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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία ζπγθεληξψλεη ηα βαζηθά ζεκεία ηεο Ναπηηιηαθήο Πνιηηηθήο ησλ 

Μεζνγεηαθψλ Κξαηψλ. Γηαθνξεηηθέο νηθνλνκίεο πιαηζηψλνπλ δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο 

ζην ρψξν ηεο λαπηηιίαο θαη κεηνπζηψλνληαη ζε πξαθηηθέο κε ζθνπφ ηελ επεκεξία πνπ 

ζα πξνθχςεη απφ ηελ άζθεζε ηεο λαπηηιίαο ζε θάζε ρψξα. Αλνηρηέο νηθνλνκίεο κε 

ηζρπξά λενιφγηα θαη θίλεηξα γηα ηδησηηθέο επελδχζεηο απφ ηε κηα πιεπξά θαη ηζρπξφο 

θξαηηθφο παξεκβαηηζκφο, θξαηηθνί ζηφινη απφ ηελ άιιε. Ζ εμέιημε ηεο Ναπηηιηαθήο 

Πνιηηηθήο ησλ Μεζνγεηαθψλ Κξαηψλ θαη νη πξννπηηθέο πνπ δηαγξάθνληαη ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο κε ηελ εκπνξηθή λαπηηιία. 

(Λέμεηο Κιεηδηά :Ναπηηιηαθή Πνιηηηθή, Κξαηηθφο Παξεκβαηηζκφο, Δζληθνί ηφινη, 

Κίλεηξα πξνζέιθπζεο ζε λενιφγηα) 
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ABSTRACT 

 

The Mediterranean neighborhood is consisted of countries with common history but they 

have evolved in a completely different ways. The distance between the north and the south 

countries is relatively minor comparing to the great gap between perception and policies.  

Modern economies with strong privatization sector and bold structural policies   are the 

main characteristics of North, and low privatization, national owned fleets and lack of 

investment frame in the other side. The national shipping policies of the main economies of 

the Mediterranean region are described during the period from 1995 to 2002.  

(Key Words: National Maritime Policy, National fleets, Incentives to join shipping registries) 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Ζ δηακφξθσζε θαη ε άζθεζε ηεο Ναπηηιηαθήο Πνιηηηθήο ζε κία ρψξα θαζνξίδεη ηελ 

πνξεία ηεο λαπηηιίαο θαη ζπλεπψο ηελ νηθνλνκίαο ηεο. Δίλαη πεξηηηφ λα αλαθεξζνχκε 

ζηε ζεκαληηθφηεηα ηεο λαπηηιίαο γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία θαη ην εκπφξην θαη 

πφζν απηή ζπκβάιιεη ζηελ επεκεξία ησλ ιαψλ θαη ηελ αλάπηπμε.  Δπνκέλσο ε 

άζθεζε ηεο λαπηηιηαθήο πνιηηηθήο είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ πξφνδν ελφο 

θξάηνπο.  Αλάινγα κε ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή δνκή θάζε ρψξαο θαη ηηο αλάγθεο 

ηεο ε λαπηηιηαθή πνιηηηθή δηαθέξεη, φκσο ν ζθνπφο ηεο πξέπεη λα είλαη ε θνηλσληθή 

επεκεξία ησλ ιαψλ. Οη δηαθνξεηηθέο ρψξεο πνπ απαξηίδνπλ ηε Μεζφγεην φζν θνληά 

βξίζθνληαη γεσγξαθηθά, άιιν ηφζν καθξηά βξίζθνληαη ζε επίπεδν νηθνλνκίαο θαη 

ινηπψλ θνηλσληθψλ δνκψλ. Οη ζχγρξνλεο αλάγθεο επηβάιινπλ ηε δεκηνπξγία 

ζηαζεξφηεηαο ζηελ πεξηνρή ε νπνία ζην παξειζφλ έρεη απνηειέζεη πεδίν βίαησλ 

ζπγθξνχζεσλ κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ θαη γεσπνιηηηθψλ 

αλαβξαζκψλ. Ζ Μεζνγεηαθή Έλσζε είλαη κηα πξνζπάζεηα ησλ ρσξψλ ηεο 

Μεζνγείνπ γηα θνηλή πνξεία ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ επεκεξία. ηελ εξγαζία απηή 

επηρεηξνχκε λα πεξηγξάςνπκε ηα βαζηθά ζεκεία ηεο Ναπηηιηαθήο Πνιηηηθήο ησλ 

Μεζνγεηαθψλ θξαηψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ηηο εμειίμεηο θαη ηηο πξννπηηθέο. ην 

πξψην θεθάιαην αλαθέξνπκε αξρηθά βαζηθέο έλλνηεο ηεο πνιηηηθήο γηα λα θηάζνπκε 

έπεηηα ζε επηιεγκέλνπο νξηζκνχο ηεο Ναπηηιηαθήο Πνιηηηθήο. Δπεηδή ε Ναπηηιηαθή 

Πνιηηηθή είλαη έλαο επηζηεκνληθφο θιάδνο ηφζν επξχο πνπ γηα λα ηνλ θαιχςνπκε ζα 

ρξεηαζηεί λα μεπεξάζνπκε ηα φξηα κηα Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο ζα αλαγθαζηνχκε λα 

πεξηνξηζηνχκε ζην θνκκάηη ηεο Ναπηηιηαθήο Πνιηηηθήο πνπ αζθεί έλα θξάηνο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηα θίλεηξα θαη ζηα πιαίζηα πνπ δεκηνπξγεί πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζειθχζεη επελδπηέο πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ πνξεία ηεο λαπηηιίαο θαη ζα 

βειηηψζνπλ ηελ νηθνλνκία. Αθνινπζεί κηα κηθξή πεξηγξαθή ηεο νηθνλνκηθήο δνκήο 

ησλ ππφ εμέηαζε θξαηψλ γηα λα δνχκε αξγφηεξα εάλ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ 

απηήο θαη ηεο αζθνχκελεο λαπηηιηαθήο πνιηηηθήο. ην επφκελν θεθάιαην 

πεξηγξάθνπκε ηηο βαζηθέο  εμειίμεηο ζηε λαπηηιηαθή πνιηηηθή ησλ Μεζνγεηαθψλ 

θξαηψλ θαη ηα απνηειέζκαηα απηήο φπνπ απηφ είλαη δπλαηφλ. ην ηειεπηαίν 

θεθάιαην αθνινπζνχλ νη δηαπηζηψζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζεο εξγαζίαο. 

Σν ζέκα ηεο Ναπηηιηαθήο Πνιηηηθήο ησλ Μεζνγεηαθψλ Κξαηψλ είλαη άθξσο 

ελδηαθέξσλ δηφηη παξαηεξνχκε ηηο δηαθνξεηηθέο πξννπηηθέο αιιά θαη ηα θνηλά 

ζεκεία ζηελ άζθεζε ηεο λαπηηιηαθήο πνιηηηθήο γηα φια απηά ηα θξάηε. Σν ζέκα ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο κνπ θέληξηζε ηφζν πνιχ ην ελδηαθέξσλ πνπ επηθπιάζζνκαη λα 

ζπλερίζσ ηελ έξεπλα γηα ηηο κειινληηθέο εμειίμεηο ηεο Ναπηηιηαθήο Πνιηηηθήο  ησλ 

Μεζνγεηαθψλ θξαηψλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ 

1.1 Η έννοια ηηρ πολιηικήρ 

Με ηνλ φξν πνιηηηθή ελλννχκε γεληθά ηελ αζρνιία κε ηηο ππνζέζεηο κηαο θνηλφηεηαο, 

ηδηαηηέξσο ηνπ θξάηνπο. Ζ ιέμε εηπκνινγηθά παξάγεηαη απφ ην νπζηαζηηθφ πφιηο. Οη 

αξραίνη Έιιελεο ζηηο πφιεηο έζεζαλ ηηο βάζεηο ηεο πνιηηηθήο ζθέςεο
1
.  Ζ έλλνηα ηεο 

πνιηηηθήο φπσο έρεη πξνθχςεη ζήκεξα είλαη ε δέζκε ησλ ζρεδηαζκέλσλ ελεξγεηψλ, 

κέηξσλ θαη άιισλ ξπζκίζεσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ 

ζηφρσλ. 

  Ζ πνιηθή επηζηήκε έρεη πηνζεηήζεη  έλα εξγαιείν γλσζηφ θαη σο θχθινο ηεο 

πνιηηηθήο (policy cycle) ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάιπζε θαη ηελ αλάπηπμε 

ηεο πνιηηηθήο. Ο πνιηηηθφο θχθινο ζε κηα απιή εθδνρή ηνπ πεξλάεη απφ ηα εμήο πέληε 

ζηάδηα
2
 : 

1. Καζνξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ άζθεζε ηεο πνιηηηθήο πξνυπνζέηεη ηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ πξέπεη λα ιπζεί. Αθνχ αλαγλσξηζηεί ην 

πξφβιεκα θαη έρεη εθθξαζηεί ε αλάγθε γηα θπβεξλεηηθή παξέκβαζε, 

εληάζζεηαη ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα ζηελ αηδέληα ηνπ θξάηνπο.  

2. Γηαηχπσζε ηεο πνιηηηθήο. Θέηνληαη επηρεηξήκαηα θαη κέζνδνη πνπ ζα 

ρξεζηκεχζνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Μεηά απφ αμηνιφγεζε 

ησλ κεζφδσλ επηιέγεηαη ε πνιηηηθή πνπ ζα εθαξκνζηεί. 

3. Τηνζέηεζε. Αθνχ έρεη απνθαζηζηεί ε πνιηηηθή πνπ ζα αθνινπζεζεί, 

ζεζπίδνληαη κέηξα (λφκνη, δηαηάγκαηα θιπ) πάλσ ζηα νπνία ζα θηλεζεί ε 

θπβέξλεζε γηα ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

4. Δθαξκνγή. Αθνχ έρεη εληαρζεί ε πξνηεηλφκελε κέζνδνο ζηε λνκνζεζία ηνπ 

θξάηνπο (ε ηεο θνηλφηεηαο) εθαξκφδεηαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα. 

5. Αμηνιφγεζε. Μεηά ηελ επηηπρή έθβαζε ησλ παξαπάλσ βεκάησλ αθνινπζεί ε 

αμηνιφγεζε ηεο πνιηηηθήο θαη ν ραξαθηεξηζκφο ηεο σο επηηπρεκέλε πνιηηηθή 

ή απνηπρεκέλε.  

Αλάινγα κε ηνλ ηνκέα πνπ αζθείηαη ε πνιηηηθή ιακβάλεη θαη έλαλ αληίζηνηρν 

ραξαθηεξηζκφ. Έηζη ε Πνιηηηθή πάλσ ζε θνηλσληθά ζέκαηα νλνκάδεηαη Κνηλσληθή 

Πνιηηηθή. Αληίζηνηρα ε Πνιηηηθή πάλσ ζηελ νηθνλνκία Οηθνλνκηθή Πνιηηηθή θ.ν.θ. 

