θαζηεξψζεθαλ νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 1991 πνπ 

αθνξνχλ:  

πξώηνλ πνξείεο πινίσλ ζε βαζηά χδαηα π.ρ. Βαιηηθή, Γπηηθνεπξσπατθά χδαηα, 

Ννηηναλαηνιηθή Αζία θαη ηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ Γπηηθνχ Αηιαληηθνχ θαη  

δεύηεξνλ ζηηο ζαιάζζηεο πεξηνρέο πνπ πξέπεη λα απνθεχγνπλ ηα εκπνξηθά πινία 

π.ρ. Βνξεηνδπηηθά Δπξσπατθά χδαηα θαη ηηο ζάιαζζεο ηεο Νφηηαο θαη Κεληξηθήο 

Ακεξηθήο. Ο πηζαλφηεξνο ιφγνο είλαη ε χπαξμε εγθαηαζηάζεσλ (π.ρ. εμέδξεο, 

γεσηξχπαλα) θαη άιισλ πισηψλ λαππεγεκάησλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε θαη εμφξπμε 

ππνζαιάζζηνπ πεηξειαίνπ (Βφξεηνο Θάιαζζα, Κφιπνη Βελεδνπέιαο θαη Μεμηθνχ
14

). 

 

3.3.2 Γηεζλήο ύκβαζε γηα ηνλ Έιεγρν θαη ηε Γηαρείξηζε ηνπ Έξκαηνο θαη ησλ 

Ιδεκάησλ ησλ Πινίσλ, 2004
15

) 

Όπσο αλαθέξζεθε πξσηχηεξα ζηελ ελφηεηα 2, ην έξκα ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ 

δεκηνπξγεί ζνβαξά πξνβιήκαηα ηα νπνία εθηείλνληαη πέξα απφ ηελ πεηξειατθή 

ξχπαλζε. χκθσλα κε ζηνηρεία (ΔΔΑ, 2009) ην έξκα επεξεάδεη ηελ βηνπνηθηιφηεηα ηεο 

Μεζνγείνπ αθνχ κέζσ απηνχ εηζέξρνληαη ζηελ Μεζφγεην μέλνη ζαιάζζηνη νξγαληζκνί. 

Μέρξη θαη ην 2004 δελ ππήξρε θάπνηα ζπλζήθε πνπ λα επηιχεη ην ζέκα ηνπ ειέγρνπ θαη 

ηεο δηαρείξηζεο ηνπ έξκαηνο ησλ πινίσλ.  

ηηο 13/2/2004 δεκηνπξγήζεθε ε Γηεζλήο ύκβαζε γηα ηνλ Έιεγρν θαη ηε 

Γηαρείξηζε ηνπ Έξκαηνο θαη ησλ Ιδεκάησλ ησλ Πινίσλ από ηνλ ΙΜΟ. Ζ ζχκβαζε 

ζα ηεζεί ζε ηζρχ 12 κήλεο κεηά απφ ηε ζηηγκή ηεο επηθχξσζεο απφ 30 θξάηε – κέιε πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ην 35% ηεο παγθφζκηαο ρσξεηηθφηεηαο (άξζξν 18). χκθσλα κε ην 

άξζξν 2 ηεο ζχκβαζεο ζηε γεληθή ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ πεξηιακβάλνληαη κέηξα 

φπσο ε πξφιεςε, κείσζε ή θαη εμαθάληζε ησλ βιαβεξψλ ζαιάζζησλ νξγαληζκψλ θαη 

                                                             

13
 Maritime Safety Committee = επιτροπή για την αςφάλειασ τησ ναυτιλίασ που ανήκει ςτον ΙΜΟ 

 
14

 Κατά τη περίοδο που ςυντάςςεται αυτή η εργαςία είναι ςε εξζλιξη η μεγαλφτερη περίπτωςη 
θαλάςςιασ ρφπανςησ ςτην περιοχή τησ Βόρειασ Αμερικήσ λόγω διαρροήσ ςτην πλατφόρμα τησ BP Deep 
Horizon. Αν και δεν προήλθε από ςφγκρουςη με πλοίο αυτό το παράδειγμα δείχνει τησ ςημαντικότητα 
τησ φπαρξησ τζτοιων μζτρων όπωσ αυτά που ζγιναν με τισ τροποποιήςεισ τησ 59ησ ςυνόδου.  
15   International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments – 
BWM  http://www.imo.org/conventions/mainframe.asp?topic_id=867 [5/6/2010] 

http://www.imo.org/conventions/mainframe.asp?topic_id=867
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άιισλ παζνγφλσλ δηακέζνπ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ζαιαζζέξκαηνο θαη 

ησλ ηδεκάησλ ησλ πινίσλ. 

Σν άξζξν 5 ηεο ζχκβαζεο αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα ησλ ιηκέλσλ θαη ησλ 

ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ λα παξέρνπλ επθνιίεο ππνδνρήο ησλ ηδεκάησλ φπνηε ζπκβαίλεη 

θαζαξηζκφο ή επηζθεπέο ησλ δεμακελψλ έξκαηνο. Παξάιιεια ην άξζξν 6 πξνηξέπεη ηα 

θξάηε – κέιε είηε κεκνλσκέλα είηε ζε ζπλεξγαζία λα δηεμάγνπλ επηζηεκνληθή θαη 

ηερληθή έξεπλα ζηε δηαρείξηζε ηνπ ζαιαζζέξκαηνο θαζψο θαη ηηο επηπηψζεηο απηνχ ζηα 

χδαηα ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπο. 

Σα πινία απαηηείηαη λα πεξλνχλ απφ επηζεψξεζε θαη πηζηνπνίεζε (άξζξν 7) 

αιιά είλαη πηζαλφλ λα επηζεσξεζνχλ απφ ηνπο ππεχζπλνπο ησλ ιηκεληθψλ ειέγρσλ 

(port state control officers – άξζξν 9) νη νπνίνη επαιεζεχνπλ ην έγθπξν πηζηνπνηεηηθφ 

ηνπ πινίνπ (πξφζζεηα ειέγρνπλ ην βηβιίν αλαθνξψλ γηα ην ζαιάζζην έξκα ή θαη 

αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα απφ ην ηειεπηαίν). 

Σν άξζξν 12 επαλαιακβάλεη δηάηαμε ηεο ζχκβαζεο AFS ζρεηηθά κε ηελ 

αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε ή θξάηεζε ηνπ πινίνπ, φηη φιεο νη πξνζπάζεηεο γηα ηε 

δηαρείξηζε ηνπ ζαιαζζέξκαηνο ζπληνλίδνληαη κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ηεο 

θαζπζηέξεζεο. 

ην παξάξηεκα ηεο ζχκβαζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην δεχηεξν κέξνο, 

πξνβιέπεηαη φηη ηα πινία πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ ζρέδην δηαρείξηζεο 

ηνπ ζαιαζζέξκαηνο (ballast water management plan), ην νπνίν εγθξίζεθε απφ ηελ 

αξκφδηα αξρή (θαλνληζκφο Β- 1). Σν ζρέδην απηφ είλαη κνλαδηθφ γηα θάζε πινίν θαη 

πεξηιακβάλεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή φισλ ησλ ελεξγεηψλ πξνο εθαξκνγή απαηηήζεσλ 

δηαρείξηζεο ηνπ ζαιαζζέξκαηνο αιιά θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ πξαθηηθψλ. 

Ο θαλνληζκφο Β-2 αλαθέξεηαη ζηελ ηήξεζε ηνπ βηβιίνπ ζαιαζζέξκαηνο ην νπνίν 

αλαγξάθεη πιεξνθνξίεο θάζε θνξά πνπ ην πινίν παίξλεη έξκα, φηαλ γίλεηαη ρξήζε 

απηνχ θαη φηαλ απνξξίπηεηαη ζηε ζάιαζζα. Ο θαλνληζκφο Β-3 πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά 

φιεο ηηο απαηηήζεηο δηαρείξηζεο ηνπ ζαιαζζέξκαηνο: 

 

 Πινία πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ πξηλ ην 2009 κε ρσξεηηθφηεηα έξκαηνο κεηαμχ 

1500 θαη 5000 θπβηθά κέηξα, πξέπεη λα εθηεινχλ ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ 

ζαιαζζέξκαηνο κέρξη απηφ λα θζάζεη ηα επίπεδα αιιαγήο ηνπ έξκαηνο (ballast 

water exchange) ή λα έρεη ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε κέρξη ην 2014. 
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 Πινία πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ πξηλ ην 2009 κε ρσξεηηθφηεηα έξκαηνο ιηγφηεξν 

απφ 1500 ή πεξηζζφηεξν απφ 5000 θπβηθά κέηξα, πξέπεη λα εθηεινχλ ην 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ ζαιαζζέξκαηνο κέρξη απηφ λα θζάζεη ηα επίπεδα 

αιιαγήο ηνπ έξκαηνο ή λα έρεη ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε κέρξη ην 2016. 

 

 Πινία πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ην 2009 ή αξγφηεξα αιιά πξηλ ην 2012 κε 

ρσξεηηθφηεηα έξκαηνο πεξηζζφηεξν απφ 5000 θπβηθά κέηξα πξέπεη λα εθηεινχλ 

ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ ζαιαζζέξκαηνο κέρξη απηφ λα θζάζεη ηα επίπεδα 

αιιαγήο ηνπ έξκαηνο ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο D-1 ή D-2 σο ην 2016 θαη 

λα έρεη ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε κέρξη ην 2016. 

 

 Πινία πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ πξηλ ην 2009 κε ρσξεηηθφηεηα έξκαηνο ιηγφηεξν 

απφ 5000 θπβηθά κέηξα πξέπεη λα εθηεινχλ ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ 

ζαιαζζέξκαηνο ψζηε απηφ λα έρεη ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε. 

 

 

3.3.3 Γηεζλήο ύκβαζε γηα ηελ Απνκάθξπλζε ησλ Ναπαγίσλ, 2007
16

  

Ζ ζχκβαζε ζθνπεχεη λα θαιχςεη ην θελφ ζηελ ππάξρνπζα δηεζλή λνκνζεζία, κε 

ηε ζέζπηζε θνηλψλ δηεζλψλ θαλφλσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή κεηαθίλεζε ησλ 

λαπαγίσλ πνπ βξίζθνληαη πέξα απφ ηα φξηα ηεο αηγηαιίηηδαο δψλεο (beyond the 

territorial sea). 

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ ΗΜΟ ηα εγθαηαιεηκκέλα λαπάγηα μεπεξλνχλ ηα 

1300 θαη πηζαλφλ λα απμεζνχλ ζην κέιινλ, απνηειψληαο εκπφδην γηα ηε λαπζηπινΐα θαη 

ηα παξάθηηα θξάηε. Σα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη 3 εηδψλ: 

 Αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ λαπαγίνπ, απηφ κπνξεί λα απνηειέζεη θίλδπλν γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ άιισλ πινίσλ θαη ησλ πιεξσκάησλ. 

                                                             

16  Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks – WR, 

http://www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id%3D21119/i470e.pdf [6/6/2010] 

 

http://www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id%3D21119/i470e.pdf
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 Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θνξηίνπ, ην λαπάγην κπνξεί λα πξνθαιέζεη δεκηέο ζην 

ζαιάζζην θαη παξάθηην πεξηβάιινλ. 

 Αλάινγα κε ηελ πςειή αμία θάπνησλ θνξηίσλ, ππάξρεη ην θφζηνο ηνπ 

εληνπηζκνχ θαη ηεο απνκάθξπλζεο ηνπ λαπαγίνπ. 

 

Ζ ζχκβαζε πηνζεηήζεθε ζηηο 18 Μαΐνπ 2007 θαη ηέζεθε ζε ηζρχ 12 κήλεο κεηά 

ηελ ππνγξαθή 12 θξαηψλ – κειψλ δίρσο λα ππάξρεη δέζκεπζε γηα ηελ επηθχξσζε ή 

απνδνρή ηεο. 

Βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη λα ζέζεη ην λνκηθφ πιαίζην ζχκθσλα 

κε ην νπνίν ηα θξάηε – κέιε λα κπνξνχλ λα απνκαθξχλνπλ ή λα έρνπλ ήδε 

απνκαθξχλεη λαπάγηα πινίσλ πνπ πηζαλφλ λα απεηιήζνπλ ηελ αζθάιεηα ηεο 

αλζξψπηλεο δσήο, αγαζψλ ή πεξηνπζίαο ζηε ζάιαζζα θαζψο θαη ηνπ ζαιαζζίνπ 

πεξηβάιινληνο. Δπίζεο, ε ζχκβαζε πεξηιακβάλεη κία ελαιιαθηηθή δηάηαμε πνπ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηα θξάηε – κέιε λα εθαξκφδνπλ εηδηθνχο θαλφλεο ζην έδαθφο ή ηελ 

αηγηαιίηηδα δψλε ηνπο. 

