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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 

Απηή ε εξγαζία παξνπζηάδεη ηηο θπξηφηεξεο κνξθέο ξχπαλζεο πνπ πξνζβάιινπλ 

ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ θαη εζηηάδεη ηδηαίηεξα ζηε ξχπαλζε απφ πεηξέιαην. Δμεηάδεη 

ηελ αλάπηπμε κηαο δηεζλήο πνιηηηθήο γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 

ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο κέζσ ηεο πηνζέηεζεο Γηεζλψλ πκβάζεσλ θαη 

Πξσηνθφιισλ. Σν δηεζλέο πιαίζην πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ επζχλε θαη ηελ 

απνδεκίσζε απφ ξχπαλζε πεηξειαηνεηδψλ έρεη ζεκαληηθή βαξχηεηα ζηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ δεκησζέλησλ. Ζ ζπκβνιή ησλ P&I Clubs ζηελ αζθαιηζηηθή 

θάιπςε απφ λαπηηθά αηπρήκαηα είλαη κεγάιε θαη κειεηάηαη ην εχξνο ηεο θάιπςεο πνπ 

παξέρνπλ θαη ην είδνο ησλ θαιππηφκελσλ θηλδχλσλ. 

 

ABSTRACT 

This paper presents the main forms of pollution that affecting the marine 

environment and focuses especially on the oil pollution.  It examines the development 

of an international policy for the prevention and the protection of marine environment 

through the adoption of International Conventions and Protocols. The international 

frame that was created  for the liability and the recovery by oil pollution has important 

gravity in the rehabilitation of damaging. The contribution of P&I Clubs in insurance 

coverage from naval accidents is big and is studied the extent of cover provided and the 

type of covered risks. 

 

Keywords 
 

Ρχπαλζε- Αζθαιηζηηθή θάιπςε- P&I Clubs 

Marine pollution- Insurance- Associations 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 
 

Σν πδάηηλν ζηνηρείν απνηειεί “πεγή δσήο”, αιιά ην πξφβιεκα ηεο ξχπαλζεο 

θαη ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο είλαη ζπλερήο θαη επηδεηλψλεηαη. Ζ 

αιινίσζε ηνπ θπζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο είλαη εκθαλήο θαη δηαθξίλεηαη ζε δηάθνξνπο 

ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ ζπζηεκαηηθή ξχπαλζε ησλ ζαιαζζψλ ζηηο 

θχξηεο κνξθέο ηεο έρεη άκεζν αληίθηππν ζηα νηθνζπζηήκαηα, ηα νπνία ράλνπλ φρη κφλν 

ηε κεξηθή αιιά θαη ηελ νιηθή ηνπο ηθαλφηεηα λα παξάγνπλ θαη λα αλαπαξάγνληαη κε 

άκεζεο ζπλέπεηεο ζην πεξηβάιινλ θαη ζηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν. 

Ζ αχμεζε ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα έρεη ζπκβάιιεη 

θαηά κεγάιν κέξνο ζηελ επηβάξπλζε ηνπ  ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο, ηδηαίηεξα κε ηελ 

δηαξξνή πεηξειαίνπ απφ ηα λαπηηθά αηπρήκαηα ηα νπνία κπνξεί λα είλαη ιίγα αιιά 

έρνπλ κεγάιν αληίθηππν, αθνχ ην πεηξέιαην είλαη ν βαζηθφο ξππαληήο ηνπ ζαιαζζηλνχ 

λεξνχ.  

Ζ πξνζηαζία ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο εμαζθαιίδεηαη κε ηε ζπιινγηθή 

δξαζηεξηνπνίεζε θαη ζπλεξγαζία ζε δηεζλέο επίπεδν θαζψο θαη κε ηε ζέζπηζε θαη 

εθαξκνγή θαλφλσλ θαζνιηθήο εθαξκνγήο. Με γλψκνλα ηελ αλάγθε απηή θαη ππφ ηελ 

αηγίδα ηνπ ΗΜΟ, αιιά θαη άιισλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαηαξηίζηεθε θαη εθαξκφδεηαη 

ζήκεξα έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο Γηεζλψλ πκβάζεσλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ πλζεθψλ 

γηα ηελ ξχζκηζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ 

πινίσλ.  

Οη δεκηέο θαη νη απψιεηεο ηφζν πεξηβαιινληηθέο φζν θαη νηθνλνκηθέο απφ ηα 

κεγάια λαπηηθά αηπρήκαηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ απέδεημαλ φηη δελ ππάξρνπλ 

πεξηζψξηα γηα ειιείςεηο ή ζθάικαηα ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ αζθάιηζε ζηε 

λαπηηιία. Ζ ζαιάζζηα αζθάιηζε παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζε παγθφζκην επίπεδν θαη 

εκπιέθνληαη ζε απηήλ ηδησηηθνί θνξείο, φπσο είλαη ηα P&I Clubs αιιά θαη Γηεζλείο 

πκβάζεηο. Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε πνπ παξέρνπλ γηα ηελ αηπρεκαηηθή θαη ιεηηνπξγηθή 

ξχπαλζε θπξίσο απφ πεηξέιαην έρεη εμέρνπζα ζεκαζία. 

 Ζ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο γηα κειέηε θαη πξνβιεκαηηζκφ νθείιεηαη 

ζηελ αλαγθαηφηεηα λα εληνπηζηνχλ νη θπξηφηεξεο κνξθέο ξχπαλζεο πνπ πξνζβάιινπλ 

ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ θαη λα θαζνξηζηεί ε αληηκεηψπηζε απφ ηηο Γηεζλείο πκβάζεηο 

θαη ε αζθαιηζηηθή θάιπςε απφ ηα P&I Clubs ησλ αηπρεκάησλ πνπ πξνθαινχλ 

πεηξειατθή ξχπαλζε. 
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 Ζ αλάγθε λα πηνζεηεζνχλ πνιηηηθή θαη κέηξα γηα ηελ πξφιεςε θαη απνθπγή ηεο 

ξχπαλζεο απφ ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ήηαλ επηηαθηηθή κεηά απφ κηα ζεηξά 

θαηαζηξνθηθψλ λαπαγίσλ πνπ έπιεμαλ ηφζν ην νηθνζχζηεκα φζν θαη ηελ νηθνλνκηθή 

δσή ηεο θάζε πεξηνρήο αληίζηνηρα. Ζ ζαιάζζηα κεηαθνξά  εμ‟ νξηζκνχ ζπλδέεηαη κε 

πεξηζζφηεξνπο θηλδχλνπο, γεγνλφο ην νπνίν επηβάιιεη κηα φζν ην δπλαηφλ πην 

νινθιεξσκέλε αζθάιηζε λα θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή. 

 ηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο εθπνλήκαηνο έγηλε πξνζπάζεηα λα  ζπγθεληξσζνχλ νη 

βαζηθέο ζχγρξνλεο κνξθέο ξχπαλζεο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ξχπαλζε απφ 

πεηξέιαην θαη ηηο ζπλέπεηεο απηνχ ζην ζαιάζζην νηθνζχζηεκα. Ζ λαπηηιία επζχλεηαη 

σο έλα πνζνζηφ γηα ηελ ξχπαλζε απηή, κέζσ ησλ λαπηηθψλ αηπρεκάησλ, ε νπνία έρεη  

ζπλέπεηεο εληππσζηαθέο. Σαπηφρξνλα αλαιχεη ην λνκηθφ πιαίζην ζε δηεζλέο επίπεδν γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ πξφιεςε κηα θαηαζηξνθηθήο ξχπαλζεο θαη ηδηαίηεξα ηελ 

ζέζε ησλ ηδησηηθψλ θνξέσλ αιιειαζθάιηζεο ζηελ θάιπςε αζθαιηζηηθψλ δεηεκάησλ 

αζηηθήο επζχλεο απφ δεκηέο ηξίησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα λαπηηθά αηπρήκαηα. 

 Ζ κειέηε ηνπ αληηθεηκέλνπ ζηεξίρζεθε ζηελ άληιεζε γλψζεσλ ηφζν απφ 

πξσηνγελείο πεγέο, φζν θαη απφ δεπηεξνγελείο. Γεκφζηα αξρεία, ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, 

έληππνο θαη ειεθηξνληθφο ηχπνο θαη βηβιηνγξαθία απνηέιεζαλ πεγή γλψζεσλ κέζα απφ 

κηα θξηηηθή νπηηθή πξνζέγγηζεο θαη ειέγρνπ. 

 Σν παξψλ εθπφλεκα κε ηίηιν: “ Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε ζηηο ζχγρξνλεο κνξθέο 

ζαιάζζηαο ξχπαλζεο”, δηαθξίλεηαη ζε ηέζζεξα θεθάιαηα. 

Σν πξψην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο « ζαιάζζηα ξχπαλζε», 

γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ηα είδε ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο θαη 

παξνπζηάδνληαη νη ζχγρξνλεο κνξθέο ξχπαλζεο πνπ επηβαξχλνπλ ην ζαιάζζην 

νηθνζχζηεκα. 

Σν δεχηεξν θεθάιαην αζρνιείηαη πην ηδηαίηεξα ζηε ξχπαλζε απφ πεηξέιαην, 

αθνχ είλαη ν πην ζεκαληηθφο ξππαληήο ηεο ζάιαζζαο ιφγσ ηεο ζχζηαζεο ηνπ θαη ζηηο 

ζπλέπεηεο πνπ έρεη ζην πεξηβάιινλ. Γίλεηαη αλαθνξά ζηα ζνβαξφηεξα λαπηηθά 

αηπρήκαηα δεμακελνπινίσλ ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ πνπ είραλ δξακαηηθφ αληίθηππν 

ζηνλ ζαιάζζην νξίδνληα. 

ην ηξίην θεθάιαην αζρνινχκαζηε κε ην δηεζλέο πιαίζην γηα ηελ επζχλε θαη ηελ 

απνδεκίσζε ζε πξφζσπα θαη θνξείο πνπ έρνπλ ππνζηεί δεκηέο απφ ξχπαλζε ηεο 

ζάιαζζαο, γίλεηαη αλαθνξά ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην ησλ Ζ.Π.Α. γηα ην ζαιάζζην 
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πεξηβάιινλ θαη ηελ επξσπατθή πνιηηηθή κέζσ ηεο ζέζπηζεο ησλ γλσζηψλ δεζκψλ 

κέηξσλ “ERIKA”. 

Σν ηέηαξην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηνπο νκίινπο 

ακνηβαίαο αζθάιηζεο P&I Clubs πνπ παίδνπλ ηεξάζηην ξφιν ζηελ λαπηηθή αζθάιηζε. 

Γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ ζθνπφ, ζηελ ιεηηνπξγία θαη ζηα κέιε ηνπο, κειεηάηαη ην είδνο 

ησλ θαιππηφκελσλ θηλδχλσλ θαζψο θαη νη εμαηξέζεηο θαη νη πεξηνξηζκνί σο πξνο ηελ 

αζθαιηζηηθή θάιπςε πνπ πξνζθέξεηαη. Σέινο, παξνπζηάδεηαη ε αζθαιηζηηθή θάιπςε 

ησλ P&I Clubs γηα ηελ ζαιάζζηα ξχπαλζε απφ πεηξέιαην θαη εμεηάδεηαη ε αζθαιηζηηθή 

πξαθηηθή  κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ λαπηηθνχ αηπρήκαηνο ηνπ δεμακελνπινίνπ  

“PRESTIGE”. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
Ο 

.1 ΘΑΛΑΗΑ  ΡΤΠΑΝΖ 

.1.1 ΟΡΙΜΟ ΚΑΙ ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 

Ζ ζαιάζζηα ξχπαλζε νξίδεηαη σο ε άκεζε ή έκκεζε εηζαγσγή απφ ηνλ άλζξσπν 

νπζηψλ ή ελέξγεηαο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθβνιψλ 

ησλ πνηακψλ κε απνηέιεζκα βιάβε ζηνπο δψληεο πφξνπο, θηλδχλνπο γηα ηελ αλζξψπηλε 

πγεία, εκπφδηα ζηηο ζαιάζζηεο δξαζηεξηφηεηεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πγείαο, 

ρεηξνηέξεπζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζαιάζζηνπ λεξνχ θαη κείσζε ησλ δπλαηνηήησλ ρξήζεο 

ηνπ γηα ςπραγσγηθνχο ζθνπνχο.1  

Χζηφζν, σο ζαιάζζηα ξχπαλζε κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί θαη ε πξνζβνιή ηνπ 

ζαιάζζηνπ ρψξνπ κε ζθφπηκε απφξξηςε ησλ άρξεζησλ πιηθψλ πνπ παξάγνληαη απφ 

ρεξζαίεο δηαδηθαζίεο, δηνρέηεπζε αζηηθψλ θαη βηνκεραληθψλ ιπκάησλ κέζσ αγσγψλ, 

ιεηηνπξγηθήο θαη αηπρεκαηηθήο ξχπαλζεο ησλ πινίσλ.2  

Βάζεη ηνπ λφκνπ 743 ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο ε ζαιάζζηα ξχπαλζε νξίδεηαη σο ε παξνπζία ζηε ζάιαζζα θάζε νπζίαο, 

ε νπνία αιινηψλεη ηε θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ ή ην θαζηζηά 

επηβιαβέο ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ ή ζηελ παλίδα θαη ρισξίδα ησλ βπζψλ θαη γεληθά 

αθαηάιιειν γηα ηηο πξνβιεπφκελεο ρξήζεηο ηνπ ζε θάζε πεξίπησζε.3  

Ο φξνο ζαιάζζηα ξχπαλζε ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα έηε κεηαμχ 1972 θαη 1974 θαη 

κεηά ην 1974 εκθαλίδεηαη ζε φιεο ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. θνπφο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ δελ είλαη ε 

πξφβιεςε φισλ ησλ νπζηψλ πνπ ελαπνηίζεηαη ζηελ ζάιαζζα, αιιά κφλνλ απηψλ πνπ 

είλαη επηδήκηεο. Γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ φξν ζαιάζζηα ξχπαλζε γηα λα ππνζηεξηρηεί ε 

ξχπαλζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ζαιάζζηεο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ ζε άιιεο ν φξνο 

                                                
1
 «Βιάρνο Γ.Π.,1999,Δκπνξηθή Ναπηηιία θαη Θαιάζζην Πεξηβάιινλ, ζει. 28». 

2
 «Βιάρνο Γ.Π.,1995,Ζ Γηαθίλεζε ησλ Αγαζψλ θαη ε Ρχπαλζε ηνπ Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο, 

ζει. 27» 
3
 «Ο Ν. 743/77 ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 1650/1986 πεξί πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο».   
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ξχπαλζε ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο  έρεη κηα πην επξεία δηάζηαζε πεξηιακβάλνληαο 

θαη ηελ ζαιάζζηα ξχπαλζε απφ ρεξζαίεο πεγέο.4  

Όπσο θαη λα νξηζηεί ε ζαιάζζηα ξχπαλζε, απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη φηη 

ζπκβαίλεη αζφξπβα θαη αθαηάπαπηα ζε θαζεκεξηλή βάζε. Δίλαη επξέσο γλσζηφ φηη ε 

ξχπαλζε αθνξά ηελ βιάβε ζην ίδην ην πεξηβάιινλ θαη δελ γλσξίδεη ζχλνξα. 

Οπζηαζηηθά, είλαη ε παξέκβαζε θαηά θχξην ιφγσ ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζην 

ζαιάζζην νηθνζχζηεκα. Γεληθφηεξα, ε ξχπαλζε αθνξά ζε νπνηαδήπνηε δεκηνγφλν 

επίπησζε ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ θαη ζεσξείηαη σο πξνζβνιή ηνπ δηθαηψκαηνο ζην 

πεξηβάιινλ, δειαδή κηα θαηαζηξεπηηθή παξέκβαζε πνπ ζίγεη ην παγθφζκην 

νηθνζχζηεκα. Παξαηεξείηαη αιινίσζε ησλ θπζηθψλ ζηνηρείσλ κέζσ ηεο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηαο.5  

Οη πεγέο ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο είλαη νη θάησζη :  

 Υεξζαίεο  

 Αηκφζθαηξα 

 Ναπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 Απνξξίςεηο (dumping) 

 Δμφξπμε θαη εθκεηάιιεπζε βπζψλ 

                                                
4
 «Βιάρνο Γ.Π.,1999,Δκπνξηθή Ναπηηιία θαη Θαιάζζην Πεξηβάιινλ, ζει. 30».   

5
 «Αιεμφπνπινο Α.,2004-2005,„Γηεζλέο Θαιάζζην Πεξηβαιινληηθφ Γίθαην‟ εκεηψζεηο 

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ,ζει.8» 
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Γηάγρακκα  1 : Δίδε Θαιάζζηας Ρύπαλζες. (Πεγή: Πρόγρακκα Ηλωκέλωλ Δζλώλ γηα ηο 

Περηβάιιολ, UNEP 2002). 

 

Γηαθξίλεηαη μεθάζαξα φηη ην κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο επζχλεο γηα ηελ ζαιάζζηα 

ξχπαλζε ην έρνπλ νη ρεξζαίεο δξαζηεξηφηεηεο κε πνζνζηφ 44%, αθνινπζνχλ νη 

αηκνζθαηξηθνί ξχπνη κε πνζνζηφ 33% ελψ ην πνζνζηφ ηνπ 23% ην θαηέρνπλ νη 

λαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

Ζ ππεπζπλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ γηα ηελ πξνθαινχκελε ξχπαλζε είλαη κεγάιε. 

Δθφζνλ ε ξχπαλζε δεκηνπξγείηαη απφ αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη θπζηθφ 

επαθφινπζν φηη ζηηο πην αθξαίεο κνξθέο ηεο ζπλδέεηαη κε έληνλεο ζπγθεληξψζεηο 

αλζξσπίλσλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Ζ ξχπαλζε ηεο ζάιαζζαο κε θξηηήξην ηελ πεγή αθνξά ζξεπηηθά ζπζηαηηθά 

(αζηηθά, γεσξγηθά θαη βηνκεραληθά ιχκαηα), παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο (αζηηθά 

ιχκαηα θαη θηελνηξνθηθά απφβιεηα), επηθίλδπλεο ηνμηθέο νπζίεο (απφ βηνκεραληθά 

ιχκαηα, εληνκνθηφλα), ηδήκαηα (δηάβξσζε εδάθνπο), πεηξειαηνεηδή (βηνκεραλία, 

απηνθίλεηα, λαπηηιία), μεληθά είδε (εηζαγσγή κε ηζαγελψλ εηδψλ κέζσ ηνπ έξκαηνο ησλ 

πινίσλ θαη ησλ ηρζπνθαιιηεξγεηψλ) θαη πιαζηηθά (αιηεπηηθά δίρηπα, πιαζηηθά 

απφβιεηα πινίσλ, βηνκεραλίαο αζηηθψλ πεξηνρψλ θ.α.).6  

                                                
6
 «Βιάρνο Γ.Π.,1999,Δκπνξηθή Ναπηηιία θαη Θαιάζζην Πεξηβάιινλ, ζει. 30»  
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Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ξχπαλζεο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ ηξφπν 

απνηθνδφκεζεο ηνπ ξχπνπ, φπσο είλαη ε εμάηκηζε, ε αξαίσζε – δηάρπζε – δηαζπνξά, ε 

γαιαθηνκαηνπνίεζε, ε νμείδσζε, βηναπνηθνδφκεζε, ε θαηάπνζε απφ ην δσνπιαγθηφλ, 

ε ηδεκαηνπνίεζε. Χζηφζν ε έθηαζε ηεο ξχπαλζεο εμαξηάηαη απφ ην είδνο θαη ηελ 

πνζφηεηα ηνπ ξχπνπ, ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ δηάξθεηα εθξνήο, ηελ ηαρχηεηα ηνπ αέξα, 

ησλ ξεπκάησλ θαη θπκάησλ, ην βάζνο απφξξηςεο, ηελ ηνπνγξαθία.7              

.1.2 ΣΟ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ 

 

Ζ ζπζηεκαηηθή θαη δηαξθήο έξεπλα γηα ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ επέθεξαλ 

επηπηψζεηο βξαρπρξφληεο θαη καθξνρξφληεο ζε απηφ. Ο ζαιάζζηνο ρψξνο είλαη ν 

αληίθηππνο ηεο άκεζεο αλάπηπμεο ησλ αλζξσπίλσλ δξαζηεξηνηήησλ αιιά θαη ν 

απνδέθηεο ησλ ζπλεπεηψλ ηεο. Δίλαη γεγνλφο φηη ν ζαιάζζηνο ρψξνο είλαη ν πην 

αλζεθηηθφο ζηηο αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο ζε ζρέζε κε ηνλ ρεξζαίν ρψξν. Σν πξφβιεκα 

ηεο ξχπαλζεο ησλ ζαιαζζψλ θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπ κεηά ηνλ δεχηεξν παγθφζκην 

πφιεκν θαη αθνξά θπξίσο ζηε ζαιάζζηα ξχπαλζε απφ πεηξέιαην ρσξίο φκσο λα είλαη ν 

κνλαδηθφο παξάγνληαο, αθνχ: 

 ε έληνλε αζηηθνπνίεζε 

 ε ζπγθέληξσζε βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ  

 ε αξρή ηεο ρξήζεο ηνπ πεηξειαίνπ σο θχξηα πεγή ηεο ελέξγεηαο 

 ε αχμεζε ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ παληφο είδνπο θνξηίσλ 

 ε ηερλνινγηθή πξφνδνο  

 ε ρξήζε ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ, ιφγσ ηεο γεσξγηθήο εμέιημεο 

 ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηα αζηηθά θέληξα  

 ε ππεξθαηαλάισζε ζηηο βηνκεραληθέο ρψξεο ζπλέβαιιαλ θαίξηα ζηελ 

έληαζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ξχπαλζεο ζηνλ ζαιάζζην ρψξν. 

Οη πιένλ ζεκαληηθνί ξχπνη πνπ ελαπνηίζεληαη ζηελ ζάιαζζα είλαη ηα βαξηά 

κέηαιια, ην πεηξέιαην θαη ηα παξάγσγά ηνπ, ηα θπηνθάξκαθα, ηα απνξξππαληηθά, 

ηα αζηηθά ιχκαηα, ηα απφβιεηα θαη ηα ξαδηελεξγά πιηθά. 

                                                
7
 «Καιδέιιεο Η θαη Κνλδχιε Α.,2008, „Πεξηβάιινλ θαη Βηνκεραληθή Αλάπηπμε‟, εκεηψζεηο 

ΣΔΗ Πεηξαηά». 
 



12 

 

Σν θαηλφκελν ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο έρεη πνιιέο κνξθέο θαη αηηίεο θαη ε 

πξνζπάζεηα λα πξνζδηνξηζηνχλ είλαη κεγάιε κε άκεζε ζπλέπεηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. 

Ζ ξχπαλζε κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε : 

 πειαγηθή : πξνέξρεηαη απφ ηα πινία, ηηο πιαηθφξκεο εμφξπμεο πεηξειαίνπ 

θαη θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο πθαινθξεπίδαο. 

 παξάθηηα : πξνέξρεηαη απφ αγσγνχο πνπ θαηαιήγνπλ ζηελ ζάιαζζα θαη απφ 

ηελ ρξήζε ησλ πδάησλ ζηα εξγνζηάζηα κέζσ ησλ πνηακψλ. 

 ελαέξηα : πξνέξρεηαη απφ ηηο απνξξίςεηο θεξνδίλεο ησλ αεξνπιάλσλ. 

Δίλαη δχζθνιν λα γίλεη κηα επηηπρεκέλε δηαρψξηζε ζηηο πεγέο θαη κνξθέο ηεο 

ζαιάζζηαο ξχπαλζεο, αθνχ ζπγρένληαη θαη εκπίπηνπλ κεηαμχ ηνπο. Χζηφζν, ζα γίλεη 

κηα πξνζπάζεηα λα δηαρσξηζηεί ε ζαιάζζηα ξχπαλζε ζε θαηεγνξίεο θαη λα 

αλαπηπρζνχλ νη θπξηφηεξεο θαη ζχγρξνλεο κνξθέο ηεο ξχπαλζεο ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο.  
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Κσρηόηεροη Ρύποη    

Πίλαθας 1: Κσρηόηεροη ρύποη ποσ εηζάγοληαη ζηοσς ωθεαλούς από αλζρώπηλες δραζηερηόηεηες 

θαη    θσζηθές πεγές. (Πεγή: ΦΤΣΙΑΝΟ Κ.,1996,  Η ρύπαλζε ηωλ ζαιαζζώλ, ζει. 37) 

 

 

 

 

 

 

 

Καηεγορία 

Ρύπωλ 

Προέιεσζε από 

Φσζηθές πεγές 

Προέιεσζε από 

Αλζρώπηλες δραζηερηόηεηες 

Τδξνγνλάλζξαθεο 

Πεηξειαίνπ 

Πνηάκηα, λεξά βξνρήο, 

εθαίζηεηα δηαξξνέο 

πεηξειαίσλ, αηκφζθαηξα, 

βαθηήξηα ζηελ πδάηηλε ζηήιε. 

Μεηαθνξηθά κέζα, παξαγσγή 

αεξνδφι, έθπιπζε αζηηθψλ 

πεξηνρψλ απφ λεξά βξνρήο. 

Αησξνχκελα 

σκαηίδηα 

Πνηάκηα, λεξά βξνρήο, ζνιεξά 

ξεχκαηα, λεθεινεηδείο 

ζηνηβάδεο, πςειή βηνινγηθή 

παξαγσγή, αηκφζθαηξα.  

Κηελνηξνθία, αιηεία, ιηκάληα, 

πνηάκηα, θαλάιηα, αζηηθά θαη 

βηνκεραληθά απφβιεηα, 

γεσηξήζεηο. 

Βαξέα 

Μέηαιια 

Ζθαίζηεηα, πνηάκηα, λεξά 

βξνρήο, ηδήκαηα, απνζχλζεζε 

νξγαληζκψλ. 

 

Βηνκεραληθά θαη αζηηθά 

απφβιεηα. 

Ραδηελεξγά 

Τιηθά 

Πνηάκηα, λεξά βξνρήο, 

αηκφζθαηξα, κεηαιινθφξα 

θνηηάζκαηα.  

Βηνκεραληθά θαη αζηηθά 

απφβιεηα, εξγνζηάζηα 

ππξεληθήο ελέξγεηαο, 

ππξεληθέο δνθηκέο. 

Θξεπηηθά 

πζηαηηθά 

Πνηάκηα, λεξά βξνρήο, ηδήκαηα 

ππζκέλα πνπ αλέξρνληαη ζηελ 

επηθάλεηα, βηνινγηθή 

αλαθχθισζε, αηκφζθαηξα.  

Αζηηθά ιχκαηα, ιηπάζκαηα 

απφ γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο. 

Θεξκηθή 

Αιινίσζε 

Ζθαίζηεηα, ππέξζεξκεο 

ηξνθέο, ιηκλνζάιαζζεο ή 

εθβνιέο πνηακψλ.  

Απφβιεηα πχξγσλ ςήμεο, 

κεηαηξνπή/ρξεζηκνπνίεζε ηεο 

ζεξκηθήο ελέξγεηαο ησλ 

σθεαλψλ.  

BOD 

 

Απνζχλζεζε, επηξνθηζκφο, 

θφθθηλε παιίξξνηα (Red-tide). 

Αζηηθά θαη βηνκεραληθά 

απφβιεηα, απφβιεηα 

θνλζεξβνπνηίαο. 

Αιαηφηεηα 

 

Ρερέο ιηκλνζάιαζζεο, 

πνηάκηα, «ζφινη άιαηνο» (salt-

dome).  

Βηνκεραληθά απφβιεηα πνπ 

πεξηιακβάλνπλ απφζεζε άικεο 

απφ θνηιφηεηεο απνζήθεπζεο 

θαη  «ζφινη άιαηνο». 
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.1.3 EΙΓΗ ΘΑΛΑΙΑ ΡΤΠΑΝΗ 

 

ηελ ελφηεηα απηή ζα επηρεηξεζεί λα γίλεη κηα θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εηδψλ ηεο 

ζαιάζζηαο ξχπαλζεο θαη πσο απηέο επηδξνχλ ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ. πγθεθξηκέλα 

ε ζαιάζζηα ξχπαλζε δηαθξίλεηαη ζε : 

 Αζηηθή ξχπαλζε 

 Γεσξγηθή ξχπαλζε 

 Βηνκεραληθή ξχπαλζε 

 Ρχπαλζε απφ ζαιάζζηεο κεηαθνξέο 

 Ρχπαλζε απφ απνξξίςεηο (Dumping). 

.1.3.1 ΑΣΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ 

 

Οη απνξξνέο θαη ηα απφβιεηα απφ ηελ μεξά θαηαιακβάλνπλ έλα ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ ηνπ 44% ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο παγθνζκίσο. Ζ φιν θαη απμαλφκελε 

κεηαθίλεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηα αζηηθά θέληξα θαη ζηηο παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο 

δηθαηνινγνχλ ην πνζνζηφ απηφ θαη επηηείλνπλ ζεκαληηθά ηα πξνβιήκαηα ηεο 

αζηηθνπνίεζεο. 

Ζ ζπγθέληξσζε πιεζπζκνχ ζε πεξηνξηζκέλν ρψξν, δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε 

θαηαζθεπήο δηθηχσλ απνρέηεπζεο πνπ ζπλήζσο έρνπλ ζαλ ηειηθφ απνδέθηε ηελ 

ζάιαζζα. Σα απφβιεηα απηά, πνπ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη ε κεγάιε 

πνζφηεηα νξγαληθψλ ελψζεσλ βηνινγηθήο πξνέιεπζεο, κηθξννξγαληζκνί, ζπλζεηηθέο 

νξγαληθέο νπζίεο, πεηξειαηνεηδή απεηινχλ ηελ δεκφζηα πγεία θαη επεξεάδνπλ ηα 

ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα. 

Σα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη ζπγθεθξηκέλα νη ελψζεηο ηνπ αδψηνπ θαη ηνπ 

θσζθφξνπ, νδεγνχλ ζε αχμεζε ησλ αιγψλ κε άκεζε ζπλέπεηα ηελ εκθάληζε ηνπ 

επηξνθηζκνχ. Σα είδε ησλ αιγψλ είλαη αθαηάιιεια γηα ηελ ηξνθή ηνπ δσνπιαγθηφλ 

θαη άκεζα κεηψλνπλ ηελ αλάπηπμε θαη άιισλ νξγαληζκψλ. Με ηελ νινέλα αχμεζε ηεο 

εηζξνήο αζηηθψλ ιπκάησλ, έρνπκε αχμεζε ησλ αιγψλ θαη θαηά ζπλέπεηα παξαηεξείηαη 

ειάηησζε ηνπ νμπγφλνπ, ζάλαηνη ςαξηψλ, αηζζεηηθή ξχπαλζε ησλ παξαιίσλ απφ 

αθαζαξζίεο ησλ αιγψλ πνπ έρνπλ απνζπληεζεί. 

Οη ζπλζεηηθέο νξγαληθέο ελψζεηο νη νπνίεο θαηαιήγνπλ ζηελ ζάιαζζα κέζσ ησλ 

πνηακψλ είλαη ελψζεηο αλζεθηηθέο θαη ηνμηθέο. Ο θίλδπλνο ζπλαληάηε ζηελ 
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αλαπαξαγσγηθή δηαδηθαζία πνιιψλ πιεζπζκψλ ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο. Οη επηθίλδπλεο 

ζπλζεηηθέο ελψζεηο δηαδίδνληαη κέζσ ηεο αηκφζθαηξαο αθφκε θαη ζηνπο ηζηνχο ησλ 

απνδεκεηηθψλ πνπιηψλ θαη παξακέλνπλ ζηα ζαιάζζηα ηδήκαηα φπνπ κπνξνχλ λα 

κεηαθεξζνχλ πάιη ζε δσληαλνχο νξγαληζκνχο. Ζ νξγαληθή απηή ξχπαλζε έρεη 

αληίθηππν θαη ζηελ θπηηθή δσή φπνπ αιινηψλεηαη θαη επηθξαηνχλ κφλν νξηζκέλα είδε 

πξάζηλσλ αιγψλ. 8  

Οη απνρεηεχζεηο πεξηέρνπλ κίγκα δηαθφξσλ ζπζηαηηθψλ ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

νξγαληθέο θαη ζξεπηηθέο νπζίεο θαη πξνθαιεί δηαηαξαρέο ζηελ νηθνινγηθή ηζνξξνπία. Ζ 

κφιπλζε ησλ ζαιάζζησλ νξγαληζκψλ αιιά θαη ηνπ ζαιάζζηνπ ρψξνπ θνληά ζηηο αθηέο 

έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ. Ζ βηνινγηθή επεμεξγαζία ησλ 

ιπκάησλ θαζίζηαηαη επηηαθηηθή, ψζηε λα πεξηνξηζηεί ε ξχπαλζε θαη θαηά ζπλέπεηα ε 

κφιπλζε.  

Ζ απφζεζε ιάζπεο ε νπνία δεκηνπξγείηαη απφ ηελ επεμεξγαζία θαζαξηζκνχ ησλ 

αζηηθψλ ιπκάησλ πεξηέρεη κεγάιε πνζφηεηα νξγαληθήο χιεο πνπ αλ δελ μεξαζεί 

δηαηαξάζζεη ηελ ηζνξξνπία ησλ ζαιάζζησλ νξγαληζκψλ ζηνπο νπνίνπο απνηίζεληαη.  

Παξφκνηα κνξθή απνβνιήο πιηθψλ ζηελ ζάιαζζα είλαη ε απφξξηςε 

θαηαινίπσλ ηεο απνηέθξσζεο. Τπνζηεξίδεηαη φηη ε επίδξαζε ησλ απνηεθξσκέλσλ 

πιηθψλ είλαη κηθξή επεηδή ειέγρεηαη θαη γίλεηαη πξφιεςε, ψζηε ε απφξξηςε λα 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε πεξηνρέο καθξηά απφ ζάιαζζα, δξφκνπο θαη αιηεπηηθέο πεξηνρέο 

γηα λα κελ ππάξμνπλ πξνβιήκαηα ζηελ δεκφζηα πγεία. Όκσο, δελ παχεη λα έρεη 

επίπησζε απφ ηελ ζηηγκή πνπ ε δηαδηθαζία απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δηαρείξηζε 

ησλ επηθίλδπλσλ ξχπσλ , νη νπνίνη θαηαζηξέθνληαη κε ηελ θαχζε.9 Παξφια ηαχηα, ηα 

ζηεξεά ζπζηαηηθά ησλ απνβιήησλ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηδήκαηα ηα νπνία κε ηελ 

ρακειή ζπγθέληξσζε νμπγφλνπ ζπκβάιινπλ ζηελ κείσζε ησλ εηδψλ ςαξηψλ θαη 

νζηξαθνεηδψλ.  

Βέβαηα, ζηα αλσηέξσ ζπκβάιινπλ θαη ε χπαξμε παζνγφλσλ βαθηεξίσλ, νη 

νξγαληζκνί απηνί δελ ζαλαηψλνληαη ζηελ επαθή ηνπο κε ην λεξφ ηεο ζάιαζζαο, έλα 

κεγάιν κέξνο απηψλ γίλεηαη αλζεθηηθφ θαη επεξεάδνπλ ηελ δεκφζηα πγεία.  