πλεπψο ε Πνιηηηθή πάλσ ζηνλ ηνκέα ηεο Ναπηηιίαο είλαη ε Ναπηηιηαθή Πνιηηηθή. 

 

 

                                                           
1
 Μεγάλθ Ραιδαγωγικι Εγκυκλοπαίδεια-Herder, Εκδόςεισ « Ελλθνικά Γράμματα», Ακινα 1968 

2 Theories of Policy Cycle, Handbook of Public Policy Analysis:Werner Jann and Kai Wegrich 

Theory, Politics, and Methods (Routledge) 2005 
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1.2 ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

 

Ναπηηιηαθή πνιηηηθή νξίδνπκε γεληθά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δπλαηψλ θαη ελδερνκέλσλ 

κνξθψλ ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζηε λαπηηιία θαη ηα κέζα πινπνίεζεο απηήο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο
3
.  

Ζ λαπηηιηαθή πνιηηηθή κπνξεί λα αζθείηαη απφ ηδησηηθνχο θνξείο, δειαδή εηαηξείεο 

θαη ζαλ επέθηαζε ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο θαη νξγαληζκνχο (πρ ελψζεηο 

εθνπιηζηψλ)  θαη απφ θξαηηθνχο θνξείο θαη ζαλ επέθηαζε απφ δηαθξαηηθνχο θαη 

ππεξεζληθνχο νξγαληζκνχο.  Ο ζηφρνο ησλ ηδησηηθψλ θνξέσλ είλαη θαηά θαλφλα ε 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο. Οη ηδησηηθνί θνξείο – λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, θνξησηέο 

ζπλαζπίδνληαη ζε δηάθνξεο ελψζεηο γηα λα πξναζπίζνπλ ηα ζπκθέξνληα ηνπο πνπ δελ 

είλαη άιια απφ ηελ αχμεζε-δηαηήξεζε ηεο θεξδνθνξίαο θαη ηεο βησζηκφηεηάο ηνπο
4
.   

Οη λαπηηιηαθέο πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο ζπλαζπίδνληαη ζε δηεζλήο νξγαληζκνχο φπσο 

ε INTERCARGO, INTERTANKO, ICS, Δ.Δ.Δ θ.ν.θ. Μέζσ απηψλ ησλ νξγαληζκψλ 

εθπξνζσπνχληαη ζε δηεζλή θφξα, πξνσζνχλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο ζε δηεζλέο, 

ππεξεζληθφ θαη θξαηηθφ επίπεδν, πξνζπαζψληαο λα δηαηεξήζνπλ ην πεξηβάιινλ 

ιεηηνπξγίαο ηνπο βηψζηκν θαη αληαγσληζηηθφ. Γηα παξάδεηγκα νη δηεζλήο ελψζεηο 

εθνπιηζηψλ άζθεζαλ πξφζθαηα πίεζε ζε θπβεξλήζεηο θξαηψλ γηα λα ιάβνπλ κέηξα 

γηα ηελ πεηξαηεία θαη γηα λα βειηηψζνπλ ηελ λαπηηθή εθπαίδεπζε.  

 Ο ζηφρνο φκσο ησλ θξαηηθψλ θνξέσλ θαηά ηελ άζθεζε πνιηηηθήο κέζσ ηεο 

πινπνίεζεο λνκνζεζίαο είλαη ε αχμεζε ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο . Σν θξάηνο (θαη 

θαη επέθηαζε νη δηαθξαηηθνί θαη ππεξεζληθνί νξγαληζκνί) ζηνρεχνπλ ζηελ άληιεζε 

ησλ σθειεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ειεχζεξε δξάζε ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ 

(εηζξνή ζπλαιιάγκαηνο, δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο  θιπ) παξάιιεια φκσο έρεη 

ηελ επζχλε γηα ηελ δηαηήξεζε ελφο πιαηζίνπ  κέζα ζην νπνίν δηαηεξείηαη ν 

ειεχζεξνο αληαγσληζκφο θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

ε απηή ηελ εξγαζία ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ θξαηηθή ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηε 

λαπηηιία θαη  ηνλ ηξφπν πνπ απηή πινπνηείηαη. πλεπψο ζαλ Ναπηηιηαθή Πνιηηηθή ζα 

ελλννχκε ηελ πνιηηηθή πνπ αζθείηαη απφ ην θξάηνο θαη φρη απφ άιινπο ηδησηηθνχο 

θνξείο.    

Ζ λαπηηιηαθή πνιηηηθή φπσο έρεη πξνθχςεη ζηηο κέξεο καο έρεη κεγάιν εχξνο θαη 

δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε : 

Α. Σε ρψξα θαη ηνπο ζθνπνχο πνπ απηή έρεη ζέζεη ζρεηηθά κε ηε Ναπηηιία. Κάζε 

ρψξα έρεη δηαθνξεηηθή θνηλσληθννηθνλνκηθή δνκή θαη ε λαπηηιία παίδεη δηαθνξεηηθφ 

ξφιν ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο. Γηα παξάδεηγκα δηαθνξεηηθά πξνζαλαηνιίδνληαη 

                                                           
3
 Ησάλλνπ Κ. Υνιέβα, Ναπηηιηαθή Δπηρείξεζεο θαη Ναπηηιηαθή Πνιηηηθή, Θεζζαινλίθε 1971 

 
4
 Michael Roe, Evangelia Selkou, Multilevel Governance Shipping Policy and Social Rensponsibility, 

2006 



 

14 
 

ρψξεο πνπ παξαδνζηαθά αγνξάδνπλ λαπηηιηαθέο ππεξεζίεο θαη δηαθνξεηηθά απηέο 

πνπ παξαδνζηαθφ πξνζθέξνπλ. Οη πξψηεο ζπλήζσο παίξλνπλ ζπλήζσο 

πξνζηαηεπηηθά κέηξα σο πξνο ηνλ εζληθφ ηνπο ζηφιν ελψ νη δεχηεξεο δεκηνπξγνχλ 

έλα πιαίζην ειεχζεξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θιάδνπ
5
. Δπίζεο, δηαθνξεηηθά εθδειψλεηαη ε 

λαπηηιηαθή πνιηηηθή ελφο θξάηνο φηαλ ε λαπηηιία είλαη έληνλα αλεπηπγκέλε απφ ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα θαη δηαθνξεηηθά φηαλ ν ηδησηηθφο ηνκέαο παξνπζηάδεη κεησκέλε ε 

θαζφινπ δξαζηεξηφηεηα. πλήζσο ην θξάηνο παξεκβαίλεη ζε ηνκείο φπνπ ε ηδησηηθή 

πξσηνβνπιία είλαη αλεπαξθήο. Δηδάιισο θξνληίδεη λα παξέρεη ην ζεζκηθφ πιαίζην 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο λαπηηιία θάησ απφ θηιειεχζεξν θαζεζηψο. 

Β. Σνκείο Δθαξκνγήο.  Ζ λαπηηιηαθή πνιηηηθή πνπ αζθείηαη ζπλήζσο έρεη ζρέζε κε 

ηνπο θαλφλεο πνπ ξπζκίδνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπ θξάηνπο (δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ) 

κε ηε λαπηηιία θαη κε ηηο εκπνξηθέο πξαθηηθέο πνπ δηακνξθψλνληαη. Σα δχν 

παξαπάλσ δηακνξθψλνληαη ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν ζχκθσλα κε ην παξαθάησ 

δηάγξακκα
6
: 

Πίλαθαο 1: Δπίπεδα Ναπηηιηαθήο Πνιηηηθήο 

 Δζληθφ Δπίπεδν Γηεζλέο Δπίπεδν 

Τπνρξεψζεηο θαη 

Γηθαηψκαηα ηνπ θξάηνπο 

Δξγαζηαθνί λφκνη, 

Κπξίαξρν δηθαίσκα ζηελ 

αθηνπινΐα(cabotage), 

Αληαγσληζκφο, 

Πινηνθηεζία θαη θαλφλεο 

λενιφγεζεο.   

Δπηζεσξήζεηο θξάηνπο 

ζεκαίαο-Ληκεληθήο αξρήο, 

Γίθαην ηεο Θάιαζζαο, 

Αζθάιεηα ζηε Θάιαζζα 

θαη θαλνληζκνί γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο 

Δκπνξηθέο Πξαθηηθέο Κξαηήζεηο θνξηίνπ, 

Δξγαζηαθνί Νφκνη, 

Νενιφγεζε Πινίσλ, 

Φνξνινγία 

Καλφλεο ηνπ Ακβνχξγνπ, 

Γηεζλήο εξγαζηαθνί 

θαλφλεο (ILO), Κψδηθαο 

UNCTAD γηα ηηο 

δηαζθέςεηο πινίσλ 

γξακκψλ. 

 

Ο παξαπάλσ δηαρσξηζκφο σζηφζν δελ είλαη απφιπηνο δηφηη νξηζκέλνη θαλνληζκνί 

δχλαηαη λα εθπίπηνπλ θαη ζηηο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο. 

 

 

 

                                                           
5
 Γ.Ρ. Βλάχοσ, Μ. Νικολαΐδθσ :Βαςικζσ Αρχζσ τθσ Ναυτιλιακισ Επιςτιμθσ, Τόμοσ Α, Εκδόςεισ JJ Hellas, 

1999  
6
 Gunnar K. Sletmo : The rise and fall of National Shipping Policies, Montreal, 2002 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 : Μεζόγειορ και οικονομικά ζηοισεία ηων ζημανηικόηεπων 

κπαηών. 

2. Η Μεζόγειορ 

 

Ζ Μεζφγεηνο ζάιαζζα απνηειεί εδψ θαη ρξφληα ηφπν αληηπαξάζεζεο δηαθνξεηηθψλ 

ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ. Δίλαη ε πεξηνρή πνπ ζπλδέεη ηνπο ιανχο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο 

κε ηε Βφξεηα Αθξηθή θαη ηε Μέζε Αλαηνιή. Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά ηε Μεζφγεην 

ζαλ κηα δψλε εμαηξεηηθά αζηαζήο κηαο θαη έρεη ππάξμεη ην θέληξν ζχγθξνπζεο ησλ 

δηαθνξεηηθψλ απηψλ πνιηηηζκψλ. 

Καηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟70 ηα γεγνλφηα πνπ απείιεζαλ ηε ζηαζεξφηεηα ζηε Μεζφγεην 

φπσο νη Αξαβντζξαειηλνί πφιεκνη κε ηαπηφρξνλα θιείζηκν ηνπ νπέδ, θαζψο επίζεο 

θαη ε απμαλφκελε ηξνκνθξαηία έθαλε έληνλε ηελ αλάγθε γηα δηάινγν  κεηαμχ ησλ 

Μεζνγεηαθψλ θξαηψλ. Σν  1974 ε αλάγθε απηή νδήγεζε ζηελ έλαξμε ησλ 

ζπλνκηιηψλ κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαη ηνπ Αξαβηθνχ πλδέζκνπ. 

Οη πξψηεο πξνζπάζεηεο λα ζπκπεξηιεθζεί κηα πξνζπάζεηα ελνπνίεζεο ηεο 

Μεζνγείνπ ζηελ δηεζλή αηδέληα ρξνλνινγείηαη ζην  1975 έπεηηα απφ ην πέξαο ησλ 

ζπλαληήζεσλ  ηεο 1
εο

 Απγνχζηνπ ηνπ  1975 φπνπ νη 35 αξρεγνί θξαηψλ 

θπβεξλήζεσλ
7
 ππέγξαςαλ  ηελ «Σειηθή Πξάμε ηνπ Διζίλθη» (Helsinki Final Act). ε 

απηή έγηλε θαηαλνεηφ φηη ρσξίο αζθάιεηα ζηε Μεζφγεην, δελ κπνξεί λα  ππάξμεη 

αζθάιεηα ζηελ Δπξψπε. 

 Αξγφηεξα ην ζρέδην δξάζεο γηα ηε κφιπλζε ζηε Μεζφγεην νδήγεζε ζηελ ζχκβαζε 

ηεο Βαξθειψλεο ην 1976, ε νπνία ήηαλ επηηπρεκέλε απφ ηελ άπνςε ηεο 

ζπιινγηθφηεηαο. πκκεηείραλ ζε απηή 8 κε Δπξσπατθά θξάηε ( Αίγππηνο, Ηζξαήι, 

Λίβαλνο, Ληβχε, Μαξφθν, πξία, Σπλεζία, Σνπξθία) εθηφο ησλ Δπξσπατθψλ θαη ηεο 

ηφηε Δ.Δ. . Απφ ηφηε θαη κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ ‟90 ν ςπρξφο πφιεκνο θαζψο θαη νη 

πηέζεηο ησλ αξαβηθψλ θξαηψλ γηα λα ιπζεί ηα Παιαηζηηληαθφ εκπφδηζαλ πεξαηηέξσ 

πξνζπάζεηεο γηα ζπλεξγαζία ζηε Μεζφγεην.  Με ηε ιήμε φκσο ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ, 

ηα εκπφδηα γηα πεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία έδεηρλαλ λα απνκαθξχλνληαη,  θαη ην 1990 ε 

Γηάζθεςε γηα ηελ πλεξγαζία ζηε Μεζφγεην (CSCE) μεθίλεζε γηα λα πξνσζήζεη ηελ 

αλάπηπμε κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ Μεζνγεηαθψλ θξαηψλ. Σελ πεξίνδν 1990-1991 

νη Γάιινη μεθίλεζαλ κηα πξσηνβνπιία γηα ηελ Γπηηθή Μεζφγεην, θαη ην 1994 ην 

NATO δηαηχπσζε Μεζνγεηαθή πνιηηηθή δνπιεχνληαο κε κε κέιε πξνθεηκέλνπ λα 

απμήζεη ηε ζηαζεξφηεηα ζηελ πεξηνρή. Ζ Δπξψ-Μεζνγεηαθή ζπλεξγαζία μεθίλεζε ην 

1995 κε ηελ ζπλδηάζθεςε ησλ ππνπξγψλ εμσηεξηθψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ.
8
 

                                                           
7 Federal Republic of Germany (West Germany)  Democratic Republic of Germany (East Germany) United States of America Austria  

Belgium Bulgaria Canada Cyprus Denmark Spain Finland France United Kingdom Greece Hungary Republic of Ireland Iceland Italy Portugal 

Romania San Marino Holy See Sweden Switzerland Czechoslovakia Turkey Union of Soviet Socialist Republics Socialist Federal Republic of 

Yugoslavia  

 
8 Αυςτρία, Βζλγιο, Δανία, Γερμανία, Ιςπανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία,Ιταλία, Λουξεμβοφργο,Ολλανδία, Ρορτογαλλία, Ηνωμζνο, Βαςίλειο 

και Σουθδία 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Austria
http://en.wikipedia.org/wiki/Belgium
http://en.wikipedia.org/wiki/Bulgaria
http://en.wikipedia.org/wiki/Canada
http://en.wikipedia.org/wiki/Cyprus
http://en.wikipedia.org/wiki/Denmark
http://en.wikipedia.org/wiki/Spain
http://en.wikipedia.org/wiki/Finland
http://en.wikipedia.org/wiki/France
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom
http://en.wikipedia.org/wiki/Greece
http://en.wikipedia.org/wiki/Hungary
http://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Ireland
http://en.wikipedia.org/wiki/Iceland
http://en.wikipedia.org/wiki/Italy
http://en.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://en.wikipedia.org/wiki/Romania
http://en.wikipedia.org/wiki/San_Marino
http://en.wikipedia.org/wiki/Holy_See
http://en.wikipedia.org/wiki/Sweden
http://en.wikipedia.org/wiki/Switzerland
http://en.wikipedia.org/wiki/Czechoslovakia
http://en.wikipedia.org/wiki/Turkey
http://en.wikipedia.org/wiki/Union_of_Soviet_Socialist_Republics
http://en.wikipedia.org/wiki/Socialist_Federal_Republic_of_Yugoslavia
http://en.wikipedia.org/wiki/Socialist_Federal_Republic_of_Yugoslavia
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θαη 12 Μεζνγεηαθψλ θξαηψλ
9
. Ζ Βαζηθή ππφζεζε ηεο ζπλδηάζθεςεο ήηαλ φηη ε 

πεξηνρή απηή ηεο Μεζνγείνπ είρε αξθεηά ζηνηρεία (γεσγξαθηθή γεηηλίαζε, θνηλέο 

αμίεο, παξαδφζεηο, θαη ζπκθέξνληα) πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα εληαίν 

πεξηθεξεηαθφ νηθνδφκεκα. Ζ βαζηθνί άμνλεο πάλσ ζηνπο νπνίνπο ζα θηλεζεί ε 

δηαθήξπμε ηεο Βαξθειψλεο είλαη : 

Α. Πξνψζεζε εηξήλεο θαη ζηαζεξφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνψζεζεο ηεο 

δεκνθξαηίαο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

Β. Οηθνλνκηθή ζπλεξγαζία κε απψηεξν ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ειεχζεξεο δψλεο 

εκπνξίνπ 

Γ. Κνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή ζπλεξγαζία. 
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2.1 Σα Μεζογειακά Κπάηη  

 

ηελ ελφηεηα απηή αλαθέξνπκε ζπλνπηηθά ηα Μεζνγεηαθά θξάηε θαη ιίγεο 

παξαηεξήζεηο γηα ην νηθνλνκηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Απηφ γίλεηαη πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί αξγφηεξα εάλ ππάξρεη θάπνηα ζρέζε κεηαμχ ηεο νηθνλνκίαο ηνπ θάζε 

θξάηνπο θαη ηεο Ναπηηιηαθήο ηνπ Πνιηηηθήο. 

2.1.1 Μαπόκο
10

 

Σν Μαξφθν απφ ην 1990 θαη κεηά αθνινπζεί κηα πνιηηηθή πξνθεηκέλνπ λα 

δηαθνξνπνηήζεη ηελ νηθνλνκία ηεο θαη λα ηελ θάλεη πην εμσζηξεθή πξνο ηεο μέλεο 

επελδχζεηο. Σν απνηέιεζκα είλαη λα γίλνπλ νη ππεξεζίεο θαη ν ηνπξηζκφο ε βαζηθή 

πεγή εμσηεξηθνχ ζπλαιιάγκαηνο ζηελ πεξηνρή. Δθηφο απφ ηηο ππεξεζίεο ε νηθνλνκία 

ηνπ Μαξφθνπ εληζρχεηαη θαη απφ ηελ παξαγσγή θσζθνξηθψλ ιηπαζκάησλ.  χκθσλα 

κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ WTO ε ρψξα είλαη πξσηνπφξνο ζε εμαγσγέο ιηπαζκάησλ 

ζε φιν ηνλ θφζκν θαη ε ηξίηε κεγαιχηεξε παξαγσγφο. Μεγάιν επίζεο ξφιν παίδεη 

θαη ν αγξνηηθφ ηνκέαο ν νπνίνο απνξξνθά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θπβεξλεηηθήο 

πξνζηαζίαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην 40% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ απαζρνιείηαη 

ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα.   

Σν Μαξφθν πξνσζεί πνιηηηθέο απειεπζέξσζεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ζχλδεζήο ηεο κε 

ην δηεζλέο εκπφξην. Ο λφκνο 13-89  έζεζε ηηο βαζηθέο αξρέο γηα απειεπζέξσζε ησλ 

εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ, εμάιεηςε ησλ πνζνζηψζεσλ, θαη ηε ρξήζε δαζκνινγίνπ 

σο θπξίαξρν κέηξν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εγρψξηνπ εκπνξίνπ. Ο παξαπάλσ λφκνο 

ηξνπνπνηήζεθε ζεκαληηθά έσο ην 1996 πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζχγρξνλνο ησλ δηεζλψλ 

απαηηήζεσλ. Ζ ελίζρπζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη επελδπηηθνχ πιαηζίνπ ζπλερίζηεθε κε 

ηελ πηνζέηεζε ηξνπνπνηήζεσλ ζε ζέκαηα θνξνινγίαο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, 

εκπνξηθνχ θψδηθα θαη παξέκβαζεο ηνπ θξάηνπο ζηελ νηθνλνκία. Σν 2004 ην Μαξφθν 

έζεζε έλα πξφγξακκα κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

θαη ηελ εηζαγσγή ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ πιεξνθφξεζεο ζην δεκφζην ηνκέα. Σν 

πξφγξακκα απηφ πηνζεηήζεθε ην 2006. Σν Μαξφθν έσο ην 2004 άλεθε ζηνπο εμήο 

δηεζλήο νξγαληζκνχο: Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ, Αξαβηθφο χλδεζκνο, 

Οξγαληζκφο γηα ηελ ελφηεηα ηεο Αθξηθήο, Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ. 