Ζ ζχκβαζε θαζηζηά νηθνλνκηθά ππεχζπλνπο ηνπο πινηνθηήηεο θαη απαηηεί απφ 

απηνχο λα έρνπλ αζθαιηζηηθή ή άιιε νηθνλνκηθή εγγχεζε γηα λα θαιχςνπλ ηα έμνδα 

απνκάθξπλζεο ηνπ λαπαγίνπ. Δπίζεο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα θξάηε – κέιε λα 

πξνβνχλ ζε λφκηκεο ελέξγεηεο ελάληηα ζηνπο αζθαιηζηέο. 

3.3.4 Γηεζλήο Κώδηθαο Αζθαινύο Γηαρείξηζεο – International Safety Management 

Code (ISM) 

ηελ πξνζπάζεηα λα αλαβαζκηζηεί πνηνηηθά ε λαπηηιηαθή βηνκεραλία δεκηνπξγήζεθε ν 

δηεζλήο θψδηθαο αζθαινχο δηαρείξηζεο. Σα πνιιά θαη ζεκαληηθά λαπηηθά αηπρήκαηα 

πνπ έγηλαλ ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 έθαλαλ επηηαθηηθή ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο 

ζηελ λαπηηιία. Ζ πνηφηεηα ζηελ λαπηηιία είλαη ζπληζηακέλε (Γνπιηέικνο, 1996) 1) ηεο 

απφδνζεο ηνπ πινίνπ, 2) ηεο αμηνπηζηίαο ησλ κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ πινίνπ, 3) 

ηεο αληηιεπηήο πνηφηεηαο ηνπ πινίνπ θαη ηεο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο, 4) ηεο 

ζπκκφξθσζεο ηνπ πινίνπ θαη ηεο επηρείξεζεο πξνο ηνπο δηεζλείο θαη εζληθνχο 

θαλνληζκνχο θαη 5) ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ λαπισηή.  

Ζ εθαξκνγή ηνπ θψδηθα είλαη ππνρξεσηηθή γηα φια ηα πινία άλσ ησλ 500 θ.ν.ρ. θαη 

εηδηθφηεξα γηα  ηα δεμακελφπινηα κεηαθνξάο πεηξειαίνπ, ρεκηθψλ, πδξαεξίνπ, θνξηεγά 
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ρχδελ, επηβαηεγά θαη θνξηεγά πςειήο ηαρχηεηαο θαη θηλεηέο κνλάδεο εμφξπμεο 

πεηξειαίνπ.  

Ο θψδηθαο εηζαγάγεη ηελ ζπλερή επηθνηλσλία κεηαμχ πινίνπ θαη γξαθείνπ. Δπίζεο 

ζχκθσλα κε ηνλ ISM θάζε εηαηξεία ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη ζχζηεκα αζθαινχο 

δηαρείξηζεο ελαξκνληζκέλν κε ηνλ θψδηθα, λα ζεζπίδεη πνιηηηθή αζθάιεηαο θαη 

πξνζηαζίαο ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο, λα θαηαγξάθεη ηηο επζχλεο ηνπ πξνζσπηθνχ 

πνπ αζρνιείηαη κε ηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη λα εμαζθαιίδεη ηα απαξαίηεηα κέζα γηα 

ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.  

 

Ο θψδηθαο έρεη δεθαηξείο δηαηάμεηο νη νπνίεο είλαη: 

1. Γεληθά ζέκαηα 

2. Πνιηηηθή αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο 

3. Δπζχλεο θαη αξκνδηφηεηεο εηαηξείαο  

4. Δμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα 

5. Δπζχλε θαη δηθαηνδνζία πινηάξρνπ 

6. Πφξνη θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ 

7. Δθπφλεζε ζρεδίσλ γηα ιεηηνπξγίεο ζην πινίν 

8. Πξνεηνηκαζία γηα έθηαθηεο αλάγθεο 

9. Αλαθνξέο θαη αλάιπζε πεξηπηψζεσλ 

10. πληήξεζε πινίνπ θαη εμνπιηζκνχ 

11. Έγγξαθε ηεθκεξίσζε 

12. Δπαιήζεπζε, έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε εηαηξείαο  

13. Πηζηνπνίεζε, επαιήζεπζε θαη έιεγρνο 
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Γξάθεκα  17: Γηάγξακκα θύξησλ δηαηάμεσλ ISM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 74 

 

4. Δπηπηώζεηο 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη νη θπξηφηεξεο επηπηψζεηο ησλ ζαιαζζίσλ 

κεηαθνξψλ ζηελ ζαιάζζηα ξχπαλζε. Οη επηπηψζεηο απηέο έρνπλ θαηαγξαθεί απφ ηελ 

δηεζλή ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαη ηνπο αξκφδηνπ θνξείο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

ππνγξακκηζηεί φηη ε ζαιάζζηα ξχπαλζε ζρεηίδεηαη αιιά θαη επεξεάδεηαη απφ άιινπο 

παξάγνληεο πνπ δελ ζεσξνχληαη, κε κηα πξψηε καηηά, ακηγψο παξάγνληεο ζαιάζζηαο 

ξχπαλζεο.  

Ζ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ ζαιαζζψλ είλαη απνηέιεζκα ηεο ξχπαλζεο ηεο 

αηκφζθαηξαο απφ ηα πινία, θάηη πνπ φπσο θαίλεηαη απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία αξρίδεη 

ηψξα (κεηά ην 2009) λα γίλεηαη επξέσο απνδεθηφ. Απηή ε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

έρεη αιπζηδσηέο επηπηψζεηο ζε φια ζρεδφλ ηα νηθνζπζηήκαηα, πέξαλ ηνπ ζαιαζζίνπ, 

αιιά θαη ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δξάζε ηνπ αλζξψπνπ.  

Πεξαηηέξσ, ζα παξνπζηαζηεί ε επίδξαζε πνπ έρεη ε ζαιάζζηα ξχπαλζε ζηελ 

βηνπνηθηιφηεηα ηεο ζαιάζζηαο πεξηνρήο ηεο Μεζνγείνπ  

 

 

4.1 Κιηκαηηθή αιιαγή & αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

Ζ δηαηήξεζε πγηνχο ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα 

ηελ ηθαλφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ ζαιαζζψλ. Έηζη ε δηαηήξεζε πγηνχο ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο, πέξα απφ ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή, ζπλδέεηαη κε ηελ επξχηεξε 

Δπξσπατθή ζηφρεπζε γηα ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο θαη ηεο απαζρφιεζεο.  

Ζ ξχπαλζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο κεηψλεη ηε δπλαηφηεηα ησλ 

ζαιαζζψλ λα παξάγνπλ εηζνδήκαηα θαη θαη‘ επέθηαζε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη 

απαζρφιεζε. Οη επηπηψζεηο απφ ηε ξχπαλζε είλαη εκθαλείο ζε πνιινχο θαη δηαθφξνπο 

ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο είηε άκεζα είηε έκκεζα ζπζρεηηδφκελνπο κε ην ζαιάζζην 

πεξηβάιινλ.  

Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο εμειίμεηο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο ζαιάζζηεο 

κεηαθνξέο θαη επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ είλαη ε θιηκαηηθή 

αιιαγή θαη ζπγθεθξηκέλα ε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε. Οη ζάιαζζεο 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε δηακφξθσζε ηνπ θιίκαηνο θαη ησλ κεηεσξνινγηθψλ 

θαηλνκέλσλ. Τπάξρεη κηα ακθίδξνκε ζρέζε ξχζκηζεο ηνπ θιίκαηνο απφ ηε ζάιαζζα 
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είηε κέζσ ηεο κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο (πρ ξεχκαηα) είηε κέζσ ηεο απνξξφθεζεο 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα CO2. Ζ αχμεζε ηεο ζηάζκεο ησλ ζαιαζζψλ, ζχκθσλα κε ηε 

δηαθπβεξλεηηθή νκάδα γηα ηηο θιηκαηηθέο κεηαβνιέο (IPPC), ζα αλέβεη ζεκαληηθά ζηνλ 

αηψλα πνπ δηαλχνπκε θαη ζα απεηιήζεη ηελ αλάπηπμε αθηψλ θαη ιηκέλσλ.  

χκθσλα κε ηελ Πξάζηλε Βίβιν ηεο ΔΔ ε φμπλζε ησλ ζαιαζζψλ ιφγσ ηνπ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) είλαη αλαπφθεπθηε θαη ζα νδεγήζεη ζε παξαθκή ηεο 

πεξηνρέο πνπ αλαπηχζζνληαη θνξάιιηα, ζε κεγάιεο αιιαγέο ζηε δνκή ηεο ηξνθηθήο 

αιπζίδαο θαη ζηε κείσζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ζαιαζζψλ λα απνξξνθήζνπλ ην CO2.  

Αθφκα ε δηαηαξαρή ηεο ηζνξξνπίαο θάπνησλ ζηνηρείσλ νδεγεί ζηνλ επηξνθηζκφ
17

 ησλ 

ζαιαζζψλ ηεο Μεζνγείνπ.   

 

Με ηα πεξηνξηζκέλα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ, είλαη εκθαλήο ε επίδξαζε ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο. Αθφκα, ηα λεξά γίλνληαη ζεξκφηεξα 

ηφζν κεζνπέιαγα φζν θαη ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο. χκθσλα κε έξεπλεο (ΔΔΑ, 2009) ε 

ζεξκνθξαζία ζηε Μεζφγεην έρεη απμεζεί θαηά 1
0
 C ηα ηειεπηαία 30 έηε.  

 

Αλ θαη δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζπλνιηθέο εθηηκήζεηο γηα ηε Μεζφγεην ζπλνιηθά, 

ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ Tsimplis (ed. EEA, 2009) ππνινγίδεηαη αχμεζε ηεο ηάμεσο 

ηνπ 0,35cm ζην ηέινο ηνπ αηψλα (2000-2100) κε ζεκαληηθέο απνθιίζεηο κεηαμχ 

αλαηνιηθήο (κεγαιχηεξε άλνδνο) θαη δπηηθήο (κηθξφηεξε άλνδνο) Μεζνγείνπ. Απηή ε 

δηαθνξά αλφδνπ ηεο ζηάζκεο κεηαμχ αλαηνιηθήο θαη δπηηθήο Μεζνγείνπ 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηα επξήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Topex/Poseidon πνπ έγηλε απφ 

ην 1993 κέρξη ην 2006. 

 

                                                             

17 εστρουισμός: ε ππεξβνιηθή αλάπηπμε ηεο ριωξίδαο (θπξίωο ηνπ θπηνπιαγθηνύ) ζε πδάηηλα 

νηθνζπζηήκαηα πνπ δέρνληαη κεγάιεο πνζόηεηεο νξγαληθώλ πιώλ θαη άιαηα αδώηνπ θαη 

θωζθόξνπ, θπξίωο από επηθαλεηαθή απνξξνή, κε απνηέιεζκα λα αλαπηύζζνληαη πνιπάξηζκνη 

κηθξννξγαληζκνί νη νπνίνη θαηαλαιώλνπλ πνιύ νμπγόλν ην νπνίν πιένλ δελ επαξθεί γηα άιινπο 

νξγαληζκνύο. Ο εκπινπηηζκόο απηόο ηωλ πδαηνζπιινγώλ κε ζξεπηηθά ζηνηρεία (ηδηαίηεξα άδωην 

θαη θώζθνξν) κπνξεί λα είλαη θπζηθόο, αλζξωπνγελήο ή θαη ηα δύν. 

http://glossary.eea.europa.eu/terminology/concept_html?term=eutrophication [4/6/2010] 

 

http://glossary.eea.europa.eu/terminology/concept_html?term=eutrophication
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Γξάθεκα  18: Γηαθνξέο ζηε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο πνπ παξαηεξήζεθαλ από 1999 

κέρξη 2006. 

 (ζε ρηιηνζηά αλά έηνο) 

 
Πεγή: http://www.aviso.oceanobs.com [23/5/2010]  

 

Οη κεγαιχηεξεο επηπηψζεηο ηεο αλφδνπ ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο είλαη: 

 Ζ επηδείλσζε ησλ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ ζε πεξηνρέο πνπ ήδε έρνπλ πςειή 

ζηάζκε φπσο ηα δέιηα πνηακψλ, θάπνηα λεζηά, θιπ 

 Ζ δηάβξσζε ησλ αθηψλ 

 Ζ αχμεζε ηεο αλαινγίαο αικπξνχ πξνο γιπθφ λεξφ ζηεο εθβνιέο ησλ πνηακψλ.  