                                                
8
 Φπηηάλνο Κ.,1996, Ζ Ρχπαλζε ησλ Θαιαζζψλ, ζει.26-27 » 

9
«Καιδέιιεο Η θαη Κνλδχιε Α.,2008, „Πεξηβάιινλ θαη Βηνκεραληθή Αλάπηπμε‟ εκεηψζεηο 

ΣΔΗ Πεηξαηά, ζει.9» 
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.1.3.2 ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ   

 

Ζ ξχπαλζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηηο γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο αθνξά ηελ 

ρξήζε ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ. Ζ ξχπαλζε απηή θζάλεη ζηελ ζάιαζζα κέζσ 

ηεο επηθαλεηαθήο απνξξνήο κε ην βξφρηλν λεξφ ή κέζσ ππφγεησλ λεξψλ πνπ έρνπλ 

ξππάλεη απφ ηελ ζηξάγγηζε ησλ λεξψλ άξδεπζεο ησλ αγξψλ.  

Ζ “πξάζηλε επαλάζηαζε” θαη ε “ζχγρξνλε βηνινγηθή επαλάζηαζε” νδήγεζε 

ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ κε άκεζν απνηέιεζκα ηελ 

επαηζζεζία ζηα παξάζηηα. Σα παξάζηηα είλαη νξγαληζκνί πνπ επσθεινχληαη απφ ηελ 

κεγάιε ζπγθέληξσζε θαιιηέξγεηαο θαη θαηαπνιεκνχληαη απφ ρεκηθέο ελψζεηο, νη 

νπνίεο θαηαιήγνπλ ζηελ ζάιαζζα, είηε κε ην λεξφ ησλ πνηακψλ, είηε κε ηνλ άλεκν. Σα 

παξαζηηνθηφλα απνηεινχλ πεγή επξείαο ξχπαλζεο αθνχ κε ηελ ξίςε ηνπο κε ηα 

αεξνπιάλα θαη ηα ειηθφπηεξα κεγάιν κέξνο ηνπο δελ θζάλεη ζην έδαθνο, αιιά κε ηελ 

κνξθή αεξνδφι κεηαθέξνληαη ζε κεγάιεο απνζηάζεηο. 

Σα γεσξγηθά ιηπάζκαηα, ηα νπνία απνηεινχληαη απφ ληηξηθά θαη θσζθνξηθά 

άιαηα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θχξην ιφγσ ζηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο ησλ 

γεσξγηθψλ θαιιηεξγεηψλ, νδεγνχλ ζηελ ξχπαλζε ησλ ππφγεησλ θαη ππέξγεησλ λεξψλ. 

Οη νπζίεο απηέο κεηαθέξνληαη κε ηα λεξά ηεο βξνρήο ζηελ ζάιαζζα θαη φηαλ ε δηαξξνή 

ηνπο είλαη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο  εληζρχεη ηελ ππεξβνιηθή θπηηθή παξαγσγή, ε νπνία 

δηαηαξάζζεη ηελ νηθνινγηθή ηζνξξνπία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, ζε βαζκφ λα ζπλαληάηαη 

ην θαηλφκελν ηνπ επηξνθηζκνχ. Σν θαηλφκελν ηνπ επηξνθηζκνχ είλαη απνηέιεζκα ησλ 

εληαηηθψλ θαιιηεξγεηψλ ιφγσ ηεο απμαλφκελεο εηζξνήο ζξεπηηθψλ νπζηψλ ζηελ 

ζάιαζζα. Οπνηαδήπνηε παξάθηηα πεξηνρή θηλδπλεχεη απφ ηνλ επηξνθηζκφ, φηαλ 

δηαθξίλεηαη απφ θησρή αληαιιαγή λεξψλ θαη ηαπηφρξνλα δέρεηαη κεγάιεο πνζφηεηεο 

εθξνψλ απφ εληαηηθά θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο, αζηηθέο θαη βηνκεραληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Ο επηξνθηζκφο απμάλεη ηα ζηξψκαηα ησλ θπθηψλ κε απνηέιεζκα λα 

πξνθαιεί καδηθνχο ζαλάηνπο ζαιάζζησλ θπηψλ θαη δψσλ θαηά κήθνο απηήο θαη 

θαηαζηξνθέο ζε ηρζπνθαιιηέξγεηεο. 

.1.3.3 ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ 

 

Σα βηνκεραληθά απφβιεηα πεξηέρνπλ κηθξννξγαληζκνχο, νξγαληθή χιε, 

ζξεπηηθά ζηνηρεία, κέηαιια, ζπλζεηηθέο νπζίεο θαη πεηξειαηνεηδή πνπ αλακηγλχνληαη 
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ζην δίθηπν απνρέηεπζεο θαη θαηαιήγνπλ ζηε ζάιαζζα. ε απηά πεξηιακβάλνληαη 

απφβιεηα απφ ρεκηθέο θαη θαξκαθεπηηθέο βηνκεραλίεο, παξαγσγή ραξηνπνιηνχ, 

επεμεξγαζία κεηάιισλ, βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ, ην ζεξκφ λεξφ ησλ πδξνειεθηξηθψλ 

ζηαζκψλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε εθβνιέο πνηακψλ θαη αθηψλ θαη γεληθφηεξα απφ 

νπνηαδήπνηε βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα πνπ παξάγεη πγξά απφβιεηα. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα βηνκεραληθά απφβιεηα πνπ θαηαιήγνπλ ζην 

ζαιάζζην πεξηβάιινλ είλαη πνιχ ιηγφηεξα ζε πνζφηεηα απφ άιια πγξά απφβιεηα, 

παξφια απηά πξνθαινχλ κεγάιν πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα ιφγσ ηεο ηνμηθφηεηαο θαη 

ησλ νπζηψλ πνπ πεξηέρνπλ.  

Μία ζεκαληηθή θαηεγνξία βηνκεραληθψλ ξχπσλ είλαη ηα βαξέα κέηαιια, ηα 

νπνία κπνξνχλ λα θαηαζηνχλ κνηξαία ζε νξγαληζκνχο πνπ βξίζθνληαη ζηα αλψηεξα 

επίπεδα ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο. Σα πην επηθίλδπλα βαξέα κέηαιια είλαη ν πδξάξγπξνο, 

ν κφιπβδνο θαη ην θάδκην ηα νπνία δξνπλ βιαβεξά θαη επηθίλδπλα ζηνλ άλζξσπν, ζηα 

δψα θαη ζηα θπηά. Οη ελψζεηο ηνπο δελ απνηθνδνκνχληαη κε θπζηθέο δηεξγαζίεο ζην 

λεξφ, απηά παξακέλνπλ ζην πεξηβάιινλ γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη έλα κέξνο 

ηνπο θαηαιήγεη κέζσ ηεο βηνινγηθήο ηξνθηθήο αιπζίδαο ζηνλ άλζξσπν πξνθαιψληαο 

ηνπ ρξφληεο ή νμείεο βιάβεο. Πνζφηεηεο βαξέσλ κεηάιισλ απειεπζεξψλνληαη απφ ηηο 

αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο φπσο είλαη νη βηνκεραληθέο θαη εμνξπθηηθέο, θαζψο θαη 

ηα παξαπξντφληα θαχζεσλ, ηδηαίηεξα ηνπ άλζξαθα θαη ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ.  

Σα αζηηθά απφβιεηα πνπ πεξηέρνπλ πνζφηεηεο βαξέσλ κεηάιισλ, ε ρξήζε ησλ 

απνξξππαληηθψλ ζηα αζηηθά ιχκαηα, ηα βξφρηλα λεξά απφ ηνπο δξφκνπο ησλ 

κεγαινππφιεσλ απμάλνπλ ηηο ζπγθεληξψζεηο βαξέσλ κεηάιισλ θαη θαηαιήγνπλ ζην 

ζαιάζζην πεξηβάιινλ επηβαξχλνληαο ην κε ηηο νπζίεο απηέο. ηηο εηζφδνπο ησλ βαξέσλ 

κεηάιισλ ζηε ζάιαζζα ζπκβάιινπλ θαη νη θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο είλαη ε 

δηάβξσζε ησλ πεηξσκάησλ, ε εθαηζηεηαθή δξαζηεξηφηεηα, νη θσηηέο θαζψο θαη ε 

ζθφλε πνπ κεηαθέξεηαη κε ηνλ άλεκν. Σα πνηάκηα θαζψο δηαζρίδνπλ κεγάια αζηηθά ή 

βηνκεραληθά θέληξα θαηαιήγνπλ ζηε ζάιαζζα, παξαζχξνληαο ζηα λεξά ηνπο θνξηία 

κεηάιισλ, απνζέκαηα νξπθηψλ, αζηηθά θαη βηνκεραληθά απφβιεηα. Ζ εηζξνή ησλ 

κεηάιισλ ζηε ζάιαζζα γίλεηαη θαη απφ ηελ αηκφζθαηξα, θπξίσο ζηηο αθηέο ησλ 

βηνκεραλνπνηεκέλσλ θέληξσλ, κε ηελ επηζήκαλζε φηη ε ξχπαλζε κέζσ ηεο 

αηκφζθαηξαο είλαη ε ιηγφηεξν επηζηεκνληθά κειεηεκέλε. 
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Ζ δεκηνπξγία ηεο ρεκηθήο βηνκεραλίαο ελψζεσλ γηα βηνκεραληθέο θαη νηθηαθέο 

ρξήζεηο, νδεγεί ζηελ παξαγσγή νπζηψλ ηνμηθψλ, κε βηνδηαζπψκελσλ, φπσο είλαη νη 

νπζίεο ρεκηθνχ θαζαξηζκνχ, ηα δηαιπηηθά, νη α΄ χιεο γηα αλζεθηηθέο ελψζεηο, 

ζπληεξεηηθά μπιείαο θαη ηα παξαζηηνθηφλα. Οη νπζίεο απηέο είλαη επηθίλδπλεο θαη ε 

αιφγηζηε ρξήζε ηνπο επηβαξχλνπλ ζεκαληηθά ηα νηθνζπζηήκαηα ηεο θάζε πεξηνρήο.  

Ζ βηνκεραληθή ξχπαλζε, φκσο δελ ζπλαληάηαη κφλν κε ηηο αλσηέξσ κνξθέο πνπ 

πεξηγξάςακε αιιά θαη κε ηελ κνξθή ησλ ζεξκηθψλ απνβιήησλ ζηα χδαηα. Οη ζεξκηθνί 

ζηαζκνί ειεθηξνπαξαγσγήο θαη νη βηνκεραληθέο κνλάδεο παξάγνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο 

ζεξκφηεηαο νη νπνίεο θαηαιήγνπλ ζηελ ζάιαζζα. Σν 70% ηνπ λεξνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη αλαιψλεηαη ζην ζχζηεκα ςχμεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, απηφ επηζηξέθεη 

ζην θπζηθφ ζχζηεκα ζε ζεξκνθξαζία 40
ν
C, ε νπνία είλαη εμαηξεηηθά πςειή γηα λα 

επηβηψζνπλ νη δψληεο νξγαληζκνί. 

Σα ζεξκηθά απφβιεηα πξνθαινχλ αιιαγέο ζηηο θπζηθέο θαη ρεκηθέο 

παξακέηξνπο ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ θαη ζηνλ βηνινγηθφ θχθιν δσήο, φπσο είλαη ε 

αλαπαξαγσγή, ε κείσζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο θ.α. Ζ αιιαγή ηεο ζεξκνθξαζίαο 

αιινηψλεη ηελ πθηζηάκελε ρισξίδα θαη παλίδα θαη πξνθαιεί αιιαγέο ζηελ ρεκηθή 

ηζνξξνπία ηνπ λεξνχ. Ζ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο εκπνδίδεη θαη πεξηνξίδεη ηελ 

ηθαλφηεηα απνξξφθεζεο ησλ απνξξηκκάησλ, αθνχ κεηψλεηαη ε δηαιπηφηεηα ηνπ 

νμπγφλνπ, πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ κηθξννξγαληζκψλ πνπ 

βηναπνηθνδνκνχλ ηνπο ξππαληέο.   

.1.3.4 ΡΤΠΑΝΖ ΑΠΟ ΘΑΛΑΗΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

 

Οη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο θαηέρνπλ ην ζεκαληηθφηεξν κεξίδην ηνπ ζπλφινπ ησλ 

κεηαθνξψλ ζε παγθφζκην επίπεδν. Ζ φιν θαη απμαλφκελε κεηαθίλεζε κεγάισλ 

πνζνηήησλ πξντφλησλ έρεη νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ ζαιάζζησλ 

κεηαθνξψλ. 

Οη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ζπκβάιινπλ  ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο κέζσ ηεο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ φηαλ απηά 

πξνθαινχλ αηπρεκαηηθή θαη ιεηηνπξγηθή ξχπαλζε. Βέβαηα, ν ζεκαληηθφηεξνο θίλδπλνο 

είλαη ηα αηπρήκαηα πνπ πξνθαινχληαη ζε δεμακελφπινηα, αθνχ ν πεηξέιαην είλαη ν 

θπξηφηεξνο θαη ζνβαξφηεξνο ξππαληήο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. 
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Ζ ξχπαλζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο είλαη εχθνιν λα 

εληνπηζηεί, λα ειεγρηεί θαη λα πεξηνξηζηεί, ζε αληίζεζε κε ηελ ξχπαλζε ησλ ρεξζαίσλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ δελ ειέγρεηαη απνηειεζκαηηθά. 

Οη επηζηεκνληθέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ξχπσλ πνπ 

θαηαιήγνπλ ζηελ ζάιαζζα πξνέξρεηαη θπξίσο, απφ ηα απφβιεηα ησλ ρεξζαίσλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ελψ ε λαπηηιία ζπκβάιεη πεξίπνπ ζην 23% ηεο ξχπαλζεο ηνπ 

ζαιάζζηνπ ρψξνπ. 

Ζ ξχπαλζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ εκπνξηθή λαπηηιία δηαθξίλεηαη ζε 

αηπρεκαηηθή θαη ιεηηνπξγηθή, νη νπνίεο ζα αλαιπζνχλ ζηηο θάησζη ελφηεηεο. 

.1.3.4.1 Ατστεκατηθή Ρύπαλσε   

 

Δίλαη επξέσο γλσζηφ φηη ηα πινία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επηρεηξεζηαθήο 

ιεηηνπξγίαο έξρνληαη αληηκέησπα κε πνιινχο θηλδχλνπο, φπσο είλαη νη ζθνδξνί άλεκνη, 

ηα θχκαηα, ηα παιηξξνηαθά ξεχκαηα, νη χθαινη, ηα αβαζή ζεκεία, ε νκίριε, πνπ 

νδεγνχλ, νδεγνχλ ζε θάζε είδνο αηχρεκα. 

Πνιχ ζνβαξφ αηχρεκα είλαη εθείλν ην νπνίν θαηαιήγεη ζε απψιεηα ηνπ πινίνπ, 

ζε απψιεηα αλζξψπηλεο δσήο ή ζε πνιχ ζνβαξή ξχπαλζε. Μηα ζεηξά ζνβαξψλ 

αηπρεκάησλ είλαη ηα θάησζη φπνπ θαη ζα αλαιχζνπκε ζηελ ζπλέρεηα : 

 Βχζηζε Πινίνπ : Ζ βχζηζε ηνπ πινίνπ ζηελ αλνηθηή ζάιαζζα ιφγσ ησλ 

δπζκελψλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ ή ηεο κεηαηφπηζεο ηνπ θνξηίνπ κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζηελ θνπή ηνπ πινίνπ ζε δπν θνκκάηηα. Ζ πεξίπησζε λα 

ζεσξεζεί ε βχζηζε νιηθή απψιεηα έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ χπαξμε ή φρη 

ππεξεζηψλ επηζαιάζζηαο αξσγήο θαη κε ηελ αλέιθπζε ηνπ ζηνλ ηφπν ηνπ 

αηπρήκαηνο. 

 Πξνζάξαμε Πινίνπ : Ζ πξνζάξαμε ηνπ πινίνπ ή φπσο είλαη επξέσο γλσζηφ 

“πέθηεη έμσ” πξνθαιείηαη θπξίσο ζε παξάθηηεο πεξηνρέο κε ππθλή 

θπθινθνξία, είηε ιφγσ κεραληθήο βιάβεο, είηε θαθνθαηξίαο ε αθφκε θαη 

ιαλζαζκέλεο πινήγεζεο. Ηδηαίηεξα επαίζζεηα ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηα 

αηπρήκαηα είλαη ηα κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο δεμακελφπινηα, ιφγσ ησλ 

δηαζηάζεσλ πνπ έρνπλ θαη ηεο κεησκέλεο δπλαηφηεηαο γηα γξήγνξνπο 

ειηγκνχο. 
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 χγθξνπζε ή Δπαθή : ηελ πεξίπησζε ηεο ζχγθξνπζεο ελλννχκε ηελ 

ζχγθξνπζε κε άιιν πινίν ζηα ιηκάληα, ζηνπο ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο θαη 

ζηνπο ζαιάζζηνπο δξφκνπο κε ππθλή θπθινθνξία, φπσο είλαη ηα δηεζλή 

ζηελά, δηψξπγεο θ.α. Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε ηεο επαθήο έρνπκε επαθή 

κε κφληκε εγθαηάζηαζε φπσο είλαη ηα κεηαθνξηθά κέζα μεξάο, νη 

πξνβιήηεο θαη νη πιαηθφξκεο εμφξπμεο πεηξειαίνπ. Ζ πξφθιεζε ηεο 

επαθήο θαηαινγίδεηαη ζην αλζξψπηλν ιάζνο ζε πνζνζηφ 85% ζχκθσλα κε 

ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο.  

 Ππξθατά ή Έθξεμε : Απηνχ ηνπ είδνπο ην αηχρεκα νδεγεί θπξίσο ζε 

απψιεηεο αλζξψπηλεο δσήο, δηφηη ην πινίν δελ έρεη άκεζε βνήζεηα απφ ηελ 

θνληηλφηεξε αθηή θαη νη επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο είλαη ηφζν δχζθνιεο, ηδίσο 

ζε θαθνθαηξία θαη φηαλ κεηαθέξεηαη επηθίλδπλν θνξηίν. Ζ θαζηέξσζε ησλ 

ζπζηεκάησλ αδξαλνχο αεξίνπ θαη ε πιχζε ησλ δεμακελψλ κε αξγφ 

πεηξέιαην γηα ηελ κείσζε ησλ πνζνζηψλ ηνπ νμπγφλνπ ζηηο δεμακελέο ηνπ 

θνξηίνπ, δελ έρνπλ επηιχζεη ην πξφβιεκα ηεο πξφιεςεο ησλ εθξήμεσλ ζηα 

δεμακελφπινηα. 

 Εεκηέο ζηελ Γνκή ηνπ Πινίνπ : ηελ πεξίπησζε απηή εκθαλίδνληαη δεκηέο 

ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ πινίνπ ή ζηα ηνηρψκαηα ησλ δεμακελψλ, 

εμαηηίαο ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ηεο κεηαηφπηζεο ηνπ θνξηίνπ, ηεο θαθήο 

ζπληήξεζεο κε άκεζν απνηέιεζκα ηελ κε αληνρή ησλ πιηθψλ θαη ηελ 

κεραληθή βιάβε. 

 Απψιεηεο ιφγν Δρζξνπξαμηψλ : ην ζεκείν απηφ ηπραίλεη λα ζπκβαίλνπλ 

δπν ηηλά. Σν έλα είλαη φηη ην εκπνξηθφ πινίν κπνξεί λα έρεη επηηαρζεί απφ 

ηελ θπβέξλεζε ελφο θξάηνπο γηα ηελ κεηαθνξά θαπζίκσλ  θαηά ηελ 

δηάξθεηα εκπφιεκσλ θαηαζηάζεσλ . Σν δεχηεξν είλαη φηαλ ηα 

δεμακελφπινηα  ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κεηαθνξά πεηξειαίνπ ζε 

πεξηφδνπο πεηξειατθψλ θξίζεσλ γηα ιφγνπο νηθνλνκηθνχο θαη δηέξρνληαη 

πεξηνρέο ερζξνπξαμηψλ. 

 Δηεξφθιεηα Αηπρήκαηα : Σα αηπρήκαηα απηά δηαθξίλνληαη ζηηο παξαθάησ 

θαηεγνξίεο :  

– Μηθηέο κνξθέο φπσο είλαη ε ππξθατά θαη βχζηζε, πξνζάξαμε θαη 

ππξθατά, ζχγθξνπζε θαη έθξεμε. 
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– Δζθεκκέλε βχζηζε κε ην άλνηγκα ησλ νπψλ ζηα χθαια ηνπ πινίνπ γηα 

λα κελ πεξηέιζεη ζηα ρέξηα ηνπ ερζξνχ ζε πεξίνδν πνιέκνπ ή γηα ηελ 

απφθηεζε παξάλνκνπ ρξήκαηνο απφ ηελ αζθάιεηα ηνπ πινίνπ. 

– Δμαθάληζε ηνπ πινίνπ ρσξίο αηηηνιφγεζε 

– Δγθαηάιεηςε ηνπ πινίνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε έρνπκε εγθαηάιεηςε 

ηνπ πινίνπ είηε ιφγσ πξνβιήκαηνο δηαξξνήο ηνπ θνξηίνπ είηε ιφγσ 

αθπβεξλεζίαο ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Παξαηεξείηαη κηα πησηηθή ηάζε ηεο αηπρεκαηηθήο ξχπαλζεο απφ ηελ δεθαεηία 

ηνπ 1970 έσο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Οη πην ζπρλέο αηηίεο αηπρεκάησλ είλαη ε 

ζχγθξνπζε θαη ε πξνζάξαμε κε θχξην ππεχζπλν ην αλζξψπηλν ιάζνο. Χζηφζν, νη 

κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο πεηξειαίνπ πνπ έρνπλ εθρπζεί ζηνλ ζαιάζζην ρψξν είλαη ιφγσ 

εθξήμεσλ θαη απνηπρίαο ζηελ δνκή ηνπ πινίνπ, κε ζπλέπεηα ηελ κεγάιε 

πεξηβαιινληηθή ξχπαλζε ηεο ζάιαζζαο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα εηπσζεί φηη ζχκθσλα κε 

ζηαηηζηηθέο νη πξνζαξάμεηο , νη ζπγθξνχζεηο θαη νη εθξήμεηο είλαη απνηειέζκαηα θαη 

φρη νη βαζηθέο αηηίεο. 

Δίλαη επδηάθξηην ην γεγνλφο φηη ηα αλσηέξσ αηπρήκαηα είλαη ζνβαξά, δειαδή 

πξνθαιείηαη ζνβαξή ζαιάζζηα ξχπαλζε κε φιεο ηηο ζπλέπεηεο ηνπο, ζε ζρέζε κε ηελ 

πνζφηεηα ηνπ θνξηίνπ πνπ δηαθηλείηαη. Δίλαη ινγηθφ, λα ζπκπεξάλνπκε φηη ηα πνιχ 

κεγάια πινία είλαη πεξηζζφηεξν απεηιεηηθά κε ηεξάζηηνπο κεγέζνπο θίλδπλν ζηνπο 

ζαιάζζηνπο δξφκνπο πνπ θηλνχληαη. 

Σα πινία κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο είλαη ζηελ θπξηφηεηά ηνπο πινία κεηαθνξάο 

ρχδελ πγξψλ θνξηίσλ V.L.C.C. θαη U.L.C.C., φπνπ ην νπνηνδήπνηε αηχρεκα κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε απψιεηα αξγνχ πεηξειαίνπ θαη ησλ παξαγφλησλ ηνπ, ηα νπνία απνηεινχλ 

ηελ ζνβαξφηεξε ξχπαλζε πνπ πθίζηαηαη ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ. 

.1.3.4.2  Λεητοσργηθή ρύπαλσε 

 

Χο ιεηηνπξγηθή ξχπαλζε νξίδεηαη νπνηαδήπνηε κε αηπρεκαηηθήο κνξθή 

ξχπαλζεο πνπ πξνθαιεί ζηνλ ζαιάζζην ρψξν ε ζπλήζεο ιεηηνπξγία ηνπ εκπνξηθνχ 

πινίνπ. Ζ ιεηηνπξγηθή ξχπαλζε ζπλαληάηαη ζε φια ηα ζηάδηα δσήο ηνπ πινίνπ θαη ζα 

ηελ αλαιχζνπκε ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο : 

 Ρχπαλζε θαηά ηελ Γηάξθεηα Ναππήγεζεο : Ζ λαππήγεζε ηνπ πινίνπ κπνξεί 

λα γίλεη ή ζε δεμακελή πισηή  ή ζε δεμακελή μεξνχ ηχπνπ. Καη ζηηο δχν 
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κεζφδνπο παξαηεξνχληαη ππνιείκκαηα απφ ρξψκαηα, πθαινρξψκαηα πνπ 

είλαη πινχζηα ζε βαξέα κέηαιια, ππνιείκκαηα απφ γξάζα, ιάδηα, ζθνπξηέο, 

ακκνβνιέο, ππνιείκκαηα απφ άρξεζηα θαιψδηα θ.ι.π. 

Ηδηαίηεξε αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη γηα ηε ξχπαλζε πνπ πξνθαιεί ε ρξήζε 

πθαινρξσκάησλ ησλ πινίσλ. Σα πθαινρξψκαηα δηαδφζεθαλ κε επηηπρία 

ηελ δεθαεηία ηνπ ‟80 θαη έλα βαζηθφ πιενλέθηεκα ηνπο ήηαλ ε κείσζε ηεο 

πξνζθφιιεζεο ησλ αλεπηζχκεησλ ζαιάζζησλ νξγαληζκψλ ζηηο επηθάλεηεο 

ηνπ πινίνπ, κε άκεζε ζπλέπεηα ηελ κείσζε ηεο ηαρχηεηαο πιεχζεο. Ζ 

ρξήζε ηνπο πξνθαιεί απειεπζέξσζε ηνμηθψλ νπζηψλ πνπ είλαη ηδηαίηεξα 

επηθίλδπλεο γηα ηα ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα.  

Μηα άιιε ελέξγεηα πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ξχπαλζε είλαη ε 

εγθαηάζηαζε ηεο κεραλήο ηνπ πινίνπ. πλήζε παξαγφκελα πιηθά είλαη ηα 

ιηπαληηθά, ηα θαηάινηπα ησλ ζεληηλψλ, ηα ςπθηηθά πγξά θαη άιιεο κνξθήο 

απνξξίκκαηα. Οη δηαδηθαζίεο ηεο θαζέιθπζεο  θαη ηνπ εμνπιηζκνχ 

ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηεο ξχπαλζεο γηαηί πξνθαινχλ δηαξξνέο 

θαπζίκσλ ζηηο δεμακελέο ηνπ πινίνπ θαη γεληθά θάζε είδνπο ππνιείκκαηα 

πνπ είραλ παξακείλεη ζην πινίν ή είραλ πξνζθνιιεζεί πάλσ ηνπ.  

 Ρχπαλζε θαηά ηε πληήξεζε ηνπ Πινίνπ : Ζ ξχπαλζε ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο ζπληειείηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηαθηηθψλ θαη έθηαθησλ 

ζπληεξήζεσλ πνπ έλα πινίν είλαη ππνρξεσκέλν λα πθίζηαηαη ζηελ δηάξθεηα 

ηεο ιεηηνπξγηθήο δσήο ηνπ. ην ζεκείν απηφ αλαθέξνπκε ηελ πεξίπησζε, 

φπνπ ην πινίν βξίζθεηαη ζηελ εγθαηάζηαζε ηεο δεμακελή ή αθφκε θαη ελ 

πισ θαη γίλνληαη νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο. Οη απαηηήζεηο ησλ επηζθεπψλ 

είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξήο κνξθήο ξχπαλζεο, φπσο είλαη νη 

εξγαζίεο ακκνβνιήο δηφηη είλαη νη πεξηζζφηεξν επηθίλδπλεο. Ο θαζαξηζκφο 

ησλ πθάισλ ηνπιάρηζην κηα θνξά ηνλ ρξφλν ζπκβάιιεη κε ηε ζεηξά ηνπ 

ζηελ ξχπαλζε, αθνχ παξάγνληαη ππνιείκκαηα ρξσκάησλ, ζθνπξηάο θαη 

άιια. Οη ζθνπνί γηα πεξηνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο ζηελ επηζθεπαζηηθή 

δψλε θαη γηα ζπκπίεζε ηνπ θφζηνπο απφ ηελ ζθνπηά ηνπ πινηνθηήηε 

ζπκβάιινπλ ζηελ έληνλε αχμεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ξχπαλζεο ηεο 

ζαιάζζηαο πεξηνρήο. 
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 Ρχπαλζε θαηά ηε Γηάιπζε ηνπ Πινίνπ : Ζ δηάιπζε ηνπ πινίνπ ζηηο εηδηθέο 

κνλάδεο δηάιπζεο θαη παξαγσγήο παιηνζίδεξσλ , ην ιεγφκελν scrap, 

ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ ζαιάζζηα ξχπαλζε. Οη κεγάιεο πνζφηεηεο 

πιηθψλ ακειεηέαο αμίαο  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηάιπζεο θαηαιήγνπλ ζην 

ζαιαζζηλφ λεξφ. ε απηφ απνξξίπηνληαη ηφζν ζηεξεά φζν θαη πγξά 

απφβιεηα. Καηά ηηο  εξγαζίεο θνπήο ηνπ ζηδήξνπ πνιιά κεηαιιηθά ηκήκαηα 

θαηαιήγνπλ ζηε ζάιαζζα. Σα πγξά απφβιεηα πξνεξρφκελα απφ ηηο 

δηαδηθαζίεο πιχζεο ησλ ρψξσλ ηνπ πινίνπ παξαζέξλνπλ θαηάινηπα 

πεηξειαηνεηδψλ, αδξαλψλ ζθνπξηψλ, ξηλίζκαηα ζηδήξνπ, ιάζπε ηα νπνία 

ζεσξνχληαη πνζφηεηεο βαξέσλ κεηάιισλ. Ζ ζπζζψξεπζε απηψλ ησλ 

πιηθψλ εληείλνπλ ην θαηλφκελν ηεο ξχπαλζεο. Δπηπιένλ, ζε απηφ 

πξνζηίζεηαη ε ραιαξή ή κε χπαξμε ηεο εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ αζθαιείαο 

ζηνπο ρψξνπο δηάιπζεο, ιφγσ ηνπ απμαλφκελνπ θφζηνπο. Ζ αλχπαξθηε 

ππνδνκή θαη ην αλεηδίθεπην πξνζσπηθφ απμάλνπλ ην πνζνζηφ ξχπαλζεο 

ζηελ πεξίπησζε ηεο δηάιπζεο. 

 Ρχπαλζε απφ ηηο Γηαδηθαζίεο Φνξηνεθθφξησζεο : Ζ δηαδηθαζία  ηεο 

θνξηνεθθφξησζεο θαηέρεη έλα κεξίδην ζηελ ξχπαλζε ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη απηή έρεη άκεζε ζρέζε κε ην είδνο ηνπ θνξηίνπ πνπ 

κεηαθέξεηαη. Σα ρχδελ πγξά θνξηία είλαη πνιχ πην επηθίλδπλα γηα ηελ 

ξχπαλζε, αθνχ ζηελ πεξίπησζε απηή ην πεηξέιαην θαη ηα παξάγσγά ηνπ 

κπνξνχλ λα δηαξξεχζνπλ απφ ηα ζηφκηα ησλ ζσιελψζεσλ ζηελ ζάιαζζα 

θαη λα δεκηνπξγήζνπλ αξγή θαη ζηαζεξή ξχπαλζε. Ζ άγλνηα θαη ε 

αδηαθνξία ηεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ αληίζηνηρσλ ηκεκάησλ ηνπ 

πινίνπ  είλαη νη βαζηθέο αηηίεο γηα ηελ πξφθιεζε ηεο ξχπαλζεο. Σα ρχδελ 

μεξά θνξηία κε ηελ ζεηξά ηνπο ξππαίλνπλ ηελ ζάιαζζα θαηά ηελ 

θνξηνεθθφξησζή ηνπο, αθνχ κέξνο ηνπ θνξηίνπ πέθηεη πάλσ ζην πινίν ή 

θαηεπζείαλ ζην λεξφ κεηαμχ ηεο απνβάζξαο θαη ηνπ πινίνπ. Οη θαηξηθέο 

ζπλζήθεο αιιά θαη ν κε θαηάιιεινο ρεηξηζκφο ηνπ ρεηξηζηή ηνπ 

κεραλήκαηνο είλαη ππαίηηεο ζηελ πεξίπησζε απηή. 

 Ρχπαλζε απφ ηηο Γηαδηθαζίεο Δξκαηηζκνχ θαη Αθεξκαηηζκνχ :  Ζ ξχπαλζε 

πνπ πξνθαιείηαη απφ ηηο δηαδηθαζίεο απηέο είλαη κεγαιχηεξε ζηελ 

πεξίπησζε ησλ δεμακελνπινίσλ. Σα πινία απηά είλαη αλαγθαζκέλα λα 
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εθηεινχλ ην έλα απφ ηα δπν ηαμίδηα θελά θνξηίνπ, αθνχ θαηεπζχλνληαη απφ 

κηα θαηαλαισηηθή πεξηνρή ζε κηα παξαγσγηθή. ην ηαμίδη απηφ είλαη 

ππνρξεσκέλν λα γεκίζεη ηηο δεμακελέο κε ζαιαζζηλφ έξκα γηα ηελ αμηνπινΐα 

ηνπ , ρσξίο λα ππάξρεη θίλδπλνο αλαηξνπήο ηνπ. Όηαλ είλαη έηνηκν λα 

αξρίζεη ε θφξησζε γίλεηαη ε δηαδηθαζία αθεξκαηηζκνχ, φπνπ ξίρλεη ην 

ζαιαζζηλφ έξκα ζηελ ζάιαζζα, παξαζχξνληαο   θαηάινηπα θνξηίνπ θαη 

πξνμελψληαο πεηξειατθή θειίδα. Μέρξη ηελ δεθαεηία ηνπ 1970 ν 

θαζαξηζκφο ησλ δεμακελψλ γίλνληαλ κε ηελ πιχζε ηνπο κε ζαιαζζηλφ λεξφ, 

κε άκεζε ζπλέπεηα ηελ απφξξηςε ππνιεηκκάησλ θνξηίνπ ζηελ ζάιαζζα. 