 

2.1.2 Αλγερία 
 

Ζ νηθνλνκία ηεο Αιγεξίαο βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγσ ζηελ παξαγσγή 

πδξνγνλαλζξάθσλ. Σν 60% ησλ εζφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ην 30 % ηνπ ΑΔΠ θαη 

πάλσ απφ ην 95% ησλ εηζαγσγψλ πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ.  Ζ Αιγεξία απνηειεί ηε ρψξα κε ην 10ν κεγαιχηεξν απφζεκα 
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 WTO  Trade Policy Review Body - Trade Policy Review - Report by the Kingdom of Morocco, 

2009 
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ζηνηρεία απφ BP statistical review ζε θπζηθφ αέξην θαη είλαη ν δεχηεξνο κεγαιχηεξνο 

εμαγσγέαο11  Οη πςειέο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ ελίζρπζαλ ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο 

ηεο ρψξαο ε νπνία έρεη ηειεπηαία δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθά εκπνξηθά πιενλάζκαηα. Ζ 

θπβέξλεζε ηεο ηα ηειεπηαία ρξφληα θάλεη πξνζπάζεηεο λα δηαθνξνπνηήζεη ηελ 

νηθνλνκία πξνσζψληαο επελδπηηθά πξνγξάκκαηα πέξα απφ ηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. 

Οη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηελ νηθνλνκία πνπ πξνσζνχληαη, φπσο ε βειηίσζε ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ε δεκηνπξγία θαιχηεξσλ ππνδνκψλ βαίλεη κε πνιχ αξγνχο 

ξπζκνχο εμαηηίαο ηεο κεγάιεο δηαθζνξάο θαη ηεο απμεκέλεο γξαθεηνθξαηίαο12. 

Ζ Αιγεξία είλαη κέινο  ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ηεο Αθξηθαληθήο 

Έλσζεο, ηνπ OPEC, ηνπ Αξαβηθνχ ζπλδέζκνπ θαη ηεο Αξαβηθήο έλσζεο ησλ ρσξψλ 

ηεο Maghreb. 

 

2.1.3 Σςνηζία 

Ζ νηθνλνκία
13

 ηεο Σπλεζίαο βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, 

ηεο γεσξγίαο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη  ηεο βηνηερλίαο. Πξφζθαηεο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο 

έθεξαλ αιιαγέο ζηε δνκή ηεο νηθνλνκίαο θαζηζηψληαο ηελ πην εμσζηξεθή ζε 

ηδησηηθέο επελδχζεηο.  Ο λφκνο πεξί αληαγσληζκνχ πνπ είρε ζεζπηζηεί ην 1991 

ηξνπνπνηήζεθε ην 2003 θαη πεξηνξίδεη ηηο κνλνπσιηαθέο πξαθηηθέο ζηελ αγνξά. Έλα 

επίηεπγκα ηεο ρψξαο είλαη ε πξσηνπνξία ηεο ζηελ εηζαγσγή δψλεο ειεχζεξνπ 

εκπνξίνπ. Ζ Σπλεζία μεθίλεζε λα κεηψλεη ηνπο δαζκνχο ηεο ην 1996 πξηλ ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηεο πκθσλίαο ζχλδεζεο ηεο κε ηελ Δ.Δ..  Σν 2000 πηνζεηήζεθε Δπελδπηηθφο 

Νφκνο ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν κεηψζεθε ν ΦΠΑ γηα ηελ εηζαγσγή θεθαιαηνπρηθψλ 

αγαζψλ, ειαρηζηνπνηνχληαη νη γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ελνπνηνχληαη νη 

δεκφζηνη νξγαληζκνί κέζσ ηεο ρξήζεο ειεθηξνληθψλ δηθηχσλ. Ζ Σπλεζία έρεη 

ππνγξάςεη ζπκβάζεηο απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο κε 46 ρψξεο.      

Ζ Σπλεζία αλήθεη ζηνπο παξαθάησ Γηεζλήο Οξγαληζκνχο: 

Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ(WTO), ηνπ 

Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ, ηνπ Αξαβηθνχ πλδέζκνπ (Arab League), ηεο  

Αξαβηθήο έλσζεο ησλ ρσξψλ ηεο Maghreb, ηεο θνηλφηεηαο ηνπ άρει θαη ησλ 

αράξησλ πεξηνρψλ, θαη ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο. 

 

2.1.4 Λιβύη 

Ζ Ληβχε είλαη κηα ρψξα πνπ ζηεξίδεη ηελ νηθνλνκία ηεο θπξίσο ζηελ εθκεηάιιεπζε 

θαη εμαγσγή πδξνγνλαλζξάθσλ. Ζ εμαγσγή πεηξειαίνπ αληηζηνηρεί ζην 95% ησλ 

εζφδσλ απφ ηηο εμαγσγέο ηηο ρψξαο ζην 25% ηνπ ΑΔΠ θαη επίζεο ζην 60% ησλ 

                                                           
11

 BP Statistical Review of world energy 2007 
12

 Euromed Transport Project, Diagnostic Study Part II: Country Issues, Module 1 Algeria, 2004 
13

 Commission of the European Communities: European Neighborhood Policy, Country Report: Tunisia 
2004 
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εζληθψλ δαπαλψλ. Δίλαη έλαηε ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε ζρεηηθά κε ην απφζεκα 

πεηξειαίνπ κε 41 δηο bbl θαη ε εληεθάηε κεγαιχηεξε εμαγσγέαο.  

Σελ ηειεπηαία πεληαεηία νη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηελ νηθνλνκία ηεο Ληβχεο ηελ 

έθαλαλ πην πξνζηηή ζην δηεζλέο εκπφξην. Μεηά ην Γεθέκβξην ηνπ 2003 ( φπνπ ε 

Ληβχε απέζπξε ην πξφγξακκα θαηαζθεπήο φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο) ήξζεζαλ νη 

πεξηνξηζκνί απφ ηα Ζλσκέλα Έζλε θαη επνκέλσο θαη νη εκπνξηθνί απνθιεηζκνί εθ 

κέξνπο ησλ ΖΠΑ.  Οη πξνζπάζεηεο γηα πεξαηηέξσ δηεζλνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο δελ 

έρνπλ πείζεη αθφκα ησλ Γηεζλή Οξγαληζκφ Δκπνξίνπ αλ θαη έρνπλ κεησζεί αξθεηά νη 

θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο θαη γίλνληαη ζηαζεξά βήκαηα γηα απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ. 

(Μέινο ηνπ Opec)  

 

2.1.5 Αίγυπτοσ 
Η Αίγυπτοσ14 ςτθρίηει τθν οικονομία τθσ ςτισ εξαγωγζσ πετρελαίου και φυςικοφ αερίου 

(40% των εςόδων από το ςφνολο των εξαγωγϊν  και 12  % του εκνικοφ ΑΕΡ ) ςτθ βιοτεχνία 

(19% του ΑΕΡ) ςτθ γεωργία (16% του ΑΕΡ)  και ςτισ υπθρεςίεσ , οι οποίεσ αποτελοφν και 

τθν ραχοκοκαλιά τθσ οικονομίασ  (αποτελοφν το 40% του ΑΕΡ)15 . Βαςικό ρόλο ςτθν 

οικονομία τθσ Αιγφπτου παίηει θ εκμετάλλευςθ τθσ διϊρυγασ του Σουζη. Το ςφνολο των 

εςόδων από τθ διαχείριςθ τθσ διϊρυγασ του Σουζη ανιλκε ςτα 5.38 δισ δολάρια16. 

Εδϊ και μια δεκαετία ςχεδόν το πρόγραμμα διαρκρωτικϊν αλλαγϊν που ζχει ακολουκιςει 

θ Αίγυπτοσ τθν ζχουν καταςτιςει ωσ «αναδυόμενθ αγορά» με ιςχυρζσ προοπτικζσ.  Ωςτόςο 

προβλιματα όπωσ θ ζντονθ γραφειοκρατία του δθμοςίου τομζα και θ μεγάλθ διαφκορά 

επιβραδφνουν τθν ανάπτυξθ τθσ χϊρασ. 

 

2.1.6 Ιςραήλ 
Η οικονομία17 του Ιςραιλ ςτθρίηεται ςτθν εξαγωγι τεχνολογικά προθγμζνων αγακϊν 

(λογιςμικό για υπολογιςτζσ), κατεργαςμζνων διαμαντιϊν οπλικϊν ςυςτθμάτων,  φαρμάκων 

κακϊσ επίςθσ γεωργικϊν και κτθνοτροφικϊν προϊόντων.  

Μετά από ςυνεχισ ςυγκροφςεισ με τουσ γειτονικοφσ αραβικοφσ λαοφσ θ οικονομία του 

Ιςραιλ, κατάφερε να ανακάμψει κατά τθ δεκαετία του 1990. Ραράγοντεσ όπωσ θ μαηικι 

μετανάςτευςθ από χϊρεσ τθσ πρϊθν Σοβιετικισ ζνωςθσ, θ ειρθνευτικζσ ςυμφωνίεσ με τθν 

Ραλαιςτινιακι Αρχι και τθν Ιορδανία, θ εξομάλυνςθ των ςχζςεων με οριςμζνα Αραβικά 

κράτθ, οι αυξανόμενεσ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ με χϊρεσ όπωσ θ Κίνα και θ Ινδία και τζλοσ θ 

ζναρξθ τθσ Συνεργαςίασ με τθν Ε.Ε. (υπογράφθκε ςτισ Βρυξζλλεσ ςτισ 20 Νοεμβρίου 1995 

και τζκθκε ςε εφαρμογι τθν 1θ Ιουνίου του 2000 και επικυρϊκθκε από τα 15 κράτθ μζλθ), 

ζφεραν ςτακερότθτα ςτθ χϊρα και τθσ ζδωςαν τθν ευκαιρία να αναπτφξει μια δυναμικι 

                                                           
14 WTO,  Trade Policy Review, Part IV Trade Policies by Sector, 2005 

15
 
WTO  Trade Policy Review Body - Trade Policy Review – Δgypt 2005 

16 Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ,  πλνπηηθφ ζεκείσκα νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ ζρέζεσλ Διιάδνο-Αηγχπηνπ, 2008  

 

17 Cia FactBook: Israel 2008 
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οικονομία. Επίςθσ το ανταγωνιςτικό κεςμικό πλαίςιο μζςα ςτο οποίο λειτοφργθςε ο 

ιδιωτικόσ τομζασ ςτο Ιςραιλ, κατζςτθςε το κράτοσ ελκυςτικό προσ ξζνεσ επενδφςεισ18. 

 

2.1.7 Λίβανοσ 
Ζ Οηθνλνκία ηνπ Ληβάλνπ  ζηεξίδεηαη νπζηαζηηθά ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

ηνπξηζκνχ θαη ιηγφηεξν ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή. Οπζηαζηηθά ε ρψξα πξνζπαζεί λα 

αλαζπγθξνηεζεί απφ ηνλ εκθχιην πφιεκν 1975-1991
19

 θαη απφ ηνλ πφιεκν κε ην 

Ηζξαήι ην 2006. Σν 90% ηνπ ΑΔΠ πξνέξρεηαη απφ ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ηδησηψλ 

ζηελ αγνξά ελψ ν δεκφζηνο ηνκέαο ηεο ρψξαο  είλαη νπζηαζηηθά ζε θαηάζηαζε 

απνζάζξσζεο. Ζ θπβέξλεζε ηνπ Ληβάλνπ φληαο γλψζηεο ηεο θαηάζηαζεο πξνζπαζεί 

ζπλερψο λα εκπιέμεη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζε θιάδνπο φπσο ε χδξεπζε ε παξνρή 

ειεθηξηζκνχ νη κεηαθνξέο, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε θαηάζηαζε ζηε ρψξα
20

. 