 

Γεληθφηεξα νη θιηκαηηθέο αιιαγέο, ζηηο νπνίεο ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά νη ζαιάζζηεο 

κεηαθνξέο, ζα έρνπλ καθξνρξφληεο επηπηψζεηο γηα ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή 

επεκεξία. Οη βαζηθφηεξεο θαη ζεκαληηθφηεξεο επηπηψζεηο απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή 

ζηε Μεζφγεην εληνπίδνληαη ζηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ λεξνχ, ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ 

νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εμαξηψληαη απφ απηά.  

Δηδηθφηεξα, ην λεξφ είλαη ζην επίθεληξν ησλ ζεκαληηθφηεξσλ επηπηψζεσλ ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Απηφ εληνπίδεηαη ζηε δηαηαξαρή ηνπ 

θχθινπ ηνπ λεξνχ κε απμεκέλεο εμαηκίζεηο, ιφγσ ηεο απμεκέλεο ζεξκνθξαζίαο, θαη 

ηαπηφρξνλε κείσζε ησλ βξνρνπηψζεσλ. χκθσλα κε ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ 

πξφβιεςεο (OPAMED8) έρεη βξεζεί φηη ζα κεησζεί ε ξνή ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

πνηακψλ πξνο ηε Μεζφγεην ζάιαζζα(γξαθ.19).  

http://www.aviso.oceanobs.com/
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Γξάθεκα  19: Δηήζηα κέζε ξνή ησλ θύξησλ πνηακώλ, 2000-2090 (m3-s) 

 

Πεγή: http://www.cnrm.meteo.fr [23/5/2010] 

 

Αθφκα ζεκαληηθφηεξα, επεξεάδεηαη ήδε ν ηνπξηζκφο πνπ είλαη ε κεγαιχηεξε 

βηνκεραλία ηφζν ηεο Διιάδαο αιιά θαη ησλ πεξηζζνηέξσλ ρσξψλ ηεο Μεζνγείνπ. Ζ 

δηάβξσζε ησλ αθηψλ, ε κφιπλζε απφ πεηξέιαην θαη ηα παξάγσγα ηνπ, νη απνξξίςεηο 

ησλ πινίσλ αιιά θαη ε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο απφ ηνπο ξχπνπο ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ηνπξηζηψλ αιιά θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.  

Καζψο ην θιίκα είλαη έλα απφ ηα βαζηθφηεξα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή 

ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ, εάλ απμεζεί ε ζεξκνθξαζία ζηηο πεξηνρέο πνπ ήδε δηαζέηνπλ 

ζεξκφ θιίκα ζα γίλνπλ ιηγφηεξν ειθπζηηθέο σο ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί. Με ην 

πξφγξακκα Peseta ηεο ΔΔ θαη ηε ρξήζε ηνπ Σνπξηζηηθνχ Κιηκαηνινγηθνχ Γείθηε 

(Tourist Climate Index – TCI) έγηλε απνηίκεζε ηεο αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ 

ηνπξηζηηθή ειθπζηηθφηεηα ηεο Μεζνγείνπ.  

ηα παξαθάησ γξαθήκαηα (γξαθ.20) κε θφθθηλν απεηθνλίδνληαη νη πεξηνρέο πνπ 

είλαη πεξηζζφηεξν ειθπζηηθέο γηα ηνλ Σνπξηζκφ ελψ κε ζθνχξν κπιε νη ιηγφηεξν 

ειθπζηηθέο.  

Δίλαη ζαθέο φηη ζην κέιινλ (2071-2100) ζα ππάξμεη κηα επηδείλσζε ηεο ζέζεο 

ησλ Μεζνγεηαθψλ ρσξψλ σο ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ.  

 

 

http://www.cnrm.meteo.fr/
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Γξάθεκα  20: Γείθηεο Σνπξηζηηθνύ θιίκαηνο (Tourism Climate Index – TCI) 

 

Πεγή: http://peseta.jrc.ec.europa.eu/docs/Tourism.html [23/5/2010] 

 

 

Δπίζεο επεξεάδεηαη άκεζα ε αιηεία ηφζν απφ πιεπξάο πνζφηεηαο φζν θαη 

πνηφηεηαο δηαζέζηκσλ αιηεπκάησλ. Ζ χπαξμε ελφο ηθαλνχ απνζέκαηνο ζαιάζζησλ 

νξγαληζκψλ πξνο αιίεπζε είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ 

Αιηεπηηθνχ ηνκέα αιιά θαη ηεο απηνλνκίαο ηεο ΔΔ. Δπηπιένλ ε ζαιάζζηα ξχπαλζε απφ 

απνξξίςεηο πινίσλ θαη ρεξζαίεο πεγέο ειαρηζηνπνηεί ηε δηαηξνθηθή αμία θαη σθέιεηα 

ησλ ζαιαζζηψλ γηα ηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ. Σα βαξέα κέηαιιά θαη άιιεο επηβιαβείο 

νπζίεο παξακέλνπλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ θαη 

επεξεάδνπλ ηνπο ππάξρνληεο ζαιάζζηνπο νξγαληζκνχο αιιά θαη ηελ κειινληηθή 

εμέιημή ηνπο.  

 

 

 

 

 

 

 

http://peseta.jrc.ec.europa.eu/docs/Tourism.html
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4.2 Δπηπηώζεηο ξύπαλζεο από πινία ζηε βηνπνηθηιόηεηα  

Ζ εηζβνιή ζαιάζζησλ νξγαληζκψλ αληηπξνζσπεχεη κηα παγθφζκηα απεηιή γηα 

ηελ αθεξαηφηεηα ησλ ηνπηθψλ ζαιάζζησλ θνηλσληψλ, ηελ νηθνλνκία θαη ηελ αλζξψπηλε 

πγεία. Σα ζαιάζζηα φληα εηζβνιείο ζεσξείηαη φηη επηηαρχλνπλ ηελ κείσζε ησλ ηνπηθψλ 

ζαιάζζησλ πιεζπζκψλ πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν, νδεγψληαο ζε κείσζε ηνπ 

πιεζπζκνχ ή αθφκα θαη εμαθάληζε εηδψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. Σν εχξνο ηεο επίδξαζεο 

απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ ζεσξείηαη σο ε δεχηεξε ζεκαληηθφηεξε απεηιή κεηά ηελ αιιαγή 

ησλ ηνπηθψλ νξγαληζκψλ θαη απνηειεί κηα απφ ηηο ηέζζεξηο ζεκαληηθφηεξεο απεηιέο γηα 

ηηο παγθφζκηεο ζάιαζζεο ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη παγθφζκην επίπεδν (UNEP/CBD, 

2006).  

χκθσλα κε UNDP (2005) εηζβνιέαο ζεσξείηαη έλαο νξγαληζκφο/νλ πνπ 

κπαίλεη ζε πεξηβάιινλ εθηφο απφ απηφ πνπ δνχζε ζην παξειζφλ ή δεη θαλνληθά. 

Πεξηιακβάλεη θάζε κέξνο, ζπφξνπο, απγά απηψλ ησλ νξγαληζκψλ πνπ κπνξεί λα 

επηβηψζεη θαη λα αλαπαξαρζεί.  

Τπάξρνπλ πεξίπνπ 925 μέλα είδε  απφ ηα νπνία ην 56% είλαη γλσζηά φηη έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη αλζεθηηθνχο πιεζπζκνχο πνπ εμαπιψλνληαη  (Gollasch ed. EEA, 2006). 

Ο κεγάινο φγθνο ησλ εηδψλ είλαη φληα πνπ δνπλ ζηνλ ππζκέλα (zoobenthos), θπηά 

(phytobenthos) θαη ςάξηα (ζρήκα 1). Αλάκεζα ζηα είδε πνπ δνπλ ζηνλ ππζκέλα ε 

θπξίαξρε νκάδα είλαη ηα mollusks (216 είδε) αθνινπζνχληαη απφ ηα θαξθηλνεηδή (106 

είδε) θαη ζαιάζζηα ζθνπιίθηα (80 είδε). Ο κεγαιχηεξνο φγθνο ηέηνησλ νξγαληζκψλ 

ζεκείσζε κεγάιε αχμεζε θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1980 θαη 1990 φκσο κέρξη θαη ζήκεξα 

απμάλεηαη.  
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Γξάθεκα  21: . Η δηαζπνξά ησλ ‘εηζβνιέσλ’ – μέλσλ νξγαληζκώλ ζηε Μεζόγεην
18

. 

  

Πεγή : (UNEP/MAP, 2004) 

 

Γηα παξάδεηγκα κφλν απφ ην 2000 έρνπλ αλαθεξζεί 105 λέα είδε ζηελ 

Μεζφγεην ελψ κφλν ην 2006 αλαθέξζεθαλ 10 (Zenetos et al.,2006).  

Ζ εηζαγσγή απηψλ ησλ νξγαληζκψλ ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ηεο Μεζνγείνπ 

γίλεηαη κέζσ ηνπ νπέδ (47%) θαη αθνινπζείηαη απφ ηα πινία (28%) θαη απφ ηηο 

ηρζπνθαιιηέξγεηεο (10%). Ζ πιεηνςεθία ησλ μέλσλ νξγαληζκψλ ζηελ αλαηνιηθή 

κεζφγεην εηζέξρεηαη κέζσ ηνπ νπέδ ελψ ζηελ Βφξεην-Γπηηθή Μεζφγεην θαη ηελ 

Αδξηαηηθή αλαπηχζζεηαη ιφγσ ησλ ηρζπνθαιιηεξγεηψλ (ζρήκα 2). 

Έρεη ζεσξεζεί φηη ε απμαλφκελε δηείζδπζε εηδψλ απφ ηνλ Ηλδηθφ θαη Δηξεληθφ 

σθεαλφ κέζσ ηνπ νπέδ θαη θαηά κήθνο ησλ αθηψλ ηεο Λεβαληίλεο είλαη 

απνηειέζκαηα κηαο θπζηθήο δηαζπνξάο (αλαθέξεηαη θαη σο Lessepsian migration). 

Απφ ηελ άιιε είλαη εκθαλήο ε δηείζδπζε ησλ εηδψλ απηψλ κέζσ ησλ 

ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ. Δίλαη γλσζηφ (Maes, 2009) φηη ηα πινία έρεη απνδεηρζεί φηη 

κεηαθέξνπλ ζαιάζζηνπο νξγαληζκνχο απφ έλα κέξνο ηνπ θφζκνπ ζε έλα άιιν. Οη 

νξγαληζκνί απηνί εηζέξρνληαη ζηα ballast waters ζηνλ ηφπν αλαρψξεζεο θαη ζηε 

ζπλέρεηα αδεηάδνληαη ζηα λεξά ηεο πεξηνρήο πξννξηζκνχ. Έρεη ππνινγηζηεί φηη θάζε 

ρξφλν κέζσ ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ κεηαθέξνληαη πεξίπνπ 3-5 δηο ηφλνη ballast 

waters ζε δηεζλέο επίπεδν (Globallast ed EEA, 2006).  

                                                             

18 δηαθξίλνληαη κε Ship/Aqua ν αξηζκόο ηωλ νξγαληζκώλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ιόγω ηεο 

λαπηηιίαο θαη ηωλ ηρζπνθαιιηεξγεηώλ 
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Γξάθεκα  22: Γείθηεο λέσλ ‘εηζβνιέσλ’ νξγαληζκώλ ζηελ Μεζόγεην ην ηειεπηαία 

15 έηε 

 

Πεγή : Διιεληθό Κέληξν Θαιάζζησλ Δξεπλώλ (ACMR) 

 

 

Γεληθφηεξα ε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ ηα ηειεπηαία ρξφληα  

νθείιεηαη ζε ζχλζεζε δηαθφξσλ παξαγφλησλ φπσο ε ξχπαλζε, ε ηξνπηθνπνίεζε, νη 

θαηαζηξνθή ησλ πθηζηάκελσλ ζαιάζζησλ πιεζπζκψλ, ε αλαπηπζζνκέλε 

ηρζπνθαιιηέξγεηα, ε δηάλνημε ηνπ νπέδ, ε αχμεζε ζηελ θίλεζε ησλ ζαιαζζίσλ 

κεηαθνξψλ θαη ε θιηκαηηθή αιιαγή(γξαθ.22).  
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Γξάθεκα  23: Tξόπνο εηζαγσγήο μέλσλ νξγαληζκώλ ζηε Μεζόγεην 

 

Πεγή: ΔΔΑ (2009) 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε Μεζφγεηνο ιφγσ ηεο απμεκέλεο χπαξμεο νξγαληζκψλ 

πνπ ζπλαληψληαη ζε ζεξκά λεξά (warm-waters biota) ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ζε κηα 

θάζε ‗ηξνπηθνπνίεζεο‘. Οη μέλνη νξγαληζκνί εγθαζίζηαληαη επθνιφηεξα ζε πεξηνρέο 

φπνπ ππάξρεη ππεξαιηεχζε ή/θαη ξχπαλζε. Έηζη είλαη εκθαλέο φηη ην θαηλφκελν 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ ξχπαλζε κέξνο ηεο νπνίαο γίλεηαη απφ ηηο ζαιάζζηεο 

κεηαθνξέο φπσο είδακε πξσηχηεξα.  