 Δθνχζηεο Απνξξίςεηο απφ ην Πινίν : Σα πεηξειαηνεηδή θαηάινηπα, ηα 

θαηάινηπα θνξηίνπ απφ ηηο δεμακελέο, ηα ιχκαηα, ηα απνξξίκκαηα, νη 

ρεκηθέο νπζίεο κπνξεί λα είλαη εθνχζηεο απνξξίςεηο. Σα απφβιεηα ηνπ 

κεραλνζηαζίνπ ηα νπνία απνηεινχληαη απφ θαχζηκα, ιηπαληηθά, ζθνπξηέο, 

ιηπαληηθέο νπζίεο απνξξίπηνληαη ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ γηα ηελ 

απαιιαγή ηνπο απφ ηηο ζεληίλεο ηνπ πινίνπ. Γηαξξνέο απφ ηνπο ρψξνπο ηνπ 

θνξηίνπ είλαη ινγηθφ λα ππάξρνπλ, ηα νπνία ζπγθεληξψλνληαη θαη απηά ζηηο 

ζεληίλεο κέρξη ηελ ζηηγκή ηεο απαιιαγήο ηνπο. Σα απφβιεηα πνπ 

δεκηνπξγνχληαη πάλσ ζην πινίν απφ ην πιήξσκα θαζψο θαη ηα ιχκαηα απφ 

απνρεηεχζεηο, αθάζαξηα λεξά θαη ινηπά δηαηίζεληαη  ζην ζαιάζζην 

πεξηβάιινλ κε άκεζε ζπλέπεηα ηελ δηαηάξαμε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. Σα 

ρεκηθά πξντφληα κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ξχπαλζε ζε πνιχ πην επηθίλδπλν 

βαζκφ απφ απηήλ ηνπ πεηξειαίνπ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγηθήο 

δηαδηθαζίαο ησλ πινίσλ κεηαθνξάο ηνπο (Chemical Carriers). Οη ρεκηθέο 

νπζίεο απνβαίλνπλ πνιχ πην κνηξαία γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ 

απφ φηη ην πεηξέιαην.  

.1.3.5 ΡΤΠΑΝΖ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΗΦΔΗ  (DUMPING) 

 

Οη Γηεζλείο πκβάζεηο αληηκεησπίδνπλ ηελ ξχπαλζε απφ απνξξίςεηο (dumping) 

ζαλ μερσξηζηή κνξθή ξχπαλζεο, γηαηί είλαη εζειεκέλε ελέξγεηα θαη ν ιφγνο χπαξμεο 

ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηαμηδηνχ. 

Βάζεη ηνπ Άξζξνπ 3 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο γηα ηελ Πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο ηεο 

Θάιαζζαο απφ ηελ απφξξηςε θαηαινίπσλ θαη άιισλ νπζηψλ κε ηνλ φξν dumping 
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ελλνείηαη α) ε εζθεκκέλε απφξξηςε απνξξηκκάησλ ή άιισλ πιηθψλ πνπ πξνέξρνληαη 

απφ πινία, αεξνζθάθε, πιαηθφξκεο ή άιιε αλζξψπηλε θαηαζθεπή ζηε ζάιαζζα, β) ε 

εζθεκκέλε απφξξηςε νπνηαζδήπνηε αλζξψπηλεο θαηαζθεπήο ζηε ζάιαζζα.  

Σα βαζηθφηεξα απφβιεηα ζεσξνχληαη ηα εμήο: αζηηθά ιχκαηα, βηνκεραληθά 

απφβιεηα, ξαδηελεξγά θαηάινηπα, ζηξαηησηηθφ πιηθφ, ππνιείκκαηα απφ βπζνθνξήζεηο, 

ηα νπνία κεηαθέξνληαη απφ ηελ μεξά ζηελ ζάιαζζα  κέζσ πινίσλ, θνξηεγίδσλ θαη 

αεξνζθαθψλ θαη ηελ δηάζεζή ηνπο ζηνλ ζαιάζζην ρψξν. ε απηά δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα απφβιεηα πνπ απνξξίπηνληαη ζηελ ζάιαζζα απφ ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ θαη ησλ αεξνζθαθψλ. 

Οη απνξξίςεηο απηέο επηβαξχλνπλ ζεκαληηθά ηα χδαηα ζε κεγάια θαη κηθξφηεξα 

βάζε, αιινηψλνληαο ηα δηάθνξα νηθνζπζηήκαηα ησλ πεξηνρψλ φπνπ γίλνληαη νη 

απνξξίςεηο.  

.1.4 ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΟΡΦΔ ΘΑΛΑΙΑ ΡΤΠΑΝΗ 

.1.4.1 ΠΛΑΣΗΚΑ 

 

Ζ ξχπαλζε απφ πιαζηηθά αληηθείκελα είλαη κία απφ ηηο πην εκθαλείο ζπλέπεηεο ηεο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ φιν θαη απμαλφκελε ρξήζε ησλ ζπλζεηηθψλ ελψζεσλ 

γηα ηελ παξαγσγή δηαθφξσλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ φπσο είλαη θηάιεο, πνηήξηα, 

πιαζηηθέο ζαθνχιεο θαη άιια αληηθείκελα, έρεη νδεγήζεη ζηνλ δηαζθνξπηζκφ ηνπο ζηελ 

ζάιαζζα θαη ζηηο παξαιίεο κε απνηέιεζκα λα έρνπλ δπζάξεζηεο επηπηψζεηο ζηνλ 

ζαιάζζην ρψξν θαη λα δεκηνπξγνχλ κία αληηαηζζεηηθή εηθφλα ζε απηέο.  

Ζ αληνρή θαη ε ειαθξφηεηά ησλ πιηθψλ απηψλ ηα θαζηζηά ηδηαίηεξα επηβιαβή γηα 

ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, αθνχ είλαη κε-βηνδηαζπψκελεο θαη ζρεηηθά ειαθξέο νπζίεο, νη 

νπνίεο αληέρνπλ γηα κεγάιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο ζηε ζάιαζζα. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα 

βξεζνχλ ζε ζαιάζζην πεξηβάιινλ επηπιένπλ θαη κεηαθέξνληαη ζε κεγάιεο απνζηάζεηο, 

απνηθνδνκνχληαη κε πνιχ βξαδείο ξπζκνχο, αιιά πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη νη βηνινγηθέο 

ζπλέπεηεο είλαη πεξηνξηζκέλεο ζε ζρέζε κε άιιεο κνξθέο ξχπαλζεο.  

.1.4.2 ΡΑΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 

Οη ξαδηελεξγείο νπζίεο ππάξρνπλ ζηελ θχζε κε ηελ κνξθή ξαδηελεξγψλ 

ζηνηρείσλ. Απφ ηελ δεθαεηία ηνπ ΄40 θαη κεηά ζεκαληηθέο ξαδηελεξγέο νπζίεο 
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εηζέξρνληαη ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ σο απνηέιεζκα ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο 

αηνκηθήο ελέξγεηαο, ησλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ παξαγσγήο αηνκηθψλ θαπζίκσλ απφ 

κεηαιιεχκαηα, ησλ ππξεληθψλ δνθηκψλ, ησλ απνβιήησλ ησλ νξπρείσλ, ησλ εθπνκπψλ 

απφ αηπρήκαηα ππξεληθψλ ππνβξπρίσλ θαη ζηξαηησηηθψλ πινίσλ. 

Σα ξαδηελεξγά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ηαηξηθή, ηε βηνκεραλία, ηελ 

έξεπλα, ηνλ ζηξαηφ δεκηνπξγνχλ ξαδηελεξγά απφβιεηα φπνπ ε ζάιαζζα είλαη ν 

απνδέθηεο ηνπο, αθνχ ππάξρνπλ απνζεθεπκέλα ζε εηδηθέο δεμακελέο πνπ είλαη 

πνληηζκέλεο ζε 80 ζεκεία ησλ σθεαλψλ θαη θπξίσο ζηνλ ΒΑ Αηιαληηθφ. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα ηα επηηξεπηά φξηα 

ζπγθεληξψζεσλ ησλ ξαδηελεξγψλ νπζηψλ πνπ θαηαιήγνπλ ζηελ ζάιαζζα έρνπλ 

κεησζεί αηζζεηά. 

.1.4.3 ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ 

 

 Ζ ξχπαλζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ έρεη 

άκεζε ζρέζε κε ηελ ππνζαιάζζηα εμφξπμε ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ θαη νθείιεηαη θαηά 

θχξην ιφγν απφ ηηο εμήο αηηίεο : 

 Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ γεσηξήζεσλ, δελ απνθιείεηαη λα ππάξρεη 

      δηαξξνή πεηξειαίνπ απφ ηηο πισηέο εγθαηαζηάζεηο. 

 Αηπρήκαηα ιφγσ ησλ εθξήμεσλ. 

 Εεκηέο ζηνπο ππνζαιάζζηνπο πεηξειαηαγσγνχο. 

 πγθξνχζεηο πινίσλ κε ηηο πιαηθφξκεο άληιεζεο θαη εμφξπμεο. 

 Δθηφο απφ ηελ ζαιάζζηα ξχπαλζε πξνθαινχληαη ζπζζψξεπζε αικπξψλ 

πδάησλ, δεκηνπξγία ιάζπεο, αλαθάησκα ηεο άκκνπ ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηελ 

ππνβάζκηζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο θαη ζηελ θαηαζηξνθή ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ. Παξαηεξνχληαη δηαηάξαμε κε εμαθάληζε ησλ εηδψλ πνπ ηείλνπλ λα 

εμαθαληζηνχλ, κείσζε θαη εμαθάληζε ησλ αλακελφκελσλ αιηεπκάησλ, κείσζε ησλ 

ελεξγεηαθψλ πφξσλ ιφγσ ηεο ζπλερφκελεο απψιεηαο κεγάισλ πνζνηήησλ ζε 

δπζεχξεηνπο ελεξγεηαθνχο πφξνπο. Όια ηα παξαπάλσ νδεγνχλ ζηελ βαζκηαία ξχπαλζε 

ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξέπεη λα ππάξμεη κηα ζπλερήο πξνζπάζεηα ψζηε λα 

αλαζηξαθεί ην θαηλφκελν. 
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.1.4.4 ΝΑΤΑΓΗΑ 

 

Σα λαπάγηα απνηεινχλ κηα κνξθή ξχπαλζεο ε νπνία ζπλαληάηαη θπξίσο κεηά 

ηελ δεθαεηία ηνπ ΄50.Σα πιηθά θαηαζθεπήο ελφο πινίνπ πνπ θαηά θχξην ιφγν είλαη ην 

κέηαιιν αιιά θαη ε ρξήζε ζπλζεηηθψλ πιηθψλ, παξνπζηάδνπλ ηνμηθφηεηα ε νπνία 

επηβαξχλεη ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ βαζκηαία κέζα ζην ρξφλν. 

Ο κεραλνινγηθφο θαη ιεηηνπξγηθφο εμνπιηζκφο ελφο πινίνπ πεξηέρεη ηνμηθέο θαη 

ρεκηθέο νπζίεο νη νπνίεο είλαη επηθίλδπλεο γηα ην πεξηβάιινλ. Οη πνζφηεηεο ησλ πιηθψλ 

θαχζεο θαη ιίπαλζεο κπνξεί λα απνηειέζνπλ ζαλάζηκεο γηα ηνπο δψληεο νξγαληζκνχο 

θαη ην νηθνζχζηεκα. Χζηφζν, πξέπεη πξνζηεζεί φηη ε πεξίπησζε ησλ λαπαγίσλ πινίσλ 

θαη ππνβξπρίσλ κε ππξεληθνχο αληηδξαζηήξεο θαη ππξεληθά φπια απνηειεί νπζηαζηηθά 

κηα αηνκηθή βφκβα κε απεξηφξηζηεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ ζαιάζζην ρψξν. 

Σν είδνο θαη ε πνζφηεηα ηνπ θνξηίνπ έρεη άκεζεο ζπλέπεηεο φηαλ πξφθεηηαη γηα 

λαπάγην. Ζ δηαθίλεζε ρεκηθψλ νπζηψλ, πεηξειαίνπ θαη ησλ παξαγψγσλ ηνπ θαη 

πνζνηήησλ ησλ βηνκεραληθψλ θαζίζηαληαη σο ζεκαληηθή ξχπαλζε θαη είλαη δπλαηφ λα 

θαηαζηξέςεη ηελ δσή ζηελ επξχηεξε πεξηνρή φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ην λαπάγην.  

.1.4.5 ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΖ 

 

Σν πεηξέιαην απνηειεί έλα κείγκα απφ νξγαληθέο ελψζεηο νη νπνίεο είλαη ηνμηθέο 

γηα ηνπο ζαιάζζηνπο νξγαληζκνχο. Σα πεηξειαηνεηδή κφιηο ρπζνχλ ζηελ ζάιαζζα 

ζρεκαηίδνπλ θειίδα ε νπνία απιψλεηαη γξήγνξα θαη δηαζθνξπίδεηαη κε ηελ ζπκβνιή 

ησλ αλέκσλ, ησλ ζαιάζζησλ ξεπκάησλ θαη ηεο παιίξξνηαο. Με ηνλ δηαζθνξπηζκφ 

ιακβάλεη ρψξα ε δηάιπζε ε νπνία είλαη κία δηαδηθαζία δχζθνιε, αθνχ ηα πεηξειατθά 

πξντφληα έρνπλ κηθξή δηαιπηφηεηα.  

Ζ ζαιάζζηα ξχπαλζε πνπ πξνμελείηαη  απφ ην πεηξέιαην θαη ηα παξάγσγα ηνπ 

δηαηαξάζζεη ην ζαιάζζην νηθνζχζηεκα, ελψ είλαη αλακθίβνιε ε θαηαπνιέκεζή ηεο 

φηαλ βέβαηα ππάξρνπλ επηβαξπληηθέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. 

ην αθφινπζν θεθάιαην αλαιχνπκε εθηελέζηεξα ηελ ξχπαλζε απφ ηα 

πεηξειαηνεηδή ε νπνία απνηειεί κηα νξαηή κνξθή ξχπαλζεο πνπ επεξεάδεη ηνλ 

ζαιάζζην ρψξν θπξίσο κέζσ ησλ αηπρεκάησλ ησλ δεμακελφπινησλ.      
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
Ο
  

.2 ΡΤΠΑΝΖ ΑΠΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΖ 

.2.1 ΓΔΝΙΚΑ 

 

Χο “πεηξέιαην” λνείηαη ην πεηξέιαην ζε θάζε κνξθή, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

αξγνχ πεηξειαίνπ, ηνπ θαχζηκνπ πεηξειαίνπ, ηεο ηιχνο ησλ απνβιήησλ πεηξειαίνπ θαη 

ησλ πξντφλησλ δηχιηζεο πεηξειαίνπ θαη σο “πεηξειαηνεηδέο κείγκα” λνείηαη ην κείγκα 

κε πεξηεθηηθφηεηα πεηξειαίνπ ζε νπνηαδήπνηε αλαινγία.10  

Σν πεηξέιαην είλαη έλα κείγκα απφ νξγαληθέο ελψζεηο, νη νπνίεο θαηά θχξην 

ιφγν είλαη ηνμηθέο γηα ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ. πγθεθξηκέλα δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο 

θαηεγνξίεο : 

 Μηθξνχ Μνξηαθνχ Βάξνπο : είλαη πηεηηθέο, δειαδή εμαηκίδνληαη γξήγνξα 

θαη έρνπλ κηθξέο επηπηψζεηο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ. 

 Μεζαίνπ Μνξηαθνχ Βάξνπο : νη νπνίεο παξακέλνπλ γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ θη έρνπλ κεγάιε ηνμηθφηεηα. 

 Μεγάινπ Μνξηαθνχ Βάξνπο : φπσο είλαη ε πίζζα, νη νπνίεο είλαη αδξαλείο 

απφ ρεκηθή άπνςε θαη πξνθαιεί κεραληθήο θχζεο παξελέξγεηεο ζην 

νηθνζχζηεκα (φπσο είλαη ε δπζρέξεηα ησλ ζαιάζζησλ πιεζπζκψλ ζηελ 

εχξεζε ηξνθήο ζηελ αλαπαξαγσγή θ.α.).  

ε εηήζην επίπεδν εμνξχζζνληαη 3 δηζεθαηνκκχξηα ηφλνη αξγνχ πεηξειαίνπ, 

φπνπ ην 1,5 δηζεθαηνκκχξην ηεο πνζφηεηαο απηήο δηαθηλείηαη κέζσ ηεο ζάιαζζαο κε 

απνηέιεζκα 3 πεξίπνπ εθαηνκκχξηα ηφλνη λα ρχλνληαη ζηε ζάιαζζα. πγθεθξηκέλα νη 

εηήζηεο ζπλνιηθέο εηζξνέο πεηξειαηνεηδψλ ζηε ζάιαζζα νθείινληαη ζηηο αθφινπζεο 

πεγέο :      

 1,45 εθαηνκκχξηα ηφλνη νθείινληαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο κεηαθνξάο : απφ 

κεηαθνξά κε δεμακελφπινηα, απφ ηνλ αθεξκαηηζκφ θαη ηα θαχζηκα ησλ 

δεμακελνπινίσλ, αηπρήκαηα, δεμακεληζκφο θη επηζθεπέο πινίσλ θιπ.  

                                                
10

 «Οδεγία 2005/35/ΔΚ, παξάξηεκα Η ηεο Marpol 73/78». 
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 0,17 εθαηνκκχξηα ηφλνη νθείινληαη ζε δηαξξνέο απφ κφληκεο εγθαηαζηάζεηο: 

απφβιεηα θαη ιχκαηα ησλ παξαζαιάζζησλ δηπιηζηεξίσλ θαη δηαξξνή απφ 

ηνπο ζαιάζζηνπο ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο κεηαθφξησζεο. 

 1,38 εθαηνκκχξηα ηφλνη πξνέξρνληαη απφ ρεξζαίεο πεγέο : αζηηθά θαη 

βηνκεραληθά ιχκαηα θαη απφβιεηα, απνρεηεχζεηο, απνξξίςεηο, κεηαθνξά 

απφ πνηακνχο ή απφ ηελ αηκφζθαηξα κε ηελ βξνρή. 

 0,25 εθαηνκκχξηα ηφλνη απφ θπζηθέο εθξνέο. 11   

  

 Ζ ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ αλνηθηήο ζάιαζζαο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, 

αθνχ παξαηεξνχληαη ζπλερείο απνβνιέο πεηξειαίνπ. πγθεθξηκέλα ηα κνιπζκέλα 

ππνιείκκαηα απφ ηηο γεσηξήζεηο απιψλνληαη ζε απφζηαζε 3ρικ απφ ηηο εμέδξεο 

γεψηξεζεο. Απηφ θαζηζηά ηελ ηήξεζε απζηεξήο λνκνζεζίαο, αθνχ πξφθεηηαη γηα 

δηαξθή πεγή ξχπαλζεο. 

Τπνζηεξίδεηαη  φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ξχπαλζεο ππάξρεη δηαξθήο 

δηείζδπζε ξχπσλ ζην πεξηβάιινλ, ε νπνία είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζεί φπσο είλαη π.ρ. ε 

δηαξξνή πεηξειαίνπ απφ ηνπο ζαιάζζηνπο αγσγνχο κεηαθνξάο. Αληίζεηα, ζηελ 

πεξίπησζε ηεο αηπρεκαηηθήο ξχπαλζεο ππάξρεη κεγάιε δηείζδπζε πεηξειαίνπ ζε κηα 

ρξνληθή ζηηγκή θη έρεη κεγαιχηεξε βαξχηεηα φηαλ ην αηχρεκα ζπκβαίλεη θνληά ζηηο 

αθηέο ή ζε πεξηνρέο ππθλήο θπθινθνξίαο.12  

Κπξίσο, ε ξχπαλζε απφ ηελ ιεηηνπξγηθή δηαδηθαζία ησλ πινίσλ γίλεηαη ζηελ 

αλνηθηή ζάιαζζα, ελψ ηα αηπρήκαηα ζπκβαίλνπλ θνληά ζηηο αθηέο πξάγκα ην νπνίν 

είλαη εκθαλέο θαη ε ζαιάζζηα ξχπαλζε έρεη κεγαιχηεξν θνηλσληθφ θφζηνο.  

Όπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, ην πεηξέιαην εμαπιψλεηαη πνιχ γξήγνξα ζηε 

ζαιάζζηα επηθάλεηα δεκηνπξγψληαο πεηξειαηνθειίδα. Απηή απιψλεηαη θαιχπηνληαο 

ηεξάζηηεο εθηάζεηο κε ηελ ζπκβνιή ησλ αλέκσλ, ησλ ζαιάζζησλ ξεπκάησλ, ησλ 

θπκάησλ θαη ηεο παιίξξνηαο. Ζ πεηξειαηνθειίδα πθίζηαηαη κηα ζεηξά απφ δηεξγαζίεο 

φπσο είλαη ε δηαζπνξά, ε εμάηκηζε, ε δηάιπζε, ε γαιαθηνπνίεζε, ε κεραληθή αλαγσγή, 

ε νμείδσζε, ε βηναπνηθνδφκεζε θαη ε ηδεκαηνπνίεζε, νη νπνίεο αιινηψλνπλ ηελ 

ζχζηαζή ηεο. Σα πηεηηθά ζπζηαηηθά ηνπ είδνπο ηνπ πεηξειαίνπ πνπ έρεη εθρπζεί 

θαζνξίδεη ηελ ηχρε ηεο πεηξειαηνθειίδαο θαη ηελ δπλαηφηεηα επαλφξζσζεο ηνπ 

                                                
11

 «Φπηηάλνο Κ.,1996, Ζ Ρχπαλζε ησλ Θαιαζζψλ, ζει.140 » 
12

 «Σζειέληεο Β.,1996, ¨Θαιάζζην Πεξηβάιινλ ¨ εκεηψζεηο Παλ. Πεηξαηψο, ζει.1» 
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ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. Ο δηαζθνξπηζκφο ηεο πεηξειαηνθειίδαο ηελ νδεγεί ζηελ 

κφιπλζε λέσλ πνζνηήησλ ζαιαζζηλνχ λεξνχ θαη ζηελ απειεπζέξσζε ηνμηθψλ 

ελψζεσλ. Σα ειαθξά παξάγσγα ηνπ πεηξειαίνπ εμαηκίδνληαη αληί λα δηαιχνληαη, ελψ 

θάησ απφ επλντθέο ζεξκνθξαζίεο θαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ θχκαηνο κπνξνχλ λα 

δηαιπζνχλ. 

.2.2 ΤΝΔΠΔΙΔ ΣΟ ΘΑΛΑΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Οη ζπλέπεηεο πνπ έρεη ε έθρπζε ηνπ πεηξειαίνπ ζην ζαιάζζην ρψξν έρεη άκεζε 

ζρέζε απφ ηελ πνζφηεηά ηνπ θαη ηελ ηνμηθφηεηά ηνπ. ηα ζαιάζζηα χδαηα νη 

επηπηψζεηο κπνξεί λα είλαη ε θάησζη :  

 Δπηβξάδπλζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο θσηνζχλζεζεο ησλ ζαιάζζησλ θπηψλ, 

ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο δηείζδπζεο ηνπ θσηφο θαη ηνπ νμπγφλνπ απφ ην ιεπηφ 

ζηξψκα “θηικ” πνπ ζρεκαηίδεη ην πεηξέιαην θαζψο απιψλεηαη ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ λεξνχ. 

 Αζθπμία θαη ζάλαηνο ησλ ζαιάζζησλ πνπιηψλ. Ζ θάιπςε ησλ πνπιηψλ κε 

πεηξέιαην θάλεη αδχλαηε ηελ δπλαηφηεηα λα πεηάμνπλ ή λα πιεχζνπλ, αθνχ 

κεηψλεηαη  ε ζεξκηθή κφλσζε ηνπ ζψκαηνο ηνπο απφ ην ςπρξφ λεξφ. Σα 

ζαιάζζηα ζειαζηηθά δελ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ επάισηα ζε απηήλ ηελ 

κνξθή ξχπαλζεο. 

 Άκεζε ηνμηθή δξάζε ζηελ θνηλσλία ησλ θπθηψλ θαη ησλ ππνζαιάζζησλ 

θπηψλ, ε νπνία έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηνπο θπηνθάγνπο νξγαληζκνχο 

κεηαβάιινληαο ηελ δνκή ησλ βηνθνηλσληψλ. 

 Οη ηνμηθέο νπζίεο επεξεάδνπλ ηνπο δσηθνχο νξγαληζκνχο ηεο ηξνθηθήο 

αιπζίδαο θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηνλ άλζξσπν. 

 Καηαζηξνθή ηεο αγνξάο ησλ αιηεπκάησλ. Οη κηθξέο ζπγθεληξψζεηο 

πδξνγνλαλζξάθσλ επεξεάδνπλ ηελ γεχζε ησλ ςαξηψλ θαη ησλ άιισλ 

αιηεπκάησλ, κε άκεζε ζπλέπεηα ηελ απαγφξεπζε ηεο δηάζεζήο ηνπο ζηελ 

αγνξά. 

 Ζ χπαξμε πίζζαο ζηηο αθηέο ζπκβάιεη ζηελ ππνβάζκηζε ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο απφ άπνςε νηθνλνκηθή θαη ηνπξηζηηθή. 
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Ζ επαθή ηνπ πεηξειαίνπ κε ην ζαιαζζηλφ λεξφ νδεγεί ζε αιινίσζε ησλ 

ηνπηθψλ θπζηθψλ θαη βηνινγηθψλ ζπλζεθψλ, ζε δηαηάξαμε ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο θαη 

θαηαζηξνθή ηνπ νηθνζπζηήκαηνο.  

.2.3 ΘΑΛΑΙΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ 

 

Σα 4/5 ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ δηεμάγνληαη απφ ηελ ζάιαζζα. Αλάκεζα ζηα 

πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο είλαη ηα λαπηηθά αηπρήκαηα 

θαη θαη‟ επέθηαζε ε ξχπαλζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ λαπηηιία επζχλεηαη γηα 

ηελ παγθφζκηα ζαιάζζηα ξχπαλζε ζε πνιχ κηθξφηεξν πνζνζηφ ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο 

πεγέο, παξ‟ φια απηά φκσο νη πξνβνιείο ηεο θνηλήο γλψκεο πέθηνπλ πάλσ ηεο. Απηφ 

θπζηθά νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη ζπλέπεηεο απφ έλα ζνβαξφ λαπηηθφ αηχρεκα έρνπλ 

κεγάιν αληίθηππν θαη κπνξεί λα είλαη εληππσζηαθέο. 

 

 

Γηάγρακκα 2 : Δθροές πεηρειαίοσ από ηο 1970 έως ζήκερα  (Πεγή : www.itpof.com). 

 

Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ιίγεο αιιά πνιχ κεγάιεο πεηξειαηνθειίδεο είλαη 

ππεχζπλεο γηα ην κεγάιν πνζνζηφ πεηξειαίνπ πνπ έρεη ρπζεί. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ 

δεθαεηία 1990 κε 1999 ππήξραλ 358 εθξνέο άλσ ησλ 7 ηφλσλ, ζπλνιηθνχ χςνπο 1.138 

ρηι. ηφλνπο, αιιά 830 ρηιηάδεο ηφλνη (73%) δηέξξεπζαλ ζε κφιηο 10 αηπρήκαηα (κφιηο 

θάησ απφ 3%). Σα ζηνηρεία γηα έλα ζπγθεθξηκέλν έηνο κπνξεί, επνκέλσο, λα 

http://www.itpof.com/
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ζηξεβιψλνληαη ζνβαξά απφ έλα κεγάιν αηχρεκα. Απηφ δηαθξίλεηαη  απφ ηα έηε:  1979 

(Atlantic Empress - 287.000 ηφλνη), 1983 (Castillo de Bellver - 252.000 ηφλνη) θαη 1991 

(ABT Summer - 260.000 ηφλνη). Πεξίπνπ 5,65 εθαηνκκχξηα ηφλνη πεηξειαίνπ ράζεθαλ 

σο απνηέιεζκα ησλ αηπρεκάησλ ησλ δεμακελνπινίσλ απφ ην  1970 έσο ην 2008, 

θάπνηα απφ ηα νπνία είραλ  δξακαηηθέο ζπλέπεηεο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Χζηφζν, ε 

αλάιπζε ηνπ φγθνπ ησλ ρπκέλνπ πεηξειαίνπ απφ ηα δεμακελφπινηα έρεη επηδείμεη 

ζεκαληηθή βειηίσζε κέζα απφ ηηο δεθαεηίεο. 

Σελ  δηαηάξαμε ηνπ ζαιάζζηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη ηελ εμαθάληζε ησλ εηδψλ 

πνπ ηείλνπλ πξνο εμαθάληζε, πξέπεη λα ηα ιάβνπκε ζνβαξά ππφςε. Σα ζεκαληηθφηεξα 

λαπηηθά αηπρήκαηα κε ηηο αξλεηηθφηεξεο επηπηψζεηο ζην ζαιάζζην νηθνζχζηεκα είλαη 

ηα θάησζη : 

 Ζ κεγαιχηεξε πνζφηεηα πεηξειαίνπ πνπ έρεη πνηέ δηαξξεχζεη ζηνλ 

ζαιάζζην ρψξν είλαη ζην αηχρεκα ηνπ “ATLANTIC EMPRESS”, ηνλ 

Ηνχιην ηνπ 1979, δεμακελφπινην θιάζεο VLCC, ην νπνίν ήηαλ θνξησκέλν 

κε 287.000 ηφλνπο πεηξειαίνπ. Καηά ηελ δηάξθεηα ζθνδξήο θαθνθαηξίαο 

ζπγθξνχζηεθε κε ην “AEGEAN CAPTAIN” 10 κίιηα καθξηά απφ ηηο αθηέο 

ηνπ Σνκπάθν ζηελ Καξατβηθή ζάιαζζα. Ζ πεηξειαηνθειίδα απηή ήηαλ ε 

κεγαιχηεξε πνπ έρεη αλαθεξζεί θαη ε νπνία πξνθάιεζε ειάρηζηε δεκηά ζηηο 

θνληηλέο αθηέο. 

 

 

Δηθόλα 1 : Atlantic Empress (1979). 

 

 Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα αηπρήκαηα πνπ έρνπλ ζπκβεί είλαη απηφ ηνπ 

“ΑMOCO CADIZ” ηνλ Μάξηην ηνπ 1978, ην νπνίν πξνζάξαμε έμσ απφ ηελ 

Βξεηάλε ηεο Γαιιίαο θαη δηέξξεπζαλ 223.000 ηφλνη βαξχ πεηξειαίνπ. Μέρξη 
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ηα ηέιε Απξηιίνπ ηνπ ηδίνπ έηνπο είραλ ξππαλζεί 320ρικ. Σεο αθηνγξακκήο 

ηεο Βξεηάλεο, πξάγκα ην νπνίν είρε ζνβαξή επίπησζε ζηελ αιηεία θαη ηνλ 

ηνπξηζκφ. Δθαηνκκχξηα καιάθηα, αρηλνί θαη άιια είδε πέζαλαλ θαη ππήξμε 

θνβεξή κείσζε ηεο παξαγσγήο νζηξαθνεηδψλ θαη ςαξηψλ. Σν αηχρεκα απηφ 

είρε σο απνηέιεζκα κηα ζεηξά απφ δίθεο ιφγσ ηνπ ζνβαξνχ αληίθηππνπ πνπ 

είρε ζην πεξηβάιινλ θαη ζηελ νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο. Ζ θπβέξλεζε ηεο 

Γαιιίαο δεκηνχξγεζε λνκνζεζία ε νπνία απαγνξεχεη ηελ είζνδν 

δεμακελφπινησλ ζε απφζηαζε 7 κηιίσλ απφ ηελ αθηή, εθηφο θαη αλ ππάξρεη 

άδεηα γηα πξνζέγγηζε ζε γαιιηθφ ιηκάλη. 

 

 

 

Δηθόλα 2 : Amoco Cadiz (1978). 

  

 ην αηχρεκα ηνπ “EXXON VALDEZ” ηνλ Μάξηην ηνπ 1989, ζην Prince 

William Sound ζηελ είζνδν ηνπ θφιπνπ ηεο Αιάζθαο, Νφηηα Αιάζθα, 

απειεπζεξψζεθαλ 37.000 ηφλνη αθαηέξγαζηνπ πεηξειαίνπ. Σν δπζηχρεκα 

απηφ απνηειεί έλα απφ ηα πην δηάζεκα πεξηζηαηηθά δηαξξνήο πεηξειαίνπ 

ζηελ ζάιαζζα αλ ιάβνπκε ππφςε ηηο επηπηψζεηο ηεο πεηξειαηνθειίδαο ζην 

ζαιάζζην πεξηβάιινλ. 1100 κίιηα αθηήο ξππάλζεθαλ, 35.000 πνπιηά 

πέζαλαλ ηα νπνία ήηαλ θαιπκκέλα απφ πεηξέιαην, κείσζε ή θαη εμαθάληζε 

ησλ αλακελφκελσλ αιηεπκάησλ ηνπ παξφληνο θχθινπ αλαπαξαγσγήο. Ζ 

απάληεζε ζηελ θπζηθή απηή θαηαζηξνθή ήηαλ ν ακεξηθάληθνο λφκνο 

ξχπαλζεο πεηξειαίνπ OPA 1990 , ν νπνίνο απαίηεζε ηελ θαηαζθεπή πινίσλ 

δηπινχ ηνηρψκαηνο. Αθφκε θαη ζήκεξα ηα ζεκάδηα ηεο αλεπαλφξζσηεο 

δεκηάο είλαη εκθαλή ζηηο αθηέο ηεο Αιάζθαο. 
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Δηθόλα 3 : Exxon Valdez (1989) 

 

 Έλα απφ ηα ζρεηηθά πην πξφζθαηα ζαιάζζηα αηπρήκαηα είλαη ην 

δεμακελφπινην “ERIKA” ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 1999, ιφγσ άζρεκσλ 

θαηξηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχζαλ ζηελ πεξηνρή ηεο Βξεηάλεο, θφπεθε 

ζηα δχν κε απνηέιεζκα λα πξνθαιέζεη πεηξειαηνθειίδα 20.000 ηφλσλ. ην 

αηχρεκα απηφ ξππάλζεθαλ 400ρικ. αθηψλ, ζπιιέρζεθαλ 65.000 

ζαιαζζνπνχιηα θαιπκκέλα κε πεηξέιαην εθ ησλ νπνίσλ 50.000 ήηαλ λεθξά, 

ππήξρε ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ αιίεπζε ιφγσ δηαθνπήο ηνπ ςαξέκαηνο, 

ηνπξηζηηθή απψιεηα ιφγσ ηεο ξχπαλζεο ησλ αθηψλ, νη απψιεηεο απηέο 

εθηηκήζεθαλ γχξσ ζηα 100 εθαηνκκχξηα επξψ.  