 

2.1.8 υρία  
Η οικονομία21 τθσ Συρίασ βαςίηεται ςτθν γεωργία ςτθ βιομθχανία και τθν παραγωγι 

ενζργειασ.  Τα 2/3 των ςυνολικϊν εξαγωγϊν τθσ αποτελοφνται από προϊόντα διφλιςθσ 

πετρελαίου. Σθμαντικό ρόλο παίηουν ακόμα οι εξαγωγζσ βαμβακιοφ και υφαςμάτων. Η 

Συρία κάνει προςπάκειεσ για να αναμορφϊςει τθν οικονομία τθσ και να προςελκφςει 

επενδφςεισ. Ο νόμοσ 10/1991 δθμιουργεί ζνα πιο φιλελεφκερο πλαίςιο και δίνει τθ 

δυνατότθτα ςε Σφριουσ και αλλοδαποφσ πολίτεσ να επενδφςουν με ευνοϊκότερουσ όρουσ. 

Το διάταγμα  7/2000 ιρκε να τροποποιιςει και να διορκϊςει τον αναπτυξιακό νόμο τθσ 

Συρίασ δίνοντασ φορολογικά και λοιπά επενδυτικά κίνθτρα. Το διάταγμα αυτό επζτρεψε τθ 

δθμιουργία ιδιωτικϊν τραπεηϊν κάτι το οποίο ιταν αδφνατο ςφμφωνα με το προθγοφμενο 

κακεςτϊσ. 

 

2.1.9 Σουρκία 
Ζ νηθνλνκία ηεο Σνπξθίαο κέρξη θαη ηηο αξρέο ηνπ 2000 ραξαθηεξηδφηαλ απφ πςειφ 

πιεζσξηζκφ, κεγάιεο αλάγθεο δαλεηζκνχ, πςειή δηαθζνξά, δηαξζξσηηθά 

πξνβιήκαηα ζε ηνκείο απφ ν ηξαπεδηθφο, αζηαζέο πνιηηηθφ πεξηβάιινλ. Απφ ην 2002 

έσο ην 2007 ηα κέηξα ζρεηηθά κε ηε λνκηζκαηηθή θαη δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή πνπ 

ειήθζεζαλ είραλ ζαλ απνηέιεζκα λα θέξνπλ νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα, κείσζε ην 

πιεζσξηζκνχ θαη κηα δηαξθή θάζε αλάπηπμεο. Σα απνηειέζκαηα βαζίζηεθαλ ζηελ 

πνιηηηθή ηεο Σνπξθίαο απηφ ην δηάζηεκα ε νπνία ζηεξίρηεθε ζηηο δηαξζξσηηθέο 

αιιαγέο ζην Γεκφζην Σνκέα, ζηνλ θιάδν ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ζηελ 

ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπ θξάηνπο.  Δπίζεο ε πνιηηηθή ζηνλ δεκνζηνλνκηθφ ηνκέα, 

                                                           
18 Euromed Transport Project, Diagnostic Study Part II: Country Issues, Module 4 Israel, 2004 

 
19 Wikipedia, article about Lebanon 
20 Euromed Transport Project, Diagnostic Study Part II: Country Issues, Module 6 Lebanon, 2004 

 
21 Euromed Transport Project, Diagnostic Study Part II: Country Issues, Module 10 Syria, 2004 
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κείσζε ην εζληθφ ρξένο, αχμεζε ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο ρψξαο θαη ζηελ 

αχμεζε πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο. Αθφκα ε επηηπρεκέλε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο 

ρψξαο, επηθεληξψζεθε ζηε κείσζε ησλ πιεζσξηζηηθψλ ηάζεσλ θαη ζην θαζεζηψο 

ησλ ηζνηηκηψλ
22

.  

2.1.10 Κύπροσ 
Ζ νηθνλνκία ηεο Κχπξνπ βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ (74% 

ηνπ ΑΔΠ) φπσο ε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, ε λαπηηιία θαη ν ηνπξηζκφο. Ζ 

εηζβνιή ησλ Σνχξθσλ  ην 1974 δελ θαηάθεξε λα επεξεάζεη  ηε δπλακηθή αλάπηπμε 

ηεο ρψξαο ε νπνία έρεη θαηαθέξεη λα δεκηνπξγήζεη έλα δηεζλέο θέληξν ππεξεζηψλ 

παγθφζκηαο εκβέιεηαο. 

 

2.1.11 Ελλάδα 

Ζ νηθνλνκίαο ηεο Διιάδνο βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ 

(απνηειεί ην 71,2% ηνπ ΑΔΠ ) θαη ιηγφηεξν ζηε βηνκεραλία (22% ηνπ ΑΔΠ) θαη ζηε 

γεσξγία (6,8%).  Ζ λαπηηιία θαη ν ηνπξηζκφο απνηεινχλ ηηο βαξηέο βηνκεραλίεο ηεο 

ρψξαο καο, κε ηελ λαπηηιία λα απνηειεί ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα ηελ θνξσλίδα 

ηεο παγθφζκηαο λαπηηιίαο. Ο Διιελφθηεηνο ζηφινο είλαη ζηαζεξά πξψηνο ζε 

παγθφζκηα θαηάηαμε ζε φξνπο ρσξεηηθφηεηαο. χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία, νη 

έιιελεο δηαρεηξίδνληαη  ην 17-19% ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ ηα 10 ηειεπηαία ρξφληα 

2.1.12 Ιταλία 
 Ζ Ηηαιία ζηεξίδεη ηελ νηθνλνκία ηεο ζηε βηνκεραλία θαη ηδηαίηεξα ζηηο κηθξέο 

θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ εηδηθεχνληαη ζε παξαγσγή πξντφλησλ πςειήο 

πνηφηεηαο. Απνηειεί ηελ 7
ε
 κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή δχλακε ζχκθσλα κε ην ΓΝΣ. Ζ 

ρψξα δελ είλαη αλεπηπγκέλε νκνηνγελψο, κε ηνλ βνξξά λα είλαη βηνκεραληθά 

αλεπηπγκέλνο θαη ζε κεγάιν βαζκφ εμαξηεκέλνο απφ ηδησηηθέο επελδχζεηο θαη ηηο 

λφηηεο πεξηνρέο εμαξηεκέλεο απφ ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία θαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ 

ηηο θξαηηθέο εηζθνξέο. 

 

2.1.13 Μάλτα 
Ζ νηθνλνκία ηεο Μάιηαο ζηεξίδεηαη εμνινθιήξνπ ζηηο ππεξεζίεο (75% ηνπ ΑΔΠ) θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ζηε λαπηηιία. Ζ θπβέξλεζε ηεο Μάιηαο εθαξκφδεη 

θηιειεχζεξε πνιηηηθή θαζηζηψληαο ην θξάηνο αλνηρηφ ζε ηδησηηθέο θαη μέλεο 

επελδχζεηο. Σν επλντθφ πιαίζην πνπ επηθξαηεί ζηελ νηθνλνκία δίλεη ηελ επθαηξία ζε 

επηρεηξήζεηο λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ απνιακβάλνληαο θνξνινγηθά θίλεηξα θαη 

γξαθεηνθξαηηθέο επθνιίεο. 

 

                                                           
22

 http://www.turkisheconomy.org.uk/economy/overview.html 
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2.1.14 Γαλλία 
Ζ Γαιιία είλαη ε 5

ε
 πινπζηφηεξε ρψξα κε βάζε ην ΑΔΠ θαη ζχκθσλα κε ηελ 

θαηάηαμε ηνπ ΓΝΣ. Ζ νηθνλνκία ηεο ζηεξίδεηαη ζηε βαξηά βηνκεραλία ζηνλ ηνπξηζκφ 

θαη ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο. Ο ηνκέαο ηεο βηνκεραλίαο είλαη ηζρπξνπνηεκέλνο θαη 

κε κεγάιε δηαθνξνπνίεζε. Οη θπξηφηεξνη ηνκείο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη είλαη ε 

θαηαζθεπή ηειεπηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ (κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη δνξπθφξνη), 

αεξνζθαθψλ θαη πνιεκηθψλ πινίσλ, απηνθηλήησλ θαη θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ. Ζ 

παξαγσγή ππξεληθήο ελέξγεηαο απνηειεί κεγάιν παξάγνληα αλάπηπμεο ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο Γαιιίαο, αθνχ απνηειεί ην 78% ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξηθήο 

παξαγσγήο.  

 

2.1.15 Ιςπανία 
Ζ Ηζπαλία ζηεξίδεη ηελ νηθνλνκία ηεο ζηνπο ηνκείο ηεο βηνηερλίαο (ηξφθηκα, θξαζί, 

πθάζκαηα), ζηε βηνκεραλία ρεκηθψλ, ζηε λαππεγηθή θαη ζηελ θαηαζθεπή ησλ 

απηνθηλήησλ. Δίλαη επίζεο, ν ηξίηνο ζεκαληηθφηεξνο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο (κεηά 

ηηο Ζ.Π.Α. θαη ηε Γαιιία) .  ήκεξα23 ε Ηζπαλία είλαη ε πέκπηε κεγαιχηεξε 

νηθνλνκία ηεο Δπξψπεο,  ζπγθεληξψλνληαο πεξίπνπ ην 9% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο 

ηεο Δ.Δ.  Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ „ 90 ε Ηζπαλία έρεη πξνρσξήζεη ζε καδηθέο 

ηδησηηθνπνηήζεηο  θξαηηθψλ εηαηξεηψλ φπσο ηξαπεδψλ, δηπιηζηεξίσλ, εηαηξεηψλ 

ηειεπηθνηλσλίαο θιπ. Ηδηαίηεξε επίζεο έκθαζε δφζεθε ζηελ πξνζέιθπζε μέλσλ 

επελδχζεσλ θαη ζηε δεκηνπξγία επλντθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ηνπξηζκνχ θαη ηνπ επξχηεξνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ. 