Οη επηπηψζεηο απφ ηελ εηζβνιή μέλσλ νξγαληζκψλ έρνπλ εθηελψο αλαθεξζεί ζε 

πιήζνο απφ κειέηεο (Parker et. al., 1999 ed. EAA, 2009).  

Οη ζεκαληηθφηεξεο επηπηψζεηο αθνξνχλ νξγαληζκνχο πνπ έρνπλ θηάζεη ζε 

ζηάδην ‗αλάπηπμεο‘ θαη εμάπισζεο θαη δεκηνπξγνχλ θαηλφκελα βηνινγηθήο εηζβνιήο 

πνπ πεξηιακβάλεη ηελ δεκηνπξγία αλεπηζχκεησλ επηπηψζεσλ απφ αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε ηρζπνθαιιηέξγεηεο θαη ε αιηεία. Δπίζεο ππάξρνπλ κεγάιεο 

ελδερφκελεο επηπηψζεηο γηα ηε δεκφζηα πγεία αθνχ αλάκεζα ζηα κεηαθεξφκελα 

ππάξρεη ζπλήζσο θαη ν ηφο ηεο ρνιέξαο θιπ. Αθφκα ε εηζαγσγή θπηηθψλ νξγαληζκψλ 

νδεγεί ζηελ αλάπηπμε επηθίλδπλσλ θπθηψλ θαη άιισλ θπηηθψλ νκάδσλ πνπ δεκηνπξγεί 

πιήζνο πξνβιεκάησλ.  

Όζνλ αθνξά ηε βηνπνηθηιφηεηα νη επηδξάζεηο είλαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθέο θαη 

εθηεηακέλεο. Ζ εγθαηάζηαζε μέλσλ νξγαληζκψλ ζε ηνπηθά ζαιάζζηα ζπζηήκαηα 
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πεξηιακβάλνπλ έλα πνιχπινθν εχξνο απφ επηπηψζεηο πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ επαθή θαη 

ζρέζε κεηαμχ ησλ ζαιάζζησλ νξγαληζκψλ. Οη μέλνη ζαιάζζηνη νξγαληζκνί έρεη 

ζεσξεζεί φηη απνηεινχλ κηα βαζηθή αηηία ηεο κείσζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ 

ζαιάζζησλ εηδψλ (Galli, 2007). πρλά ν ζπλδπαζκφο ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ εηζβνιή 

μέλσλ εηδψλ κε ηελ ξχπαλζε ησλ ζαιαζζψλ θαη ηελ ππεξαιηεία νδεγνχλ ζηελ 

θαηάξξεπζε ησλ ηνπηθψλ ζαιαζζίσλ ζπζηεκάησλ (Kideys, 2002 

 

 

4.3 Δπηπηώζεηο από ηηο εθπνκπέο ξύπσλ ησλ πινίσλ  

Δθηφο απφ ηελ ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, φπσο 

παξνπζηάζηεθε ζην 4.1, νη αηκνζθαηξηθνί ξχπνη απφ ηα πινία επεξεάδνπλ ηελ 

αλζξψπηλε πγεία κε άκεζν ηξφπν. 

χκθσλα κε κειέηεο γηα ηα επφκελα 10-20 έηε πξνβιέπεηαη φηη ηα κέηξα 

θαηαπνιέκεζεο ησλ εθπνκπψλ αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ απφ ηα πινία ζα απνηχρνπλ 

ιφγσ ηεο ζπλερηδφκελεο αχμεζεο θίλεζεο ησλ πινίσλ. Έηζη νη εθπνκπέο 

αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ απφ πινία αλακέλεηαη λα απμεζνχλ ζε παγθφζκην επίπεδν ζην 

άκεζν κέιινλ.  

Βαζηθά ζπζηαηηθά ησλ ξχπσλ φπσο NO2, CO, NMVOCS θαη SO2 κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο θαη ζηα ιηκάληα φπνπ ππάξρεη 

κεγάιε θίλεζε πινίσλ θαζψο επεξεάδνπλ άκεζα ηελ αλζξψπηλε πγεία εάλ βξίζθνληαη 

ζε κεγάιεο ζπγθεληξψζεηο (Saxe & Larsen, 2004).  

Γηάθνξνη δεπηεξεχνληεο νξγαληζκνί πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηνπο ξχπνπο ησλ 

πινίσλ έρνπλ κεγάιε δηάξθεηα δσήο ζην πεξηβάιινλ θαη κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζε 

εθαηνληάδεο ρηιηφκεηξα. Έηζη δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα πγείαο θαη ζηνπο πιεζπζκνχο 

πνπ κέλνπλ ζηελ ελδνρψξα.  

Δπηπξφζζεηα, νη δηαηαξαρέο ζηελ ηζνξξνπία θάπνησλ ζπζηαηηθψλ ηεο 

αηκφζθαηξάο φπσο ην Θείν θαη ην Άδσην δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηα 

νηθνζπζηήκαηα θαη απεηινχλ ηελ βηνπνηθηιφηεηα ζπληειψληαο ζηελ ‗ηξνπηθνπνίεζε‘ 

ηεο Μεζνγείνπ (Vitasek et. al., 1997 ζε Saxe & Larsen, 2004). 

Τπάξρνπλ κειέηεο πνπ δείρλνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ιφγσ ησλ 

ξχπσλ ζηηο κεγάιεο πφιεηο. Σα πξνβιήκαηα εληνπίδνληαη ζην θαξδηναλαπλεπζηηθφ 

ζχζηεκα ησλ αλζξψπσλ (HEI, 2004). χκθσλα κε ηνλ ΔΔΑ (3
rd

 assessment) ζηελ 
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Δπξψπε ράλνληαη 200 εθαηνκκχξηα εξγάζηκεο εκέξεο αλά έηνο ιφγσ αζζελεηψλ ζε 

κηθξά παηδηά πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε.  

Δπηπιένλ ν ΟΟΑ εθηηκά φηη ην 6,4% ησλ ζαλάησλ θαη ησλ αζζελεηψλ ζε κηθξά 

παηδηά ζηελ Δπξψπε πξνθαιείηαη απφ ηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε.  

 

 

Γξάθεκα  24: Μείσζε ζην πξνζδόθηκν δσήο (ζε κήλεο) ιόγσ αλζξσπνγελώλ 

αηηηώλ αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο 

 

Πεγή: (IIASA, 2007) 

 

χκθσλα κε κειέηε ηεο ΔΔ (IIASA, 2007) φπσο θαίλεηαη ζηα παξαπάλσ 

γξαθήκαηα (γξαθ.24) ε κείσζε ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο ηνπ πιεζπζκνχ κεηψλεηαη 

ζεκαληηθά ιφγσ ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο θαη φπσο θαίλεηαη απηφ είλαη εληνλφηεξν 

ζηηο παξάθηηεο ρψξεο. Απηφ ην γεγνλφο ζπκπίπηεη κε ηνπο ηζρπξηζκνχο γηα ηελ 

ζεκαληηθή επίδξαζε ησλ πινίσλ θαη ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ ζηελ ξχπαλζε ηεο 

αηκφζθαηξάο.  

 

4.4  Δπηπηώζεηο από ην ηελ πεηξειατθή ξύπαλζε   

Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ 2
ε
 ελφηεηα ε ζεκαληηθφηεξε πεγή ζαιάζζηαο ξχπαλζεο 

απφ ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο είλαη ην πεηξέιαην. Απηφ πεξηιακβάλεη ηφζν ηα λαπηηθά 

αηπρήκαηα φζν θαη ηηο ιεγφκελεο ‗ιεηηνπξγηθέο απνξξίςεηο‘. Γεληθφηεξα, νη ζπλέπεηεο 

πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη κηα πεηξειαηνθειίδα εμαξηψληαη απφ ην είδνο ηνπ 

πεηξειαίνπ πνπ δηαθεχγεη, ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ επαηζζεζία ηεο ηνπνζεζίαο. 
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Σν ππφ ξχπαλζε νηθνζχζηεκα ζα επαλέιζεη ζε θπζηνινγηθνχο ξπζκνχο αλάινγα κε ην 

κέγεζνο θαη ηελ ηνμηθφηεηα ηνπ πεηξειαίνπ. Ζ πεξίνδνο απνθαηάζηαζεο κπνξεί λα 

επηηαρπλζεί κε αλζξψπηλεο πξνζπάζεηεο. 

πλνιηθά νη βξαρππξφζεζκεο επηπηψζεηο ηεο απφξξηςεο πνζνηήησλ πεηξειαίνπ ζε 

ζαιάζζηα χδαηα είλαη: 

 Ζ κείσζε ηεο δηαπεξαηφηεηαο ηνπ θσηφο, κε απνηέιεζκα λα επηβξαδχλεηαη ε 

θσηνζπλζεηηθή ηθαλφηεηα ησλ ππνζαιαζζίσλ θπηψλ. 

 Ζ κείσζε ηεο δηαπεξαηφηεηαο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ νμπγφλνπ ζην πδάηηλν ζψκα, 

κε αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηε ζαιάζζηα νηθνινγία.  

 Ο καδηθφο ζάλαηνο πηελψλ. Σα θηεξά ησλ πηελψλ θαιχπηνληαη κε πεηξέιαην, 

ζπγθνιινχληαη, κε απνηέιεζκα λα δπζρεξαίλεηαη ε πιεχζε θαη ην πέηαγκά ηνπο 

θαη λα κεηψλεηαη ε ζεξκηθή κφλσζε ηνπ ζψκαηφο ηνπο απφ ην ςπρξφ λεξφ. Σν 

θαηλφκελν απηφ νδεγεί ζηελ αζθπμία θαη ην ζάλαηφ ηνπο. Αλ ην θηέξσκα ησλ 

πνπιηψλ θαιπθζεί κε πεηξειαηνεηδή, ηα πνπιηά απεηινχληαη κε ζάλαην, 

ηδηαίηεξα αλ δελ κπνξνχλ λα πεηάμνπλ γηα λα βξνπλ ηξνθή. Σα ζαιάζζηα 

ζειαζηηθά αληίζεηα δελ είλαη ηδηαίηεξα επάισηα ζε απηήλ ηελ κνξθή ξχπαλζεο.  

 Ζ θαηαζηξνθή θπθηψλ θαη ππνζαιάζζησλ θπηψλ. 

 Ζ ηνμηθή δξάζε νξηζκέλσλ ελψζεσλ ηνπ πεηξειαίνπ (π.ρ. πνιπθπθιηθψλ 

αξσκαηηθψλ πδξνγνλαλζξάθσλ). Οη ηνμηθέο απηέο νπζίεο ζπζζσξεχνληαη κέζσ 

ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο ζε αλψηεξνπο δσηθνχο νξγαληζκνχο θαη ζηνλ άλζξσπν. 

Ζ αγνξά αιηεπκάησλ δέρεηαη κεγάιν πιήγκα. Αθφκα θαη νη κηθξέο 

ζπγθεληξψζεηο πδξνγνλαλζξάθσλ πξνζδίδνπλ κηα ραξαθηεξηζηηθή δπζάξεζηε 

γεχζε ζηα αιηεχκαηα πνπ ηειηθά νδεγεί ζηελ απαγφξεπζε ηεο δηάζεζήο ηνπο 

ζην εκπφξην. 

 Ζ αηζζεηηθή ξχπαλζε, πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ απφζεζε ζθαηξηδίσλ πίζζαο 

ζηηο αθηέο, έρεη νηθνλνκηθέο επηδξάζεηο ζηηο παξάθηηεο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο. 