Σν λαπάγην ηνπ πεηξειαηνθφξνπ “ERIKA” απνηέιεζε ηελ αθεηεξία λέσλ 

εμειίμεσλ ζηελ θαζηέξσζε ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο γηα ηελ αζθάιεηα 

ζηελ ζάιαζζα. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή εμέδσζε κηα αλαθνίλσζε γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ πεηξειαίνπ, ε νπνία πεξηιάκβαλε ηελ 

πξψηε δέζκε κέηξσλ γλσζηή σο “ERIKA I”,ηελ δεχηεξε δέζκε κέηξσλ πνπ 

νλνκάδεηαη “ERIKA II” θαη ηε λέα δέζκε κέηξσλ ERIKA III. Ζ δεχηεξε 

δέζκε απνβιέπεη ζηε βειηίσζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ επξσπατθψλ πδάησλ 

έλαληη ησλ θηλδχλσλ αηπρεκάησλ θαη ζαιάζζηαο ξχπαλζεο θαη ε λέα δέζκε 

έρεη ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ ππαξρφλησλ κέηξσλ 

αζθάιεηαο. 
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Δηθόλα 4 : Erika (1999) 

  

 Σν αηχρεκα ηνπ “PRESTIGE”, ην Ννέκβξην ηνπ 2002, ζηηο Βνξεηνδπηηθέο 

αθηέο ηεο Ηζπαλίαο ην νπνίν θφπεθε ζηε κέζε, δεκηνχξγεζε ζνβαξή 

ξχπαλζε, ελψ κεηέθεξε 77.000 ηφλνπο πεηξειαίνπ. Ζ πνζφηεηα απηή ηνπ 

πεηξειαίνπ δεκηνχξγεζε εθηεηακέλε δεκηά ζηηο αθηέο ηεο Ηζπαλίαο θαη ηεο 

Γαιιίαο. Ζ πεηξειαηνθειίδα κήθνπο 200ρικ. απείιεζε κηα πεξηνρή κείδνλνο 

νηθνινγηθήο ζεκαζίαο θαη κηα ηδηαίηεξε δψλε αιηείαο. Οη ηζρπξνί άλεκνη θαη 

ηα ξεχκαηα παξέζπξαλ ηελ πεηξειαηνθειίδα πξνο ην Δζληθφ Θαιάζζην 

Πάξθν ησλ Αηιαληηθψλ λήζσλ ηεο Γαιηθίαο, πνπ είλαη ην ζεκαληηθφηεξν 

Ηζπαληθφ νηθνζχζηεκα. ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ αηπρήκαηνο 

εκθαλίζηεθαλ λεθξά ςάξηα, ζαιαζζνπνχιηα, θνξκνξάλνη, γιάξνη θ.α. ηα 

νπνία παγηδεχηεθαλ απφ ηελ πεηξειαηνθειίδα. 

 

 

Δηθόλα 5 : Prestige (2002) 
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Όλοκα Πιοίοσ Έηος Σοποζεζία 
Απώιεηα 

Πεηρειαίοσ (tn) 

Atlantic Empress 
1979 

Έμσ απφ ην Σνκπάγθν, δπηηθέο 

Ηλδίεο. 
287.000 

ABT Summer 
1991 

700 λαπηηθά κίιηα απφ ηελ 

Αλγθφια. 
260.000 

Castillo de 

Bellver 
1983 

Έμσ απφ ηνλ θφιπν Saldanha, 

Νφηηα Αθξηθή. 
252.000 

Amoco Cadiz 

 
1978 

Έμσ απφ ηελ Βξεηάλε, Γαιιία. 
223.000 

Haven 

 
1991 

Γέλνβα, Ηηαιία. 
 

Odyssey 
1988 

700 λαπηηθά κίιηα απφ ηε Νέα 

θσηία, Καλαδάο. 
132.000 

Torrey Canyon 

 
1967 

Νεζηά Scilly, Ζλσκέλν Βαζίιεην. 
119.000 

Urquiola 1976 

 

La Coruna, Ηζπαλία. 
100.000 

Hawaiian Patriot 
1977 

300 λαπηηθά κίιηα απφ ηε 

Υνλνινπινχ. 
95.000 

Independenta 

 
1979 

Βφζπνξνο, Σνπξθία. 
95.000 

Jakob Maersk 

 
1975 

Οπφξην, Πνξηνγαιία. 
88.000 

Braer 

 
1993 

Νήζνη έηιαλη, Ζλσκέλν Βαζίιεην. 
85.000 

Khark 5 
1989 

120 λαπηηθά κίιηα απφ ηελ 

αηιαληηθή αθηε ηνπ Μαξφθν. 
80.000 

Aegean Sea 

 
1992 

La Coruna, Ηζπαλία. 
74.000 

Sea Empress 
1996 

Ληκάλη Milford, Ζλσκέλν Βαζίιεην. 72.000 

 

Katina P. 

 
1992 

Έμσ απφ ην Μαπνχην, Μνδακβίθε. 
72.000 

Assimi 
1983 

55 λαπηηθά κίιηα απφ ην Muscat, 

Οκαλ. 
53.000 

Metula 

 
1974 

ηελά Magellan, Υηιή. 
50.000 

Wafra 
1971 

Έμσ απφ ην αθξσηήξην Agulhas, 

Νφηηα Αθξηθή. 
40.000 

Exxon Valdez 
1989 

Πξίγθεπαο William Sound, 

Αιάζθα, ΖΠΑ. 
39.000 

Πίλαθας 2 : εκαληηθέο Γηαξξνέο Πεηξειαίνπ (Πεγή : ITOPF http//www.itopf.com/stats.html) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
Ο
  

.3 ΒΑΗΚΟ ΘΔΜΗΚΟ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΘΑΛΑΗΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΣΖΝ 

ΚΑΛΤΦΖ ΠΔΡΗΠΣΧΔΧΝ ΘΑΛΑΗΑ ΡΤΠΑΝΖ 

.3.1 ΓΔΝΙΚΑ 

 

 Δίλαη γεγνλφο φηη ε ζαιάζζηα ξχπαλζε πνπ πξνθαιείηαη απφ λαπηηθά αηπρήκαηα 

δελ απνηειεί πνζνζηφ πάλσ απφ ην 12 – 15%  ηεο ζπλνιηθήο ξχπαλζεο ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο. Σα λαπηηθά αηπρήκαηα, ηα νπνία αθνινπζνχληαη απφ δηαξξνή 

πεηξειαίνπ παίξλνπλ κεγάιε δεκνζηφηεηα αθνχ εθηφο απφ πεξηβαιινληηθέο 

επηπηψζεηο, έρνπλ θαη θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο. Ζ λαπηηιηαθή θνηλφηεηα 

θαηαβάιιεη έληνλεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ 

θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηεο έθρπζεο πεηξειαίνπ ζηε ζάιαζζα.   

 ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα παξαζέζνπκε ηελ ηζρχνπζα πνιηηηθή γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, βάζεη ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο γηα ηελ 

ζαιάζζηα ξχπαλζε απφ ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο. Δίλαη γεγνλφο, φηη κεηά απφ πνιχ 

ζνβαξά αηπρήκαηα, φπσο ηνπ Exxon Valdez, ηνπ Erika θαη ηνπ Prestige αζθήζεθε 

πίεζε γηα ηελ αλάπηπμε κηαο ηζρπξήο πνιηηηθήο πνπ πεξηιάκβαλε δηεζλείο ζπκβάζεηο 

γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζε δηεζλέο επίπεδν. 

 Ζ άκεζε αλάγθε γηα ηελ αχμεζε ηεο πξνζηαζίαο θαη ηεο πξφιεςεο ηεο 

ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηα λαπηηθά αηπρήκαηα θαη ηελ βειηίσζε ηεο 

αζθάιεηαο ησλ πεηξειαηνθφξσλ νδήγεζε ζηελ θαηάξηηζε κηαο ζεηξάο ζεκαληηθψλ 

ζπκβάζεσλ. 

.3.2 O ΓΙΔΘΝΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΜΟ  

 

Ζ ζχκβαζε γηα ηελ ίδξπζε ηνπ Γηεζλνχο Ναπηηιηαθνχ Οξγαληζκνχ (ΗΜΟ) 

εγθξίζεθε ζηε Γελεχε ην 1948 θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ην 1959. Κχξηα απνζηνιή ηνπ ΗΜΟ 

είλαη  λα αλαπηχμεη θαη λα δηαηεξήζεη έλα ξπζκηζηηθφ πιαίζην γηα ηε λαπηηιία θαη νη 

αξκνδηφηεηέο ηνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ αζθάιεηα ζηελ ζάιαζζα, ηηο πεξηβαιινληηθέο 
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αλεζπρίεο, λνκηθά ζέκαηα, ηερλνινγία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζαιάζζησλ 

κεηαθνξψλ. 

Οη εμεηδηθεπκέλεο Δπηηξνπέο ηνπ νξγαληζκνχ εξγάδνληαη γηα ηελ ζπλερή 

ελεκέξσζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ ξπζκίζεσλ. Σν 

απνηέιεζκα είλαη έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην δηεζλψλ ζπκβάζεσλ θαη πξσηνθφιισλ 

θαη ε πηνζέηεζε εθαηνληάδσλ θσδίθσλ θαη ζπζηάζεσλ πξνο ηα Κξάηε –κέιε  ηα νπνία 

δηέπνπλ φιεο ηηο πηπρέο ηεο λαπηηιίαο. Πάλσ απφ 50 ζπκβάζεηο θαη πξσηφθνιια έρνπλ 

πηνζεηεζεί ελψ έλα κεγάιν κέξνο ησλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ πξσηνθφιισλ έρνπλ 

ηξνπνπνηεζεί, ψζηε λα είλαη ελεκεξσκέλα βάζεη ησλ αιιαγψλ πνπ γίλνληαη ζηνλ 

παγθφζκην ρψξν. Βέβαηα, ε πηνζέηεζε ησλ ζπκβάζεσλ δελ είλαη αξθεηή αλ δελ ππάξρεη 

ππεπζπλφηεηα απφ πιεπξάο θπβεξλήζεσλ  ψζηε λα ηεζνχλ ζε ηζρχ. Πνιιέο θνξέο 

κηθξνπνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα απνηεινχλ εκπφδην ζηελ θαηεχζπλζε απηή 

κε απνηέιεζκα λα παξαηεξείηαη ραξαθηεξηζηηθή θαζπζηέξεζε ζηελ εθαξκνγή ησλ 

ζπκβάζεσλ. 

Τπάξρνπλ κέηξα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξφιεςε ησλ αηπρεκάησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνηχπσλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ πινίσλ, ηελ θαηαζθεπή, 

ηνλ εμνπιηζκφ, ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ επάλδξσζε βάζε ηεο ζπλζήθεο  SOLAS, ε 

ζχκβαζε MARPOL γηα ηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο απφ ηα πινία θαη ε ζπλζήθε 

STCW γηα ηα πξφηππα εθπαίδεπζεο ησλ λαπηηθψλ. 

Ο ΗΜΟ δηαδξακαηίδεη θαίξην ξφιν ζηε δηαζθάιηζε φηη ε δσή ζηε ζάιαζζα δελ 

ηίζεηαη ζε θίλδπλν θαη φηη ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ δελ ξππαίλεηαη απφ ηε λαπηηιία.  

.3.3 ΓΙΔΘΝΔΙ ΤΜΒΑΔΙ  

 

Χο πξψηε δηεζλή ζχκβαζε παγθνζκίνπ ραξαθηήξα κπνξεί λα ζεσξεζεί ε 

Γηεζλήο χκβαζε γηα ηελ Πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο απφ πεηξέιαην 

(OILPOL 1954), ε νπνία απαγνξεχεη ηελ απφξξηςε πεηξειαίνπ πάλσ απφ 100 p.p.m. 

(parts per million) ζε απφζηαζε ιηγφηεξν απφ 50 κίιηα απφ ηελ θνληηλή αθηή θαη ζε 

εηδηθέο πεξηνρέο, φπσο είλαη ε Μαχξε Θάιαζζα, ε Βαιηηθή θ.α. . Ζ απαγφξεπζε απηή 

φκσο εθαξκνδφηαλ κφλν γηα δεμακελφπινηα θαη φρη γηα ηα ππφινηπα εκπνξηθά πινία. Ζ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ 1962 πεξηείρε πην απζηεξά κέηξα, φπσο είλαη ε θαζηέξσζε ηεο δψλεο 

ησλ 100 κηιίσλ απφ 50 κίιηα πνπ ήηαλ αξρηθά. Σν 1969 ππήξμαλ λέεο ηξνπνπνηήζεηο 

βάζεη ησλ νπνίσλ ηα δεμακελφπινηα ππνρξενχληαη λα απνξξίςνπλ πεηξέιαην θαηά ηε 



39 

 

δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ζηελ ζάιαζζα κφλν κε ηελ κέζνδν ηνπ “LOT” (Load – On – 

Top)
13

, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε απφξξηςε λα κελ ππεξβαίλεη ηα 60 ιίηξα γηα θάζε κίιη 

θαη ε ζπλνιηθή απφξξηςε λα κελ είλαη κεγαιχηεξε απφ ην 1/15.000 ηεο ρσξεηηθφηεηαο 

ηνπ πινίνπ. 

Ζ χκβαζε γηα ηελ “αλνηθηή ζάιαζζα” (Γελεχε 1958), ε νπνία ηέζεθε ζηελ 

πξψηε ζπλδηάζθεςε ηνπ Γηθαίνπ ηεο ζάιαζζαο, πξνηείλεη ξπζκίζεηο γηα ηελ πξφιεςε 

ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο απφ ηα πινία θαη άιιεο πεγέο ζρεηηθά κε ηα πεηξειαηνεηδή. 

Σν 1969 ε χκβαζε ηνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, “Public Law” ή “Intervention 

Convention”, επηηξέπεη ζηα θξάηε λα ιάβνπλ ηα αλαγθαία κέηξα ζηα δηεζλή χδαηα γηα 

ηελ πξφιεςε, ειάηησζε ή θαη εμάιεηςε θάζε ζνβαξνχ θαη άκεζνπ θηλδχλνπ ησλ αθηψλ 

ηνπο ή ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο απφ πεηξειατθή ξχπαλζε θαηφπηλ λαπηηιηαθψλ 

αηπρεκάησλ ή δηεξγαζηψλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε αηπρήκαηα. 

Σν Γηεζλέο Σακείν Απνδεκηψζεσλ (IOPC) ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηηο 

ζπλεηζθνξέο ησλ εηζαγσγέσλ πεηξειαίνπ ησλ θξαηψλ – κειψλ. Ζ Fund Convention 

θπξψζεθε δηεζλψο κεηά απφ 10 ρξφληα, ελψ έσο ηφηε θπξψζεθαλ δχν “ad hoc” 

ζπκθσλίεο απφ ηελ πιεπξά ησλ πινηνθηεηψλ δεμακελνπινίσλ θαη θνξησηψλ ζε 

“εζεινληηθή” βάζε :  

 Ζ TOVALOP (Tanker Owners Voluntary Agreement concerning Liability 

for Oil Pollution, 1969) θαη  

 Ζ CRISTAL (Contract Regarding an Interim Supplement to Tanker Liability 

for Oil Pollution, 1971).     

Αθφκε θαη κεηά ηελ θχξσζε ηεο Fund Convention νη ζπκθσλίεο απηέο 

ζπλερίδνπλ λα παξέρνπλ ζπκπιεξσκαηηθή νηθνλνκηθή ελίζρπζε. Οη ζπλζήθεο CLC 

(1969) θαη FUND (1971), πιένλ δελ ηζρχνπλ αθνχ ηξνπνπνηήζεθαλ θαη 

αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ηηο ζπλζήθεο CLC (1992) θαη FUND (1992). Οη ηξνπνπνηεκέλεο 

ζπλζήθεο πεξηέρνπλ φηη θαη νη παιαηφηεξεο κε ηελ δηαθνξά φηη έρνπλ απμήζεη ην φξην 

ησλ απνδεκηψζεσλ.14  

                                                
13

 Σν L.O.T. απνηέιεζε έλα ζχζηεκα θζελήο ιχζεο γηα ηελ απφξξηςε πεηξειαίνπ ζην νπνίν 

είρε θαηαιήμεη κεηά απφ δηαζθέςεηο ν ΗΜΟ, κε ηελ ζπκκεηνρή θαη ησλ ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ 

SHELL θαη EXXON, ην 1963, ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο θαηαζθεπήο εγθαηαζηάζεσλ 
ζηαζκψλ ππνδνρήο θαηαινίπσλ πνπ πξνβιεπφηαλ παιηφηεξα.   
14

 «Βιάρνο Γ.,1999, Δκπνξηθή Ναπηηιία θαη Θαιάζζην Πεξηβάιινλ, ζει. 300 – 301» 
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Ζ χκβαζε ηνπ Λνλδίλνπ γηα ηελ Πξφιεςε ηεο Θάιαζζαο απφ ηελ Απφξξηςε 

Καηαινίπσλ θαη άιισλ Οπζηψλ (1972) είλαη παγθφζκηα θαη δελ αλαθέξεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Ζ ζχκβαζε απνηειείηαη απφ ηξία παξαξηήκαηα ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο : 

 Παξάξηεκα Η : νλνκάδεηαη καχξε ιίζηα (Black List) θαη πεξηέρεη ρεκηθά 

ζηνηρεία θη ελψζεηο απηψλ θαη ξαδηελεξγείο νπζίεο πςεινχ θηλδχλνπ, ε 

απφξξηςε ησλ νπνίσλ απαγνξεχεηαη. 

 Παξάξηεκα ΗΗ : νλνκάδεηαη γθξη ιίζηα (Grey List) θαη πεξηέρεη ηηο ιηγφηεξν 

επηβιαβείο νπζίεο θαη ιηγφηεξν ηνμηθέο ξαδηελεξγείο ελψζεηο ησλ νπνίσλ ε 

απφξξηςε επηηξέπεηαη θαηφπηλ έθδνζεο εηδηθήο άδεηαο απφ ηηο αξκφδηεο 

ιηκεληθέο αξρέο ή ζπκβαιιφκελν θξάηνο. 

 Παξάξηεκα ΗΗΗ : πεξηέρεη νπζίεο νη νπνίεο δελ αλήθνπλ ζηηο δχν παξαπάλσ 

ιίζηεο θαη ε απφξξηςή ηνπο είλαη δπλαηή κεηά απφ έθδνζε γεληθήο άδεηαο 

απφ ηελ αξκφδηα ιηκεληθή αξρή. 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθέξνπκε θαη θάπνηεο εηδηθέο πεξηθεξεηαθέο 

ζπκθσλίεο γηα ηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο απφ απνξξίςεηο φπσο είλαη : 

 Ζ χκβαζε ηνπ Όζιν, ε νπνία έρεη νπζηαζηηθά πεξηθεξεηαθφ ραξαθηήξα θη 

έρεη γεσγξαθηθή εθαξκνγή ζηνλ Βνξεηναλαηνιηθφ Αηιαληηθφ, ζε πεξηνρή 

ηνπ Αξθηηθνχ σθεαλνχ θαη ζηελ Βφξεηα ζάιαζζα. 

 Ζ χκβαζε ηνπ Διζίλθη (1974), ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ ην 1980, αλαθέξεηαη 

απνθιεηζηηθά ζηηο απνξξίςεηο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο πεξηνρέο ηνπ θφιπνπ 

ηεο Βνζλίαο, ηνπ θφιπνπ ηεο Φηιαλδίαο θαη ζηελ είζνδν ηεο βαιηηθήο 

ζάιαζζαο. 

 Σν Πξσηφθνιιν ηεο Βαξθειψλεο, ην νπνίν θπξψζεθε ην 1978 θαη 

αλαθέξεηαη ζηελ πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο ηεο Μεζνγείνπ απφ ηηο απνξξίςεηο 

θαη δεζκεχεη εμνινθιήξνπ ηα θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε ηεο 

Βαξθειψλεο. ηελ ζχκβαζε απηή γίλεηαη ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο καχξεο 

θαη γθξίδαο ιίζηαο, φπσο ζεζπίζηεθε απφ ηελ χκβαζε ηνπ Λνλδίλνπ 

(1972). 

Βέβαηα, ε ζπνπδαηφηεξε ζχκβαζε ζρεηηθά κε ηελ ξχπαλζε ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο είλαη ε Γηεζλήο χκβαζε γηα ηελ Ρχπαλζε ηεο Θάιαζζαο απφ ηα Πινία 

(MARPOL, 1973/78), ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ ην 1983. θνπφο ηεο χκβαζεο είλαη ε 



41 

 

εμάιεηςε ηεο δηεζλνχο ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο απφ πεηξέιαην θη επηβιαβείο νπζίεο θαη 

ε ειαρηζηνπνίεζε ηεο αηπρεκαηηθήο απφξξηςεο ηνπ πεηξειαίνπ θαη ησλ επηβιαβψλ 

νπζηψλ. Ζ ζχκβαζε πεξηιακβάλεη πέληε παξαξηήκαηα : 

 Ρχπαλζε απφ ην πεηξέιαην (ηζρχεη απφ 02/10/1983). 

 Ρχπαλζε απφ πγξέο επηβιαβείο νπζίεο ρχκα (ηζρχεη απφ 06/04/1987). 

 Ρχπαλζε απφ επηβιαβείο νπζίεο πνπ κεηαθέξνληαη δηα ζαιάζζεο ζε 

ζπζθεπαζίεο, εκπνξεπκαηνθηβψηηα, θνξεηέο δεμακελέο ή βπηηνθφξα 

νρήκαηα (ηζρχεη απφ 01/07/1992). 

 Ρχπαλζε απφ ιχκαηα. 

 Ρχπαλζε απφ απνξξίκκαηα (ηζρχεη απφ 31/12/1988).15  

Ζ ζχκβαζε επηθπξψζεθε κεηά απφ κία δεθαεηία, εμαηηίαο νηθνλνκηθψλ θαη 

ηερληθψλ δπζρεξεηψλ. Βάζεη απηήο φια ηα δεμακελφπινηα άλσ ησλ 150 θ. ν. ρ. πξέπεη 

λα δηαζέηνπλ δεμακελέο θαηαινίπσλ θαη ζπζθεπέο παξαθνινχζεζεο ειέγρνπ ηνπ 

πεηξειαίνπ πνπ είλαη πξνο απφξξηςε. Όια ηα άιια πινία πνπ είλαη άλσ ησλ 400 θ. ν. ρ. 

ζα εθνδηαζηνχλ κε δηαρσξηζηήξα πεηξειαίνπ / λεξνχ. 

πλ ηνηο άιινηο, ε ζχκβαζε πξνρσξά ζε δηαρσξηζκφ ησλ ππαξρφλησλ θαη ησλ 

λέσλ πινίσλ. ηα ππάξρνληα πινία απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε λένπ εμνπιηζκνχ, ε 

νπνία γίλεηαη κεηά απφ κηα πεξίνδν ράξηηνο βάζεη ηνπ λεθξνχ βάξνπο ή ηεο 

ρσξεηηθφηεηάο ηνπο. ηα δεμακελφπινηα ηα νπνία ήηαλ κεηαμχ 40.000 – 70.000 θ.ν.ρ. 

επηηξεπφηαλ ε ιεηηνπξγία ηνπο κε ην ζχζηεκα ηνπ έξκαηνο  (Clean Ballast Tanks) κέρξη 

ην 1987. Καηφπηλ απηήο ηεο εκεξνκελίαο απαηηείηαη λα έρνπλ μερσξηζηέο δεμακελέο 

έξκαηνο SBT (Segregated Ballast Tanks) ή ελαιιαθηηθά ζχζηεκα πιχζεο ησλ 

δεμακελψλ κε αξγφ πεηξέιαην (Crude Oil Washing). 

Ζ ζχκβαζε MARPOL ζε αληίζεζε κε ηελ ζχκβαζε OILPOL 1954 πξνβιέπεη 

ηα εμήο : 

 Καιχπηεη φιεο ηηο κνξθέο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο απφ πινία θαη δελ 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζην πεηξέιαην. 

 Γίλεηαη επαλαθαζηέξσζε εηδηθψλ πεξηνρψλ φπσο είλαη ε Μεζφγεηνο, ε 

Βαιηηθή, ε Μαχξε Θάιαζζα, ε Δξπζξά Θάιαζζα θαη ν Πεξζηθφο θφιπνο. 

                                                
15

 «Βιάρνο Γ.,1999, Δκπνξηθή Ναπηηιία θαη Θαιάζζην Πεξηβάιινλ, ζει.305». 
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 Γελ επηηξέπεηαη απφξξηςε πεηξειαίνπ ζηηο αλψηεξεο πεξηνρέο, αθφκε θαη 

γηα ηα δεμακελφπινηα πνπ είλαη εθνδηαζκέλα κε ην ζχζηεκα Load – On – 

Top. Καζηεξψλεη ηα ζπζηήκαηα SBT, COW, UWS, ADT θαη IGS. 

 Πξνβιέπεη κέηξα γηα ηελ απνθπγή ή ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ξχπαλζεο πνπ 

κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ αηπρήκαηα πινίσλ. 

Χζηφζν, νη απαηηήζεηο ηεο MARPOL γηα ηηο απνξξίςεηο δελ εθαξκφδνληαη ζηελ 

πεξίπησζε αζθάιεηαο ηνπ πινίνπ ή δηάζσζεο αλζξψπηλεο δσήο ζηε ζάιαζζα θαη ζηελ 

πεξίπησζε βιάβεο φηαλ ην πιήξσκα δελ ελήξγεζε ζθφπηκα ή αδηαθφξεζε.16  

Έλα απφ ηα θπξηφηεξα αληηθείκελα ηεο ζχκβαζεο ήηαλ ν παξνπιηζκφο 

πεηξειαηνθφξσλ κνλνχ θχηνπο θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ πεηξειαηνθφξα δηπινχ 

ηνηρψκαηνο (Double Hull) ή νπνηαδήπνηε άιιε ελαιιαθηηθή πξφηαζε πνπ κπνξεί λα 

εμαζθαιίζεη ίδην επίπεδν πξνζηαζίαο ελάληηα ζηελ ξχπαλζε απφ πεηξειαηνεηδή ζε 

πεξηπηψζεηο ζπγθξνχζεσλ ή πξνζαξάμεσλ. χκθσλα κε ηελ χκβαζε ηα 

δεμακελφπινηα κεηαθνξάο πεηξειαίνπ πνπ θαηαζθεπάδνληαη κεηά ην 1996 πξέπεη λα 

είλαη δηπινχ θχηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα πξνβιέπεηαη εμνλπρηζηηθφο έιεγρνο ηεο ειηθίαο 

ησλ πεηξειαηνθφξσλ. 

Ζ χκβαζε γηα ηελ Αζθάιεηα ζηελ Θάιαζζα (SOLAS, 1974) ε νπνία ηέζεθε 

ζε ηζρχ ην 1980, ζπκβάιιεη ζηελ αμηνπινΐα ησλ πινίσλ θη εληζρχεη ηνλ ζθνπφ ηεο 

ζχκβαζεο MARPOL ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ζηελ λαπζηπινΐα θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

αηπρεκαηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο ξχπαλζεο απφ πινία. Σα θπξίσο ζέκαηα πνπ 

πεξηιακβάλεη ε ζχκβαζε είλαη ε θαηαλνκή, θαηαζθεπή θαη ε επζηάζεηα ησλ θνξηίσλ 

θαη ησλ κεραλνινγηθψλ θαη ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ε πξφβιεςε, ε πξφιεςε 

θαη θαηάζβεζε ππξθαγηάο, ζσζηηθά κέζα, κέζα ξαδηνηειεθσλίαο θαη λαπζηπινΐαο, 

κεηαθνξά ζηηεξψλ θη επηθίλδπλσλ θνξηίσλ θαη νδεγίεο γηα ππξελνθίλεηα πινία. Ζ 

SOLAS ζέηεη φηη ηελ δηθαηνδνζία ηελ έρεη ην θξάηνο ηεο ζεκαίαο πνπ θέξεη ην πινίν, 

αιιά δηθαίσκα ειέγρνπ έρεη θαη ην παξάθηην θξάηνο φηαλ πινία πνπ θέξνπλ ζεκαίεο 

ζπκβαιιφκελσλ θξαηψλ ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ιηκέλεο ηνπ. Σν παξάθηην θξάηνο έρεη ηελ 

δηθαηνδνζία ειέγρνπ φηαλ έλα πινίν δελ ηεξεί ηνπο θαλνληζκνχο ηεο ζχκβαζεο θαη 

κπνξεί λα ηνπ απαγνξεχζεη ηνλ απφπινπ. 

                                                
16

 «Αιεμφπνπινο Α.,2004-2005, „Γηεζλέο Θαιάζζην Πεξηβαιινληηθφ Γίθαην‟ εκεηψζεηο 

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, ζει. 79 – 80» 
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.3.4 ΓΙΔΘΝΔ ΠΛΑΙΙΟ ΑΣΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ 

 

Οη δηεζλείο θαλφλεο θαη δηαηάμεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ εμαζθάιηζε θαη παξνρή 

απνδεκίσζεο ζε πξφζσπα θαη θνξείο πνπ ππέζηεζαλ δεκηέο απφ ξχπαλζε ηεο 

ζάιαζζαο είλαη ζεκαληηθέο γηαηί πξαγκαηψλνπλ ηελ αξρή ηεο απνδεκίσζεο ζηα 

ζχκαηα, ν «ξππαίλσλ πιεξψλεη» θαη ην χςνο απηήο. 

Σν λνκηθφ πιαίζην ζε δηεζλέο επίπεδν πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ επζχλε θαη 

ηελ απνδεκίσζε απφ δεκηά – ξχπαλζε πεηξειαηνεηδψλ βαζίδεηαη ζηελ χκβαζε 

Αζηηθήο Δπζχλεο ζπλεπεία Εεκηψλ απφ πεηξειατθή ξχπαλζε, γλσζηή θαη σο CLC 

1969, ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ ην 1975 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην Πξσηφθνιιν 199217. Ζ 

δεκηνπξγία ηεο ζχκβαζεο απηήο έρεη άκεζε ζρέζε κε ην αηχρεκα ηνπ δεμακελφπινηνπ 

“Torrey Canyon” (Μάξηηνο 1967) φπνπ θαη ηέζεθε ην δήηεκα ηνπ νξίνπ ηεο αζηηθήο 

επζχλεο ηνπ πινηνθηήηε ζε πεξίπησζε πεηξειατθήο ξχπαλζεο. Ζ CLC ζέηεη ηελ αξρή 

ηεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ ζθάθνπο θαη πξνέβιεςε ζχζηεκα 

ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο ησλ πινηνθηεηψλ δεμακελφπινησλ κεηαθνξάο πεηξειαίνπ.  

Ζ ζχκβαζε ηζρχεη απνθιεηζηηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο δεκηψλ – ξχπαλζεο απφ 

πεηξειαηνεηδή ζην έδαθνο, ζηα ρσξηθά χδαηα θαη ζηελ απνθιεηζηηθή νηθνλνκηθή δψλε 

ελφο ζπκβαιιφκελνπ θξάηνπο. Ζ ζχκβαζε εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε ξχπαλζεο απφ 

πινία πνπ κεηαθέξνπλ πεηξέιαην σο θνξηίν ζε πνζφηεηα κεγαιχηεξεο ησλ 2000 ηφλσλ 

θαη δελ πξνθχπηεη δήηεκα απνδεκίσζεο γηα  δηαξξνέο πεηξειαίνπ απφ πινία πνπ δελ 

είλαη δεμακελφπινηα. ηελ έλλνηα ηνπ πεηξειαίνπ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα 

πεηξειαηνεηδή θαηάινηπα θαη ηα κίγκαηά ηνπο κε λεξφ. Κίλδπλνη θαη δεκηέο πνπ δελ 

ζπλδένληαη κε ηε ζαιάζζηα κεηαθνξά πεηξειαίνπ βξίζθνληαη εθηφο ηνπ 

πξνζηαηεπηηθνχ ζθνπνχ ηεο χκβαζεο θαη δελ πιεξνχηαη ην ζηνηρείν ηεο θαηά ηε 

χκβαζε παξάλνκεο δεκηάο.  

Καηά ηε ζχκβαζε, πνπ θαζηεξψλεη ηελ αληηθεηκεληθή επζχλε θαη ηελ επζχλε 

ηνπ πινηνθηήηε, ν πινηνθηήηεο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα δεκηά πνπ 

πξνθαιείηαη απφ ξχπαλζε πεηξειαίνπ θαη είλαη ππφρξενο απνδεκίσζεο. 

Αλαγλσξίδνληαο ηα απξφβιεπηα ζπκβάληα πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ν πινηνθηήηεο 

θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ θνξηίνπ θαη πξνζπαζψληαο λα εμνκαιχλεη ηνπο δηαμηθηζκνχο 

                                                
17

 ηελ Διιάδα έγηλε απνδνρή ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ Ν. 314/1976 θαη θχξσζε ηνπ πξσηνθφιινπ 

κε ην ΠΓ 197/1995.   
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πνπ αλαπηχρζεθαλ ζρεηηθά κε ηελ ζθνπηκφηεηα επζχλεο ηνπ πινηνθηήηε ή ηνπ θπξίνπ 

ηνπ θνξηίνπ, ην νπνίν πξνθάιεζε ηε ξχπαλζε απφ πεηξέιαην, ν πινηνθηήηεο 

απαιιάζζεηαη κφλν ζε ηξεηο πεξηπηψζεηο : 

 Ζ δεκηά πξνθιήζεθε απφ πνιεκηθέο ελέξγεηεο. 

 Πξάμε ή παξάιεηςε ηξίηνπ πνπ είρε ηελ πξφζεζε λα πξνθαιέζεη δεκηά. 

 Ακέιεηα ή άιιε πξάμε κηαο αξρήο. 

Με ην άξζξν 5 ηεο ζχκβαζεο πξνβιέπεηαη φηη νπδείο πνπ έρεη αμίσζε γηα δεκηά 

απφ ξχπαλζε, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ελαληίνλ άιισλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πινηνθηήηε, ζε ζρέζε πξνο ηελ αμίσζε, αλ ν πινηνθηήηεο 

ίδξπζε θεθάιαην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 θαη δηθαηνχηαη λα πεξηνξίζεη ηελ 

επζχλε ηνπ. Σν θεθάιαην κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κε ηελ θαηάζεζε ηνπ πνζνχ ή ηελ 

πξνζαγσγή ηξαπεδηθήο εγγχεζεο ή άιιεο εγγχεζεο, απνδεθηήο απφ ην θξάηνο πνπ ην 

θεθάιαην δεκηνπξγείηαη. 

χκθσλα κε ηελ ζχκβαζε, ν πινηνθηήηεο πεξηνξίδεη ηελ επζχλε ηνπ ζην πνζφ 

ησλ 3 εθαηνκκπξίσλ SDR18 γηα πινίν ρσξεηηθφηεηαο 5.000 θ. ν. ρ., θαη πξφζζεηα 420 

SDR γηα θάζε ηφλν ηεο αθαζάξηζηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ ζθάθνπο άλσ ησλ 5.000 

ηφλσλ. 

Καηά ην άξζξν 4 ηεο χκβαζεο, γηα ηελ απψιεηα ηνπ δηθαηψκαηνο πεξηνξηζκνχ 

ηεο επζχλεο θαη ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο πιήξνπο απνδεκίσζεο, απαηηείηαη λα 

απνδεηρζεί φηη γηα ην ππεχζπλν πξφζσπν ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο: 

 Ζ δεκηά πξνθιήζεθε απφ πξνζσπηθή πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ. 

 Ζ πξάμε ή παξάιεηςε έγηλε κε πξφζεζε λα πξνθιεζεί απηή ε δεκηά. 

 Ζ πξάμε ή παξάιεηςε έγηλε απφ αδηαθνξία θαη εηο γλψζε ηνπ φηη ε δεκηά είλαη 

πηζαλφ λα επέιζεη19. 