 
 

2.1.16 Γιβραλτάρ  
Σν Γηβξαιηάξ, ε κηθξφηεξε ρψξα ηεο Μεζνγείνπ απνηειεί έδαθνο ηνπ Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ θαη ζεκείν αληηπαξάζεζεο κεηαμχ Ηζπαλίαο θαη Αγγιίαο. Με πιεζπζκφ 

κφιηο 23,000 θαηνίθνπο ην Γηβξαιηάξ ζηεξίδεη ηελ νηθνλνκία ηνπ ζην ηνκέα ησλ 

ππεξεζηψλ θαη εηδηθφηεξα ζηε λαπηηιία, ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ζηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά24. 

 

 

 

 

                                                           
23

 http://www.andalucia.com 
24

 http://en.wikipedia.org/wiki/Gibraltar 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gibraltar
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3: ΒΑΙΚΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΣΩΝ ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΕΡΩΝ 

ΜΕΟΓΕΙΑΚΩΝ ΚΡΑΣΩΝ  

3.1 Φώρεσ τησ Βορείου Αφρικήσ (Πλην Αιγύπτου) –Maghreb 

Countries  
Με ηνλ φξν Maghreb, (ηφπνο πνπ δχεη ν ήιηνο) ελλννχκε ηηο ρψξεο ηεο Βνξείνπ 

Αθξηθήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Μαπξηηαλίαο ) πιελ ηεο Αηγχπηνπ. Μεηά 

ηελ αλεμαξηεζία ηεο Σπλεζίαο θαη ηνπ Μαξφθνπ ην 1956 άξρηζαλ νη πξψηεο 

ζπδεηήζεηο γηα δεκηνπξγία νηθνλνκηθήο έλσζεο
25

. ηηο 17 Φεβξνπαξίνπ 1989, ηα 

θξάηε ηνπ Maghreb (Μαπξηηαλία, Μαξφθν, Αιγεξία, Σπλεζία θαη Ληβχε), 

ζπλαληήζεθαλ ζην Marrakesh ηνπ Μαξφθνπ φπνπ θαη ππνγξάθεθε ζπκθσλία 

ζχλδεζεο. 

 To 1990, ηα κέιε ηεο έλσζεο πηνζέηεζαλ θνηλή ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ε νπνία 

πεξηειάκβαλε κέηξα πνπ ζα θέξνπλ νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα ζηελ πεξηνρή θαη κε 

ζθνπφ ηε δεκηνπξγία
26

: 

α. Διεχζεξεο δψλεο εκπνξίνπ γηα φια ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξάγνληαη 

ζηελ πεξηνρή ηνπ Maghreb. 

β.  Σεισλεηαθήο έλσζεο θαη θνηλήο αγνξάο 

γ. Οηθνλνκηθήο έλσζεο ζαλ ηειηθφ ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ελνπνίεζεο ησλ ρσξψλ. 

Ζ ζπλεξγαζία ησλ ρσξψλ ηεο Maghreb επεθηείλεηαη θαη ζε άιινπο ηνκείο θαη 

εηδηθφηεξα ζηε λαπηηιία θαη ζηνπο ιηκέλεο. Γηα ηε λαπηηιία νη δεζκεχζεηο ηνπο 

πεξηειάκβαλαλ : 

 Κνηλή εθκεηάιιεπζε ησλ εκπνξηθψλ γξακκψλ πνπ ζπλδένπλ ηε Γπηηθή 

Αθξηθή κε ηε Μέζε Αλαηνιή 

 Γεκηνπξγία πξνγξάκκαηνο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο ξχπαλζεο 

 Γεκηνπξγία πεξηθεξεηαθνχ λαπηηιηαθνχ γξαθείνπ γηα ηελ εθπξνζψπεζε ησλ 

ρσξψλ ζε δηεζλήο νξγαληζκνχο 

 Γεκηνπξγία λαπηηθήο έλσζεο πνπ πξνζαλαηνιίδεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο 

ζθνπνχο. 

 Τινπνίεζε ζπζηήκαηνο ειέγρνπ πινίσλ 

 Γεκηνπξγία έλσζεο εθνπιηζηψλ. 

                                                           
25 http://www.maghrebarabe. 
org 
26 Defining and evaluating a strategic transport infrastructure network in the Western Mediterranean    Swop Report with main 
findings and recommendations on interoperability, 2004 
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Οη πξνζέζεηο ησλ θξαηψλ γηα θνηλή πνιηηηθή θαη ζηαζεξφηεηα ζηελ πεξηνρή δελ 

έρνπλ θέξεη κέρξη ηψξα θαξπνχο. Βαζηθφηεξε αηηία είλαη ε δηακάρε ηεο Αιγεξίαο κε 

ην Μαξφθν ζρεηηθά κε ηελ πεξηνρή ηεο Γπηηθήο αράξαο ε νπνία νδήγεζε ζην 

θιείζηκν ησλ ζπλφξσλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ απφ ην 1994. 

 

3.2 Μαρόκο. 
 

Ο ζηφινο ππφ Μαξνθηλή ζεκαία έρεη ζηαζεξά απφ ην 1996 έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ 

ηεο ηάμεο ηνπ 0,05-0.03%  επί ηεο παγθφζκηαο ρσξεηηθφηεηαο. Σα ηειεπηαία ρξφληα 

ην κεξίδην ηνπ Μαξφθνπ παξαηεξνχκε φηη κεηψλεηαη απφ 0,05% ην 1996 ζε 0,03% ην 

2007.  Παξαδνζηαθά ε πιεηνςεθία ησλ πινίσλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζην 

Μαξνθηλφ λενιφγην αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ Λνηπψλ Σχπσλ
27

 

 

 

Ρίνακασ 2 28: Κατανομι του εμπορικοφ ςτόλου υπό ςθμαία Μαρόκου 1996-2007 

ΕΤΟΣ 

Σφνολο 
χωρθτικότθτασ ςε 
dwt Δ/Ξ 

Ρλοία 
μτφ 
Ξθρϊν  
φορτίων 

Γενικοφ 
Φορτίου Ε/Κ 

Λοιποί 
Τφποι 

%επί τθσ 
παγκόςμιασ 

χωρθτικότθτασ 

1996 385.637 22.687 0 107.336 10.071 245.543 0,05% 

1997 371.665 20.427 0 125.092 10.071 216.075 0,05% 

1998 382.389 20.427 0 119.855 21.914 220.193 0,05% 

1999 383.786 20.427 0 112.061 25.205 226.093 0,05% 

2000 398.000 20.000 0 120.000 34.000 224.000 0,05% 

2001 398.000 14.000 0 128.000 34.000 222.000 0,05% 

2002 363.000 7.000 0 96.000 50.000 210.000 0,04% 

2003 392.000 119.000 0 83.000 68.000 121.000 0,05% 

2004 388.000 113.000 0 66.000 82.000 126.000 0,04% 

2005 390.000 113.000 0 55.000 96.000 126.000 0,04% 

2006 365.000 113.000 0 41.000 90.000 122.000 0,04% 

2007 336.000 113.000 0 28.000 72.000 124.000 0,03% 

Ρθγι:UNCTAD, RMT 1996-2007  

 

       

 

 

 

 

 

                                                           
27

 Λοιπά πλοία ςφμφωνα με το RMT του UNCTAD ορίηονται τα Δ/Ξ μεταφοράσ προϊόντων διφλιςθσ 
πετρελαίου, χθμικϊν , πλοία μεταφοράσ LPG/LNG, πλοία Ε/Γ ι Ο/Γ και λοιπά βοθκθτικά 
ναυπθγιματα.  
28

 Τα δεδομζνα βαςίηονται ςτο Review of Maritime Transport του UNCTAD, και αναφζρονται ςε 
όλουσ τουσ αντίςτοιχουσ πίνακεσ ςτο τζλοσ τθσ κάκε χρονιάσ. 
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Ρίνακασ 3 Ροςοςτιαία  κατανομι εμπορικοφ ςτόλου υπό ςθμαία Μαρόκου 2002 

Tankers 1,93% 

Bulk Carriers 0 

General 
Cargo 26,45% 

Container 
Ships 13,77% 

Other Types 57,85% 
Ρθγι:UNCTAD, RMT 1996-2007 

Ζ λαπηηιηαθή πνιηηηθή ζην Μαξφθν αζθείηαη απφ ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ θαη 

Μεηαθνξψλ(Ministere de l‟ equipement et des transports) θαη εηδηθφηεξα απφ ηε 

Γηνίθεζε Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαη ηε Γηνίθεζε Ληκέλσλ, νη νπνίεο απνηεινχλ 

ππνδηεπζχλζεηο ηνπ αλσηέξσ ππνπξγείνπ. 

Πίλαθαο 4: πκβάζεηο θαη Πξσηφθνιια ηνπ IMO πνπ έρεη ππνγξάςεη ην Μαξφθν 

έσο ην 2008
29

 

IMO Convention 48 

IMO amendments 91 

IMO amendments 93 

SOLAS Convention 74 
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Γηα λα θέξεη έλα πινίν ηε ζεκαία ηνπ Μαξφθνπ πξέπεη
30

 : 

Να έρεη λενινγεζεί ζε θάπνην ιηκάλη ηνπ Μαξφθνπ. Δάλ πξφθεηηαη γηα θπζηθά 

πξφζσπα ην πινίν πξέπεη λα είλαη θαηά 75% ζε καξνθηλά ρέξηα. Γηα λνκηθά 

πξφζσπα, πξέπεη ε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ν 

πξνεδξεχσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ν  λα έρεη καξνθηλή εζληθφηεηα.  

Χζηφζν, έλα πινίν εάλ αλήθεη ζε αιινδαπά θπζηθά πξφζσπα (ζ.ζ. φρη 

Μαξνθηλνχο πνιίηεο) ή ζε αιινδαπή εηαηξεία κπνξεί λα θέξεη ηε ζεκαία ηνπ 

Μαξφθνπ εάλ έρεη ηε ζεκαία λενιφγεζήο ηνπ ζην ιηκάλη ηεο Σαγγέξεο θαη 

αλήθεη ζε θπζηθά πξφζσπα πνπ είλαη θάηνηθνη Μαξφθνπ ή ζε εηαηξεία πνπ έρεη 

ηα γξαθεία ηεο ζηελ Σαγγέξε ή δηαηεξεί κηα ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο νπνίαο ηα 

γξαθεία είλαη ζε απηφ ην ιηκάλη θαη εηζέξρεηαη ζην ιηκάλη ηεο Σαγγέξεο κία θνξά 

ηνπιάρηζηνλ θάζε εμάκελν.  

ρεηηθά κε ην πιήξσκα ελφο εκπνξηθνχ ή βνεζεηηθνχ πινίνπ πνπ θέξεη  

Μαξνθηλή ζεκαία, πξέπεη ηνπιάρηζηνλ ε κηζή ζχλζεζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ αμησκαηηθψλ) πξέπεη λα έρνπλ Μαξνθηλή εζληθφηεηα. Σέινο γηα ηε 

δηελέξγεηα εζληθψλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ κπνξνχλ λα απαζρνινχληαη κφλν 

πινία πνπ δηαηεξνχλ ηελ Μαξνθηλή ζεκαία(cabotage). 