 

Όκσο ηα νξαηά απνηειέζκαηα δελ είλαη πάληα ηα πην ζνβαξά. ε κηθξέο αθφκα 

ζπγθεληξψζεηο ηα πεηξειαηνεηδή κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ νιφθιεξε ηε βηνινγία θαη 

ηελ ηξνθηθή αιπζίδα, απφ ην πιαγθηφλ θαη ηηο πξνλχκθεο κέρξη ηα ςάξηα, ηα 

νζηξαθνεηδή θαη ηα πνπιηά. Αθφκα θαη ε απιή επαθή κε ην πεηξέιαην πξνθαιεί ζηα 

νζηξαθνεηδή, αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα θαη θαθή απνξξφθεζε ηεο ηξνθήο. Σα ςάξηα 
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κπνξεί λα εγθαηαιείςνπλ ηελ πεξηνρή αλ δηαηαξαρζεί ε ηξνθηθή αιπζίδα. Έζησ θαη 

ειάρηζηε παξνπζία πεηξειαηνεηδψλ επεξεάδεη ηελ δπλαηφηεηα αλαπαξαγσγήο ησλ 

ςαξηψλ. Ζ παξνπζία ησλ πεηξειαηνεηδψλ κπνξεί λα θηάζεη κέρξη ην πηάην καο, 

απεηιψληαο ηελ πγεία καο, αλ ηα ςάξηα θαη ηα νζηξαθνεηδή πξνζξνθήζνπλ 

πεηξειαηνεηδή. 

 

 

Εικόνα 1: Το ναυτικό ατφχημα του Erika το 1999. 

(μεηά από αςηό ηο αηύσημα ςιοθεηήθηκαν πλήθορ από νομοθεηικέρ ζςνθήκερ)  

 

 

ηηο άκεζεο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο πεηξειατθήο ξχπαλζεο πξέπεη λα 

ππνινγηζηεί ην θφζηνο ηνπ θαζαξηζκνχ. Δίλαη ζρεδφλ αδχλαηνλ λα ππνινγηζηεί ην 

θφζηνο απηφ βάζεη ηεο πνζφηεηαο ηνπ πεηξειαίνπ πνπ έρεη ρπζεί, θαζψο πνηέ δχν 

πεηξειαηνθειίδεο δελ είλαη ίδηεο. Δλδεηθηηθφ ην παξάδεηγκα ηνπ αηπρήκαηνο ζηελ 

πιαηθφξκα εμφξπμεο ηεο BP Deep Horizon, πνπ έγηλε θαηά ηελ πεξίνδν ζπγγξαθήο ηεο 

παξνχζαο κειέηεο. Σν θφζηνο γηα ηνλ θαζαξηζκφ απφ απηφ ην γεγνλφο ππνινγίδεηαη ζε 

4 δηο δνιάξηα.   
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Δηθόλα 2: Η πιαηθόξκα εμόξπμεο ηεο BP, Deep Horizon κεηά ηελ έθξεμε ζηηο 

αξρέο Μάηνπ 2010. 

 

Γελ ππάξρεη γξακκηθή αλαινγία κεηαμχ ηνπ θφζηνπο κηαο πεηξειαηνθειίδαο θαη 

ηνπ κεγέζνπο ελφο ηάλθεξ. Πξάγκαηη, θάπνηεο απφ ηηο αθξηβφηεξεο πεηξειαηνθειίδεο 

πξνθιήζεθαλ απφ ζρεηηθά κηθξά ηάλθεξ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο έπαημε ξφιν ην είδνο 

ηνπ πεηξειαίνπ πνπ ρχζεθε. Σέηνηα παξαδείγκαηα είλαη νη πεηξειαηνθειίδεο απφ ηα 

αηπρήκαηα ηνπ NAKHODKA θαη ERIKA(εηθ.1).  

 

 4.5 Κνηλσληθέο θαη Οηθνλνκηθέο επηπηώζεηο - Γεληθόηεξα 

Όπσο είδακε ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, κηα απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο επηπηψζεηο ζε 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ επίπεδν, είλαη ην πιήγκα πνπ δέρεηαη ν ηνπξηζκφο. Πέξα απφ ηελ 

ζάιαζζα, απφ ηελ ξχπαλζε πιήηηνληαη ζπλήζσο θαη νη πην πξνζηηέο αθηέο. πλήζσο 

ηέηνηεο πεξηνρέο ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο ζέζεο έρνπλ απμεκέλε ηνπξηζηηθή 

αλάπηπμε. Δίλαη γλσζηφ φηη νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ βαζίδνληαη ζηνλ 

Σνπξηζκφ θαη ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο ππάξρνπλ μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, θαηαζηήκαηα 

θαη άιιεο ζπλδεδεκέλεο κε ηνλ ηνπξηζκφ επηρεηξήζεηο.  

 

 

Γξάθεκα  25: Πεγέο εηζνδήκαηνο Δπξσπατθώλ ρσξώλ 
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Όπσο θαίλεηαη ζην γξάθεκα (γξαθ.25) απφ ηελ Πξάζηλε Βίβιν ηεο ΔΔ (2006) 

νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ βαζίδνληαη ζην ΑΔΠ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο 

παξάθηηεο δψλεο (κε πξάζηλν ρξψκα). Έηζη είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξείηαη ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ αθηψλ ηφζν κέζσ ηεο δηαηήξεζεο ηεο θπζηθήο νκνξθηάο φζν 

θαη κέζσ ηεο πνηφηεηαο ησλ λεξψλ.  

Ζ ξχπαλζε ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ ηεο Μεζνγείνπ ηηο πιήηηεη ζρεδφλ  

αλεπαλφξζσηα, κεηψλνληαο ηε θπζηθή νκνξθηά ηνπο. Έηζη πξνζειθχνπλ νινέλα θαη 

ιηγφηεξνπο ηνπξίζηεο κε ζπλέπεηα ηελ απψιεηα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πξψηα γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηνλ ηνπξηζκφ θαη έπεηηα γηα ην 

ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο. ε πνιιέο ρψξεο, φπσο θαη ε Διιάδα, ν ηνπξηζκφο ζεσξείηαη ε 

‗βαξηά βηνκεραλία‘ πνπ πξνζθέξεη ζεκαληηθά εηζνδήκαηα θαη απαζρνιεί κεγάιν 

πνζνζηφ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.  

Έλαο αθφκα ηνκέαο πνπ πιήηηεηαη θαίξηα είλαη ε αιηεία. Όπσο παξνπζηάζηεθε 

θαη ζηα πξνεγνχκελα ηφζν ε ξχπαλζε φζν θαη ε αιιαγέο ζηε βηνπνηθηιφηεηα 

επεξεάδνπλ ησλ πιεζπζκφ ησλ ςαξηψλ πξνο αιίεπζε αιιά θαη ηελ πνηφηεηάο ηνπο.  
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Αθφκε θαη ε αλνηθνδφκεζε θαηνηθηψλ ζε απηέο ηηο πεξηνρέο ζα ζηακαηήζεη 

πηζαλφλ, θαζψο ην κέξνο ζα ράζεη ζεκαληηθά απφ ηελ πξνεγνχκελε αίγιε ηνπ. 

Σέινο, ζα κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ νη «απψιεηεο επδσίαο», δειαδή νη ραξέο 

θαη νη ζπλήζεηεο ηνπ παξειζφληνο πνπ ζηεξνχληαη θάπνηνη άλζξσπνη θαη νη νπνίεο δελ 

θαιχπηνληαη απφ απνδεκηψζεηο. Σέηνηεο ήηαλ νη απψιεηεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε 

δηαθνπή ηνπ ςαξέκαηνο ησλ ηδησηψλ απφ ηηο αθηέο πνπ επεξεάζηεθαλ απφ ηελ 

πεηξειαηνθειίδα, απφ ηε δηαθνπή ηεο θνιχκβεζεο ζηε ζάιαζζα, αθφκε θαη ε 

επδαηκνλία πνπ πξνθαινχζε κηα βφιηα ζηελ πεξηνρή. 

Έλαο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ απσιεηψλ επδσίαο είλαη ππνζέηνληαο φηη ην 

πιεφλαζκα ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ζα ηζνχηαη ησλ εμφδσλ πνπ θάλεη ν ηνπξίζηαο 

θάζε κέξα. Γλσξίδνληαο επίζεο ηελ ζπρλφηεηα ησλ επηζθέςεσλ ζηνλ ηφπν θαζψο θαη 

ηηο κέξεο πνπ δελ ππάξρεη πεξίπησζε θάπνηνο λα επηζθεθζεί ην κέξνο, θάλνπκε εχθνια 

ηνπο ππνινγηζκνχο καο. 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί γηα ιφγνπο θαηαλφεζεο ησλ ελδερφκελσλ νηθνλνκηθψλ 

δεκηψλ ζε κηα πηζαλή καδηθή ξχπαλζε ζηε Μεζφγεην φηη νη βξαρπρξφληεο νηθνλνκηθέο 

απψιεηεο γηα ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο απφ ηελ ξχπαλζε ηεο BP ζηνλ θφιπν ηνπ 

Μεμηθνχ αλέξρεηαη ζε 800 εθαηνκκχξηα δνιάξηα.   
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5. πκπεξάζκαηα 

Οη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο θαη νη ιηκέλεο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ην δηεζλέο 

εκπφξην θαη ηηο δηεζλείο ζπλαιιαγέο. Σν 90% ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ηεο ΔΔ θαη 

πάλσ απφ ην 40% ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο εκπνξίνπ πξαγκαηνπνηείηαη δηα ζαιάζζεο. Ζ 

εγεηηθή ζέζε ηεο Δπξψπεο ζηνλ ηνκέα απηφ είλαη αλακθηζβήηεηε, αθνχ θαηέρεη ην 

40% ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ. Απφ ηνπο επξσπατθνχο ζαιάζζηνπο ιηκέλεο δηέξρνληαη 

εηεζίσο 3,5 δηο ηφλνη θνξηίνπ θαη 350 εθαηνκκχξηα επηβάηεο. 350.000 πεξίπνπ άηνκα 

εξγάδνληαη ζε ιηκέλεο θαη ζπλαθείο ππεξεζίεο πνπ παξάγνπλ απφ θνηλνχ πξνζηηζέκελε 

αμία 20 πεξίπνπ δηο € (Πξάζηλε Βίβινο, 2006).  

Οη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο απνηεινχλ θηλεηήξην δχλακε γηα άιινπο ηνκείο, ηδίσο 

ηα λαππεγεία θαη ην λαπηηιηαθφ εμνπιηζκφ. Οη ζπλαθείο λαπηηιηαθέο ππεξεζίεο, φπσο 

νη αζθάιεηεο, νη ηξάπεδεο, νη ππεξεζίεο κεζίηε, λενγλψκνλα θαη ζπκβνχινπ, 

απνηεινχλ άιινπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ε Δπξψπε δηαηεξεί εγεηηθή ζέζε. 

Αθφκα νη ζάιαζζεο απνηεινχλ βαζηθή πεγή εηζνδεκάησλ κέζσ ηνπ ηνπξηζκνχ. 

Ο άκεζνο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Δπξψπε εθηηκάηαη ζε 72 

δηο € ην 2004. Οη ηνπξίζηεο πνπ θάλνπλ ηηο δηαθνπέο ηνπο ζε παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο 

επσθεινχληαη απφ ηε ζάιαζζα, ηηο παξαιίεο θαη ηελ ίδηα ηελ παξάθηηα πεξηνρή θαηά 

πνιινχο, δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Πνιινί ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί νθείινπλ ηε 

δεκνηηθφηεηά ηνπο ζηελ εγγχηεηά ηνπο κε ηε ζάιαζζα θαη εμαξηψληαη απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο.  

Οη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ζπλεηζθέξνπλ ζηελ ξχπαλζε ηεο ζάιαζζαο κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο, ηαθηηθά (ιεηηνπξγηθέο απνξξίςεηο) αιιά θαη έθηαθηα (αηπρήκαηα). 

Απηφ πνπ είλαη ελδηαθέξνλ σο απνηέιεζκα ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη φηη ε ξχπαλζε 

απφ ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο έρεη αιιάμεη σο πξνο ηηο πεγέο, κνξθέο αιιά θαη 

επηπηψζεηο ηεο. Αλ θαη ε πιεηνςεθία ηεο θνηλήο γλψκεο πηζηεχεη φηη ην πεηξέιαην θαη 

ηδηαίηεξα απηφ ησλ λαπηηθψλ αηπρεκάησλ είλαη ε βαζηθή πεγή ξχπαλζεο απηφ δελ 

ηζρχεη πιένλ.  

Ζ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε απφ ηα πινία είλαη ζεκαληηθφηεξε απ‘ φηη 

ζεσξνχληαλ κεξηθά ρξφληα πξηλ. Νέεο κειέηεο (Saxe & Larsen, 2004) έρνπλ δείμεη φηη 

νη επηπηψζεηο ηεο ξχπαλζεο απφ ηνπο ξχπνπο (εθπνκπέο) ησλ πινίσλ είλαη ζεκαληηθέο 

γηα ηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ φρη κφλν ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ αιιά θαη ηεο 
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ελδνρψξαο. Δπίζεο νη ξχπνη απηνί ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο, ζηνλ 

επηξνθηζκφ, ηελ απεηιή ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο άιιεο κνξθέο 

ξχπαλζεο ζηελ γεληθφηεξε κείσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζαιαζζψλ ηεο Μεζνγείνπ.  