Δλ ζπλερεία, δεκηνπξγήζεθε ε χκβαζε ηνπ Γηεζλνχο Κεθαιαίνπ γηα ηελ 

απνδεκίσζε δεκηψλ ξχπαλζεο απφ πεηξειαηνεηδή (FUND 1971), ε νπνία ζπκπιεξψλεη 

ηελ παξαπάλσ ζχκβαζε ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ν πινηνθηήηεο απαιιάζζεηαη ή πνπ είλαη 

νηθνλνκηθά αλίθαλνο λα πιεξψζεη ή ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε δεκηά ππεξβαίλεη ηα φξηα ηεο 

                                                
18

 Σν SDR: Δηδηθά Σξαβεθηηθά Γηαθαηψκαηα, είλαη πιαζκαηηθφ λφκηζκα θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

ζε λνκηθέο ππνζέζεηο απνδεκηψζεσλ, ψζηε λα ππάξρεη κηα θνηλή λνκηζκαηηθή αμία κεηαμχ ησλ 

ζπκβαιιφκελσλ κειψλ.  
19

Γηθεγνξηθφο χιινγνο Πεηξαηψο,2001,4
ν
 Γηεζλέο πλέδξην Ναπηηθνχ Γηθαίνπ: Ζ Δπζχλε 

πξνο Απνδεκίσζε ζην Διιεληθφ θαη ην Γηεζλέο Ναπηηθφ Γίθαην, Δηζεγήζεηο, ζει. 112. 
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επζχλεο ησλ πινηνθηεηψλ. Σν Γηεζλέο Κεθάιαην επεκβαίλεη ζε πεξηπηψζεηο ζαιάζζηαο 

ξχπαλζεο εληφο ησλ ρσξηθψλ πδάησλ ηνπ ζπκβαιιφκελνπ θξάηνπο θαη ηεο 

απνθιεηζηηθήο νηθνλνκηθήο δψλεο ελφο θξάηνπο κέινπο, θαη εηδηθά γηα ηελ απφιπηε 

ηθαλνπνίεζε ηεο απψιεηαο ή δεκηάο απφ κφιπλζε ή θαη ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαζψο θαη ηελ θάιπςε ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απνηξνπή ή κείσζε ηεο 

δεκηάο απφ ξχπαλζε ή θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο.  

Σα φξηα ηεο επζχλεο ηνπ Γηεζλνχο Κεθαιαίνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ 

άξζξνπ 4 ηεο χκβαζεο Γηεζλνχο Κεθαιαίνπ 1971 θαη 199220 αληίζηνηρα, φπνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηα αληίζηνηρα φξηα ηεο χκβαζεο Δπζχλεο (CLC) 1971 θαη 1992 θαη 

αληηζηνηρνχλ ζε 60 εθαηνκκχξηα SDR βάζεη ηεο χκβαζεο Γηεζλνχο Κεθαιαίνπ 1971, 

135 εθαηνκκχξηα SDR κε ηελ αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ηνπ 1992 θαη 203 εθαηνκκχξηα 

SDR γηα ηα πεξηζηαηηθά πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κεηά ηελ 1
ε
 Ννεκβξίνπ 2003. 21 

Χο θχξηνη ζθνπνί ηεο ζχκβαζεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ε παξνρή κηαο 

ζπκπιεξσκαηηθήο απνδεκίσζεο ζηα ζχκαηα ξχπαλζεο πνπ δελ εμαζθάιηζαλ επαξθή 

απνδεκίσζεο απφ ηελ CLC θαη ε παξνρή απνδεκίσζεο ζηνλ πινηνθηήηε γηα πνζνζηά 

ηεο επζχλεο πνπ ππέρεη ζχκθσλα κε ηελ CLC εθηφο αλ ε ξχπαλζε πξνθαιείηαη απφ «εθ 

πξνζέζεσο παξάβαζε» (willful misconduct) ηνπ πινηνθηήηε. 

Ζ ζχκβαζε FUND δελ απνδεκηψλεη αλ ε ξχπαλζε είλαη απνηέιεζκα πνιεκηθήο 

ελέξγεηαο ή ερζξνπξαμηψλ, αλ ε απφξξηςε πεηξειαίνπ πξνήιζε απφ πνιεκηθφ πινίν ή 

θπβεξλεηηθφ πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο ή αλ ν κελπηήο δελ 

κπνξεί λα απνδείμεη φηη ε πεγή ηεο ξχπαλζεο ήηαλ πινίν ή πινία. Δπίζεο αλ ην Γηεζλέο 

Κεθάιαην απνδείμεη φηη ε δεκηά απφ ξχπαλζε πξνήιζε νιηθά ή κεξηθά είηε απφ πξάμε ή 

παξάιεηςε πνπ έγηλε κε ηελ πξφζεζε πξφθιεζεο δεκίαο απφ ην πξφζσπν πνπ ππέζηε 

απηή, είηε εμ ακέιεηα ηνπ πξνζψπνπ απηνχ, ηφηε δχλαηαη λ‟ απαιιαγεί νιηθά ή κεξηθά 

απφ ηελ ππνρξέσζε ηνπ λα θαηαβάιεη απνδεκίσζε ζην πξφζσπν απηφ.  

Ο ΗΜΟ πηνζέηεζε ην 2001 ηε Γηεζλή χκβαζε γηα ηελ Αζηηθή Δπζχλε γηα 

Ρππάλζεηο απφ Καχζηκα (Bunker Convention) πνπ δηακνξθψζεθε ζηα πξφηππα ηεο 

CLC. Απηή ε πλζήθε  ηζρχεη απνθιεηζηηθά: 

(α) ζηε ξχπαλζε πνπ πξνθιήζεθε: 

                                                
20

 ηελ Διιάδα έγηλε απνδνρή ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ Ν. 1638/1986 θαη θχξσζε ηνπ 

πξσηνθφιινπ κε ην ΠΓ 270/1995.   
21

 Γηθεγνξηθφο χιινγνο Πεηξαηψο,2004,5
ν
 Γηεζλέο πλέδξην Ναπηηθνχ Γηθαίνπ: Θαιάζζηα 

Ρχπαλζε: Σν Πξφβιεκα ηεο Απνδεκίσζεο θαη ησλ Κπξψζεσλ, Δηζεγήζεηο-Παξεκβάζεηο, ζει. 

81. 
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 ζην έδαθνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρσξηθψλ πδάησλ, ελφο θξάηνπο 

κέινπο, θαη 

 ζηελ απνθιεηζηηθή νηθνλνκηθή δψλε ελφο θξάηνπο κέινπο, ζχκθσλα κε 

ην δηεζλέο δίθαην, ή, εάλ έλα θξάηνο κέινο δελ έρεη θαζηεξψζεη κηα 

ηέηνηα δψλε, ζε κηα πεξηνρή εθηεηλφκελε πέξα απφ ηα ρσξηθά χδαηα 

απηνχ ηνπ θξάηνπο θαη παξαθείκελε απηψλ πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην ίδην 

ζχκθσλα κε ην δηεζλέο δίθαην θαη δελ ζα επεθηαζεί  πεξηζζφηεξν απφ 

200 λαπηηθά κίιηα απφ ηηο γξακκέο βάζεο, φπνπ κεηξηέηαη εχξνο ηεο 

αηγηαιίηηδαο δψλεο.22 

(β) ζηελ πξφιεςε κέηξσλ γηα λα απνηξέςεη ή λα ειαρηζηνπνηήζεη ηέηνηα δεκία. 

          O πινηνθηήηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο γεγνλφηνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο 

γηα ηε δεκία ξχπαλζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ νπνηνδήπνηε πεηξέιαην πνπ είλαη θαχζηκν  

ή πξνέξρεηαη απφ ην ζθάθνο, ππφ ηνλ φξν φηη, εάλ έλα γεγνλφο πξνέξρεηαη απφ κηα 

ζεηξά πεξηζηαηηθψλ πνπ έρνπλ ηελ ίδηα πξνέιεπζε, ε επζχλε ζα ζπλδεζεί κε ηνλ 

πινηνθηήηε απφ ηελ ζηηγκή ηνπ πξψηνπ πεξηζηαηηθνχ. Όπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα 

πξφζσπα είλαη ππεχζπλα γηα ην πινίν, ε επζχλε ηνπο ζα είλαη θνηλή. Ο πινηνθηήηεο 

απαιιάζζεηαη κφλν ζε ηξεηο πεξηπηψζεηο φηαλ: 

 Ζ δεκηά πξνθιήζεθε απφ πνιεκηθέο ελέξγεηεο. 

 Πξάμε ή παξάιεηςε ηξίηνπ πνπ είρε ηελ πξφζεζε λα πξνθαιέζεη δεκηά. 

 Ακέιεηα ή άιιε πξάμε κηαο αξρήο. 

Δάλ ν πινηνθηήηεο απνδείμεη φηη ε δεκία ξχπαλζεο πξνέθπςε πιήξσο ή κεξηθψο 

είηε απφ κηα πξάμε είηε κηα παξάιεηςε πνπ έγηλε κε ηελ πξφζεζε γηα λα πξνθαιέζεη ηε 

δεκία απφ ην πξφζσπν πνπ έπαζε ηε δεκία ή απφ ηελ ακέιεηα εθείλνπ ηνπ πξνζψπνπ, ν 

πινηνθηήηεο κπνξεί λα απαιιαρζεί πιήξσο ή κεξηθψο απφ ηελ επζχλε πξνο απηφ ην 

πξφζσπν. Κακία αμίσζε γηα απνδεκίσζε γηα ηε δεκία ξχπαλζεο δελ ζα γίλεη ελάληηα 

ζηνλ πινηνθηήηε εθηφο απφ φηη νξίδεη ε πλζήθε. 

 

 

 

                                                
22

 Ησάλλνπ Κ.-ηξαηή Α., 2000, Γίθαην ηεο Θάιαζζαο, ζει. 392. 
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.3.5 OPA 1990 (Oil Pollution Act) - Χ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΧΝ 

Η.Π.Α. ΓΙΑ ΣΟ ΘΑΛΑΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο OPA 1990 (Oil Pollution Act) πξνέθπςε θαηά θχξην 

ιφγν απφ ην αηχρεκα ηνπ Exxon Valdez, ην νπνίν πξνζάξαμε ζε χθαιν ζηηο αθηέο ηεο 

Αιάζθαο. Σν λαπάγην απηφ πξνθάιεζε κεγάιε πεηξειατθή ξχπαλζε ζην επαίζζεην 

νηθνζχζηεκα ηεο Αιάζθαο, αιιά θη επαηζζεηνπνίεζε απφ πνιίηεο θαη πεξηβαιινληηθέο 

νξγαλψζεηο γηα ηελ νηθνινγηθή θαηαζηξνθή. Βέβαηα, δελ παχεη λα κελ ππάξρεη θαη 

πνιηηηθή εκπινθή απφ ηελ ζηηγκή πνπ ην αηχρεκα πξνθάιεζε ζεκαληηθή ξχπαλζε ζηα 

Ακεξηθάληθα χδαηα θαη δε λνείηαη λα ππάξρνπλ βξαδείο ξπζκνί απνθαηάζηαζεο θαη 

αληηκεηψπηζεο ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ απφ ηελ ηζρπξή θπβέξλεζε ησλ Ζλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο. 

Ο λφκνο απηφο αθνξά ηελ απαγφξεπζε εηζφδνπ ζηα ρσξηθά χδαηα ησλ Ζ.Π.Α. 

ζε δεμακελφπινηα πνπ δελ είλαη δηπινχ ηνηρψκαηνο γηα 25 έηε, αιιά θαη ζε φια ηα 

πινία πνπ θαηαπιένπλ ζηα Ακεξηθάληθα χδαηα θαη ιηκάληα. ε απηφ ην λνκνζεηηθφ 

πιαίζην εμαηξνχληαη ηα πινία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

πεηξειαηνθειίδαο, πινία πνπ εθθνξηψλνπλ πεηξέιαην ζε ιηκάληα κεγάινπ βάζνπο, 

πινία ιηγφηεξν ησλ 5.000 ηφλσλ ηα νπνία δηαζέηνπλ ζχζηεκα κε δηπιφ containment θαη 

ην νπνίν είλαη επαξθέο γηα ηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο θαη ηέινο πινία πνπ δελ είλαη 

δεμακελφπινηα θαη δελ είλαη άλσ ησλ 750 ηφλσλ. 

Ζ εθαξκνγή ηεο OPA 1990 ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο αθήλεη πίζσ ηηο ππάξρνπζεο δηεζλείο θαη πεξηθεξεηαθέο ζπκβάζεηο. 

Δπηπιένλ ε OPA 1990 δέρζεθε θξηηηθή θη επίζεζε γηα ηα εμήο ζεκεία :  

 Καζηέξσζε δεμακελφπινησλ δηπινχ ηνηρψκαηνο ή θαη δηπινχ ππζκέλα. 

 Καζεζηψο απεξηφξηζηεο επζχλεο ηνπ πινηνθηήηε πνπ πξνθαιεί ζαιάζζηα 

ξχπαλζε. 

Ζ απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ πξνζψπνπ πνπ πξνθαιεί ξχπαλζε απφ 

πεηξειαηνεηδή έρεη ζθνπφ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πεξηνρήο θαη ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ 

απνξξχπαλζεο. Ο ππεχζπλνο δελ επηβάιιεηαη λα δψζεη απνδεκίσζε ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ην απνηέιεζκα έρεη πξνθιεζεί απφ δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ερζξνπξαμίεο ή 

παξάλνκε πξάμε ηξίηνπ πξνζψπνπ. Απηέο ηηο εμαηξέζεηο φκσο δελ κπνξεί λα ηηο 

επηθαιεζηεί αλ αξλεζεί ή απνηχρεη λα δψζεη πιεξνθνξίεο ζηηο αξκφδηεο αξρέο γηα ην 
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πεξηζηαηηθφ ηεο ξχπαλζεο ή παξάζρεη βνήζεηα θαη ζπλεξγαζία ζηηο δηαδηθαζίεο 

θαζαξηζκνχ ηεο πεξηνρήο.  

Σα νκνζπνλδηαθά φξηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνζηίκσλ δελ ππεξβαίλνπλ: 

 Γηα πινία άλσ ησλ 3000 θ. ν. ρ. ηα 1.200 δνιάξηα αλά ηφλν ή ηα 10 εθ. δνιάξηα 

ζπλνιηθά 

 Γηα πινία κέρξη ησλ 3000 θ. ν. ρ. ην κέγηζην φξην θζάλεη ηα 1.200 δνιάξηα αλά 

ηφλν ή ηα 2 εθ. δνιάξηα ζπλνιηθά 

 Γηα ηα ινηπά εκπνξηθά πινία εθηφο ησλ δεμακελνπινίσλ ηα 600 δνιάξηα αλά 

ηφλν ή ηα 500.000 δνιάξηα ζπλνιηθά  

Γηα λα κελ ηζρχζνπλ νη παξαπάλσ πεξηνξηζκνί ηεο επζχλεο αξθεί λα απνδεηρηεί 

φηη ππήξμε ακέιεηα ζε κεγάιν βαζκφ, βάζε ηεο  λνκνζεζίαο πνπ ηζρχεη. Χζηφζν ην 

νκνζπνλδηαθφ δίθαην δελ απνθηά πξνηεξαηφηεηα σο πξνο ηηο ηνπηθέο αξρέο ησλ 

πνιηηεηψλ, φπνπ δηαηεξνχλ ην δηθαίσκά ηνπο λα επηβάιινπλ θαζεζηψο απεξηφξηζηεο 

επζχλεο ζηνπο ππεχζπλνπο πξφθιεζεο πεηξειατθήο ξχπαλζεο θαη λα θαζνξίζνπλ ην 

πιαίζην ησλ απνδεκηψζεσλ. Ζ απεξηφξηζηε επζχλε θαη ε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηνπ 

δηπινχ ηνηρψκαηνο ή θαη δηπινχ ππζκέλα, έρνπλ δερζεί έληνλε θξηηηθή ζηεξηδφκελε 

ζηηο νηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο θαη ζην γεγνλφο φηη ν βαζκφο επθνιίαο πνπ ραξαθηεξίδεη 

ηελ παξαβίαζε ησλ νξίσλ επζχλεο πνπ ζέηεη ην νκνζπνλδηαθφ δίθαην ηαπηίδεηαη κε ην 

θαζεζηψο ηεο απεξηφξηζηεο επζχλεο
23

. 

.3.6 ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ ΣΗΝ 

ΘΑΛΑΙΑ ΡΤΠΑΝΗ ΑΠΟ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ 

 

   Ζ πνιηηηθή πνπ αθνινχζεζε ε Δπξσπατθή Έλσζε γηα ηελ πξφιεςε θαη 

απνθπγή ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο απφ ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο εληζρχζεθε κεηά ηα 

θαηαζηξνθηθά λαπάγηα ησλ δεμακελνπινίσλ ERIKA (1999) θαη PRESTIGE (2002). Ζ 

απαγφξεπζε θαη ε ζηαδηαθή απφζπξζε ησλ πεηξειαηνθφξσλ κνλνχ θχηνπο, ε 

επηηήξεζε θαη ε απζηεξή επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηεο ππάξρνπζαο λνκνζεζίαο, νη 

απμεκέλνη έιεγρνη ζηα ρσξηθά χδαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη επηζεσξήζεηο ζηα 

ιηκάληα θαη ε δεκηνπξγία ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ γηα ηελ Αζθάιεηα ζηε 

                                                
23

 «Βιάρνο Γ., 1999, Δκπνξηθή Ναπηηιία θαη Θαιάζζην Πεξηβάιινλ, ζει. 464-471»  
 



49 

 

Θάιαζζα απνηεινχλ θάπνηα ζεκαληηθά βήκαηα απφ πιεπξάο ηεο Κνηλφηεηαο γηα ηελ 

βειηίσζε ηεο ζαιάζζηαο αζθάιεηαο.  

 

ERIKA I 

 

Ζ πξψηε λνκνζεηηθή δέζκε κέηξσλ γλσζηή σο “ERIKA I”  ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 

22/07/2003, αθνχ πξψηα είραλ εγθξηζεί νη θαλνληζκνί ζαιάζζηαο αζθάιεηαο απφ ην 

2002. Σα θξάηε κέιε φθεηιαλ κέρξη ηηο 22 Ηνπιίνπ 2003 λα πηνζεηήζνπλ ηηο αλαγθαίεο 

λνκνζεηηθέο, θαλνληζηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο, θαη λα θνηλνπνηνχλ ζηελ Δπηηξνπή 

ηε κεηαθνξά ησλ ελ ιφγσ πξάμεσλ ζηελ εζληθή λνκνζεζία ηνπο κφιηο ηεζεί ζε ηζρχ.  

 

 Σα δεμακελφπινηα κνλνχ ηνηρψκαηνο ζα έπξεπε λα απνζπξζνχλ ζηαδηαθά θαη 

λα αληηθαηαζηαζνχλ κε δηπινχ ηνηρψκαηνο. Σα δεμακελφπινηα-πεηξειαηνθφξα 

δηπινχ ηνηρψκαηνο πξνζθέξνπλ θαιχηεξε πξνζηαζία ζην πεξηβάιινλ ζε 

πεξίπησζε αηπρήκαηνο. Ζ απνκάθξπλζε, θαηφπηλ ζπκθσλίαο κε ηνλ ΗΜΟ, είρε 

νξηζηεί ην αξγφηεξν έσο ην 2015 θαη απηφ ζα εμαξηηφηαλ απφ ην κέγεζνο, ηελ 

ειηθία θαη ηνλ ηχπν ηνπ πινίνπ. Χζηφζν, ην λαπάγην ηνπ Prestige ηνλ Ννέκβξην 

ηνπ 2002 νδήγεζε ζηελ πξφηαζε λα θαηαξγεζνχλ ηα πινία κνλνχ ηνηρψκαηνο 

πην γξήγνξα. Σα κεγάια δεμακελφπινηα ζα απνζχξνληαλ έσο ην 2005, ελψ ηα 

κηθξφηεξα θαη λεφηεξα ζα είραλ δηθαίσκα λα εθηεινχλ πιφεο ζηα επξσπατθά 

χδαηα έσο ην 2010. Βέβαηα, ηέζεθε άκεζε θαηάξγεζε ησλ δεμακελφπινησλ 

κνλνχ ηνηρψκαηνο πνπ κεηέθεξαλ βαξχ πεηξέιαην. 

 Τηνζεηήζεθαλ εμνλπρηζηηθνί έιεγρνη ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ησλ πινίσλ ζηα 

επξσπατθά ιηκάληα, απζηεξέο θαη ζπρλφηεξεο επηζεσξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζζεί αθφκε πεξηζζφηεξν ε αζθάιεηα. Οη έιεγρνη απηνί γίλνληαη απφ 

ηνπο λενγλψκνλεο , νη νπνίνη ζα πξέπεη λα δηέπνληαη απφ πςειά πξφηππα 

πνηφηεηαο θαη ζα αλαγλσξίδνληαη απφ ηηο επξσπατθέο θαη εζληθέο αξρέο βάζεη 

ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πξφιεςεο ηεο ξχπαλζεο. Ζ 

πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπο ζα απνηειέζεη αληηθείκελν 

απζηεξήο παξαθνινχζεζεο θαη ζε πεξίπησζε ειιηπνχο ηήξεζεο ησλ θξηηεξίσλ, 

ζα επηβάιινληαη θπξψζεηο φπσο είλαη ε πξνζσξηλή ή νξηζηηθή αθαίξεζε ηεο 

θνηλνηηθήο άδεηαο. 
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 Παξάιιεια, απμάλεηαη ν αξηζκφο θαη ε έληαζε ησλ ειέγρσλ ζηνπο επξσπατθνχο 

ιηκέλεο. χκθσλα κε ηελ δηάηαμε απηή απαγνξεχζεθε ε είζνδνο ζηα θνηλνηηθά 

ιηκάληα δεμακελνπινίσλ ηα νπνία θέξνπλ ζεκαία θξάηνπο ην νπνίν βξίζθεηαη 

ζηελ «καχξε ιίζηα», δειαδή έρεη δηαπηζησζεί φηη βξίζθνληαη ζε άζρεκε 

θαηάζηαζε κεηά απφ επηζεψξεζε θαη έρνπλ θξαηεζεί απφ ιηκεληθέο αξρέο πάλσ 

απφ δπν θνξέο ηα πξνεγνχκελα δπν ρξφληα. 

 

ERIKA II 

 

Ζ δεχηεξε λνκνζεηηθή δέζκε κέηξσλ γλσζηή σο “ERIKA II” απνβιέπεη ζηε 

βειηίσζε, θαηά αεηθφξν ηξφπν, ηεο πξνζηαζίαο ησλ επξσπατθψλ πδάησλ έλαληη ησλ 

θηλδχλσλ αηπρεκάησλ θαη ζαιάζζηαο ξχπαλζεο. Οη πεξηβαιινληηθέο ζπλέπεηεο ελφο 

ζαιάζζηνπ αηπρήκαηνο, πνπ ελδέρεηαη λα ζπκβεί αθφκε θαη εθηφο ησλ δσλψλ πςειήο 

ζπγθέληξσζεο ηεο θπθινθνξίαο, κπνξεί λα είλαη θαηαζηξνθηθέο γηα ηελ νηθνλνκία θαη 

ην πεξηβάιινλ ησλ ζρεηηθψλ θξαηψλ κειψλ.  

Ο επηδησθφκελνο ζηφρνο  γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη λα απνθηήζεη ηα 

κέζα πνπ ζα ηεο επηηξέςνπλ θαιχηεξε επηηήξεζε θαη έιεγρν ηεο ζαιάζζηαο 

θπθινθνξίαο ζηα αλνηρηά ησλ αθηψλ ηεο θαζψο θαη δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθφηεξεο 

παξέκβαζεο ζε πεξίπησζε θξίζεο ζηελ ζάιαζζα. 

Σν παθέην ERIKA II πξνβιέπεη: 

 ηελ βειηίσζε ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ πινίσλ πνπ δηέξρνληαη ηηο δψλεο 

κεγάιεο θπθινθνξίαο ππνρξεψλνληάο ηα λα εμνπιηζηνχλ κε ζπζηήκαηα πνπ 

ζα επηηξέπνπλ ηνλ απηφκαην εληνπηζκφ θαη ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο 

θπθινθνξίαο ηνπο απφ ηηο αξρέο ησλ αθηψλ. Σελ ζπζηεκαηηθή πξνζθπγή ζηελ 

ειεθηξνληθή αληαιιαγή δεδνκέλσλ, πξνο απινπνίεζε θαη ελαξκφληζε ηεο 

δηαβίβαζεο θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηα επηθίλδπλα ή 

ξππνγφλα εκπνξεχκαηα πνπ κεηαθέξνπλ ηα πινία. Σα πινία πνπ δηέξρνληαη 

απφ ηα θνηλνηηθά χδαηα ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηνλ ππνρξεσηηθφ εμνπιηζκφ 

απηφκαηεο αλαγλψξηζεο γηα ηελ απηφκαηε επηθνηλσλία κε ηηο αξρέο ζηελ μεξά 

θαζψο θαη θαηαγξαθείο δεδνκέλσλ ηαμηδηνχ (καχξα θνπηηά) πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθνιχλνληαη νη έξεπλεο θαηφπηλ αηπρήκαηνο. 
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 ηελ ίδξπζε ελφο επξσπατθνχ Οξγαληζκνχ γηα ηελ Αζθάιεηα ζηε Θάιαζζα 

(European Maritime Safety Agency, EMSA) νπνίνο ζα αλαιάβεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ησλ θνηλνηηθψλ θαλφλσλ ζε ζέκαηα 

αζθάιεηαο ζηε λαπηηιία. Ο νξγαληζκφο απηφο ζα ζπκβάιιεη ζηελ ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ, ηε δηαρείξηζε κηαο βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ αζθάιεηα ζηε 

λαπηηιία, ηνλ έιεγρν ησλ λενγλσκφλσλ θαη ηελ νξγάλσζε ησλ επηζεσξήζεσλ 

απφ ην θξάηνο ηνπ ιηκέλα ζηα θξάηε κέιε. 

 ηελ ελίζρπζε ησλ εμνπζηψλ παξέκβαζεο ησλ θξαηψλ κειψλ, σο παξάθηησλ 

θξαηψλ, ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ αηπρήκαηνο ή απεηινχκελεο ξχπαλζεο θνληά 

ζηηο αθηέο ηνπο. Ζ νδεγία απαηηεί απφ θάζε παξάθηην κέινο λα θαηαξηίζεη 

ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηελ ππνδνρή ησλ πινίσλ πνπ δηαηξέρνπλ 

θίλδπλν, ζε εηδηθέο δψλεο θαηαθχγηα. 

 ηελ απαγφξεπζε ηνπ απφπινπ ησλ πινίσλ ζε πεξίπησζε θαηξηθψλ ζπλζεθψλ 

νη νπνίεο εγθπκνλνχλ ζνβαξφ θίλδπλν γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πινίνπ ή ην 

πεξηβάιινλ. 

 έλα κεραληζκφ βειηίσζεο ηεο απνδεκίσζεο ησλ ζπκάησλ ζε πεξίπησζε 

ξχπαλζεο απφ πεηξειαηνθειίδεο. Σν πκβνχιην ησλ Τπνπξγψλ δελ έρεη 

εγθξίλεη ηελ πξφηαζε απηή. Ζ Δπηηξνπή πξφηεηλε ηελ αχμεζε ησλ αλψηαησλ 

πνζψλ πνπ θαηαβάιινληαη γηα ξχπαλζε απφ κεγάιεο έθηαζεο 

πεηξειαηνθειίδεο ζηα επξσπατθά χδαηα (κέρξη 1 δηο. επξψ) θαη λα πξνβιεθζεί 

ε επηβνιή ησλ ελδεδεηγκέλσλ θπξψζεσλ ζηνπο ππαίηηνπο ηεο ξχπαλζεο απφ 

ζνβαξή ακέιεηα.  

Ο Καλνληζκφο γηα ηελ ίδξπζε ηνπ επξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Αζθάιεηαο ζηε 

Θάιαζζα (EMSA) ηέζεθε ζε ηζρχ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2002 θαη ν Οξγαληζκφο κε ηνπο 

θαηάιιεινπο δηνηθεηηθνχο κεραληζκνχο είλαη επηρεηξεζηαθφο απφ ηνλ 2003. Χζηφζν, ην 

πκβνχιην δελ ελέθξηλε ηελ πξφηαζε ζρεηηθά κε ηελ απνδεκίσζε ησλ ζπκάησλ 

ξχπαλζεο απφ πεηξειαηνθειίδεο. 

 

 ERIKA IIΙ 

Με ηελ ηξίηε λνκνζεηηθή δέζκε κέηξσλ γλσζηή σο “ERIKA IIΗ”, ε Δπηηξνπή 

ζηηο 23 Ννεκβξίνπ 2005 ελέθξηλε επηά κέηξα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ ζπκπιήξσζε 
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θαη ηελ βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πθηζηάκελεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο 

γηα ηελ αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα κέζσ κηαο πην ελεξγήο θαη πξνιεπηηθήο πνιηηηθήο. 

 

1. Τποτρεώζεης γηα ηο θράηος ζεκαία 

Ζ πξφηαζε απηή απνζθνπεί ζην λα θαηαζηήζεη ηνπο θαλφλεο ηνπ ΗΜΟ ζρεηηθά κε 

ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ θξαηψλ ζεκαίαο ππνρξεσηηθνχο γηα φια ηα θξάηε κέιε ηεο 

ΔΔ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ θαη αμηνινγήζεσλ. Μηα λέα 

βάζε δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα βνεζήζεη ηα θξάηε κέιε θαηά ηελ άζθεζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπο ζηελ δηαρείξηζε θαη ζηνλ έιεγρν ελφο ζηφινπ πςειήο 

πνηφηεηαο. 

 

2. Νεογλώκολες 

Ζ Δπηηξνπή εμεηάδεη ηελ ελίζρπζε ησλ πθηζηάκελσλ νδεγηψλ (νδεγία 94/57/ΔΚ 

ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ νδεγία 2001/105/ΔΚ ηεο δέζκεο Erika I) ζρεηηθά κε ηελ 

επνπηεία ησλ «λενγλσκφλσλ». ηφρνο είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

εξγαζηψλ ησλ νξγαληζκψλ απηψλ κε ηελ δεκηνπξγία κηαο αλεμάξηεηεο επηηξνπήο 

πνπ ζα αμηνινγεί ηνπο «λενγλψκνλεο». Οη ηδησηηθνί απηνί θνξείο εγθξίλνληαη απφ 

θάπνην θξάηνο-κέινο θαη αλαιακβάλνπλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, ηελ επηζεψξεζε, ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ ζθαθψλ πνπ θέξνπλ ηε ζεκαία ηνπ θξάηνπο απηνχ. 

 

3. Έιεγτος θράηοσς ιηκέλα (port state control) 

Ζ Δπηηξνπή κε ηελ πξφηαζε απηή επηδηψθεη λα βειηηψζεη ην ζχζηεκα ηνπ θξαηηθνχ 

ειέγρνπ ησλ ιηκέλσλ κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ απνθιεηζκφ ησλ πινίσλ απφ 

ηξίηεο ρψξεο. Σν ζχζηεκα ειέγρνπ πνπ είλαη ζε ηζρχ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

λένπο ηχπνπο ειέγρσλ φπσο είλαη ηα πηζηνπνηεηηθά αζθάιηζεο ησλ πινίσλ θαζψο 

θαη έλα απζηεξφηεξν θαζεζηψο επηζεσξήζεσλ. ε ζπλεξγαζία κε ηελ EMSA 

(European Maritime Safety Agency) ζα δεκηνπξγεζεί κηα βάζε δεδνκέλσλ κε ην 

«πξνθίι- θηλδχλνπ» φισλ ησλ πινίσλ πνπ ππφθεηληαη ζε επηζεψξεζε. 

 

4. ύζηεκα ειέγτοσ ηες ζαιάζζηας θσθιοθορίας 

Ζ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο ζρεηηθά κε ηελ ζαιάζζηα θπθινθνξία θαη ην ζχζηεκα 

παξαθνινχζεζεο απνζθνπεί ζηε ζέζπηζε ζαθνχο θαη αθξηβνχο λνκηθνχ πιαηζίνπ 
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γηα ηνπο ιηκέλεο-θαηαθχγηα. Δπηπιένλ, πξνβιέπεη ηελ επξεία ρξήζε ηνπ δηθηχνπ 

αληαιιαγήο δεδνκέλσλ Safe Sea Net γηα ηελ αθξηβή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο 

κεηαθηλήζεηο ησλ πινίσλ θαη  ησλ θνξηίσλ ηνπο. 

 

5. Γηερεύλεζε αηστεκάηωλ ζηης ζαιάζζηες κεηαθορές 

Ζ νδεγία πξνηείλεη έλα ζχλνιν θνηλνηηθψλ θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ γηα ηελ 

ηερληθή δηεξεχλεζε ησλ πεξηζηάζεσλ θαη ησλ αηηηψλ ησλ λαπηηθψλ αηπρεκάησλ, σο 

βάζε γηα ηελ κειινληηθή αζθάιεηα. Δπηπιένλ ε πξφηαζε πξνζπαζεί λα ελζαξξχλεη 

ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, αιιά θαη κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη 

ηξίησλ ρσξψλ. 

 

6. Αζηηθή εσζύλε 

Ζ πξφηαζε απηή έρεη ζηφρν ζηελ δηακφξθσζε βαζηθψλ θαλφλσλ, θνηλψλ ζε φια ηα 

θξάηε κέιε κε ζθνπφ ηελ δηαρείξηζε ηεο αζηηθήο επζχλεο, ηελ αζθάιεηα ησλ 

πινίσλ θαη ηελ απφδνζε ησλ επζπλψλ γηα θάζε άηνκν πνπ είλαη ππεχζπλν γηα 

ιεηηνπξγίεο πάλσ ζην πινίν. 

 

7. Δσζύλε ηωλ πιοηοθηεηώλ 

Ζ νδεγία θαηαζηεί ζηνπο πινηνθηήηεο πιήξε επζχλε γηα δεκηέο ζε ηξίηνπο. 

Πεξηιακβάλεη πξνηάζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ηζρπνπζψλ δηεζλψλ 

ζπκβάζεσλ φπσο ε χκβαζε ηνπ 1992 (CLC) γηα ηελ αζηηθή επζχλε γηα δεκηέο πνπ 

νθείινληαη ζε πεηξειατθή ξχπαλζε θαη κηα εληαία πξνζέγγηζε ησλ θξαηψλ κειψλ 

ζε νπνηαδήπνηε άιια είδε δεκηψλ θαη έλα αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ή άιιε 

ρξεκαηηθή εγγχεζε   γηα ηελ θάιπςε ηεο επζχλεο ησλ πινηνθηεηψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
ο
  

 

.4 P&I  CLUBS: Ζ σσκβοιή τοσς στελ αποτροπή τες ζαιάσσηας 

ρύπαλσες θαη ε αποδεκίωσε στελ περίπτωσε βιάβες τοσ 

ζαιάσσηοσ περηβάιιολτος 

.4.1 ΓΔΝΙΚΑ 

 

Σα P&I Clubs (Protection and Indemnity Clubs) είλαη νξγαλψζεηο ακνηβαίαο 

αζθάιηζεο ή αιιειαζθάιηζεο ησλ πινηνθηεηψλ, νη νπνίεο θαιχπηνπλ φιεο ηηο δεκηέο 

πξνο ηξίηνπο θαη θπξίσο απηέο πνπ δελ θαιχπηνπλ νη άιιεο λαπηαζθαιίζεηο. ήκεξα 

θαιχπηνπλ ην 95% ησλ αλαγθψλ ηεο παγθφζκηαο λαπηηιίαο ζε αζθαιηζηηθέο αλάγθεο. 