 

3.2.1 Εξελίξεισ ναυτιλιακήσ πολιτικήσ ςτο Μαρόκο 
Απφ ην 2001 μεθίλεζαλ νη πξνζπάζεηεο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ λαπηηιηαθνχ 

εκπνξηθνχ θψδηθα ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ IMO κε ζηφρν ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ 

λνκηθνχ πιαηζίνπ πνπ αθνξά ηελ ηδησηηθή δξαζηεξηνπνίεζε ζηνλ ηνκέα ηεο 

λαπηηιίαο θαη ηελ απειεπζέξσζε ηνπ θιάδνπ. Δπίζεο μεθίλεζε ε δεκηνπξγία λένπ 

ππεξάθηηνπ λενινγίνπ θαζψο θαη νη δηαδηθαζίεο ηδησηηθνπνίεζεο ηεο θξαηηθήο 

λαπηηιηαθήο εηαηξείαο COMANAV. 

Μηα δεχηεξε θάζε αλαδηαξζξψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο δηήξθεζε απφ ηνλ 

Μάην ηνπ 2006 έσο ηνλ Ηνχιην ηνπ 2007.  

Απηή πεξηιάκβαλε ζε πξψηε θάζε θαηάξγεζε πεξηνξηζκψλ πνπ επηβάιινληαλ ζε 

πινία πνπ έθεξαλ Μαξνθηλή ζεκαία. χκθσλα κε ηνλ λφκν ηεο 30
εο

 Μαΐνπ 2006 

ηα πινία πνπ έθεξαλ ηελ Μαξνθηλή ζεκαία κπνξνχζαλ εθεμήο λα επηρεηξνχλ 

ειεχζεξα ρσξίο πξνεγνχκελε άδεηα ή εμνπζηνδφηεζε, ζε φινπο ηνπο 

λαπηηιηαθνχο δίαπινπο. Δπίζεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα πξνρσξήζνπλ ζε λαχισζε 

ηνπ πινίνπ νπνηαδήπνηε ζηηγκή εάλ ην απαηηνχλ νη ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Ο 

δεχηεξνο ραξαθηεξηζηηθφο λφκνο ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1
ε
 Ηνπιίνπ ηνπ 2006 θαη 

έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζε πινία ( είηε είλαη ηδηφθηεηα είηε είλαη λαπισκέλα) 

αλεμάξηεηα απφ ηε ζεκαία πνπ θέξνπλ, λα επηρεηξνχλ άκεζα απφ θαη πξνο 

ιηκάληα ηνπ Μαξφθνπ ρσξίο πεξηνξηζκνχο θαη πξνεγνχκελεο εμνπζηνδνηήζεηο. Σν 
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ηξίην ζηάδην ησλ αλαδηαξζξψζεσλ ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1
ε
 Ηνπιίνπ ηνπ 2007 θαη 

φξηδε φηη ηα πινία πνπ θέξνπλ μέλε ζεκαία (είηε ηδηφθηεηα είηε λαπισκέλα ) είλαη 

ειεχζεξα λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ιηκεληθέο εξγαζίεο θαη ππεξεζίεο 

κεηαθφξησζεο πνπ αθνξνχλ δηαθίλεζε πξντφλησλ απφ θαη πξνο ην Μαξφθν. Ζ 

κφλε πξνυπφζεζε πνπ απαηηείηαη είλαη φηη νη πινηνθηήηεο πξέπεη απιά λα 

ρνξεγήζνπλ ζηηο λαπηηιηαθέο αξρέο πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε ε νπνία 

γλσζηνπνηεί ηελ έλαξμε λέσλ εξγαζηψλ. Οη πξνεγνχκελεο θαη πην ρξνλνβφξεο 

δηαηάμεηο θαηαξγήζεθαλ θαη έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα ζε 40 πεξίπνπ λέεο ππεξεζίεο 

(θπξίσο κεηαθνξηψζεσλ)απφ μέλεο θαη εγρψξηεο εηαηξείεο λα μεθηλήζνπλ 

δνπιεηέο. To 2008 ππήξραλ 11 λαπηηιηαθέο εηαηξείεο πνπ απαζρνινχζαλ 33 πινία 

εγγεγξακκέλα ζην Μαξνθηλφ Νενιφγην. Σν 2007 ηξεηο ηδησηηθέο εηαηξείεο 

απνξξνθνχζαλ ηα 2/3 ηνπ λαπηηιηαθνχ εκπνξίνπ ηνπ Μαξφθνπ. Απηέο ήηαλ νη 

αθφινπζεο: 

 Compagnie marocaine de la navigation –  

 COMANAV (Moroccan Navigation Company),  

 International Maritime Transport Corporation (IMTC) and the  

 Mediterranean Shipping Company (MSC Maroc). 

Ζ κεγαιχηεξε λαπηηιηαθή θξαηηθή εηαηξεία ηνπ Μαξφθνπ ε COMANAV 

ηδησηηθνπνηήζεθε ην 2007 πεξλψληαο ζηνλ έιεγρν Μαξνθηλψλ εθνπιηζηψλ (ην 

35% ησλ κεηνρψλ). 

Ζ ιηκεληθή πνιηηηθή ηνπ Μαξφθνπ εθζπγρξνλίδεηαη κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ λφκνπ 

15-02 ζρεηηθά κε ηα ιηκάληα. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ε  ίδξπζε δχν λέσλ 

δεκφζησλ εηαηξεηψλ ηηο ANP & SODEP. Ζ ANP ιεηηνπξγεί σο ν θχξηνο 

ξπζκηζηήο ηεο ιηκεληθήο πνιηηηθήο κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο ζε φια ηα ιηκάληα 

ηνπ Μαξφθνπ. 

Α. Σελ ρνξήγεζε αδεηψλ γηα έλαξμε θαη εμάζθεζε ιηκεληθψλ επηρεηξήζεσλ 

Β. Σελ ζπληήξεζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ. 

Γ. Σελ είζπξαμε ησλ ιηκεληθψλ ηειψλ 

Ζ SODEP, ή έηαηξε θξαηηθή ιηκεληθή εηαηξεία αλαιακβάλεη ηελ δηαρείξηζε ησλ 

εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα ιηκάληα φπσο ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη ηελ 

απνζήθεπζε.  Σέινο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ηξνθνδνζίεο πινίσλ, ζπιινγή 

απνξξηκκάησλ, πψιεζε θαπζίκσλ, ξπκνπιθήζεηο λαπαγηαηξέζεηο, δηεπζέηεζε 

θνξηίνπ αζθνχληαη θαη απφ ηδησηηθέο εηαηξείεο. 

ρεηηθά κε ηελ ιηκεληθή πνιηηηθή Μαξφθνπ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2000 ςεθίζηεθε λένο 

λφκνο ζρεηηθά κε ηνλ ειεχζεξν αληαγσληζκφ θαη ζηα ιηκάληα. Σνλ  επηέκβξην 

ηνπ 2002 ηδξχζεθε κηα λέα θξαηηθή εηαηξεία ε TMSA (Special Tangiers-

Mediterranean Port Agency) πνπ ζηφρν είρε ηελ έλαξμε θαη δηαρείξηζε ηεο 

θαηαζθεπήο λένπ ιηκαληνχ ζηελ Σαγγέξε. (Tanger-Med I and II). Σν πξφγξακκα 
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απηφ πξνβιέπεηαη λα δεκηνπξγήζεη λέν ηεξκαηηθφ δηαρείξηζεο Δ/Κ πνπ 

δηαρεηξίδεηαη έσο θαη 8 εθαηνκκχξηα Δ/Κ ην ρξφλν,  7 εθαηνκκχξηα επηβάηεο 

700,000 θνξηεγά  θαη πεξίπνπ 10εθ ηφλνπο πεηξειατθψλ πξντφλησλ θαζψο θαη  

δεκηνπξγία ειεχζεξεο δψλεο εκπνξίνπ.  

 

3.3 Συνηςία 
 

Ζ Σπλεζία δηαηεξεί έλαλ κηθξφ πνζνζηφ πινίσλ επί ηνπ παγθνζκίνπ ηνλάδ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηεο ηάμεο ηνπ 0,02% - 0,01%. Σα πινία αλήθνπλ ζηηο θξαηηθέο 

εηαηξείεο ηεο Σπλεζίαο φπσο ζα δνχκε παξαθάησ. 

Πίλαθαο 5 : πλνιηθφο ζηφινο ηεο Σπλεζίαο απφ 1996-200 ζε dwt (ζην ηέινο 

θάζε έηνπο) 

Έηνο πλνιηθφο 

ηφινο 

Oil 

Tankers  

Bulk 

Carriers 

General 

Cargo 

Container 

Ships 

Other 

Types 

% επί ηεο 

παγθφζκηαο 

ρσξεηηθφηεηαο 

1996 174.510 10.368 58.573 60.248 - 45.321 0,02% 

1997 169.880 10.368 58.573 50.022 - 50.917 0,02% 

1998 199.192 35.465 42.459 44.726 - 76.542 0,02% 

1999 199.547 19.675 17.066 25.094 - 137.709 0,02% 

2000 177.000 32.000 26.000 38.000 - 81.000 0,02% 

2001 173.000 32.000 26.000 30.000 - 85.000 0,02% 

2002 193.000 60.000 26.000 12.000 - 94.000 0,02% 

2003 132.000 75.000 26.000 5.000 - 25.000 0,01% 

2004 133.000 79.000 26.000 3.000 - 25.000 0,01% 

2005 124.000 70.000 26.000 3.000 - 25.000 0,01% 

2006 122.000 67.000 26.000 3.000 - 25.000 0,01% 

Πεγή Review of Maritime Transport 1996-2007 
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Πίλαθαο 6: Πξσηφθνιια θαη ζπκβάζεηο ηνπ ΗΜΟ πνπ έρεη ππνγξάςεη ε Σπλεζία έσο 

ην 2008 

IMO Convention 48 

IMO amendments 91 

IMO amendments 93 

SOLAS Convention 74 

SOLAS Protocol 78 

SOLAS Protocol 88 

LOAD LINES Convention 66 

LOAD LINES Protocol 88 

TONNAGE Convention 69 

COLREG  Convention 72 

CSC Convention 72 

STCW  Convention 78 

SAR  Convention 79 

INMARSAT Convention 76 

INMARSAT OA 76 

INMARSAT amendments 98 

FACILITATION Convention 65 

MARPOL 73/78 (Annex I/II) 

MARPOL 73/78 (Annex III) 

MARPOL 73/78 (Annex IV) 

MARPOL 73/78 (Annex V) 