Μηα αθφκα κνξθή ξχπαλζε απφ ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο είλαη ε κεηαθνξά 

μέλσλ νξγαληζκψλ κέζσ ηνπ έξκαηνο (ballast waters). Απηφ έρεη ζπκβάιεη ζηελ απεηιή 

ησλ ηνπηθψλ ζαιάζζησλ νξγαληζκψλ θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ηεο Μεζνγείνπ. Δίλαη 

ηφζν ζεκαληηθφ θαηλφκελν πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ 

‗εηζβνιέσλ‘ ζηε Μεζφγεην.  

Τπάξρνπλ πιήζνο απφ ζπλζήθεο θαη νξγαληζκνχο ζε δηεζλέο, Δπξσπατθφ αιιά 

θαη πεξηθεξεηαθφ (Μεζφγεηνο) επίπεδν γηα ηελ πξφιεςε, απνηξνπή θαη αληηκεηψπηζε 

ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο απφ ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη 

απνπζηάδεη ε δηεπζέηεζε ησλ λέσλ κνξθψλ ξχπαλζεο (πρ αηκνζθαηξηθνί ξχπνη) αιιά 

θαη, ζεκαληηθφηεξα, ν ζπληνληζκφο ζε δηεζλέο επίπεδν. Παξφια απηά ε λνκνζεζία θαη 

νη επνπηηθνί νξγαληζκνί έρνπλ νδεγήζεη ζε κείσζε ησλ αηπρεκάησλ φρη φκσο θαη ηεο 

ιεηηνπξγηθήο ξχπαλζεο απφ ηα πινία.  

Οη επηπηψζεηο απφ ηε ζαιάζζηα ξχπαλζε είλαη ζεκαληηθέο ζε φια ηα επίπεδα. 

Με ηελ ξχπαλζε ηεο ζάιαζζαο πιήηηνληαη ηα νηθνζπζηήκαηα, ε αλζξψπηλε πγεία, ε 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ε επδσία. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη νη 

επηπηψζεηο ηεο ξχπαλζεο εληζρχνληαη απφ ηελ ζπλδπαζκέλε χπαξμε πνιιψλ κνξθψλ 

ξχπαλζεο παξάιιεια ζηε Μεζφγεην. Έηζη, ηα νηθνζπζηήκαηα θηλδπλεχνπλ κε 

αθαληζκφ αθνχ ππάξρεη απμεκέλε πεηξειατθή ξχπαλζε, εηζβνιή μέλσλ νξγαληζκψλ, 

αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ λεξψλ θαη επηξνθηζκφο. Απηά, ζε ζπλδπαζκφ, είλαη πνπ 

απεηινχλ ζεκαληηθά ηελ καθξνρξφληα βησζηκφηεηα ηεο Μεζνγείνπ.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο απηήο παξαηεξήζεθε φηη ππάξρεη απμεκέλε 

αλεζπρία θαη ελδηαθέξνλ εληφο ηεο ΔΔ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηδηαίηεξα γηα ηελ 

Μεζφγεην. Απηφ φκσο εθθξάδεηαη κε ηελ ζέζπηζε νινέλα θαη πεξηζζνηέξσλ λνκηθψλ 

πιαηζίσλ (ζπλζεθψλ, νδεγηψλ, θιπ) θαη θνξέσλ, νξγαληζκψλ. Έηζη απμάλεηαη ε 

πνιππινθφηεηα θαη ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα πνπ αθνινπζεί ηέηνηνπ είδνπο δνκέο. 

Απνπζηάδεη κηα θνηλή, ελνπνηεκέλε θαη εχθνια ειέγμηκε εθαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθψλ 

ζηφρσλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζηελ Πξάζηλε Βίβιν ηεο ΔΔ.  

πλνιηθά ε ζαιάζζηα ξχπαλζε, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, 

είλαη ην ζεκαληηθφηεξν ζέκα ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ θαη ζηα επφκελα 20 έηε 
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αλάινγα ηελ εμέιημε ηεο αλακέλεηαη λα δηακνξθσζνχλ νη αλάινγεο νηθνλνκηθέο θαη 

θνηλσληθέο πξννπηηθέο. Οη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηελ ξχπαλζε 

αλάινγα κε ηελ εμέιημε πνπ ζα ππάξμεη, αλακέλεηαη λα δηακνξθσζνχλ νη αλάινγεο 

νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο πξννπηηθέο. Οη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ζπκβάιινπλ 

ζεκαληηθά ζηελ ξχπαλζε ηεο πεξηνρήο ηεο Μεζνγείνπ κε πνιινχο ηξφπνπο θαη 

επεξεάδνπλ φρη κφλνλ ηελ άκεζε θαη νξαηή πνηφηεηα ησλ λεξψλ αιιά θαη ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο αθφκα θαη ζηελ ελδνρψξα.  
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www.ypeka.gr  

http://www.iiasa.ac.at/ 

Παξαξηήκαηα  

Γηεζλείο πκβάζεηο 

Θαιάζζην Πεξηβάιινλ  

α. Γεληθά  

1.1. χκβαζε γηα ηελ επέκβαζε ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα ζε 

πεξηπηψζεηο ξχπαλζεο απφ πεηξέιαην 

ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ: 

Βξπμέιιεο 

ΥΡΟΝΟ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ: 

29/11/1969 

ΔΝΑΡΞΖ ΗΥΤΟ: 6/5/1975 

ΘΔΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ: IMO 

ΚΤΡΧΖ ΑΠΟ 

ΔΛΛΑΓΑ: 

Γελ έρεη θπξσζεί 

 

1.2. Πξσηφθνιιν ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ επέκβαζε ζηελ αλνηρηή 

ζάιαζζα ζε πεξηπηψζεηο ξχπαλζεο απφ νπζίεο άιιεο εθηφο απφ 

πεηξέιαην 

ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ: 

Λνλδίλν 

ΥΡΟΝΟ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ: 

2/11/1973 

ΔΝΑΡΞΖ ΗΥΤΟ: 30/3/1983 

http://www.ypeka.gr/
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ΘΔΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ: IMO 

ΚΤΡΧΖ ΑΠΟ 

ΔΛΛΑΓΑ: 

Γελ έρεη θπξσζεί 

 

2.1. χκβαζε Λνλδίλνπ (1972) πεξί πξφιεςεο ηεο ξχπαλζεο ηεο 

ζάιαζζαο απφ απνξξίςεηο θαηαινίπσλ θαη άιισλ πιψλ 

ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ: 

Λνλδίλν, Πφιε ηνπ Μεμηθνχ, Μφζρα θαη Οπάζηγθηνλ 

ΥΡΟΝΟ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ: 

29/12/1972 

ΔΝΑΡΞΖ ΗΥΤΟ: 30/8/1975 

ΘΔΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ: Μεμηθφ, ΔΓ, Ζλ. Βαζίιεην, ΖΠΑ 

ΚΤΡΧΖ ΑΠΟ 

ΔΛΛΑΓΑ: 

Ν. 1147/1981 θχξσζεο (ΦΔΚ 110/Α 23-4-81) 

 

3.1. χκβαζε Λνλδίλνπ (1990) γηα ηελ πξνεηνηκαζία, ζπλεξγαζία θαη 

αληηκεηψπηζε ηεο ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο απφ πεηξέιαην 

ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ: 

Λνλδίλν 

ΥΡΟΝΟ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ: 

30/11/1990 

ΔΝΑΡΞΖ ΗΥΤΟ: 13/5/1995 δηεζλψο - 7/6/1995 γηα ηε ρψξα καο 

ΘΔΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ: IMO 

ΚΤΡΧΖ ΑΠΟ 

ΔΛΛΑΓΑ: 

Ν. 2252/94 (ΦΔΚ 192Α/18-11-1994) 
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4.1. χκβαζε MARPOL 73 πεξί πξφιεςεο ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο 

απφ πινία 

ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ: 

Λνλδίλν 

ΥΡΟΝΟ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ: 

2/11/1973 

ΔΝΑΡΞΖ ΗΥΤΟ: 2-10-1983 

ΘΔΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ: IMO 

ΚΤΡΧΖ ΑΠΟ 

ΔΛΛΑΓΑ: 

Ν. 1269/1982 (ΦΔΚ 99 Α/ 21-7-82) θχξσζεο ηεο χκβαζεο θαη 

ηνπ Πξσηνθφιινπ 

 

4.2. Πξσηφθνιιν 1978 ζηε Γηεζλή χκβαζε MARPOL πεξί πξφιεςεο 

ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο απφ πινία 

ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ: 

Λνλδίλν 

ΥΡΟΝΟ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ: 

17/2/1978 

ΔΝΑΡΞΖ ΗΥΤΟ: 2/10/1983 

ΘΔΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ: IMO 

ΚΤΡΧΖ ΑΠΟ 

ΔΛΛΑΓΑ: 

Ν. 1269/1982 (ΦΔΚ 99 Α/ 21-7-82) Κχξσζε ηεο χκβαζεο θαη 

ηνπ Πξσηνθφιινπ 

 

5.1. Σξνπνπνηήζεηο ηεο χκβαζεο ζρεηηθά κε ην Γηεζλή Ναπηηιηαθφ 

Οξγαληζκφ (International Maritime Organisation) 

ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ: 

(...) 
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ΥΡΟΝΟ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ: 

1975 - 1977 - 1979 

ΔΝΑΡΞΖ ΗΥΤΟ: (...) 

ΘΔΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ: (...) 

ΚΤΡΧΖ ΑΠΟ 

ΔΛΛΑΓΑ: 

Ν. 1146/18-4-1981 (ΦΔΚ 109/Α/23-4-81) 

 

6.1. πλζήθε γηα ηελ απαγφξεπζε ελαπφζεζεο ππξεληθψλ φπισλ θαη 

άιισλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο ζην βπζφ θαη ην ππέδαθνο ησλ 

σθεαλψλ 

ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ: 

Οπάζηγθηνλ, Λνλδίλν, Μφζρα 

ΥΡΟΝΟ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ: 

11/2/1971 

ΔΝΑΡΞΖ ΗΥΤΟ: 18/5/1972 

ΘΔΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ: ΔΓ, Μεγ. Βξεηηαλία, ΖΠΑ 

ΚΤΡΧΖ ΑΠΟ 

ΔΛΛΑΓΑ: 

Ν. 1528/11-3-1985 (ΦΔΚ 41/Α 12-3-85) 

 

7.1. χκβαζε Οζιν γηα ηελ πξφιεςε ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο απφ ηηο 

εξγαζίεο έγρπζεο πινίσλ θαη αεξνζθαθψλ 

ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ: 

Οζιν 

ΥΡΟΝΟ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ: 

15/2/1972 

ΔΝΑΡΞΖ ΗΥΤΟ: 7/4/1974 
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ΘΔΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ: Ννξβεγία 

ΚΤΡΧΖ ΑΠΟ 

ΔΛΛΑΓΑ: 

Ζ Διιάδα δελ ηελ έρεη ππνγξάςεη 

 

8.1. χκβαζε Παξηζηνχ γηα ηελ πξφιεςε ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο απφ 

ρεξζαίεο πεγέο 

ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ: 

Παξίζη 

ΥΡΟΝΟ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ: 

4/6/74 

ΔΝΑΡΞΖ ΗΥΤΟ: 6/5/1978 

ΘΔΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ: Γαιιία 

ΚΤΡΧΖ ΑΠΟ 

ΔΛΛΑΓΑ: 

Ζ Διιάδα δελ ηελ έρεη ππνγξάςεη 

 

8.2. Πξσηφθνιιν ηεο Σξνπνπνίεζεο ηεο χκβαζεο ηνπ Παξηζηνχ - 

αθνξά ηε δηαηκνζθαηξηθή ξχπαλζε ζηε ζάιαζζα 

ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ: 

(...) 

ΥΡΟΝΟ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ: 

(...) 

ΔΝΑΡΞΖ ΗΥΤΟ: (...) 

ΘΔΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ: (...) 