Απηνί νη αιιειαζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί θαηέζηεζαλ αλαγθαίνη κεηά απφ 

αηηήκαηα θαη δηακαξηπξίεο ησλ πινηνθηεηψλ πνπ ζίγνληαλ απφ ηνπο αζθαιηζηηθνχο 

νξγαληζκνχο πνπ είραλ θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα θαη ζηεξίδνληαλ ζηελ ζπλερή αχμεζε 

ησλ αζθαιίζηξσλ γηα ηνπο πεξηνξηζκέλνπο θηλδχλνπο πνπ αλαιάκβαλαλ. Σα P&I Clubs  

θαιχπηνπλ αζθαιηζηηθά δεηήκαηα αζηηθήο επζχλεο απφ δεκηέο ηξίησλ πνπ πξνέξρνληαη 

απφ αηπρήκαηα.  

Ζ πξνζηαζία αθνξά ηηο επζχλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απαζρφιεζε ηνπ 

πινίνπ σο ζθάθνο. Σν Indemnity παξέρεη θάιπςε απφ επζχλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ απαζρφιεζε ηνπ πινίνπ φρη σο ζθάθνο αιιά σο κεηαθνξέαο θνξηίσλ.24 

Πνιινί πινηνθηήηεο ζεσξνχλ φηη ε έληαμε ηνπο ζηα κεγάια P&I Clubs   ηνπο 

εμαζθαιίδεη απφ κεγαιχηεξνπο θηλδχλνπο απφ ην λα είλαη εληαγκέλνη ζε κηθξά. Άιινη 

ππνζηεξίδνπλ ηελ πνιηηηθή ηεο πνηφηεηαο, κε ην λα είλαη κέιε ζε κηα κηθξή έλσζε 

Ακνηβαίαο Αζθάιεηαο. Αθνινπζψληαο ηελ πνιηηηθή ηεο αζθάιεηαο, νη εηαηξείεο 

πεηξειαίνπ θαη νη πνιπεζληθέο εηαηξείεο πξνηηκνχλ λα εηζέξρνληαη ζε κεγάια Clubs. Οη 

κηθξφηεξνη πινηνθηήηεο επηζπκνχλ λα είλαη κέιε ζε κηθξέο ελψζεηο ψζηε λα αθνχγνληαη 

νη πξνηάζεηο ηνπο, λα κελ αηζζάλνληαη ρακέλνη ή φηη ράλνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπο. 

Σν πιενλέθηεκα ησλ κεγάισλ Clubs είλαη ν κεγάινο αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο. 

Πνιιά κέιε ζε κηα έλσζε δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα γηα αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο, 

γεγνλφο ην νπνίν δίλεη νηθνλνκηθή αλσηεξφηεηα θαη δεκηνπξγεί απνζεκαηηθά ψζηε λα 

                                                
24

 «Γ.Π. ΒΛΑΥΟ, 2007, Γηεζλήο Ναπηηιηαθή Πνιηηηθή, ζει. 205». 
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θαιχπηνληαη νη κεγάιεο απαηηήζεηο ηθαλνπνηεηηθά. Απηφ απνηειεί, βέβαηα θαη θίλεηξν 

γηα λα ηα επηιέμεη έλαο πινηνθηήηεο. 

Σα κηθξά P&I Clubs έρνληαο κηθξφ εηζφδεκα είλαη πην επάισηα ζηηο κεγάιεο 

απαηηήζεηο. Ζ νηθνλνκηθή αδπλακία ηνπο έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ κε δηαηήξεζε 

ηθαλνπνηεηηθψλ νηθνλνκηθψλ απνζεκαηηθψλ θαη απηφ απνηειεί ζεκαληηθφ 

κεηνλέθηεκα.25  

.4.2 ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΑΗ 

 

 Οη αιιειαζθαιηζηηθνί ζπλεηαηξηζκνί πξνζηαζίαο θαη απνδεκίσζεο απνηεινχλ 

κηα ηδηαίηεξε κνξθή λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ ηδξχνπλ νη κεηέπεηηα αζθαιηζκέλνη, κε 

ζθνπφ ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο ζε ακνηβαία βάζε θαη ε νπνία δηαζέηεη 

νξγαλσκέλε δνκή, απαζρνιεί πξνζσπηθφ, ζρεκαηίδεη απνζεκαηηθά απφ ηα 

πιενλάζκαηα ησλ εηζθνξψλ θαη ζπγθξνηεί κηα θνηλφηεηα ζπκθεξφλησλ («benefit 

society»).26 
   

 χκθσλα κε ηελ Companies Act 1985
 
νη νπνηεζδήπνηε εηαηξίεο, ελψζεηο ή 

ζπλεηαηξηζκνί απνθηνχλ λνκηθή ππφζηαζε φηαλ απνηεινχληαη απφ πεξηζζφηεξα απφ 20 

άηνκα θαη έρνπλ θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα. Βάζε απηήο αξρήο ιεηηνπξγνχλ ηα 

πεξηζζφηεξα  P&I Clubs ζήκεξα.27  

 Αξρηθά ηα P&I Clubs ππήξμαλ σο ελψζεηο ρσξίο θαηαζηαηηθφ αιιά αξγφηεξα 

εμειίρζεθαλ ζε εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ρσξίο κεηνρηθφ θεθάιαην (unlimited 

companies) ή είλαη registered limited by guarantee. Σα κέιε ηνπο δελ είλαη κέηνρνη θαη 

δελ έρνπλ πνζνζηφ ζηα θέξδε. Οη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ζπλίζηαληαη ζηελ 

ακνηβαία ππνρξέσζε λα ζπλεηζθέξνπλ ζηηο δεκηέο φισλ, απηφ νξίδεηαη ζην 

θαηαζηαηηθφ θαη ηνλ θαλνληζκφ ηεο έλσζεο. πγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη φηη ηα κέιε ηνπ 

δε ζα είλαη ππεχζπλα ζε ζπλεηζθνξέο πάλσ απφ έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ, ην νπνίν 

νξίδεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ. 

 

 

                                                
25

 «Γ.Π. ΒΛΑΥΟ, 2007, Γηεζλήο Ναπηηιηαθή Πνιηηηθή, ζει. 210». 
26

 «Κηάληνπ Βαζηιείνπ, 2002, Αζθαιηζηηθφ Γίθαην, ζει 12»  
27

 «Hazelwood S., 1994, “P&I Clubs Law and Practice”, LLP, ζει. 15» 
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.4.3 ΣΑ ΜΔΛΗ 

 

Σα κέιε ησλ P&I Clubs είλαη θπξίσο πινηνθηήηεο, νη νπνίνη έρνπλ αζθαιηζηηθφ 

ζπκθέξνλ. Χζηφζν, κέιε κπνξνχλ λα γίλνπλ νη λαπισηέο, νη δηαρεηξηζηέο, νη 

ελππφζεθνη δαλεηζηέο θαη νη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ησλ εηαηξεηψλ-κειψλ. Κνηλφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ κειψλ ζα πξέπεη λα είλαη ην αζθαιηζηηθφ ζπκθέξνλ, ην νπνίν 

απνηειεί απαξάβαην θξηηήξην βάζεη ηεο MIA 190628.  

χκθσλα κε ηελ ΜΗΑ 1906 ζηηο δηαηάμεηο ηεο ππάγεηαη ην άηνκν ην νπνίν 

ελδηαθέξεηαη γηα κηα λαπηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηελ νπνία έρεη λνκηθή ή άιιε ζρέζε ή 

πνπ ελδηαθέξεηαη γηα νπνηνδήπνηε πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ δηαηξέρεη αζθαιηζηηθφ 

θίλδπλν απφ απηήλ ηελ δξαζηεξηφηεηα εμαηηίαο ηεο νπνίαο κπνξεί λα επσθειεζεί απφ 

ηελ αζθάιεηα ή ηελ αθξηβή άθημε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ αζθαιίδεηαη ζε 

νξηζκέλν κέξνο ή κπνξεί λα δεκησζεί απφ ηελ απψιεηα ηνπ ή απφ θξάηεζε ηνπ, ηελ 

νπνηαδήπνηε δεκηά ή κπνξεί λα επζχλεηαη γηα πεξαηηέξσ απνδεκίσζε. 

Ζ είζνδνο ελφο πινίνπ ζην club αλαθέξεηαη ζηνλ πινηνθηήηε ή ζηνπο 

ζπκπινηνθηήηεο, κεηφρνπο, δηαρεηξηζηέο ζην φλνκα ησλ νπνίσλ ην πινίν γίλεηαη κέινο 

ηνπ club. Γηα ηελ απφθηεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο είλαη ε χπαξμε αζθαιηζηηθνχ 

ζπκθέξνληνο ηνπ αζθαιηζκέλνπ επί ηνπ πινίνπ γηα ηηο δεκίεο πνπ ζα πξνθιεζνχλ, ην 

νπνίν ζπλδέεηαη ηφζν κε ηελ ηδηνθηεζία ή απφ ηελ ιεηηνπξγία, ελψ ε δηαηήξεζε απηήο 

είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ. Ο πινηνθηήηεο γελφκελνο 

κέινο ηνπ P&I Club έρεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ κέινπο. Αλ έλα κέινο 

γηα θάπνην ιφγν πξνβεί ζε απαγνξεπκέλε πξάμε θαη ράζεη ην δηθαίσκα ηεο πξνζηαζίαο 

θαη ηεο απνδεκίσζεο, απηφ δελ ζπλεπάγεηαη φηη παχεη λα ηζρχεη ε ππνρξέσζε ηνπ λα 

πιεξψλεη ηηο εηζθνξέο. Σν κέινο ηνπ club απφ ηε κηα πιεπξά είλαη αζθαιηζκέλνο θαη 

αζθαιηζηήο θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά είλαη αζθαιηζκέλνο θαη κέινο θαη ππφθεηηαη ζε 

δηαθνξεηηθέο ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα. Άξα φηαλ έλα κέινο ράζεη ην δηθαίσκά ηνπ 

γηα απνδεκίσζε απηφ δελ επεξεάδεη ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο κέινο.  

                                                
28

 Marine Insurance Act: ην πξψην λνκνζέηεκα ηεο ζαιάζζηαο αζθάιηζεο, φπνπ σο ζαιάζζηα 
ζχκβαζε θαηαγξάθεηαη ε γξαπηή ζπκθσλία αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην θαη κε ην νπνίν ν 

αζθαιηζηήο αλαιακβάλεη ηελ απνδεκίσζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζην βαζκφ πνπ έρεη ζπκθσλήζεη 

ελάληηα ζηηο αηπρεκαηηθέο απψιεηεο ηεο λαπηηθήο πεξηπέηεηαο. 
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Σν θξηηήξην γηα λα γίλεη θάπνηνο κέινο ελφο  P&I Club  είλαη λα είλαη έθζεηνο 

ζε επζχλεο γηα ηηο νπνίεο απνβιέπεη πξνζηαζία θαη θάιπςε απνδεκίσζεο.29 

.4.4 ΣΑ ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΔΡΑ P&I CLUBS 

 

THE BRITANNIA STEAM SHIP INSURANCE ASSOCIATION LIMITED 

 

Σν P&I Club Britannia είλαη έλα απφ ηα πην παιηά θαη δεκνθηιή Clubs ην νπνίν 

ηδξχζεθε ην 1855. Δίλαη ην ηξίην ζε κέγεζνο παγθνζκίσο club, αθνχ δηαζέηεη 96 

εθαηνκκχξηα ηφλνπο πεξίπνπ ζε ρσξεηηθφηεηα. Σα κέιε ηνπ πξνέξρνληαη απφ φιν ηνλ 

θφζκν κε ηελ θχξηα δχλακε ηνπ ζε ΖΠΑ, Αλαηνιή, Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη Ηζπαλία. 

Σν Britannia Club είλαη εθιεθηηθφ ζηηο επηινγέο ησλ πινίσλ ηα νπνία εγγξάθεη. 

Ζ θχξηα πξνηίκεζε αθνξά δεμακελφπινηα κεγάισλ εηαηξεηψλ πεηξειαίνπ, φπσο  

Exxon, BP, Chevron θαη Mobil, ην πνζνζηφ ησλ νπνίσλ είλαη πεξίπνπ ην 40% ηεο 

ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ. Αθνινπζνχλ κε πνζνζηφ 30%  ηεο ζπλνιηθήο 

ρσξεηηθφηεηάο ηνπ ηα bulk carrier καδί κε ηα OBO. Ζ ειηθία ησλ πεξηζζνηέξσλ πινίσλ 

πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζην club είλαη ηεζζάξσλ εηψλ θαη γεληθά ην 62% απηψλ είλαη 

ειηθίαο κέρξη 10 εηψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ Britannia απνηειεί ε κε εγγξαθή 

επηβαηεγψλ πινίσλ ζεσξψληαο φηη ην αζθάιηζηξν πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί απφ απηά, 

ψζηε λα θαιπθζεί θαη λα ζπκβαδίζεη κε ηηο πςεινχ θηλδχλνπ απαηηήζεηο ηνπ, δελ είλαη 

ζχκθσλν κε ηα πνζά πνπ ζα ήζειαλ λα πιεξψζνπλ νη πινηνθηήηεο ησλ επηβαηεγψλ 

πινίσλ. 

 

ASSURANCE FOR EMINGEN CARD 

 

Σν Card P&I Club είλαη έλα απφ ηα ζθαλδηλαβηθά clubs κε έδξα ηελ Ννξβεγία. 

Δίλαη  ην δεχηεξν ζε κέγεζνο παγθνζκίσο club αθνχ ζην ελεξγεηηθφ ηνπ έρεη 65 

εθαηνκκχξηα ηφλνπο ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο. Σα κέιε ηνπ εθηφο απφ ηηο 

θαλδηλαβηθέο Υψξεο, πξνέξρνληαη απφ ηελ Διιάδα, ηελ Μεγάιε Βξεηαλία, ηελ 

Απζηξαιία, ηελ Ηλδία, ηελ Δγγχο Αλαηνιή, ηελ Δπξψπε θαη ηελ Νφηηα Ακεξηθή. 

Αξρηθά ην Card Club είρε σο κέιε κφλν πινηνθηήηεο απφ θαλδηλαβηθέο Υψξεο, 

αιιά ιφγσ ηεο χθεζεο πνπ παξνπζίαζε ν ζηφινο ησλ θαλδηλαβψλ, θεχγνληαο απφ ηελ 

ζεκαία, αλαγθάζηεθε λα βξεη λέα κέιε έμσ απφ ηελ πεξηνρή δξάζεο ηνπ θαη έηζη κε 

                                                
29

 «Hazelwood S., 1994, “P&I Clubs Law and Practice”, LLP, ζει. 80-83» 
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έλα κεγάιν αιινδαπφ ζηφιν έγηλε έλα απφ ηα κεγαιχηεξα δηεζλή P&I Club. Σα 

δεμακελφπινηα κε πνζνζηφ πεξίπνπ 40%  απνηεινχλ ηελ θχξηα πξνηίκεζε ηνπ club θαη 

αθνινπζνχλ ζηελ δηάξζξσζε ηνπ ζηφινπ ηα πινία Υχδελ (BC, OBO‟s) θαη Ξεξνχ (Dry 

Cargo) θνξηίνπ κε πνζνζηά πνπ θπκαίλνληαη ζην19% θαη 26% αληίζηνηρα. 

Σν Card Club έρεη κεγάιε πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο αιιαγέο ησλ πνιηηηθψλ ησλ 

πινηνθηεηψλ θαη απηφ ην θάλεη λα είλαη έλα απφ ηα δεκνθηιέζηεξα clubs. Γεκηνπξγεί 

δηάθνξα πξνγξάκκαηα ζπλνιηθά γηα ηα κέιε ηνπ θαη θαλνλίδεη λα ππάξρνπλ θαη 

δηάθνξεο επθνιίεο. Ο αξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ είλαη απμαλφκελνο αλά έηνο.   

 

LONDON STEAMSHIP OWNERS’ MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION 

LIMITED 

 

Σν London P&I Club εδξεχεη ζην Λνλδίλν θαη δηαηεξεί γξαθεία ζε Υνλγθ – 

Κνλγθ θαη Διιάδα. Σα κέιε ηνπ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηηο ΖΠΑ, ηελ Αλαηνιή ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην κε Δπξψπε θαη ηελ Διιάδα. 

Σν London Club ην 1989 επέβαιε ην ζπκπιεξσκαηηθφ αζθάιηζηξν γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ζπλερψλ απμαλφκελσλ απαηηήζεσλ. Ζ πνιηηηθή απηή νδήγεζε ζε κηα 

κείσζε ηνπ εηζεξρφκελνπ ηνλάδ θαηά 25%. Όκσο έθαλε δπλαηή ηε δεκηνπξγία κεγάισλ 

απνζεκάησλ θαη πην εχθνιε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ κεγάισλ απαηηήζεσλ. Οη ηχπνη ησλ 

πινίσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ηνλάδ ηνπ club είλαη θπξίσο ηα πινία ρχδελ θνξηίνπ, ηα 

δεμακελφπινηα θαη ηα πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ κε πνζνζηά πνπ 

θπκαίλνληαη ζην 47% , 31% θαη 14% αληίζηνηρα. 

Ζ βαζηθή πνιηηηθή ηνπ club δηαγξάθεηαη βάζεη ηξηψλ ζηφρσλ. Ο πξψηνο είλαη ε 

δεκηνπξγία κειινληηθψλ εηζνδεκάησλ απνζεκάησλ. Ο δεχηεξνο είλαη ε πξνζεθηηθή 

αμηνιφγεζε θαη ε εθιεθηηθή επηινγή ησλ κειψλ, πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε 

ησλ εηζεξρφκελσλ θάζε ρξφλν κειψλ απφ πεξίπνπ 800.000 GRT ζε πεξίπνπ 26.000 

GRT. O ηξίηνο ζηφρνο είλαη ε βειηίσζε ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ειηθίαο ηνπ ζηφινπ πινίσλ 

πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζην club. Απηφ επηηεχρζεθε κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εγγξαθήο 

ζην club αλ ην πινίν μεπεξλά ηα δέθα ρξφληα δσήο. 
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THE NORTH OF ENGLAND PROTECTION AND INDEMNITY 

ASSOCIATION LIMITED 

 

Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ζην North of England P&I Club εγγξάθεθαλ ζηηο 

θαηαζηάζεηο ηνπ 3.5 εθαηνκκχξηα ηφλνη. ηηο αξρέο ηεο πεξηφδνπ 2006 – 2007 κέζα ζε 

ρξνληθφ δηάζηεκα 12 κελψλ ην ραξηνθπιάθην ηνπ club είρε απμεζεί θαηά 11% 

επηηπγράλνληαο ηαπηνρξφλσο κία θαζαξή αχμεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο θαηά 8 

εθαηνκκχξηα GT. Έηζη εθεί πνπ κέρξη πξφζθαηα ην North of England ήηαλ έλα απφ ηα 

κηθξφηεξα clubs δηεζλψο, ζήκεξα θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε ζηελ γεληθή θαηάηαμε ησλ 

Clubs. Σα κέιε ηνπ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηε Γηνπγθνζιαβία θαη ηελ Κξναηία θαζψο 

θαη απφ ηελ Δπξψπε, ηελ Αλαηνιή, ηελ Διιάδα θαη ηελ Κνχβα. 

Οη ηχπνη ησλ πινίσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ηνλάδ ηνπ North of England P&I 

Club είλαη σο επί ηνλ πιείζηνλ ηα ρχδελ θνξηίνπ (B.C), ηα δεμακελφπινηα, θαη ηα 

γεληθνχ θνξηίνπ (G.C), κε πνζνζηφ 37%, 36% θαη 22% αληίζηνηρα. 

Σν ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ North of England P&I Club είλαη ε εθιεθηηθή 

επηινγή ησλ πινηνθηεηψλ, έηζη δελ γίλνληαη δεθηνί φζνη δελ έρνπλ γλψζεηο ζηελ 

λαπηηιηαθή βηνκεραλία θαη εκπεηξία ζηελ λαπηηιία. 

 

ASSURANCE FOR NINGEN SKULD (G JENSIDIG) 

 

Σν Assurance for Ningen P&I Club έρεη έδξα ην Όζιν θαη δηαηεξεί 

ππνθαηαζηήκαηα ζην Παξίζη θαη ζην Υφλγθ – Κφλγθ. Σα κέιε ηνπ club πξνέξρνληαη 

θπξίσο απφ ηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο. Σν Skuld Club έρεη δεκηνπξγήζεη θνηλνπξαμία κε 

ην Gard Club, γηα λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα παξέρεη θαιχηεξε θάιπςε ησλ 

απαηηήζεσλ, θπξίσο απφ πεηξειαηνεηδή. 

Οη ηχπνη ησλ πινίσλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζην club είλαη θπξίσο ηα ρχδελ 

θνξηίνπ, ηα μεξνχ θνξηίνπ θαη ηα δεμακελφπινηα θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο απηψλ είλαη 

θάησ απφ 500 θφξνπο. Έρεη κηα κεγάιε αλαινγία απφ πινία πνπ είλαη 

ρξνλνλαπισκέλα. Σν 1999 ην Skuld Club είρε πεξίπνπ 40.2 εθαηνκκχξηα ηφλνπο απφ ηα 

νπνία ην 32.4% άλεθε ζε ρξνλνλαπισηέο πνπ είραλ ρξνλνλαπιψζεη ηα πινία. Όια ηα 

πινία πξέπεη λα είλαη ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ 10 εηψλ θαη λα έρνπλ ηαμηλνκεζεί απφ 

κέιε ηεο Γηεζλήο Έλσζεο Νενγλσκφλσλ. 
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STANDARD STEAMSHIP OWNERS PROTECTION AND INDEMNITY 

ASSOCIATION (BERMUDA) LIMITED 

 

Σν Standard P&I Club έρεη έδξα ην Λνλδίλν θαη απνηειεί έλα απφ ηα 

κεγαιχηεξα club δηεζλψο. Σα κέιε ηνπ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηελ Δπξψπε. 

Οη ηχπνη ησλ πινίσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ηνλάδ ηνπ Standard Club είλαη 

θπξίσο ηα μεξνχ θνξηίνπ κε πνζνζηφ 51% θαη ηα δεμακελφπινηα κε πνζνζηφ 36%. Ο 

ζηφινο ησλ πινίσλ είλαη θπξίσο πινία γξακκψλ ησλ νπνίσλ νη πινηνθηήηεο είλαη 

Βξεηαλνί θαη δπηηθνεπξσπαίνη. Χζηφζν πινηνθηήηεο απφ ηελ Νφηηα Ακεξηθή, ηελ Αζία, 

ηελ Ηηαιία, ηελ Οιιαλδία θαη ηελ Διιάδα δηεθδηθνχλ ζεκαληηθέο ζέζεηο κέζα ζην club. 

 

THE STEAMSHIP MUTUAL UNDERWRITING ASSOCIATION (BERMUDA) 

LIMITED 

 

Σν Steamship Mutual P&I Club έρεη ηδξπζεί απφ Βξεηαλνχο πινηνθηήηεο θαη 

εδξεχεη ζην Λνλδίλν  θαη ζην Υνλγθ – Κνλγθ. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη εγγξάςεη ζηηο 

ιίζηεο ηνπ κεγάιν αξηζκφ θξνπαδηεξφπινησλ θαη επηβαηεγψλ νρεκαηαγσγψλ. 

 

SVERIGES ANGFARTYGS ASSURANS FORENING (THE SWEDISH CLUB) 

 

Σν Swedish P&I Club ηδξχζεθε ην 1872 απφ νπεδνχο πινηνθηήηεο θαη 

δηαηεξεί γξαθεία ζηνλ Πεηξαηά θαη ζην Υνλγθ – Κνλγθ. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ κειψλ ηνπ 

club πξνέξρνληαη απφ ηελ νπεδία (44%) θαζψο επίζεο θαη απφ ηελ Βφξεηα Δπξψπε 

θαη ηελ Διιάδα (31%), ηελ ηγθαπνχξε θαη ην Υνλγθ – Κνλγθ (25%). 

Ο ζηφινο ησλ πινίσλ ηνπ Swedish Club πεξηιακβάλεη ζρεδφλ φινπο ηνπο 

ηχπνπο, κε ηα θνξηεγά λα έρνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο. Σν πιήζνο ησλ 

επηβαηεγψλ πινίσλ δξαζηεξηνπνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ Βαιηηθή Θάιαζζα. 

 

THE UNITED KINGDOM MUTUAL STEAMSHIP ASSURANCE 

ASSOCIATION (BERMUDA) LIMITED 

 

Σν H.B. Club έρεη έδξα ην Λνλδίλν θαη δηαηεξεί γξαθεία ζην Ματάκη, ζην αλ 

Φξαλζίζθν, ζηελ Νέα Τφξθε θαη ζην Σφθην. Σα κέιε ηνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 

Ακεξηθή, ηελ Δγγχο Αλαηνιή, ηελ Δπξψπε θαη ηελ Διιάδα. 

Σα είδε πινίσλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζην United Kingdom Club θαη έρνπλ ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο είλαη ηα δεμακελφπινηα (36.0%) θαη ηα πινία ρχδελ 
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θνξηίνπ (25.6%). Σν United Kingdom Club ζπλεξγάδεηαη θαη κε άιια clubs φπσο κε ην 

The Hellenic Mutual War Risks Club, ην νπνίν παξέρεη θάιπςε γηα θηλδχλνπο πνιέκνπ 

γηα ηα ειιεληθά πινία, θαη κε ην T.T. Club, ην νπνίν παξέρεη ακνηβαία αζθάιηζε γηα 

ηνπο ιεηηνπξγνχο ησλ πινίσλ container ηεο κεηαθνξηθήο βηνκεραλίαο. 

Σν United Kingdom P&I Club, είλαη ην κεγαιχηεξν P&I Club παγθνζκίσο, κε 

εγγεγξακκέλν ηνλάδ δηπιάζην ηνπ δεχηεξνπ ζε κέγεζνο club. 

 

THE WEST OF ENGLAND SHIP OWNERS MUTUAL INSURANCE 

ASSOCIATION (LUXEMBOURG) 

 

Σν West of England Club ηδξχζεθε απφ πινηνθηήηεο ηεο Γπηηθήο Βξεηαλίαο θαη 

δηαηεξεί γξαθεία ζην Υνλγθ – Κνλγθ θαη ζηνλ Πεηξαηά. Σα κέιε ηνπ club πξνέξρνληαη 

θπξίσο απφ ηελ Δπξψπε, αιιά ζπλαληάκε θαη κέιε απφ φιν ηνλ θφζκν φπσο απφ ηα 

Αξαβηθά Δκηξάηα, ηελ Νφηην Αθξηθή θαη ηηο ΖΠΑ. Σν West of England Club 

ζπλεξγάδεηαη κε ην T.T. Club. 

 

THE AMERICAN CLUB 

 

To American P&I Club έγηλε κέινο ησλ δηεζλψλ clubs ησλ P&I ζηηο 20 

Φεβξνπαξίνπ ην 1998. Αξρηθά δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην club είραλ κφλνλ νη 

πινηνθηήηεο νη νπνίνη έθεξαλ ζεκαία Ακεξηθήο ζηα πινία ηνπο. Απφ ην 1996 δέρεηαη 

κέιε απφ φιν ηνλ θφζκν, αθνχ επέηξεςε λα γίλνληαη κέιε ηνπ θαη πινία πνπ θέξνπλ 

ζεκαίεο εθηφο Ακεξηθήο. Έηζη ζήκεξα έρεη κία αχμεζε ησλ κειψλ ηνπ θαηά 54% 

πεξίπνπ. Μέιε ηνπ American Club είλαη ηζρπξά νλφκαηα ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο 

φπσο είλαη ε Atlantic Richfield, ε BP Oil, ε Farrell Lines, ε Kimberly Clarke, ε 

Occidental Petroleum, ε Standard Shipping θαη ε Union Carbide. 

Οη ηχπνη ησλ πινίσλ πνπ ήηαλ εγγεγξακκέλα ζην American Club, κέρξη  ην 

1999, ήηαλ θπξίσο bulkers θαη tankers. Απφ ην 2001 θαη κεηά ην club άιιαμε ησλ ηχπν 

ησλ πινίσλ πνπ είρε ζηηο ιίζηεο ηνπ θαη θπξίαξρε ζέζε θαηέρνπλ ηα πινία ρχδελ 

θνξηίνπ. Σν 1999 ην club παξνπζηάδεη κηα κεγάιε αχμεζε θαηά 25% ηνπ ζπλνιηθνχ 

ηνλάδ, αθνχ πιεζηάδεη ηα 7.4 εθαηνκκχξηα, ζε αληίζεζε κε ην 1998 πνπ ήηαλ 6.1 

εθαηνκκχξηα. 
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THE JAPAN CLUB          

 

Σν Japan P&I Club ηδξχζεθε ην 1950 γηα λα θαιχςεη ηηο ζπλερψο απμαλφκελεο 

απαηηήζεηο ηνπ Ηαπσληθνχ ζηφινπ. Σα πινία πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζην club είλαη σο 

επί ην πιείζηνλ απηά πνπ θέξνπλ ζεκαία Παλακά (απφ 51% ηνπ ζπλφινπ πνπ ήηαλ ηελ 

πεξίνδν 1998-1999, απμήζεθε ζε 62% πεξίπνπ ηελ πεξίνδν 2003-2004) θαη ζεκαία 

Ηαπσλίαο (απφ 32% ηνπ ζπλφινπ πνπ ήηαλ ηελ πεξίνδν 1998-1999, κεηψζεθε ζε 21% 

πεξίπνπ ηελ πεξίνδν 2003-2004). ην club εγγεγξακκέλα είλαη πεξίπνπ 4980 κέιε. 

ην Japan Club ην θαηαγεγξακκέλν ηνλάδ αλά ηχπν πινίσλ είλαη θπξίσο ηα 

πινία ρχδελ μεξνχ θνξηίν (bulkers), ηα δεμακελφπινηα (tankers) θαη ηα πινία 

κεηαθνξάο απηνθηλήησλ (car carriers) κε πνζνζηφ πεξίπνπ 41%, 24% θαη 13% 

αληίζηνηρα. Σν 60% ησλ πινίσλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζηηο ιίζηεο ηνπ club είλαη 

ειηθίαο έσο θαη 9 εηψλ. Δλψ κφλν ην 7% ηνπ ζηφινπ είλαη ειηθίαο κεγαιχηεξεο ησλ 20 

εηψλ. Σν Japan Club κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ 2003 είρε αχμεζε ζην εγγεγξακκέλν ηνλάδ 

ην νπνίν πιεζίαδε ηα 55 εθαηνκκχξηα30 

.4.5 Η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΣΧΝ P&I CLUBS 

 

Ζ ζχζηαζε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ αζθάιηζεο πξνζηαζίαο θαη απνδεκίσζεο 

θαιχπηεη δηάθνξα είδε θηλδχλσλ. Αξρηθά, ε αζθάιηζε πεξηνξηδφηαλ ζηνπο θηλδχλνπο 

πνπ δελ αζθαιίδνληαλ απφ ηα θνηλά εκπνξηθά αζθαιηζηήξηα, αιιά ζηελ ζπλέρεηα ε 

αχμεζε ησλ θηλδχλσλ νδήγεζε ζηελ δηεχξπλζε θαη ζηελ δεκηνπξγία ηνπ θιάδνπ ηεο 

απνδεκίσζεο.  

Οη ελψζεηο πξνζηαζίαο θαη απνδεκίσζεο παξέρνπλ εθηεηακέλε θάιπςε ζηα 

κέιε ηνπο θαη είλαη ππφρξενη λα θαιχπηνπλ ην αλψηαην πνζφ ηεο δεκηάο πνπ έρνπλ 

ζπκθσλήζεη κε ηα κέιε ηνπο. Ζ θάιπςε ηεο αζηηθήο επζχλεο  είλαη πξνθαζνξηζκέλε, 

ζηηο αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο ησλ clubs φκσο δελ ππάξρνπλ φξηα εθηφο απφ νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο φπνπ κπνξεί λα ππάξμεη αληίζεηε ζπκθσλία.  

Σα P&I Clubs έρνπλ ζπλαπνθαζίζεη φηη ππάξρεη φξην θάιπςεο ησλ 

απνδεκηψζεσλ, ην νπνίν έρεη νξηζζεί ζην 1 δηζ. US $. ε πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ 

πξνθχςεη αμηψζεηο γηα απνδεκίσζε πνπ μεπεξλά ην φξην ηνπ 1 δηζ. US $, ηφηε 

                                                
30

 «Γ.Π. ΒΛΑΥΟ, 2007, Γηεζλήο Ναπηηιηαθή Πνιηηηθή, ζει. 212-224» 
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αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ν πινηνθηήηεο, ν θαπεηάληνο θαη νπνηνζδήπνηε άιινο έρεη 

θξηζεί ππαίηηνο, θαη πξέπεη λα πιεξψζεη ην ππφινηπν πνζφ ηεο απνδεκίσζεο. 

Ζ ζαιάζζηα αζθάιηζε βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο απνδεκίσζεο, κε ηελ έλλνηα φηη 

ν αζθαιηδφκελνο ζα πάξεη απφ ηνλ αζθαιηζηή ην πνζφ, ην νπνίν ηνλ ηνπνζεηεί ζηελ 

ίδηα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ ήηαλ πξηλ απφ ην αηχρεκα.31 

Κάζε κέινο κπνξεί λα δηαπξαγκαηεπζεί ηνπο θηλδχλνπο πνπ επηζπκεί λα 

θαιχςεη. Έλαο ηππηθφο θνξέαο αζθάιηζεο πξνβιέπεη αζθαιηζηηθή θάιπςε ζε ζρέζε κε 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ κέινπο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηα αθφινπζα γεγνλφηα. 

.4.5.1 YΓΚΡΟΤΖ ΚΑΗ ΔΠΑΦΖ 

 

Σα  P&I Clubs θαιχπηνπλ θηλδχλνπο απφ ζχγθξνπζε ηνπ κέινπο ηνπ Club  κε 

άιιν πινίν, επαθή ηνπ κέινπο κε ζηαζεξφ ή πισηφ αληηθείκελν. Σα Clubs 

απνδεκηψλνπλ ηα κέιε ηνπο κφλν αλ ην χςνο ηεο επζχλεο ππεξβαίλεη ηελ εθηίκεζε ηεο 

αμίαο ηνπ πινίνπ απφ ηελ αζθάιηζε ηνπ ζθάθνπο (Hull) θαη εθφζνλ ε επζχλε ηνπ 

κέινπο ππεξβαίλεη ηελ αζθαιηζηέα αμία, ην Club ζα θαιχςεη κφλν ηελ δηαθνξά κεηαμχ 

αζθαιηζηηθήο επζχλεο θαη πξαγκαηηθήο αμίαο ηνπ πινίνπ.  

ηελ πεξίπησζε ζχγθξνπζεο κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ πινίσλ πνπ αλήθνπλ 

ζην ίδην  P&I Club ηφηε ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο γηα ην club θαη ην κέινο 

παξακέλνπλ ηα ίδηα κε ηελ πεξίπησζε πινίσλ αζθαιηζκέλσλ ζε δηαθνξεηηθά P&I 

Clubs. Δπίζεο, θαιχπηνπλ ππνρξεψζεηο ηνπ κέινπο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ απψιεηα 

ρξεζηκνπνίεζεο ή θαζπζηέξεζε ηνπ έηεξνπ πινίνπ πνπ ζπκκεηείρε ζηε ζχγθξνπζε. 

Όηαλ ηα πινία είλαη «αδειθά», δειαδή βξίζθνληαη θάησ απφ ηελ ίδηα 

πινηνθηεζία δελ εκπίπηνπλ ζηελ Collision Clause, αθνχ ην θαζέλα δελ είλαη δπλαηφλ 

λα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ δεκηά πνπ έρεη πξνθαιέζεη ζην άιιν θαη εηδηθφηεξα ν 

πινηνθηήηεο λα ζηξαθεί ελαληίνλ ηνπ εαπηνχ ηνπ. Γηα λα αληηκεησπηζηεί απηή ε 

θαηάζηαζε νη φξνη ηεο αζθάιηζεο ζθάθνπο πνπ εηζήρζεζαλ πξνβιέπνπλ φηη ν 

αζθαιηζκέλνο ζα έρεη ηα  ίδηα δηθαηψκαηα ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ηνπ φπσο ζα ήηαλ 

ην άιιν πινίν θαη νη ηδηνθηήηεο δελ ελδηαθέξνληαλ γηα ην πινίν, ψζηε ε αζθαιηζηηθή 

εηαηξεία λα είλαη ηθαλή λα μαλαθαιχςεη απφ ην έλνρν πινίν.
32

  

                                                
31

 «Παδαξδήο Μ.,2006,„Δηδηθά Θέκαηα Ναπηαζθαιίζεσλ‟ εκεηψζεηο Παλεπηζηεκίνπ 

Πεηξαηψο, ζει. 121». 
32

 «Hazelwood S., 1994, “P&I Clubs Law and Practice”, LLP, ζει. 156» 
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ηελ πεξίπησζε ηεο «ζχγθξνπζεο θνηλή ππαηηηφηεηα» ε απνδεκίσζε ηνπ 

αζθαιηζκέλνπ είλαη αλαινγηθή κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ γέλλεζε ηεο αμίσζεο θαη ν 

αζθαιηζηήο κε δηθά ηνπ θφζηε θαη δαπάλεο θαιχπηεη ηνλ αζθαιηζκέλν. 

Ζ επαθή ελφο πινίνπ κε έλα ζηαζεξφ ή πισηφ αληηθείκελν δηέπεηαη απφ δηεζλείο 

ζπκβάζεηο θαη λφκνπο ηνπ εθάζηνηε θξάηνπο. Σελ επζχλε ηελ θέξεη ν πινηνθηήηεο θαη 

αλαδεηείηαη ε ππαηηηφηεηα ή ε απνηπρία λα επηδείμεη ηελ πξνζνρή πνπ απαηηείηαη απφ 

ηνλ λαπηηθφ αθνχ ε ζχγθξνπζε είλαη απνηέιεζκα παξαβίαζεο δηεζλψλ θαλνληζκψλ, 

εζληθψλ ξπζκίζεσλ θαη εζληθψλ λφκσλ. 

.4.5.2 ΓΔΝΗΚΖ ΑΒΑΡΗΑ 

 

Ζ θάιπςε πνπ πξνζθέξνπλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε αθνξνχλ ηφζν ην 

ζθάθνο φζν θαη ην θνξηίν. Αλαθνξηθά κε ην ζθάθνο ηα P&I Clubs αλαιακβάλνπλ λα 

θαιχςνπλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπ κέινπο ζηε Γεληθή Αβαξία κέρξη ην πνζφ πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ πξαγκαηηθή αμία ηνπ πινίνπ. ε ζρέζε κε ην θνξηίν θαιχπηνπλ ηηο 

δεκηέο ηνπ κέινπο ιφγσ κε θαηαβνιήο απφ ηελ πιεπξά ησλ θνξησηψλ ρξεκαηηθψλ 

πνζψλ πνπ αθνξνχλ ηελ Γεληθή Αβαξία. Σα ρξεκαηηθά πνζά απηά κπνξεί λα κελ έρνπλ 

εηζπξαρζεί ιφγσ αζέηεζεο ηνπ ζπκβνιαίνπ κεηαθνξάο. 

.4.5.3 ΡΤΠΑΝΖ 

 

Οη Γηεζλείο πκβάζεηο Civil Liability Convention 1969 (CLC) θαη ΟΡΑ 1990  

θαηέζηεζαλ ππνρξεσηηθή ηελ αζθάιηζε ηεο επζχλεο απφ ξχπαλζε πεηξειαηνεηδψλ. 

Βάζεη ηεο CLC 1969  o πινηνθηήηεο έρεη αληηθεηκεληθή επζχλε θαη δελ κπνξεί λα 

εθηειεί πιφεο αλ δελ έρεη αζθαιηζκέλν ην πινίν ηνπ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 

πιεξσκή ηεο απνδεκίσζεο.   

Σα P&I Clubs ήηαλ νη πξψηνη νξγαληζκνί πνπ πηνζέηεζαλ ηελ θάιπςε θηλδχλσλ 

απφ ξχπαλζε θαη ηα νπνία θαιχπηνπλ ζηα κέιε ηνπο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

πξαγκαηηθή ή επαπεηινχκελε δηαξξνή πεηξειαηνεηδψλ νπζηψλ ή γεληθψο θνξηίνπ, 

κέηξα θαηαπνιέκεζεο θαη πξφιεςεο ηεο ξχπαλζεο, θφζηνο ελαξκφληζεο κε 

θαλνληζκνχο πνπ έρνπλ επηβιεζεί απφ θπβεξλήζεηο θαη απνζθνπνχλ ζηελ πξφιεςε θαη 

θαηαπνιέκεζε ησλ θηλδχλσλ.  

ηα πιαίζηα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο έρεη επηβιεζεί 

απζηεξή λνκνζεζία ε νπνία απαηηεί ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ζε πςειά επίπεδα ψζηε λα 
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πξνζθέξεηαη πξαγκαηηθή πξνζηαζία. Μεηά απφ ζπκθσλία ηνπ Club θαη ηνπ κέινπο 

κπνξεί λα ζπλαθζεί πξφζζεηε αζθάιηζε ε νπνία ζα θαιχπηεη ην κέινο έλαληη 

πξνζηίκσλ ή ινηπψλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ OPA 1990. 

.4.5.4 ΝΑΤΑΓΗΑΗΡΔΖ  

 

Ζ αζθάιηζε θαιχπηεη έμνδα λαπαγηαίξεζεο ηνπ πινίνπ, ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ 

θαπζίκσλ θαη ηνπ απνιεζζέληνο θνξηίνπ. Σα  P&I Clubs αλαιακβάλνπλ ηελ θάιπςε 

κφλν φπνπ ε λαπαγηαίξεζε θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή απφ ηνλ λνκφ. 

.4.5.5 ΜΔΣΑΦΔΡΟΜΔΝΟ ΦΟΡΣΗΟ  

 

Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε επεθηείλεηαη ζε απψιεηεο ή δεκηέο πνπ κπνξνχλ λα 

ππνζηνχλ ηα εκπνξεχκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λαπηηθήο πεξηπέηεηαο. Οη ελψζεηο 

πξνζθέξνπλ θάιπςε φρη κφλν γηα απψιεηεο, δεκηέο θαη βιάβεο αιιά θαη γηα άιιεο 

επζχλεο πνπ πεξηιακβάλνπλ νηθνλνκηθέο δεκηέο  ηξίησλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα 

κέιε πξαγκαηνπνηνχλ ζπλεηέο θαη ππεχζπλεο ζαιάζζηεο επηρεηξήζεηο, αληίζεηα ε κε 

ζπλεηή εθηέιεζε ηνπ πινπ ζπλεπάγεηαη ηελ απψιεηα ηεο πξνζθεξφκελεο θάιπςεο. Σν 

πιαίζην ησλ θαιππηφκελσλ επζπλψλ πξνδηαγξάθεηαη απφ ηηο ξπζκίζεηο πνπ 

ελζσκαηψλνληαη ζηνπο θαλφλεο Hague-Visby Rules.  

Χζηφζν, νη θίλδπλνη νη νπνίνη δελ θαιχπηνληαη απφ ηα P&I Clubs είλαη ε 

θαζπζηεξεκέλε άθημε ή ε απνηπρία ηνπ πινίνπ λα θαηαπιεχζεη ζην ιηκάλη θφξησζεο, ε 

κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ ρσξίο απνδεηθηηθά έγγξαθα, ε κεηαθνξά πνπ γίλεηαη κε φξνπο 

πνπ δελ είλαη απνδεθηνί απφ ηελ έλσζε, ε απψιεηα ή έιιεηςε  δεκηάο ή θαζπζηέξεζε 

πνπ ζπκβαίλεη φζν ην θνξηίν βξίζθεηαη ππφ θχιαμε άιινπ ή κεηαθνξηψλεηαη απφ 

θνξηεγίδεο εθηφο αλ απνηειεί ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή ησλ αζθαιηζηηθψλ απηψλ 

ελψζεσλ κε ηε κνξθή πξφζζεηεο αζθάιηζεο. 

.4.5.6 ΓΗΑΧΖ  

 

ηελ πεξίπησζε απηή θαιχπηνληαη απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ α) δηάζσζε δσήο 

ζηε ζάιαζζα απφ ην πινίν πνπ αλήθεη ζην κέινο ηνπ P&I Club, β) ρξεκαηηθφ πνζφ 

θαηαβιεηέν ζε ηξίην πξφζσπν γηα ηελ δηάζσζε δσήο αηφκνπ απφ ην πινίν πνπ αλήθεη 

ζην κέινο ηνπ club, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ρξεκαηηθφ πνζφ δελ πξφθεηηαη λα 



66 

 

εηζπξαρζεί απφ ηελ αζθάιεηα ηνπ πινίνπ ή ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπ θνξηίνπ, γ) απνδεκίσζε 

πιεξσηέα ζε ζθάθνο πνπ έρεη ζπκκεηάζρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο δηάζσζεο. 

.4.5.7 ΑΦΑΛΗΖ ΠΛΖΡΧΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΒΑΣΧΝ 

 

Πεξηιακβάλεη ηελ θάιπςε επζπλψλ απφ ζάλαην, ηξαπκαηηζκφ ή αζζέλεηα 

πιεξψκαηνο θαη επηβαηψλ, ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, επαλαπαηξηζκφ ησλ κειψλ 

ηνπ πιεξψκαηνο ζε πεξίπησζε νιηθήο απψιεηαο ηνπ αζθαιηδφκελνπ πινίνπ, 

επαλαπαηξηζκφ θαη επηζηξνθή ησλ επηβαηψλ, απψιεηα ή δεκηά απνζθεπψλ. Ζ επζχλε 

κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ζπκβφιαην, απφ θαλνληζκνχο ή απφ δηαηάμεηο θνηλνχ δηθαίνπ.  

Όηαλ ε επζχλε απνξξέεη απφ ζπκβάζεηο λαπηνιφγεζεο θαιχπηεηαη απφ ηα clubs κφλν 

ζηελ πεξίπησζε φπνπ έρεη γίλεη δεθηφ απφ απηά.
33

 

Σα P&I Clubs δελ θαιχπηνπλ θηλδχλνπο πνπ εκπίπηνπλ ζε α) κεηαθνξά 

κεηξεηψλ θαη πνιχηηκσλ αληηθεηκέλσλ, θαη‟ εμαίξεζε ην P&I Club κπνξεί λα  αλαιάβεη 

απηή ηελ αζθάιηζε κε κνξθή πξφζζεηεο αζθάιηζεο,  β) πιήξσκα ηξνθνδνζίαο φηαλ ην 

πινίν είλαη αγθπξνβνιεκέλν θαη ιεηηνπξγεί ζαλ μελνδνρείν ή ρψξνο δηαζθέδαζεο. 

.4.5.8 ΡΤΜΟΤΛΚΖΖ 

 

Σα P&I Clubs αλαιακβάλνπλ ηελ θάιπςε ππνρξεψζεσλ ηνπ πινίνπ-κέινπο, νη 

νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο ξπκνχιθεζεο ηνπ ελ ιφγσ ζθάθνπο απφ 

έηεξν πινίν. Ζ θάιπςε απηή αθνξά ηφζν ηα πινία πνπ έθαλαλ ρξήζε ξπκνπιθψλ 

επεηδή απηφ ήηαλ ππνρξεσηηθφ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηεθπεξαίσζε ηεο λαπζηπινΐαο, 

φζν θαη ηηο θνξηεγίδεο νη νπνίεο έρνπλ κφληκε αλάγθε ξπκνχιθεζεο. Δπίζεο  

αλαιακβάλνπλ ηελ θάιπςε γηα ηα έμνδα ησλ ξπκνπιθψλ φηαλ ην πινίν πξέπεη λα 

ξπκνπιθεζεί ζην θνληηλφηεξν ιηκάλη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηζθεπαζηηθψλ 

εξγαζηψλ.  

.4.5.9 ΛΑΘΡΔΠΗΒΑΣΔ, ΑΠΟΚΛΗΖ ΠΟΡΔΗΑ ΚΑΗ ΥΔΣΗΥΕΟΜΔΝΑ 

ΔΞΟΓΑ 

 

Καιχπηνληαη έμνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα θάησζη θαηεγνξίεο: 

α) Παξνπζία ιαζξεπηβαηψλ ή δηαζσζέλησλ ζηελ ζάιαζζα. 

                                                
33

 Hazelwood S., 1994, “P&I Clubs Law and Practice”, LLP, ζει. 212 
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β) Κφζηνο θαπζίκσλ, αζθάιηζεο, κηζζψλ, πξνκεζεηψλ θαη ιηκεληθψλ ππνρξεψζεσλ 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ απφθιηζε ηνπ πινίνπ ιφγσ  ιήςεο ηαηξνθαξκαθεπηηθνχ 

πιηθνχ γηα ηξαπκαηία, άξξσζην άηνκν πάλσ ζην πινίν, απνβίβαζε ιαζξεπηβαηψλ ή 

δηαζσζέλησλ θαη έξεπλα γηα δηάζσζε αηφκσλ ζηελ ζάιαζζα. 

.4.5.10 ΠΡΟΣΗΜΑ  

 

Σα P&I Clubs θαιχπηνπλ έμνδα ηα νπνία νθείινληαη απφ πξφζηηκα 

κεηαλάζηεπζεο, απφ αλεπάξθεηα ησλ απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ ηνπ θνξηίνπ, 

απνδεκηψζεηο ηνπ πιεξψκαηνο, πξφζηηκα ηα νπνία επηβάιινληαη ιφγσ αλεπαξθψλ 

κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εξγαζία, ιφγσ παξάδνζεο κηθξφηεξεο ή πεξηζζφηεξεο 

πνζφηεηαο θνξηίνπ απφ ηελ ζπκθσλεζείζα, ιφγσ δεκηνπξγίαο πεηξειαηνθειίδαο ή 

άιινπ είδνπο ξχπαλζεο, ιφγσ κε αξκφδνπζαο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πιεξψκαηνο θαηά ηελ 

επηηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

.4.5.11 ΝΟΜΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ 

 

Σα Clubs θαιχπηνπλ ηηο λνκηθέο δαπάλεο θαη ηα ζρεηηδφκελα έμνδα ηα νπνία 

πθίζηαληαη ηα κέιε ηνπο κεηά απφ ζπλελλφεζε κε απηά. Σν χςνο ηεο θάιπςεο 

θαζνξίδεηαη βάζεη ηεο θξίζεο ηνπ αλάινγνπ P&I Club, ην νπνίν έρεη δηθαίσκα λα 

θαιχςεη κέξνο ή ζχλνιν ησλ λνκηθψλ εμφδσλ.34 

.4.6 ΔΞΑΙΡΟΤΜΔΝΔ ΚΑΛΤΦΔΙ 

 

Ζ θάιπςε ησλ P&I Clubs δελ είλαη απεξηφξηζηε θαη δελ πεξηιακβάλεη φια ηα 

είδε ησλ θηλδχλσλ, αιιά βάζεη ηεο ΜΗΑ 190635 θαζηεξψλεηαη ν πεξηνξηζκφο ηεο 

θάιπςεο. Χζηφζν, νη ελψζεηο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δερηνχλ ηελ θάιπςε ελφο 

εμαηξνχκελνπ θηλδχλνπ, ή αλ ζεσξήζνπλ κηα λαπηηθή πεξηπέηεηα παξάλνκε λα κελ 

αλαδερηνχλ ηηο απψιεηεο, νη νπνίεο έρνπλ πξνθιεζεί απφ κε ζπλεηνχο πινηνθηήηεο. 

 

                                                
34

«Παδαξδήο Μ.,2006,„Δηδηθά Θέκαηα Ναπηαζθαιίζεσλ‟ εκεηψζεηο Παλεπηζηεκίνπ 

Πεηξαηψο,ζει.57-64» 

35
 ΜΗΑ: Marine Insurance Act, ν θσδηθνπνηεκέλνο  αγγιηθφο λφκνο “Πεξί Θαιάζζηαο λαπηηθήο 

αζθάιηζεο” ηνπ 1906. 



68 

 

.4.6.1 ΡΖΣΡΑ ΔΞΑΗΡΔΖ ΠΟΛΔΜΟΤ 

 

Ο θίλδπλνο θαη νη απψιεηεο απφ πνιεκηθά γεγνλφηα απνθιείνληαη απφ ηε 

ζπλήζε αζθάιηζε “Hull and Machinery Insurance” , αιιά εμαηξείηαη θαη απφ ηηο 

θαιχςεηο πνπ πξνζθέξνπλ ηα P&I Clubs, βάζεη ηεο ξήηξαο εμαίξεζεο πνιέκνπ ε νπνία 

επηβαξχλεη ηνπο πινηνθηήηεο. Ζ εμαίξεζε απηνχ ηνπ θηλδχλνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ 

αδπλακία θάιπςεο απφ πιεπξάο ησλ αζθαιηζηψλ, ησλ πςειψλ απνδεκηψζεσλ πνπ 

απνηεινχλ απνηέιεζκα ησλ πνιεκηθψλ ελεξγεηψλ θαη νη νπνίεο μεπεξλνχλ ηα 

απνζέκαηα θαη θεθάιαηα πνπ κπνξνχλ λα δηαζέζνπλ νη ελψζεηο. 

Χζηφζν, γηα ηελ θάιπςε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θηλδχλσλ ππάξρνπλ ηα war risk 

clubs, ζηα νπνία νη πινηνθηήηεο ζπλάπηνπλ αλεμάξηεηα ζπκβφιαηα γηα θηλδχλνπο 

πνιέκνπ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα απνδεκησζνχλ γηα ηέηνηνπ είδνπο απψιεηα. 

.4.6.2 ΓΗΠΛΖ ΑΦΑΛΗΖ 

 

Σα P&I Clubs πξνζθέξνπλ αζθάιηζε ε νπνία θαιχπηεη ηα θελά ηεο θνηλήο 

αζθάιεηαο “Hull and Machinery Insurance”. Σα Clubs πξνζδηνξίδνπλ ηελ έθηαζε θαη 

ην εχξνο ησλ θαιππηφκελσλ θηλδχλσλ, εμαηξψληαο απφ ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα 

θηλδχλνπο πνπ είλαη δπλαηφ λα αζθαιηζηνχλ απφ ηνπο φξνπο ηεο θνηλήο αζθάιηζεο, 

ψζηε λα απνθεπρζεί ε δηπιή αζθάιηζε. 

Γεδνκέλνπ φηη ηα P&I Clubs κπνξεί λα θαιχπηνπλ θαη ην πνζφ απφ ηελ 

απνδεκίσζε πνπ ππεξβαίλεη ην πνζφ ηεο αλάιεςεο πνπ παξέρεηαη κε ηα θνηλά 

αζθαιηζηήξηα, ε αμία ηνπ πινίνπ σο βάζε ππνινγηζκνχ ησλ αζθαιίζηξσλ  έρεη κεγάιε 

βαξχηεηα. 

.4.6.3 ΑΝΑΞΗΟΠΛΟΗΑ ΚΑΗ ΑΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ 

 

Σα P&I Clubs παξαηηνχληαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπο λα θαιχςνπλ απψιεηα, 

δεκηά ή δαπάλε φηαλ ππάξρεη αζέηεζε ηεο δήισζεο αμηνπινΐαο ηνπ πινίνπ θαη 

ηθαλφηεηαο κεηαθνξάο ηνπ αζθαιηζκέλνπ αληηθεηκέλνπ ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ, φηαλ ν 

αζθαιηζκέλνο ή νη ζπκβαιιφκελνη είλαη γλψζηεο ηεο αλαμηνπινΐαο  ή ηεο 

αθαηαιιειφηεηαο ηνπ ζθάθνπο. 
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.4.7 ΠΔΡΙΟΡΙΜΟ ΣΗ ΔΤΘΤΝΗ 

 

Ο πεξηνξηζκφο ηεο επζχλεο ζρεηηθά κε ηελ ζχκβαζε CLC 1969 είλαη πνζνηηθφο, 

ηίζεληαη δειαδή ηα αλψηαηα φξηα επζχλεο αλάινγα κε ηελ ρσξεηηθφηεηα ηνπ πινίνπ. Ζ 

επζχλε δελ είλαη κφλν ηνπ πινηνθηήηε θαη εθνπιηζηή αιιά θαη ηνπ δηαρεηξηζηή θαη 

λαπισηή ηνπ πινίνπ, αξθεί λα ππάξρεη επζχλε απφ ηελ πιεπξά ηνπ πινηνθηήηε ή 

εθνπιηζηή. Ο πεξηνξηζκφο ηεο επζχλεο επηηξέπεη ζηνλ πινηνθηήηε λα πεξηνξίζεη ηελ 

επζχλε ηνπ γηα δηάθνξνπο ηχπνπο απαηηήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ θαη ζε νξηζκέλν 

αλψηαην πνζφ. 

Σα P&I Clubs επηθπιάζζνπλ ην δηθαίσκά ηνπο λα πεξηνξίζνπλ ηελ επζχλε ηνπο 

βάζεη ησλ αληίζηνηρσλ δηθαησκάησλ ησλ πινηνθηεηψλ ή ινηπψλ δηθαηνχρσλ, ηνπο 

νπνίνπο ππνθαζηζηνχλ βάζεη εζληθψλ λνκνζεζηψλ θαη δηεζλψλ ζπκβάζεσλ. Σα Clubs 

έρνπλ ην δηθαίσκα πεξηνξηζκνχ ηεο απνδεκίσζεο είηε ζε έλα ξεηά θαζνξηζκέλν 

ζπλνιηθφ πνζφ, είηε ζην πνζφ πνπ ν δηθαηνχρνο ζα είρε ππφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο 

δηθαίσκα λα πεξηνξίζεη ηελ επζχλε ηνπ, ειαθξψο πξνζαπμεκέλν, φπνην απφ ηα δπν 

είλαη ην ρακειφηεξν36. 

H θάιπςε ησλ P&I Clubs παχεη λα ηζρχεη φηαλ ππάξρεη ζπκπεξηθνξά 

“εζειεκέλεο θαθήο δηαρείξηζεο”. Σν πξφζσπν πνπ ππέρεη επζχλε δελ δηθαηνχηαη λα 

πεξηνξίζεη ηελ επζχλε ηνπ εάλ απνδεηρζεί φηη ε απψιεηα πξνήιζε απφ πξνζσπηθή ηνπ 

πξάμε ή παξάιεηςε πνπ έγηλε κε πξφζεζε λα πξνθιεζεί απηή ε απψιεηα ή επέδεημε 

ακέιεηα παξφιν πνπ γλψξηδε φηη ε δεκηά πηζαλφλ λα επεξρφηαλ37. Οη ελέξγεηεο 

“εζειεκέλεο θαθήο δηαρείξηζεο” (Willful Misconduct) νδεγνχλ ζηνλ απνθιεηζκφ ηεο 

θάιπςεο επζχλεο απφ ηνπο αιιειαζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο 

ε απψιεηα εμ νινθιήξνπ ή κεξηθψο πξνθαιείηαη απφ πξάμεηο ηνπ αζθαιηζκέλνπ.  

Ζ Γηεζλήο χκβαζε Δπζχλεο (CLC 1969) έρεη αλαγλσξίζεη ην δηθαίσκα 

επζείαο αγσγήο ηνπ δεκησζέληνο θαηά ηνπ αζθαιηζηή ηνπ πινηνθηήηε. Ο αζθαιηζηήο 

έρεη ην δηθαίσκα λα επηθαιεζζεί ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο επζχλεο ηνπ θαη φηαλ ν 

αζθαιηζκέλνο πινηνθηήηεο επζχλεηαη απεξηφξηζηα, σο ν ππαίηηνο ηεο πξνθιεζείζεο  

δεκηάο. Ο αζθαιηζηήο απαιιάζζεηαη εθ‟ φζνλ ε ξχπαλζε επήιζε απφ δφιν ηνπ 

                                                
36

 Γηθεγνξηθφο χιινγνο Πεηξαηψο,2004,5
ν
Γηεζλέο πλέδξην Ναπηηθνχ Γηθαίνπ: Θαιάζζηα 

Ρχπαλζε: Σν Πξφβιεκα ηεο Απνδεκίσζεο θαη ησλ Κπξψζεσλ, Δηζεγήζεηο-Παξεκβάζεηο, 

ζει.80» 
37

 ΚΗΝΓ, άξζξν 85 λ. 1923/1991. 
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πινηνθηήηε. Σα P&I Clubs, κε ηνλ θαλφλα “pay to be paid” πνπ πεξηιακβάλνπλ ζηα 

αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα, αλαιακβάλνπλ λα απνδεκηψζνπλ ην κέινο ηνπο γηα δεκηέο 

ηηο νπνίεο πξνμέλεζε πξνο ηξίηνπο φηαλ ην κέινο έρεη ήδε θαηαβάιιεη ηελ νθεηιφκελε 

απνδεκίσζε38. 

.4.8 Η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΑΠΟ ΣΑ P&I CLUBS ΠΟΤ 

ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΗ ΘΑΛΑΙΑ ΡΤΠΑΝΗ ΑΠΟ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ 

 

Σν πεδίν ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ζηελ θαηεγνξία ησλ P&I Clubs (Protection 

& Indemnity) γηα ζαιάζζηα  ξχπαλζε απφ πεηξέιαην είλαη επξχηαην ζε αληίζεζε κε ηνλ 

εμεηδηθεπκέλν ξφιν ηνπ Γηεζλνχο Κεθαιαίνπ. Βέβαηα πξφθεηηαη γηα ζεζκνχο αξσγήο 

ηνπ πινηνθηήηε κε εληειψο δηαθνξεηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο, ξφιν θαη ζηφρν. 

πγθεθξηκέλα, ε αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ πινίσλ γηα ξχπαλζε απφ πεηξέιαην  

πεξηιακβάλεη ηα εμήο :  

 Εεκηέο γεληθά, επζχλεο θαη έμνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ θαζ‟ νηνλδήπνηε 

ηξφπν δηαξξνή πεηξειαίνπ απφ ην πινίν. 

  Κφζηνο εχινγσλ κέηξσλ γηα ηελ κείσζε ή ηελ απνθπγή ξχπαλζεο θαη 

επζχλε/δεκία απφ απψιεηα ή δεκία πεξηνπζίαο πνπ νθείιεηαη ζηελ ιήςε 

ηέηνησλ κέηξσλ. 

 Έμνδα θαη επζχλεο σο απνηέιεζκα ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ πινίνπ κε 

δηαηαγέο, εληνιέο θαη κέηξα νπνηαζδήπνηε θξαηηθήο αξρήο γηα ηελ απνθπγή 

ή κείσζε ηεο ξχπαλζεο ή θηλδχλνπ πξφθιεζεο απηήο. Οη πεξηζζφηεξνη 

Αιιειαζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί επηθπιάζζνληαη γηα ηελ πεξίπησζε 

θάιπςεο ηνπ πινίνπ απφ ηελ αζθάιεηα ζθάθνπο (hull policy). 

 Απψιεηα, δεκηά ή έμνδα πνπ πθίζηαηαη ή ζηα νπνία ππφθεηηαη ν 

αζθαιηζκέλνο βάζε ζπκθσλίαο πνπ αθνξά ηελ ξχπαλζε θαη ε νπνία έρεη 

εγθξηζεί απφ ηνπο αζθαιηζηέο, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηα έμνδα ηνπ 

αζθαιηζκέλνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. 

 Πξφζηηκα γηα ξχπαλζε ζχκθσλα κε απηά πνπ νξίδνπλ νη Καλνληζκνί ησλ 

Αιιειαζθαιηζηηθψλ Οξγαληζκψλ. 

 Γηθεγνξηθά θαη δηθαζηηθά έμνδα. 

                                                
38

 Γηθεγνξηθφο χιινγνο Πεηξαηψο,2001,4
ν
 Γηεζλέο πλέδξην Ναπηηθνχ Γηθαίνπ: Ζ Δπζχλε 

πξνο Απνδεκίσζε ζην Διιεληθφ θαη ην Γηεζλέο Ναπηηθφ Γίθαην, Δηζεγήζεηο, ζει. 292. 



71 

 

Σα P&I Clubs πξνζθέξνπλ θάιπςε θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο φπσο, θαιχπηνπλ 

ηελ επζχλε θαη ηα έμνδα ηνπ πινίνπ πξνο ηνπο ζψζηεο γηα ηηο ελέξγεηεο θαη ηα κέηξα 

πνπ ιακβάλνπλ γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηεο ξχπαλζεο. 

Οη πφξνη ησλ αιιειαζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ, νη πεξηζζφηεξνη ησλ νπνίσλ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ Pooling Agreement 199639 κε ηελ νπνία θαζηεξψζεθαλ θάπνηνη 

νκνηφκνξθνη θαλφλεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο απφ ηνπο νξγαληζκνχο πνπ δεζκεχεη, 

πξνέξρνληαη απφ ηα αζθάιηζηξα πνπ νη ίδηνη νη πινηνθηήηεο θαηαβάινπλ θαη απφ ηα 

αληαζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία είλαη θνηλά γηα ηνπο νξγαληζκνχο-κέιε ηεο 

Pooling Agreement 1996, θαη βάζε απηψλ ν θίλδπλνο θαηακεξίδεηαη ζε πεξηζζφηεξνπο 

νξγαληζκνχο γηα λα είλαη δπλαηή ε θάιπςε κεγάισλ δεκηψλ.40  

.4.9 Η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΣΗΝ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΡΤΠΑΝΗ 

ΜΔ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΑΠΌ ΑΣΤΥΗΜΑ: ΤΠΟΘΔΖ PRESTIGE 

 

 

Δηθόλα 5: Αηύτεκα Prestige  

 

ηηο 13 Ννεκβξίνπ 2002 ην δεμακελφπινην Prestige, ηνπ νπνίνπ πινηνθηήηξηα 

ήηαλ Ληβεξηαλή εηαηξεία θαη έθεξε ζεκαία ησλ λήζσλ Bahamas, ελψ ε δηαρείξηζε ηνπ 

εληνπηδφηαλ ζηελ Διιάδα απφ αιινδαπή εηαηξεία, έπιεε ζηνλ Αηιαληηθφ έμσ απφ ηηο 

                                                
39

 Ζ Pooling Agreement πξνιακβάλεη ψζηε ηα clubs λα κελ πξνζθέξνπλ δηαθνξεηηθά 

αζθαιηζηηθά πξντφληα, αθνχ πξνζθέξεη αληαζθάιηζε κεηαμχ ησλ clubs γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 

θαη ζπκθσλεκέλν ζχλνιν απαηηήζεσλ. 
40

«Γηθεγνξηθφο χιινγνο Πεηξαηψο,2004,5
ν
Γηεζλέο πλέδξην Ναπηηθνχ Γηθαίνπ: Θαιάζζηα 

Ρχπαλζε: Σν Πξφβιεκα ηεο Απνδεκίσζεο θαη ησλ Κπξψζεσλ, Δηζεγήζεηο-Παξεκβάζεηο, ζει. 
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αθηέο ηεο Ηζπαλίαο θαη έγηλε αηηία λα δηαξξεχζεη  ζηε ζάιαζζα κεγάιε πνζφηεηα 

πεηξειαίνπ θαη λα επέιζεη εθηεηακέλε ξχπαλζε  ζηηο αθηέο ηεο Ηζπαλίαο θαη ηεο 

Γαιιίαο. Σν πινίν ειηθίαο 26 εηψλ κεηέθεξε πεξίπνπ 76.972 ηφλνπο αξγνχ πεηξειαίνπ 

απφ ηε Λεηνλία κε πξννξηζκφ ηελ ηγθαπνχξε. Γηέζεηε κφλν πξνζηαηεπηηθά 

ηνηρψκαηα, είρε λα επηζεσξεζεί απφ ην 1999 θαη δελ αληαπνθξηλφηαλ ζηηο 

πξνδηαγξαθέο αζθαινχο λαπζηπινΐαο.   

Δλ κέζσ θαθνθαηξίαο ζεκεηψζεθε δηαξξνή πεηξειαίνπ, ε θχξηα κεραλή 

ζηακάηεζε,  νη άζρεκεο θαηξηθέο ζπλζήθεο έζεξλαλ ην πινίν πξνο ηηο ηζπαληθέο αθηέο 

θαη ην Prestige έραζε ζεκαληηθή πνζφηεηα πεηξειαίνπ. Έγηλαλ πξνζπάζεηεο λα 

ξπκνπιθεζεί ην πινίν, ην νπνίν πιεζίαδε επηθίλδπλα ηηο ηζπαληθέο αθηέο, θαη νη νπνίεο 

ζηέθζεθαλ κε επηηπρία. Σν πινίν ζπλέρηδε λα ξπκνπιθείηαη βνξεηνδπηηθά φπνπ ράζεθε 

έλα θνκκάηη ιακαξίλαο απφ ηελ δεμηά δεμακελή πεηξειαίνπ Νν3. Σν πινίν, κεηά απφ 

αλαθνξά ηνπ θαπεηάληνπ, ζεκείσλε αηζζεηή δηαξξνή πεηξειαίνπ, πξάγκα ην νπνίν 

θαηαδείθλπε δεκηά ζηα εζσηεξηθά δηαθξάγκαηα θαη ξσγκή ζηηο δεμακελέο θνξηίνπ. 

ηηο 19 Ννεκβξίνπ ην πινίν έζπαζε ζηα δχν θαη βπζίζηεθε πεξίπνπ 260 ρηιηφκεηξα 

δπηηθά ηνπ Vigo ηεο Ηζπαλίαο. 