ΚΤΡΧΖ ΑΠΟ 

ΔΛΛΑΓΑ: 

Ζ Διιάδα δελ ηo έρεη ππνγξάςεη 
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9.1. χκβαζε Γελεχεο γηα ηελ Ζπεηξσηηθή Τθαινθξεπίδα 

ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ: 

Γελεχε 

ΥΡΟΝΟ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ: 

24/5/1958 

ΔΝΑΡΞΖ ΗΥΤΟ: 10/6/1964 

ΘΔΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ: Γ.Γ. ΟΖΔ 

ΚΤΡΧΖ ΑΠΟ 

ΔΛΛΑΓΑ: 

Ν. 1182/14-6-1972 (ΦΔΚ 111/Α 8-7-72) 

 

9.2. Γηεζλήο χκβαζε γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο 

ΥΡΟΝΟ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ: 

1982 

ΔΝΑΡΞΖ ΗΥΤΟ: 5/11/1994 δηεζλψο - 19/8/1995 γηα ηελ Διιάδα 

ΘΔΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ: Γ.Γ. ΟΖΔ (;) 

ΚΤΡΧΖ ΑΠΟ 

ΔΛΛΑΓΑ: 

Κπξψζεθε κε ην Ν. 2321/95 (ΦΔΚ 136Α/23-6-1995) 

 

β. Μεζόγεηνο  

1.1. χκβαζε Βαξθειψλεο - πεξί πξνζηαζίαο ηεο Μεζνγείνπ ζαιάζζεο 

απφ ηε ξχπαλζε 

ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ: 

Βαξθειψλε 

ΥΡΟΝΟ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ: 

16/2/1976 
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ΔΝΑΡΞΖ ΗΥΤΟ: 12/2/1978 

ΘΔΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ: Ηζπαλία (UNEP σο γξακκαηεία, κε έδξα ηεο ζπληνληζηηθήο 

κνλάδαο γηα ην MAP απφ ην 82 ζηελ Αζήλα 

ΚΤΡΧΖ ΑΠΟ 

ΔΛΛΑΓΑ: 

Ν. 855/23-12-1978 (ΦΔΚ 235/Α/23-12-1978) θχξσζεο ηεο 

χκβαζεο θαη ησλ Πξσηνθφιισλ 1 θαη 2. ε ηζρχ απφ 2-2-1979 

 

1.2. Αλαζεψξεζε χκβαζεο Βαξθειψλεο - πεξί πξνζηαζίαο ηεο 

Μεζνγείνπ ζαιάζζεο απφ ηε ξχπαλζε 

ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ: 

Βαξθειψλε 

ΥΡΟΝΟ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ: 

8/6/1995 

 

1.3.1 Πξσηφθνιιν 1 χκβαζεο Βαξθειψλεο γηα ηελ πξφιεςε ξχπαλζεο 

ηεο Μεζνγείνπ απφ απνξξίςεηο πινίσλ θαη αεξνζθαθψλ 

ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ: 

Βαξθειψλε 

ΥΡΟΝΟ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ: 

16/2/1976 

ΔΝΑΡΞΖ ΗΥΤΟ: 12/2/1978 

ΘΔΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ: Ηζπαλία 

ΚΤΡΧΖ ΑΠΟ 

ΔΛΛΑΓΑ: 

Ν. 855/ 23-12-1978 (ΦΔΚ 235/Α/23-12-1978) θχξσζεο ηεο 

χκβαζεο θαη ησλ Πξσηνθφιισλ 1 θαη 2. ε ηζρχ απφ 2-2-1979 

 

1.3.2 Αλαζεσξεκέλν Πξσηφθνιιν χκβαζεο Βαξθειψλεο γηα ηελ 

πξφιεςε ξχπαλζεο ηεο Μεζνγείνπ απφ απνξξίςεηο πινίσλ θαη 

αεξνζθαθψλ (dumping) 
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ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ: 

Βαξθειψλε 

ΥΡΟΝΟ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ: 

8/6/1995 

 

1.4. Πξσηφθνιιν 2 χκβαζεο Βαξθειψλεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ξχπαλζεο ηεο Μεζνγείνπ απφ πεηξέιαηα θαη άιιεο επηβιαβείο 

νπζίεο 

ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ: 

Βαξθειψλε 

ΥΡΟΝΟ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ: 

16/2/1976 

ΔΝΑΡΞΖ ΗΥΤΟ: 12/2/1978 

ΘΔΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ: Ηζπαλία 

ΚΤΡΧΖ ΑΠΟ 

ΔΛΛΑΓΑ: 

Ν. 855/ 23-12-1978 (ΦΔΚ 235/Α/23-12-1978) θχξσζεο ηεο 

χκβαζεο θαη ησλ Πξσηνθφιισλ 1 θαη 2. ε ηζρχ απφ 2-2-1979 

 

1.5.1 Πξσηφθνιιν 3 χκβαζεο Βαξθειψλεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

Μεζνγείνπ απφ ηε ξχπαλζε πνπ πξνέξρεηαη απφ ρεξζαίεο πεγέο 

ξχπαλζεο 

ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ: 

Αζήλα 

ΥΡΟΝΟ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ: 

17/5/1980 

ΔΝΑΡΞΖ ΗΥΤΟ: 17/6/1983 

ΘΔΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ: Ηζπαλία 
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ΚΤΡΧΖ ΑΠΟ 

ΔΛΛΑΓΑ: 

Ν. 1634/17-7-1986 (ΦΔΚ 104/Α18-7-1986) θχξσζεο ησλ 

Πξσηνθφιισλ 3 θαη 4. ε ηζρχ απφ 26-1-1987 

 

1.5.2 Αλαζεψξεζε ηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο χκβαζεο ηεο Βαξθειψλεο γηα 

ηελ πξνζηαζία ηεο Μεζνγείνπ ζαιάζζεο απφ ηε ξχπαλζε απφ 

ρεξζαίεο πεγέο 

ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ: 

πξαθνχζεο 

ΥΡΟΝΟ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ: 

7/3/1996 

 

1.6.1 Πξσηφθνιιν 4 χκβαζεο Βαξθειψλεο πεξί ησλ εηδηθά 

πξνζηαηεπνκέλσλ πεξηνρψλ ηεο Μεζνγείνπ 

ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ: 

Γελεχε 

ΥΡΟΝΟ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ: 

3/4/1982 

ΔΝΑΡΞΖ ΗΥΤΟ: 23/3/1986 

ΘΔΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ: Ηζπαλία 

ΚΤΡΧΖ ΑΠΟ 

ΔΛΛΑΓΑ: 

Ν. 1634/17-7-1986 (ΦΔΚ 104/Α18-7-1986) θχξσζεο ησλ 

Πξσηνθφιισλ 3 θαη 4. ε ηζρχ απφ 26-1-1987 

 

1.6.2 Νέν Πξσηφθνιιν χκβαζεο Βαξθειψλεο πεξί ησλ εηδηθά 

πξνζηαηεπνκέλσλ πεξηνρψλ ηεο Μεζνγείνπ (S.P.A.) 

ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ: 

Βαξθειψλε 

ΥΡΟΝΟ 8/6/1995 
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ΤΠΟΓΡΑΦΖ: 

 

1.7. Πξσηφθνιιν 5 χκβαζεο Βαξθειψλεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

Μεζνγείνπ ζαιάζζεο απφ ηε ξχπαλζε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ 

εμεξεχλεζε θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο πθαινθξεπίδαο, ηνπ βπζνχ 

θαη ηνπ ππεδάθνπο ηεο 

ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ: 

Μαδξίηε 

ΥΡΟΝΟ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ: 

14/10/1994 

ΘΔΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ: Ηζπαλία 

 

1.8. Πξσηφθνιιν χκβαζεο Βαξθειψλεο ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο 

ξχπαλζε ηεο Μεζνγείνπ ζαιάζζεο απφ ηε δηαζπλνξηαθή δηαθίλεζε 

επηθηλδχλσλ απνβιήησλ θαη ηε δηάζεζή ηνπο 

ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ: 

κχξλε 

ΥΡΟΝΟ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ: 

1/10/1996 

 

2.1. χκθσλν κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ ΟΖΔ πνπ 

αθνξά ηελ Δδξα ηεο πληνληζηηθήο Μνλάδαο γηα MAP 

(Mediterranean Action Plan - ρέδην Γξάζεο γηα ηε Μεζφγεην) 

ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ: 

(...) 

ΥΡΟΝΟ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ: 

1982 
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ΔΝΑΡΞΖ ΗΥΤΟ: (;) 

ΘΔΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ: Διιάδα-Κέλπα-UNEP 

ΚΤΡΧΖ ΑΠΟ 

ΔΛΛΑΓΑ: 

Ν. 1511/11-1-1985 θχξσζεο (ΦΔΚ 3/Α11-1-85) 
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Λίζηα ζνβαξόηεξσλ λαπηηθώλ αηπρεκάησλ  

 

Όλνκα Γ/Ξ  

Έηνο 

λαππε-

γήζεσο  

DWT  
Ηκ/λία 

Αηπρήκαηνο  

Πεξηνρή 

Αηπρήκαηνο  

Αξρηθό 

Αίηην  
εκαία  

Πνζόηεηα 

(ηόλνη)  
ρόιηα-πλέπεηεο  

Atlantic Empress  1974 297,361 19.07.79  
Πιεζίνλ ηνπ 

Σνκπάγθν  
χγθξνπζε  Διιεληθή  287 

πγθξνχζηεθε κε ην Γ/Ξ 

Aegean Captain. Ζκεγαιχηεξε 

κέρξηζήκεξα ξχπαλζε απφ 

πεηξέιαην (ζε πνζφηεηα) πνπ 

έρεη επίζεκα θαηαγξαθεί  

ABT Summer  1974 267,801 28.05.91  Γ. ηεο Αγθφιαο  Έθξεμε  Ληβεξίαο  260 
Οιηθή απψιεηα ηνπ Γ/Ξ, 5 κέιε 

ηνπ πιεξψκαηνο ράζεθαλ  

Castillo de Bellver  1979 271,54 06.08.83  
Πιεζίνλ ηνπ Κέηπ 

Σάνπλ  
Έθξεμε  Ηζπαληθή  252 

Σν Γ/Ξ θφπεθε ζε δχν 

θνκκάηηα θαη3 κέιε ηνπ 

πιεξψκαηνο ράζεθαλ  

Amoco Cadiz  1974 237,439 16.03.78  Γαιιηθέο Αθηέο  Πξνζάξαμε  Ληβεξίαο  223 

Καζηέξσζε ησλ SBT, COW, 

IGS ζηα λέα Γ/Ξ άλσ ησλ 

20,000 DWT (ηξνπνπνηήζεηο 

ησλ Γ MARPOL θαη SOLAS)  

Odyssey  1971 138,392 10.11.88  Νέα θσηία  

Καηξηθέο 

ζπλζήθεο / 

δνκή πινίνπ  

Ληβεξίαο  132 

Υάζεθαλ θαηηα 27 κέιε ηνπ 

πιεξψκαηνο (15 Έιιελεο θαη 

12 λαπηηθνί απφ ηελ Ολδνχξα)  
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Sea Star  1968 122,23 19.12.72  Κφιπνο ηνπ Οκάλ  χγθξνπζε  
Νφηηα 

Κνξέα  
121 

πγθξνχζηεθε κε ην Γ/Ξ Horta 

Barbosa, 12 λαπηηθνί πέζαλαλ  

Torrey Canyon  1959 118,285 18.03.67  Μάγρε  Πξνζάξαμε  Ληβεξίαο  119 

Καζηέξσζε κείσζεο ησλ 

δηαζηάζεσλ ησλ δεμακελψλ 

θνξηίνπ, ηεο επζχλεο ηνπ 

πινηνθηήηε θαη ηεο επέκβαζεο 

ηνπ παξάθηηνπ θξάηνποζηελ 

αλνηρηή ζάιαζζα γηα 

πεξηζηαηηθά ξχπαλζεο 

(ηξνπνπνηήζεηο ηεο Γ 

OILPOL θαη θαηάξηηζε ησλ 

ΓCLC, FUND θαη 

INTERVENTION)  

Texaco Denmark  N/A (*)  

125,424 

(GRT) 

(**)  

07.12.71  Βέιγην  χγθξνπζε  N/A  104 

Έιιεηςε ζηνηρείσλ. 