Ζ ξχπαλζε ήηαλ κεγάιε. Σν είδνο ηνπ θνξηίνπ απφ ηελ κηα πιεπξά θαη νη 

δπλαηνί άλεκνη απφ ηελ άιιε πιεπξά νδήγεζαλ ζηελ εμάπισζε ηεο ξχπαλζεο πνπ 

έπιεμε ηηο αθηέο ηεο Ηζπαλίαο, ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο. Ο ζπληνληζκφο 

ησλ εξγαζηψλ γηλφηαλ απφ ηηο ηζπαληθέο αξρέο. Πεξίπνπ 45.000 ηφλνη πγξά θαηάινηπα 

θαη 124.000 ηφλνη ζηεξεά θαηάινηπα πεηξειαίνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηηο εξγαζίεο 

απηέο. Ζ νηθνινγηθή δεκηά πνπ πξνθιήζεθε εθηηκάηαη λα έρεη δπζκελέζηαηεο ζπλέπεηεο 

γηα ην ζαιάζζην θαη γεληθφηεξα θπζηθφ πεξηβάιινλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θξαηψλ πνπ 

πξναλαθέξακε. Καηά θχξην ιφγν ε ξχπαλζε έπιεμε ηελ αθηή ηεο Γαιηθίαο φπνπ 

επηβιήζεθαλ δψλεο απαγφξεπζεο ηνπ ςαξέκαηνο ζην 90% ηεο αθηνγξακκήο, γεγνλφο 

πνπ είρε ηεξάζηηεο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. 

Σν θφζηνο θαζαξηζκνχ ησλ αθηψλ θαη ησλ ζαιάζζησλ πεξηνρψλ ηεο Ηζπαλίαο 

αλέξρεηαη ζε 1 δηζεθαηνκκχξην επξψ πεξίπνπ, ζχκθσλα κε ηηο θαηαγξαθέο ηεο 

ηζπαληθήο θπβέξλεζεο. ην πνζφ απηφ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ρξεκαηηθή ελίζρπζε 

ησλ πιεγέλησλ. Ζ ηζπαληθή θπβέξλεζε δήηεζε θαηαβνιή κεγαιχηεξεο νηθνλνκηθήο 

ελίζρπζεο απφ ηελ επξσπατθή Έλσζε γηα ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ. 
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Σν θφζηνο αλέιθπζεο ηνπ λαπαγίνπ θαη ηνπ θνξηίνπ ηνπ , πνπ ππνινγίδεηαη ζπλνιηθά 

ζε πεξίπνπ 14.200 ηφλνπο, απφ ην βπζφ δελ έρεη εθηηκεζεί αθφκε. 

Οη αζθαιηζηέο ηνπ πινίνπ, ν Αιιειαζθαιηζηηθφο Οξγαληζκφο London 

Steamship Owners Mutual Insurance Association θαη ην Γηεζλέο Κεθάιαην 1992, 

εγθαηέζηεζαλ γξαθεία ζηελ Ηζπαλία θαη ζηελ Γαιιία γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ 

ζπγθέληξσζε θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ. 

Οη απαηηήζεηο, απηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Ηζπαλία, είλαη ηεξάζηηεο θαη 

μεπεξλνχλ θαηά πνιχ ην κέγηζην πνζφ ηεο  απνδεκίσζεο  ηφζν ηνπ πινηνθηήηε, πνπ 

νξίζηεθε ζε 22.777.986 επξψ (18.9 εθαηνκκχξηα SDR), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

χκβαζεο Δπζχλεο 1992, φζν θαη απηφ ηεο χκβαζεο Γηεζλνχο Κεθαιαίνπ 1992, 

δειαδή 171.520.703 εθαηνκκχξηα επξψ (135 εθαηνκκχξηα SDR). Ζ Ηζπαληθή 

θπβέξλεζε δήηεζε αθφκε 428 εθαηνκκχξηα επξψ γηα εξγαζίεο θαζαξηζκνχ θαη 

απνδεκηψζεηο πνπ έρεη παξάζρεη ζε ςαξάδεο θαη θαιιηεξγεηέο νζηξαθνεηδψλ, γηα 

απαιιαγέο θφξσλ ζηηο επηρεηξήζεηο, δηνηθεηηθά έμνδα θαη έμνδα γηα εθζηξαηείεο 

δηαθήκηζεο. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ηζπαληθή θπβέξλεζε 

ππνθαηαζηάζεθε έλαληη ηνπ Γηεζλνχο Κεθαιαίνπ ζηα δηθαηψκαηα ησλ πιεγέλησλ πνπ 

απνδεκίσζε. 

   Αλαθνξηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ, ελψ νη αζθαιηζηέο 

θαηαβάινπλ πξψηνη απνδεκηψζεηο έσο ην φξην ηεο δηθήο ηνπο απνδεκίσζεο θαη κεηά 

επηιακβαλφηαλ ην Γηεζλέο Κεθάιαην γηα ην ππφινηπν πνζφ ηεο απνδεκίσζεο θαη σο ην 

κέγηζην φξην απνδεκίσζεο, ζηε πεξίπησζε απηή νη αζθαιηζηέο δελ πξνρψξεζαλ ζε 

επηκέξνπο πιεξσκέο. Δπεηδή ππήξρε ν θίλδπλνο νη αζθαιηζηέο λα ππνρξεσζνχλ λα 

θαηαβάιινπλ δπν θνξέο ην πνζφ ηεο απνδεκίσζεο, γηαηί ήηαλ πηζαλφ νη επηκέξνπο 

πιεξσκέο ηνπο λα κελ ππνινγίδνληαη ζην θεθάιαην απνδεκηψζεσλ βάζεη ηεο 

χκβαζεο Δπζχλεο 1992. Ζ αδπλακία λα θαηαζηεί εθηθηφ λα δνζεί ζην London Club 

κηα εγγχεζε φηη δελ ζα θαηαβιεζεί ην πνζφ ηεο απνδεκίσζεο εηο δηπινχλ, νη 

αζθαιηζηέο θαηέζεζαλ ην πνζφ ηεο απνδεκίσζεο ζε αξκφδην δηθαζηήξην ηεο Ηζπαλίαο 

ή ηεο Γαιιίαο. Σν Γηεζλέο Κεθάιαην, παξά ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί λα κελ 

θαηαβάιιεη απνδεκηψζεηο παξά κφλν φηαλ  θαηαβιεζεί ην θεθάιαην απνδεκίσζεο απφ 

ηνπο αζθαιηζηέο, πξνβαίλεη πξψην ζε απνδεκίσζε ηνπ πνζνχ ησλ 135 εθ. SDR, κείνλ 

ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην θεθάιαην απνδεκίσζεο ησλ αζθαιηζηψλ. 
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 εκαληηθφ ζηνηρείν ζηελ ππφζεζε είλαη φηη ηα αίηηα ηνπ αηπρήκαηνο δελ έρνπλ 

δηαιεπθαλζεί πιήξσο. Καηά θχξην ιφγν εξεπλάηαη ν ξφινο ηνπ θαπεηάληνπ θαη νη 

απνθάζεηο ηεο ηζπαληθήο αξρήο λα κελ επηηξέςνπλ ζην πινίν λα θαηαθχγεη ζε ηζπαληθφ 

ιηκάλη αιιά λα ξπκνπιθεζεί ζηελ αλνηθηή ζάιαζζα ελψ ππήξρε θαθνθαηξία.  

ην ζεκείν απηφ ζα αλαθέξνπκε θάπνηα λνκνζεηηθά θαη λνκηθά κέηξα απφ ηηο 

ελδηαθεξφκελεο πιεπξέο: 

 Ζ ηζπαληθή θπβέξλεζε θξαηνχζε ηνλ θαπεηάλην ηνπ πινίνπ ππφ 

πεξηνξηζηηθνχο φξνπο παξά ηελ αλάιεςε απφ ηνπο αζθαιηζηέο ηεο 

θαηαβνιήο ηεο εγγχεζεο πξνθεηκέλνπ λα αθεζεί ειεχζεξνο. Ζ θξάηεζε απηή 

θξίλεηαη σο αληηπεξηζπαζκφο ψζηε λα ζηξαθεί ε πξνζνρή ηεο θνηλήο γλψκεο 

θαη ησλ λνκνζεηηθψλ αξρψλ καθξηά απφ ην γεγνλφο φηη νη ηζπαληθέο αξρέο 

αξλήζεθαλ έλα ιηκέλα θαηαθπγήο. 

 Σν ζέκα ησλ δηπχζκελσλ δεμακελνπινίσλ έξρεηαη πάιη ζην πξνζθήλην. Σν 

2001, νη 158 ρψξεο κέιε ηνπ ΗΜΟ είραλ απνθαζίζεη λα απνζχξνπλ ηα 

δεμακελφπινηα κνλνχ ηνηρψκαηνο σο ην 2015 θαη κφλν ηα λέαο ηερλνινγίαο 

δεμακελφπινηα κε έλα ππζκέλα ζα είλαη δπλαηφλ λα λενινγνχληαη απφ απηέο 

ηηο ρψξεο θαη έσο ηελ δηάξθεηα ηεο εκπνξεπζηκφηεηάο ηνπο πνπ είλαη ηα 25 

έηε.  

 Γηακάρε μέζπαζε αλαθνξηθά κε ην ξφιν ηνπ λενγλψκνλα, ηελ αμηνπινΐα ηνπ 

πινίνπ θαη ην ξφιν ησλ ηζπαληθψλ αξρψλ ζηελ ππφζεζε ηνπ Prestige. Ζ 

ηζπαληθή θπβέξλεζε άζθεζε αγσγή θαηά ηνπ λενγλψκνλα ABS ζηε Νέα 

Τφξθε, δεηψληαο απνδεκίσζε γηα φιεο ηεο δεκηέο πνπ πξνθάιεζε ην πινίν, 

νη νπνίεο εθηηκνχληαη  άλσ ησλ   700 εθαηνκκπξίσλ επξψ. Οη ηζπαληθέο αξρέο  

ηζρπξίδνληαη φηη ν ABS επέδεημε ακέιεηα ζηελ επηζεψξεζε ηνπ πινίνπ θαη 

δελ αλίρλεπζε δηάβξσζε, κφληκε παξακφξθσζε, ειαηησκαηηθά πιηθά, 

θφπσζε ηνπ φινπ πινίνπ θαη θέξεη ζρεηηθά επζχλε γηα ηελ έθδνζε ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ θιάζεο. Ζ Γαιιία κε ηελ ζεηξά ηεο άζθεζε θαη απηή αγσγή 

θαηά ηνπ λενγλψκνλα γηα ακειή επηζεψξεζε θαη πηζηνπνίεζε ηεο αμηνπινΐαο 

ηνπ ζθάθνπο.  

Με ηελ ζεηξά ηνπ, ν λενγλψκνλαο  θαηεγνξεί ηηο ηζπαληθέο αξρέο γηα νιηγσξία 

ησλ ρεηξηζκψλ ηνπο θαη δεηά λα ππνρξεσζνχλ λα ηνλ απνδεκηψζνπλ γηα φπνηα δεκηά 

ππνζηεί δπλάκεη νπνηαζδήπνηε θαηαδηθαζηηθήο γη‟ απηφλ απνθάζεσο νπνηνπδήπνηε 
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δηθαζηεξίνπ. Ζ απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο λα κελ πξνζθέξεη ιηκέλα θαηαθπγήο ζην 

πινίν ήηαλ θαζαξή παξάβαζε ησλ λνκηθψλ ηεο θαζεθφλησλ. Οη ελέξγεηεο θαη νη 

παξαιήςεηο ήηαλ θαη νη κνλαδηθέο αηηίεο ηεο δεκηάο πνπ επηθαιείηαη ε ηζπαληθή 

θπβέξλεζε θαη θάζε άιιεο δεκηάο νπνηνπδήπνηε άιινπ. Ο ABS  ηζρπξίζηεθε φηη νη 

ηζπαληθέο αξρέο είλαη ππαίηηεο γηα ηελ θαζπζηέξεζε πξφζβαζεο ζην πινίν ηεο νκάδαο 

δηάζσζεο θαη φηη νη ηερληθνί ελήξγεζαλ εζθαικέλα θαη κε ακέιεηα σο πξνο ηε 

ιεηηνπξγία ηεο κεραλήο θαη ηεο δηαθπβέξλεζεο ηνπ πινίνπ. 

ηελ ίδηα πνξεία ηέζεθε θαη ε ζεκαία Bahamas ηνπ πινίνπ, φπνπ δήισζε φηη 

έπξεπε λα είραλ ιεθζεί απνθαζηζηηθά κέηξα ζε πξψηκν ζηάδην θαη ην πινίν λα είρε 

κεηαθηλεζεί ζε αζθαιή πεξηνρή, ψζηε ην ζθάθνο θαη ην θνξηίν λα είραλ δηαζσζεί θαη ε 

νπνηαδήπνηε ξχπαλζε λα ήηαλ ειάρηζηε. Ζ Δπηηξνπή Μεηαθνξψλ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ ζε ζρέδην αλαθνξάο ζεκεηψλεη φηη ε έιιεηςε δπλακηθνχ ζρεδίνπ δξάζεο,  

κε θαηαθπγή ζε ιηκέλα πξνθχιαμεο θαη νη ελέξγεηεο ησλ ηζπαληθψλ αξρψλ νδήγεζαλ 

ζηελ εθηεηακέλε δεκηά πνπ ζεκεηψζεθε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ λαπαγίνπ.41  

 Καηεγνξίεο ζε βάξνο ηξηψλ Διιήλσλ γηα ην λαπάγην ηνπ δεμακελφπινηνπ 

Prestige  απαγγέιζεθαλ απφ ηηο ηζπαληθέο δηθαζηηθέο Αξρέο. Ο Έιιελαο πινίαξρνο,  ν 

επηθεθαιήο κεραληθφο θαη ν χπαξρνο βαξχλνληαη κε θαηεγνξίεο ζρεηηθά κε ηε ξχπαλζε 

ηνπ πεξηβάιινληνο. Καηά ηε δηεμαγσγή ηεο δίθεο, ζα ηεζνχλ επί ηάπεηνο φια ηα ζέκαηα 

πνπ αθνξνχλ ζηηο επζχλεο ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ ζηελ αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο. 

Δθηφο απφ ηελ πνηληθνπνίεζε ηεο ξχπαλζεο, ην λαπάγην νδήγεζε ηελ Δπξσπατθή  

Έλσζε λα επηηαρχλεη ηηο δηαδηθαζίεο αλαθχθισζεο πινίσλ θαη ηελ απφζπξζε ησλ 

δεμακελνπινίσλ κνλνχ ππζκέλα ζε παγθφζκην επίπεδν. 

Σν λαπάγην ηνπ Prestige επηδεηθλχεη φηη πξέπεη λα επηηεπρζεί πην 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο Δπξσπατθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ 

γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο. Απαηηνχληαη πην εληαηηθέο πξνζπάζεηεο απφ ηα θξάηε κέιε, αθνχ ε 

εθαξκνγή ησλ θαλνληζκψλ θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ 

δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ θάζε θξάηνπο κέινπο. Σίζεηαη επηηαθηηθή αλάγθε ε άκεζε 

εθαξκνγή ησλ λέσλ θαλνληζκψλ ειέγρνπ ζηα ιηκάληα (port state control), ε αλάιεςε 

                                                
41

 «Γηθεγνξηθφο χιινγνο Πεηξαηψο, 2004, 5
ν
Γηεζλέο πλέδξην Ναπηηθνχ Γηθαίνπ: Θαιάζζηα 

Ρχπαλζε: Σν Πξφβιεκα ηεο Απνδεκίσζεο θαη ησλ Κπξψζεσλ, Δηζεγήζεηο-Παξεκβάζεηο, ζει. 

93-98» 
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ππεπζπλφηεηαο ηεο πνιηηηθήο επζχλεο γηα ηελ επηθχξσζε θαη απνηειεζκαηηθή 

εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ θαη θαλνληζκψλ θαη ν ζρεδηαζκφο νινθιεξσκέλσλ 

ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ λαπηηθψλ αηπρεκάησλ θαη ησλ 

πεξηζηαηηθψλ ξχπαλζεο απφ πεηξειαηνεηδή. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 
Ζ παξνχζα εξγαζία είλαη κηα πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ησλ θπξηφηεξσλ κνξθψλ 

ξχπαλζεο πνπ επηβαξχλνπλ ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηε 

ξχπαλζε απφ πεηξέιαην απφ ηα λαπηηθά αηπρήκαηα. Παξνπζηάζηεθε ην δηεζλέο πιαίζην 

γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο έθρπζεο πεηξειαίνπ ζηε ζάιαζζα θαη 

γεληθφηεξα ηεο ξχπαλζεο απφ ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο. πλ ηνηο άιινηο, 

αλαθεξζήθακε ζηνπο νξγαληζκνχο ακνηβαίαο αζθάιηζεο θαη ζηελ ζπκβνιή ηνπο φζνλ 

αθνξά ηελ απνδεκίσζε ε νπνία απνηειεί  ηελ βάζε ηεο ζαιάζζηαο αζθάιηζεο. 

Οη απμαλφκελεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ επηθέξεη ζεκαληηθή ξχπαλζε 

ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ κε δηάθνξεο κνξθέο. Έγηλε κηα πξνζπάζεηα λα 

θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηηο θπξηφηεξεο θαη ζχγρξνλεο κνξθέο ξχπαλζεο πνπ επηδξνχλ ζην 

πδάηηλν ζηνηρείν αξλεηηθά. Έγηλε κηα δηάθξηζε ηεο ξχπαλζεο ζε αζηηθή, γεσξγηθή, 

βηνκεραληθή, απφ ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο θαη απφ ηηο απνξξίςεηο αλαθεξφκελνη ζηα 

βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

Γφζεθε έκθαζε ζηε ξχπαλζε απφ ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, αθνχ ν αληίθηππνο 

είλαη κεγάινο φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε λαπηηθφ αηχρεκα κε απνηέιεζκα ηελ πεηξειατθή 

ξχπαλζε. Καηαγξάθεθαλ νη ζεκαληηθφηεξεο ζπλέπεηεο ηεο πεηξειατθήο δηαξξνήο ζην 

λεξφ θαη ηα θπξηφηεξα λαπηηθά αηπρήκαηα ηα ηειεπηαία 30 έηε, ηα νπνία είραλ 

θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο. πγθεθξηκέλα αλαθέξακε πέληε βαζηθά λαπηηθά αηπρήκαηα 

εθ ησλ νπνίσλ, ην πξψην ήηαλ ην αηχρεκα ηνπ “ ATLANTIC EMPRESS” (1979) κε 

ηελ κεγαιχηεξε πνζφηεηα πεηξειαίνπ πνπ έρεη πνηέ δηαξξεχζεη θαη κε ηελ ειάρηζηε 

δεκηά πνπ ζεκεηψζεθε ζηηο αθηέο. Σν δεχηεξν λαπηηθφ αηχρεκα ήηαλ ηνπ “AMOCO 

CADIZ” (1978) φπνπ δηέξξεπζε κεγάιε πνζφηεηα πεηξειαίνπ κε ηαπηφρξνλε θπζηθή 

θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο νηθνλνκίαο ζηελ πεξηνρή. Σν ηξίην λαπηηθφ 

αηχρεκα ήηαλ ηνπ “EXXON VALDEZ” (1989), ην νπνίν έγηλε ε αηηία λα δεκηνπξγεζεί 

ν ακεξηθαληθφο λφκνο OPA 1990 φπνπ θαη απαηηήζεθε ε θαηαζθεπή πινίσλ δηπινχ 

ηνηρψκαηνο. Δίλαη πξέπνλ λα ζεκεησζεί φηη αθφκε θαη ζηηο κέξεο καο ηα ζεκάδηα ηεο 

πεξηβαιινληηθήο δεκηάο ζηηο αθηέο ηεο Αιάζθαο είλαη εκθαλή. Σν ηέηαξην λαπηηθφ 

αηχρεκα ήηαλ ηνπ “ERIKA” (1999), ην νπνίν ήηαλ ζεκαληηθφ φρη ιφγσ ηεο πνζφηεηαο 

πνπ δηέξξεπζε  αιιά ιφγσ ηεο αλεπαλφξζσηεο δεκηάο πνπ ππέζηε κηα έθηαζε 400 ρικ 

αθηήο. Έγηλε ε αηηία λα πηνζεηεζνχλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε δέζκεο κέηξσλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ επξσπατθψλ πδάησλ. Σν ηειεπηαίν θαη πην ζχγρξνλν λαπάγην ήηαλ ηνπ 
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“PRESTIGE” (2002), ζην νπνίν ε πνζφηεηα πεηξειαίνπ πνπ δηέξξεπζε ήηαλ ηθαλή λα 

απιψζεη ηελ θαηαζηξνθή ζε κηα έθηαζε 200 ρικ θαη λα βιάςεη θαίξηα ην ζαιάζζην 

νηθνζχζηεκα ηεο πεξηνρήο. 

Ήηαλ θπζηθφ επαθφινπζν κεηά απφ θάζε λαπηηθφ αηχρεκα κε δπζκελείο 

ζπλέπεηεο ηφζν ζην πεξηβάιινλ φζν θαη ζηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή δσή ηεο 

αληίζηνηρεο πεξηνρήο λα ζέηνληαη λένη θαλνληζκνί, λέεο ζπκβάζεηο θαη ζπλζήθεο γηα 

ηελ πξφιεςε θαη ηελ πξνζηαζία. Αλαθέξζεθαλ νη ζεκαληηθφηεξεο δηεζλείο ζπκβάζεηο 

γηα ηελ επίηεπμε πην αζθαιψλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ ηφζν γηα ην πεξηβάιινλ φζν  θαη 

γηα ηελ αλζξψπηλε δσή.  

Οη πην ζεκαληηθέο δηεζλείο ζπκβάζεηο πνπ θαηαγξάθεθαλ είλαη ε CLC 1969-

1992 θαη ε FUND 1971-1992 φπνπ ηέζεθε ην φξην ηεο αζηηθήο επζχλεο ηνπ πινηνθηήηε 

ζε πεξίπησζε πεηξειατθήο ξχπαλζεο. Βέβαηα, αλαθέξακε κηα ζεηξά παγθφζκησλ 

ζπκβάζεσλ αιιά θαη πεξηθεξεηαθψλ ζπκθσληψλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ πξφιεςε θαη 

αληηκεηψπηζε ηεο ξχπαλζεο. Ζ πην ζεκαληηθή θαη θαηαιπηηθή απφθαζε ηεο 

επξσπατθήο πνιηηηθήο ήηαλ ε ζηαδηαθή απφζπξζε ησλ πινίσλ κνλνχ θχηνπο κεηά ηα 

θαηαζηξνθηθά λαπάγηα ησλ δεμακελνπινίσλ “ERIKA” (1999) θαη “PRESTIGE” 

(2002). Δίλαη αλαγθαίν λα παξζνχλ ζθιεξά κέηξα θαη λα απμεζνχλ νη έιεγρνη ησλ 

πινίσλ ζηα ιηκάληα γηα ηελ απνθπγή δπζκελψλ αηπρεκάησλ. 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή θηλήζεθε θαη ν ακεξηθαληθφο λφκνο ΟΡΑ  λσξίηεξα 

ην 1990 κεηά ην λαπάγην ηνπ “EXXON VALDEZ”  φπνπ πξνθάιεζε ηεξάζηηα 

θαηαζηξνθή ζην θπζηθφ νηθνζχζηεκα ηεο Αιάζθαο. Σα βαζηθά ζεκεία ηνπ λφκνπ ήηαλ 

ε θαζηέξσζε δεμακελνπινίσλ δηπινχ ηνηρψκαηνο θαη ην θαζεζηψο ηεο απεξηφξηζηεο 

επζχλεο ηνπ πινηνθηήηε. Σέζεθαλ νκνζπνλδηαθά φξηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

πξνζηίκσλ ηα νπνία αλαηξνχληαη κφλν αλ απνδεηρηεί ακέιεηα ζε κεγάιν βαζκφ. Ο 

λφκνο απηφο έρεη δερζεί έληνλε θξηηηθή ιφγσ ηεο κεγάιεο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο. 

 Οη πινηνθηήηεο πξνθεηκέλνπ λα είλαη θαιπκκέλνη θαη αληηκεησπίδνληαο ηηο 

εζληθέο λνκνζεζίεο κπνξνχλ λα πξνζηαηεχνληαη γηα ηηο ξππάλζεηο απφ πεηξειαηνεηδή 

ράξε ζηα P&I Clubs ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα γίλνπλ κέιε. Ζ αχμεζε ησλ θηλδχλσλ 

νδήγεζε ζηε  δεκηνπξγία ηνπ θιάδνπ ηεο απνδεκίσζεο, φπνπ νη αιιειαζθαιηζηηθνί 

νξγαληζκνί φπσο πεξηγξάςακε παξέρνπλ εθηεηακέλε θάιπςε ζηα κέιε ηνπο. 

 Σν εχξνο ηεο πξνζηαζίαο πνπ παξέρνπλ ηα P&I Clubs είλαη αξθεηά πιήξεο, 

αθνχ πεξηιακβάλεη απνδεκίσζε γηα θάζε δεκηά, γηα κέηξα πξφιεςεο θαη γηα κέηξα 
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απνθαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Βέβαηα, ε θάιπςε πνπ παξέρνπλ ζηα κέιε ηνπο 

δελ είλαη απεξηφξηζηε αιιά βάζεη ηεο ΜΗΑ 1906 θαζηεξψλεηαη ν πεξηνξηζκφο ηεο 

θάιπςεο. Σα P&I Clubs κπνξνχλ λα πεξηνξίζνπλ ηελ επζχλε ηνπο αιιά θαη λα 

απνθιείζνπλ ηελ επζχλε ηνπο φηαλ ε απψιεηα εμ‟ νινθιήξνπ ή κεξηθψο πξνθαιείηαη 

απφ πξάμεηο ηνπ αζθαιηζκέλνπ. 

Ζ εθηεηακέλε θαηαζηξνθή πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη έλα αηχρεκα κε 

πεηξειαηνεηδή, ε εχζξαπζηε πιένλ ηζνξξνπία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε 

απμαλφκελε αλεζπρία ηνπ θνηλνχ θαζηζηνχλ νινέλα θαη πην ζεκαληηθή ηελ ζπκβνιή 

ησλ P&I Clubs, αιιά θαη ηελ ζέζε ηεο δηεζλήο λνκνζεζίαο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

ξχπαλζεο απφ λαπηηθά αηπρήκαηα. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
 Αιεμφπνπινο Α., (2004-2005) “Γηεζλέο Θαιάζζην Πεξηβαιινληηθφ Γίθαην”, 

εκεηψζεηο Παλεπηζηεκίνπ  Αηγαίνπ. 
 

 Βαιθάλαο Γ., (1992) Ρύπαλζε Περηβάιιοληος Δπηζηήκε θαη Σετληθή 

Αληηκεηώπηζες, Αζήλα: Δθδ. Παπαδήζε. 
 

 Βιάρνο Γ.Π., (1995) Η Γηαθίλεζε ηωλ Αγαζώλ θαη ε Ρύπαλζε ηοσ Θαιάζζηοσ 

Περηβάιιοληος, Αζήλα-Πεηξαηάο: Δθδ. Α. ηακνχιεο.  
 

 Βιάρνο Γ.Π., (1999) Δκπορηθή Νασηηιία θαη Θαιάζζηο Περηβάιιολ, Αζήλα: Δθδ. 

Α. ηακνχιεο. 
 

 Βιάρνο Γ.Π.- ακηψηεο Γ.Γ., (1997) Γηεζλής Νασηηιηαθή Ποιηηηθή θαη ε Νέα 

ύκβαζε γηα ηο Γίθαηο ηες Θάιαζζας, Αζήλα: Δθδ. Α. άθθνπια. 
 

 Βιάρνο Γ.Π., (2007) Γηεζλής Νασηηιηαθή Ποιηηηθή, Αζήλα: Δθδ. Α.ηακνχιεο. 
 

 

 Γηθεγνξηθφο χιινγνο Πεηξαηψο, (6-9 Ηνπλίνπ 2001) 4
ν
 Γηεζλέο πλέδξην 

Ναπηηθνχ Γηθαίνπ “Η Δσζύλε προς Αποδεκίωζε ζηο Διιεληθό θαη ηο Γηεζλές 

Νασηηθό Γίθαηο”: Η. Δηζεγήζεηο, Πεηξαηάο: Δθδ. Α. άθθνπια. 
 

 Γηθεγνξηθφο χιινγνο Πεηξαηψο, (29 επηεκβξίνπ- 2 Οθησβξίνπ 2004) 5
ν
 

Γηεζλέο πλέδξην Ναπηηθνχ Γηθαίνπ “Θαιάζζηα Ρύπαλζε: Σο Πρόβιεκα ηες 

Αποδεκίωζες θαη ηωλ Κσρώζεωλ”: Δηζεγήζεηο-Παξεκβάζεηο, Αζήλα-Κνκνηελή: 

Δθδ. Α. άθθνπια. 
 

 Ησάλλνπ Κ.- ηξαηή Α., (2000) Γίθαηο ηες Θάιαζζας, Αζήλα-Κνκνηελή: Δθδ. 

Α. άθθνπια. 
 

 Καιδέιιεο Η.-Κνλδχιε Α., (2008) “Πεξηβάιινλ θαη Βηνκεραληθή Αλάπηπμε”, 

εκεηψζεηο ΣΔΗ Πεηξαηά. 
 

 Κηάληνπ- Πακπνχθε Α., (2003) Νασηηθό Γίθαηο, Αζήλα-Θεζζαινλίθε: Δθδ. Α. 

άθθνπια. 
 

 Κηάληνπ Β., (2002) Αζθαιηζηηθό Γίθαηο, Αζήλα: 8
ε
 Δθδ. Α. άθθνπιαο. 

 

 Ξαξράθνπ .Γ., (2004) Ζκεξίδα: “Πνιηηηθέο γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Θαιάζζηνπ 

Πεξηβάιινληνο”. 
 

 Παδαξδήο Μ., (2006) “Δηδηθά Θέκαηα Ναπηαζθαιίζεσλ”, εκεηψζεηο 

Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο. 
 

 Πξαθηηθά πλεδξίνπ, (29-30 Μαΐνπ 1986) “ Η Θαιάζζηα Ρύπαλζε”, Αζήλα: 

Κνβάλεο- Δπηζηεκνληθέο Δθδφζεηο. 
 

 Ρφθαο Η., (2002) Δηζαγωγή ζηο Ιδηωηηθό  Νασηηθό Γίθαηο, Αζήλα: Δθδ. Γ. 

Μπέλνπ. 
 

 Σζάιηαο Γ., (2008) Περηβάιιολ θαη Θαιάζζηες Μεηαθορές ε Αλαδήηεζε κηας 

Βηώζηκες Προζέγγηζες, Αζήλα: Δθδ. Η. ηδέξεο. 
 

 Σζειέληεο Β., (1996) “Θαιάζζην Πεξηβάιινλ”, εκεηψζεηο Παλεπηζηεκίνπ 

Πεηξαηψο. 
 Σζειέληεο Β., (2008) Γηατείρηζε Θαιάζζηοσ Περηβάιιοληος θαη Νασηηιία, 

Αζήλα: Δθδ. Α. ηακνχιεο. 
 

 Φπηηάλνο Κ., (1996) Η Ρύπαλζε ηωλ Θαιαζζώλ, Δθδ. University Studio Press. 



81 

 

 
 Brown Robert H., (1975) Marine Insurance vol.1: The Principles, London: Δθδ. 

Witherby & Co Ltd. 
 

 Hazelwood S., (2000) P&I: Law and Practice, London-Hong Kong: 3
rd

 Edition 

LLP. 
 

 Hill Christopher- Robertson Bill- Hazelwood Stephen, (1996) Introduction to 

P&I, London: Δθδ. LLP. 
 

 Seward Robert C., (2002) “ The Role of Protection and Indemnity (P&I) Clubs”, 

Seminar, Hong Kong. 

 

ΠΡΧΣΟΓΔΝΔΙ ΠΗΓΔ 

 
 Νφκνο 314/1976, ΦΔΚ 106, 05/05/1976, Πεξί Κπξψζεσο ηεο ππνγξαθείζεο 

ζηηο Βξπμέιιεο Γηεζλνχο πκβάζεσο πεξί Αζηηθήο Δπζχλεο ζπλεπεία Εεκηψλ 

εθ ξππάλζεσο ππφ πεηξειαίνπ,1969 θαη ξπζκίζεσο ζπλαθψλ ζεκάησλ. 

 

 Νφκνο 743/1977,ΦΔΚ Α‟319, 13/10/1977, Πεξί Πξνζηαζίαο ηνπ Θαιαζζίνπ 

Πεξηβάιινληνο θαη άιισλ ζπλαθψλ ζεκάησλ. 

 

  Νφκνο 1638/1986, ΦΔΚ 108, 18/07/1986, Πεξί Κπξψζεσο ηεο Γηεζλνχο 

χκβαζεο πνπ ππνγξάθηεθε ζηηο Βξπμέιιεο ην 1971 “ίδξπζε Γηεζλνχο 

Κεθαιαίνπ γηα Απνδεκίσζε δεκηψλ ξχπαλζεο απφ πεηξειαηνεηδή” θαη ξχζκηζε 

ζπλαθψλ ζεκάησλ. 

 

 Νφκνο 1650/1986, ΦΔΚ 160,16/10/1986, Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

 Νφκνο 1923/1991, ΦΔΚ Α13, 14/02/1991, Πεξί Κπξψζεσο ηεο Γηεζλνχο 

χκβαζεο “γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο επζχλεο γηα λαπηηθέο απαηηήζεηο” πνπ 

ππνγξάθηεθε ζην Λνλδίλν 19 Ννεκβξίνπ 1976. 

 

 ΟΓΖΓΗΑ 2005/35/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

7
εο

 επηεκβξίνπ 2005 ζρεηηθά κε ηε ξχπαλζε απφ ηα πινία θαη ηε ζέζπηζε 

θπξψζεσλ γηα παξαβάζεηο. 

 

ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 
 

 www.aqualex.org 

 www.ecothesis.gr 

 www.economist.gr 

 www.env-edu.gr 

 www.eoearth.org 

 www.europa.eu 

 www.greenpage.gr 

 http://oceans.greenpeace.org 

 www.ieo.es 

http://www.aqualex.org/
http://www.ecothesis.gr/
http://www.economist.gr/
http://www.env-edu.gr/
http://www.eoearth.org/
http://www.europa.eu/
http://www.greenpage.gr/
http://oceans.greenpeace.org/
http://www.ieo.es/


82 

 

 www.imo.org 

 www.itopf.com 

 www.intertanko.com 

 www.law.uoa.gr 

 www.martrans.org 

 www.oecd.org 

 www.ukpandi.com 

 www.un.org 

 www.yen.gr 

 

 

 

http://www.imo.org/
http://www.itopf.com/
http://www.intertanko.com/
http://www.law.uoa.gr/
http://www.martrans.org/
http://www.oecd.org/
http://www.ukpandi.com/
http://www.un.org/
http://www.yen.gr/