Πηζαλφηαηα δελ ππήξμε νιηθή 

απψιεηα ή /θαηβχζηζε ηνπ Γ/Ξ  

Urquiola  1973 111,225 12.05.76  Λα Κνξνχληα  Πξνζάξαμε  Ηζπαληθή  100 

Βχζηζε ηνπ Γ/Ξ. θνηψζεθε ν 

πινίαξρνο. Δθηεηακέλεο δεκηέο 

ζηηο ηρζπνθαιιηέξγεηεο ηεο 

πεξηνρήο  

Hawaiian Patriot  1965 99,447 23.02.77  
Πιεζίνλ ηεο 

Υαβάεο  

Καηξηθέο 

ζπλζήθεο / 

Γνκή 

πινίνπ  

Ληβεξίαο  95 

1 κέινο ηνπ πιεξψκαηνο 

ράζεθε ελψ δελ πξνθιήζεθε 

ξχπαλζε ζηα λεζηά ιφγσ 

επλντθψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ  
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Independenta  1978 152,408 15.11.79  Βφζπνξνο  χγθξνπζε  Ρνπκαληθή  95 

χγθξνπζε κε ην Διιεληθφ Φ/Γ 

Evrialy. Όιν ην πιήξσκα (42) 

ράζεθε. Παξάβαζε ησλ 

θαλνληζκψλ δηεζλνχο 

λαπζηπινΐαο  

Julius Schindler  N/A  
12,821 

(GRT)  
11.02.69  Αδφξεο  Πξνζάξαμε  N/A  94 Έιιεηςε ζηνηρείσλ  

Jakob Maersk  1966 89,412 29.01.75  
Δίζνδνο ηνπ ιηκέλα 

Λετμφεο  

Πξνζάξαμε/ 

έθξεμε  
Γαληθή  88 

6 κέιε ηνπ πιεξψκαηνο 

ράζεθαλ ελψ έθιεηζε ην ιηκάλη 

γηα ιφγνπο αζθαιείαο  

Braer  1975 89,73 05.01.93  έηιαλη, θσηία  Πξνζάξαμε  Ληβεξίαο  85 

Καζηέξσζε ησλ λέσλ Γ/Ξ κε 

DH/DB ή άιιν ελαιιαθηηθφ 

ζρέδην ίζεο πξνζηαζίαο 

(ηξνπνπνηήζεηο ηεο Γ 

MARPOL, Καλνληζκνί 13F 

θαη13G)  

Irenes Serenade  1965 105,46 23.02.80  Πιεζίνλ Πχινπ  Έθξεμε  Διιεληθή  82 

Σν ζνβαξφηεξν πεξηζηαηηθφ 

ξππάλζεσο ζηα Διιεληθά 

χδαηα. 2 λαπηηθνί ράζεθαλ ελψ 

πξνθιήζεθαλ δεκηέο ζηνπο 

αγσγνχο θαη ηελ απνβάζξα ηνπ 

ζηαζκνχ θαπζίκσλ  

Khark 5  1975 284,632 19.12.89  
Αλνηρηά ηνπ 

Μαξφθνπ  

Γνκή 

πινίνπ  
Ηξαληθή  80 

Έιιεηςε ζηνηρείσλ. 

Δπηζθηάζηεθε απφ ην αηχρεκα 

ηνπ Exxon Valdez ηελ ίδηα 

ρξνληά.  
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Aegean Sea  1973 114,036 03.12.92  Λα Κνξνχληα  Πξνζάξαμε  Διιεληθή  74 Σν ίδην κε ην Braer.  

Katina P.  1966 69,992 17.04.92  Πιεζίνλ Μαπνχην  
Γνκή 

πινίνπ  
Μαιηέδηθε  72 

Οηθνινγηθέο δεκηέο θαη 

πξνβιήκαηα ζηελ 

αλαπαξαγσγή ησλ γαξίδσλ ηεο 

πεξηνρήο. Ο Έιιελαο πινίαξρνο 

θξαηήζεθεγηα δχν κήλεο απφ 

ηηο Αξρέο ηεο Μνδακβίθεο  

Sea Empress  1993 147,273 15.02.96  Οπαιία  Πξνζάξαμε  Ληβεξίαο  72 

Καζηέξσζε ηεο επζχλεο ησλ 

ιηκεληθψλ αξρψλ γηα 

πεξηζηαηηθά ζαιάζζηαο 

ξππάλζεσο (απφθαζε αγγιηθψλ 

δηθαζηεξίσλ)  

Nova  1975 239,435 06.12.85  Ηξάλ  χγθξνπζε  Ννξβεγηθή  69 
Έιιεηςε ζηνηρείσλ. Γελ ππήξμε 

νιηθή απψιεηα ηνπ Γ/Ξ  

Prestige  1976 81,564 13.11.02  Βφξεηα Ηζπαλία  
Γνκή 

πινίνπ  
Μπαράκεο  63 

ε ζθνδξή θαθνθαηξία, ην 

πινίν ππέζηε δεκηέοζην θχηνο, 

πήξε θιίζε θαη αθπβέξλεην 

έπιεε πξνο ηελ αθηή, φπνπ νη 

Ηζπαληθέο αξρέο αξλήζεθαλ 

αζθαιέο θαηαθχγην κε 

απνηέιεζκα λα βπζηζηεί ζηελ 

αλνηρηή ζάιαζζα.  

Epic Colocotronis  1965 65,673 13.05.75  Πνπέξην Ρίθν  
Ππξθαγηά/ 

δνκή πινίνπ  
Διιεληθή  58 

Κακία απψιεηα αλζξψπηλεο 

δσήο. Σν πινίν ζεσξήζεθε 

ηεθκαξηή απψιεηα θαη πήγε γηα 

scrap ζηελ Σατβάλ  
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Sinclair Petrolore  1955 56,089 06.12.60 
Αλνηρηά ηεο 

Βξαδηιίαο  
Έθξεμε  Ληβεξίαο  56 

Έιιεηςε ζηνηρείσλ. Βχζηζε ηνπ 

Γ/Ξ  

Assimi  1964 59,032 07.01.83  
Αλνηρηά ηνπ 

Μαζθάη  

Ππξθαγηά/ 

έθξεμε  
Διιεληθή  53 

Δζθεκκέλε βχζηζε ηνπ Γ/Ξ 

δηφηη απνηεινχζε εκπφδην ζηηο 

νδνχο λαπζηπινΐαο ηνπ Ηλδηθνχ 

σθεαλνχ  

Yuyo Maru No.10  1966 53,684 09.11.74  Σφθην  
χγθξνπζε/ 

έθξεμε  
Ηαπσληθή  52 

πγθξνχζηεθε κε ην 

Φ/ΓPacific Ares. 5 λαπηηθνί 

ράζεθαλ ελψ ν πινίαξρνο ηνπ 

Γ/Ξ ζεσξήζεθε ππεχζπλνο γηα 

ην αηχρεκα  

Metula  1968 210,719 09.08.74  ηελά Μαγγειάλνπ  Πξνζάξαμε  Οιιαλδηθή  51 

Λάζνο λαπζηπινΐαο. 

Πξνζσξηλή απφθαζε ηεο 

Υηιηαλήο θπβέξλεζεο γηα ηελ 

απαγφξεπζε δηάπινπ ησλ 

ζηελψλ απφ Γ/Ξ άλσ ησλ 

80,000DWT  

Haven   1973 232,164 11.04.91  Γέλνβα  Έθξεμε  Κππξηαθή  50 

Βχζηζε ηνπ Γ/Ξ. 6 κέιε ηνπ 

πιεξψκαηνο ράζεθαλ. Σν Γ/Ξ 

έθαλε ην παξζεληθφ ηνπ 

ηαμίδηχζηεξα απφ ηελ 

παξακνλή ηνπ γηα επηζθεπέο 

ζεγηάξδα.  

Andros Patria  1970 222,173 31.12.78  Πιεζίνλ Ηζπαλίαο  

Καηξηθέο 

ζπλζήθεο / 

δνκή πινίνπ  

Διιεληθή  48 

28 κέιε ηνπ πιεξψκαηνο θαη2 

επηβάηεο πλίγεθαλ φηαλ 

επηβηβάζηεθαλ ζε βάξθα 

δηαζψζεσο.  
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World Glory  1959 47,179 14.06.68  Πιεζίνλ Νηάξκπαλ  

Γνκή 

πινίνπ / 

έθξεμε  

Ληβεξίαο  46 

25 κέιε ηνπ πιεξψκαηνο 

ράζεθαλ. Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο 

επλφεζαλ ηελ απνθπγή 

ζνβαξήο ξππάλζεσο ησλ αθηψλ  

British 

Ambassador  
1958 45,65 10.01.75  Γ. ηεο Ηβνδίκα  

Γνκή 

πινίνπ / 

δηαξξνέο  

Αγγιηθή  45 

Κακία απψιεηα αλζξψπηλεο 

δσήο. Απνηπρία ξπκνπιθήζεσο 

ηνπ Γ/Ξ  

Pericles G.C.  1967 60,044 09.12.83  Πιεζίνλ Νηφρα  Έθξεμε  Διιεληθή  44 

Κακία απψιεηα αλζξψπηλεο 

δσήο. Γειψζεθε σο ηεθκαξηή 

απψιεηα  

Mandoil II  1958 
25,313 

(GRT)  
29.02.68  Α. ησλ ΖΠΑ  

χγθξνπζε / 

ππξθαγηά  
Ληβεξίαο  42 

πγθξνχζηεθε κε ην 

Φ/ΓSuwaharu Maru. 11 κέιε 

ηνπ πιεξψκαηνο ράζεθαλ  

Gino  1969 50 28.04.79  
Αλνηρηά ηεο Γαιιίαο 

Brittany coast  
χγθξνπζε  Ληβεξίαο  42 

πγθξνχζηεθε κε ην ρεκηθφ 

Γ/Ξ Team Castor ζε ζπλζήθεο 

ρακειήο νξαηφηεηαο θαη 

βπζίζηεθε.  

Burmah Agate  1963 62,663 01.11.79  Γάιβεζηνλ  
χγθξνπζε / 

έθξεμε  
Ληβεξίαο  41 

πγθξνχζηεθε κε ην 

Φ/ΓMimosa ελψ βξηζθφηαλ ζην 

αγθπξνβφιην. 32 κέιε ηνπ 

πιεξψκαηνο ράζεθαλ.  

Ennerdale  N/A  N/A  01.06.70  
Αλνηρηά ησλ 

ευρειιψλ  

Δπαθή/ 

Πξνζάξαμε  
N/A  41 

Βνεζεηηθφ Γ/Ξ ηνπ ΠΝ ηεο 

Αγγιίαο. Όιν ην πιήξσκα 

ζψζεθε. Βπζίζηεθε απφ 

ππνβξχρην ηνπ ΠΝ  



 113 

 

Wafra  1956 50,56 27.02.71  
Αθξσηήξην 

Αγθνχιαο  

Μεραληθή 

βιάβε/ 

Πξνζάξαμε  

Ληβεξίαο  40 

Απνηπρία ξπκνπιθήζεσο. 

Καηαζηξνθή ρισξίδαο θαη 

παλίδαο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο  

Tadotsu  1972 132 07.12.19 78  Κφιπνο Οκάλ  Ν/Α  Ληβεξίαο  40 
Έιιεηςε ζηνηρείσλ. Πηζαλφλ 

δελ ππήξμε απψιεηα ηνπ Γ/Ξ  

J. A. Lavalleja  1975 131,663 28.12.80  Αξδνχ  Πξνζάξαμε  Οπξ/νπάεο  39 Σν ίδην κε ην Tadotsu  

Napier  1957 39,18 09.06.73  Υηιή  Πξνζάξαμε  Ληβεξίαο  38 

Κακία απψιεηακέινπο ηνπ 

πιεξψκαηνο. Σν λαπάγην 

βνκβαξδίζηεθε απφ ην ΠΝ ηεο 

Υηιήο  

Saint Peter  1957 
20,678 

(GRT)  
11.06.72  Δθνπαδφξ  

Ππξθαγηά / 

έθξεμε  
Ληβεξίαο  38 

Κακία απψιεηακέινπο ηνπ 

πιεξψκαηνο. Βχζηζε ηνπ Γ/Ξ. 

Εεκηέοζηελ παξαγσγή ςαξηψλ  

Thanassis A  1976 38,877 21.10.94  
Αλνηρηά ηεο 

Μαλίιαο  

Γνκή 

πινίνπ  
N/A  37 

Σν αηχρεκα πξνθάιεζε ν 

ηπθψλαο ―Teresa‖. 16 λαπηηθνί 

ράζεθαλ  
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Exxon Valdez  1986 214,861 24.03.89  Αιάζθα  Πξνζάξαμε  Ακεξηθήο  37 

Καζηέξσζε ησλ Γ/Ξ DH/DB 

θαη ηνπ θαζεζηψηνο 

απεξηφξηζηεο επζχλεο ηνπ 

πινηνθηήηε ζχκθσλα κε ηνλ 

εζληθφ λφκν ησλ ΖΠΑ, OPA 

1990  

Corinthos  1963 54,988 31.01.75  Φηιαδέιθεηα  χγθξνπζε  Ληβεξίαο  36 

26 λαπηηθνί έραζαλ ηε δσή ηνπο 

φηαλ ην Γ/Ξ ζπγθξνχζηεθε κε 

ην Υεκηθφ Γ/Ξ Edgar M. 

Queeny θαηά ηε δηάξθεηα 

καλνπβξψλ  

Athenian Venture  1975 31 21.04.88  Αθξσηήξην Ρέηο  

Γνκή 

πινίνπ / 

ππξθαγηά  

Κππξηαθή  35 Όιν ην πιήξσκα (25) ράζεθε.  

 