London Convention 72 

INTERVENTION Convention 69 

INTERVENTION Protocol 73 

CLC Protocol 92 

FUND Protocol 92 

SUA Convention 88 

SUA Protocol 88 

SALVAGE Convention 89 

OPRC  Convention 90 

Πεγή: www.imo.org 

 

3.3.1 Ναυτιλιακή και Λιμενική Πολιτική31 
Ζ Σπλεζία δηαηεξεί επηά εκπνξηθά ιηκάληα ηα νπνία δηαρεηξίδνληαη πεξίπνπ 

28 εθαηνκκχξηα ηφλνπο ην ρξφλν(2002). Ζ αξρή πνπ δηαρεηξίδεηαη ηνπο ιηκέλεο είλαη 

ε θξαηηθή εηαηξεία OMMP (Office de la marine marchande et des ports). Απφ ην 

1998 ν λένο εκπνξηθφο λαπηηθφο θψδηθαο 98-109 ξπζκίδεη θαη νξγαλψλεη ηηο ιηκεληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο  θαη νξίδεη ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ ιηκέλσλ. Δπηπιένλ ε θξαηηθή 

δηαρείξηζε ζηα ιηκάληα απνζχξεηαη πξνο φθεινο ησλ ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ πνπ 

αλαιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ ιηκεληθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ο λένο εκπνξηθφο θψδηθαο 

αλαθέξεη αθφκα φηη  ππάξρεη ε δπλαηφηεηα καθξνρξφληαο κίζζσζεο ησλ ιηκέλσλ ή 

ησλ ηεξκαηηθψλ απφ ηδησηηθνχο θνξείο.  
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Πίλαθαο 7: Σα θπξηφηεξα ιηκάληα ηεο Σπλεζίαο 

ΛΗΜΑΝΗ  ΚΤΡΗΑ ΑΥΟΛΗΑ 

BIZARTE Σεξκαηηθφ δηαρείξηζεο Πεηξειαίνπ θαη 

πγξαεξίνπ 

Γεληθφ θνξηίν 

LA GOULETTE RoRo, Κξνπαδηεξφπινηα/ΟΓ 

RADES Δ/Κ 

SFAX Γεληθφ θνξηίν, 

Δμαγσγή αιαηηνχ 

ZARZIS Δμαγσγή Τδξνγνλαλζξάθσλ, αιάηη , 

γεληθφ θνξηίνπ 

GABES Δμαγσγή ρεκηθψλ,  ηζηκέλην, θσζθάηα, 

πεηξέιαην, γεληθφ θνξηίν 

Δηζαγσγέο ακκσλίαο, δεκεηξηαθψλ  

 

SOUSSE Δηζαγσγέο Γεληθνχ θνξηίν, Δμαγσγή 

άιαηνο 

SKHURA Δηζαγσγή πεηξειαηνεηδψλ , Δμαγσγή 

ρεκηθψλ θαη πεηξειαίνπ ζηελ Αιγεξία. 

Πεγή : European Commission  

 

Ζ δηαρείξηζε ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο θαη ιηκέλσλ αλήθνπλ ζε ππνηνκέα ηνπ 

ππνπξγείνπ Μεηαθνξψλ, ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξηθήο λαπηηιίαο (DGMM) θαη 

εηδηθφηεξα ζην γξαθείν εκπνξηθήο λαπηηιίαο θαη ιηκέλσλ.  Οη αξκνδηφηεηεο ηεο 

γεληθήο γξακκαηείαο εκπνξηθήο λαπηηιίαο έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

α. πκκεηέρεη ζηελ αλάπηπμε ηεο κεηαθνξηθήο πνιηηηθήο θαη ησλ ιηκέλσλ. 

β. Δπηθπξψλεη θαη εθαξκφδεη ηνπο θαλφλεο γηα ηελ ζαιάζζηα κεηαθνξά 

γ. Λεηηνπξγεί σο θνξέαο ζχλδεζεο κεηαμχ ηεο Σπλεζίαο θαη άιισλ θξαηψλ ζε 

επίπεδν δηκεξνχο πνιπκεξνχο θαη δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο. 

Σν γξαθείν εκπνξηθήο λαπηηιίαο θαη ιηκέλσλ (OMMP) ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ηνπ 

λφκνπ 98-109 θαη είλαη επηθνξηηζκέλν κε: 

α. κε ηελ άζθεζε ιηκεληθήο πνιηηηθήο θαζψο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ ιηκέλσλ 

β. κε ηελ ζπληήξεζε θαη αλάπηπμε ησλ ιηκέλσλ 

Οη θξαηηθέο εηαηξείεο πνπ δηαρεηξίδνληαη ηνλ ζηφιν ηεο Σπλεζίαο είλαη ε CTN θαη ε 

SONOTRAK. Ζ CNT δηαρεηξίδεηαη έμη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο δηαρείξηζεο 

δεμακελνπινίσλ κεηαθνξάο πεηξειαίνπ ε νπνίεο έρνπλ θχξην αληηθείκελν ηε 

λαχισζε πινίσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ εκπνξίνπ ηεο Αιγεξίαο. Χζηφζν ε 

θξαηηθέο απηέο εηαηξείεο δελ θαηάθεξαλ λα αληαγσληζηνχλ ηηο μέλεο λαπηηιηαθέο ζην 
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εκπφξην ηεο Αιγεξίαο θαη κέρξη ηψξα δηαηεξνχλ έλα κηθξφ πνζνζηφ. Ο εζληθφο 

ζηφινο ηεο Σπλεζίαο απνηειείηαη (ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2003) απφ 18 πινία 

ελλέα απφ ηα νπνία αλήθνπλ ζε ηδησηηθέο εηαηξείεο.  

Οη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο δηέπνληαη απφ ηνπο λφκνπο 95-32 θαη 95-33 (Απξίιηνο 

1995), κε ηνπο νπνίνπο μεθίλεζε νπζηαζηηθά ε απειεπζέξσζε ησλ επαγγεικάησλ 

δηαρείξηζεο λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ινηπψλ παξαλαπηηιηαθψλ εξγαζηψλ. Σν 

Μάξηε ηνπ 1998 ζεζπίζηεθε ν λφκνο 98-21 θαη φξηδε ηα δηθαηψκαηα ηηο ππνρξεψζεηο 

θαη ηηο επζχλεο ηνπ κεηαθνξέα, ηηο επζχλεο ησλ θνξησηψλ θαζψο επίζεο θαη ηηο 

ζπλζήθεο άζθεζεο ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ. Ο λφκνο 98-109 ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 

1998 νξίδεη ηελ OMMP σο ηελ θπξίαξρε δηαρεηξηζηηθή θαη ξπζκηζηηθή ιηκεληθή 

αξρή. Θεζπίδεηαη επίζεο ην ίδην έηνο λφκνο πνπ νξίδεη ηηο κέγηζηεο ηηκέο γηα ηηο 

ιηκεληθέο ππεξεζίεο θαζψο θαη ηηο ππεξεζίεο θφξησζεο πινίσλ.  Σέινο ην 1999 ν 

λφκνο 99-25 νξίδεη ηνπο γεληθνχο θαλφλεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ αζθάιεηα ηελ 

πξνζηαζία θαη ηελ δηαηήξεζε εκπνξηθψλ ιηκέλσλ θαζψο θαη ησλ ζπλζεθψλ 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

3.3.2 Αποτελέςματα Ναυτιλιακήσ και λιμενικήσ Πολιτικήσ τησ 

Συνηςίασ. 
Με ηε λέα ιηκεληθή πνιηηηθή ηεο Σπλεζίαο επεηεχρζε κεγαιχηεξε παξαγσγηθφηεηα 

ζηα ιηκάληα ηεο θαζψο θαη θαιχηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο γηα ηνπο ιηκελεξγάηεο. 

Δπίζεο απινπνηήζεθαλ νη γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο κε απνηέιεζκα λα απμεζεί ε 

ξνή κεηαθίλεζεο ησλ αγαζψλ απφ θαη πξνο ηηο απνβάζξεο. Έηζη κεηψζεθε ν κέζνο 

φξνο παξακνλήο ησλ πινίσλ ζηα ιηκάληα απφ 11 εκέξεο ζε επηά. 

-Ζ εκπνξεπκαηηθή θίλεζε ζηα ιηκάληα ηεο Σπλεζίαο απμήζεθε απφ ηηο αξρέο ηνπ 

1990 έσο 

-Αγνξά 3 λέσλ πινίσλ (2 ro-ro θαη 1 Δ/Γ Ο/Γ) 
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3.4 Αλγερία 
 

Ζ Αιγεξία πεξηιακβάλεη ην 0,07% ηεο παγθφζκηαο ρσξεηηθφηεηαο κέρξη ην 2007.  Σν 

60% ησλ πινίσλ αλήθεη  ζηελ θαηεγνξία Λνηπνί ηχπνη, θαη ζπγθεθξηκέλα απφ πινία 

κεηαθνξάο πγξνπνηεκέλνπ αεξίνπ. Απφ ην 1996 έσο ην 2007 ν ζηφινο ηεο Αιγεξίαο 

έρεη κεησζεί θαη ζε φξνπο ρσξεηηθφηεηαο θαη ζε πνζνζηφ επί ηνπ παγθνζκίνπ ηνλάδ. 

Σν γεγνλφο δελ νθείιεηαη ζε θπγή πινίσλ ζε μέλεο ζεκαίεο αιιά ζηηο πεξηνξηζκέλεο 

επελδχζεηο πνπ γίλνληαη ζηε λαπηηιία απφ ην θξάηνο. Ζ Αιγεξία φπσο ζα δνχκε 

παξαθάησ δηαηεξεί θξαηηθφ ζηφιν 

 

  Πίλαθαο 8 : πλνιηθφο ζηφινο ηεο Αιγεξίαο 1996-2007 

Πεγή : Review of Maritime Transport 1996-2007 

 

 

 

3.4.1 Ναυτιλιακή και Λιμενική Πολιτική τησ Αλγερίασ 
Οη ζεζκηθνί

32
 θνξείο πνπ αθνξνχλ ηε λαπηηιηαθή θαη ιηκεληθή πνιηηηθή ζηελ Αιγεξία 

είλαη ην ππνπξγείν Μεηαθνξψλ, ην νπνίν αζρνιείηαη κε ηελ παξνρή ησλ ιηκεληθψλ 

ππεξεζηψλ θαη ην ππνπξγείν Γεκνζίσλ έξγσλ, κέξηκλα ηνπ νπνίνπ είλαη ε θαηαζθεπή 

θαη ε δηαηήξεζε ησλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ.  Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ιηκέλσλ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί δέθα δεκφζηεο εηαηξείεο νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο ιηκεληθή αξρή θαη ζαλ 

πάξνρνη ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ. Οη δέθα απηέο εηαηξείεο αλήθνπλ ζηελ SOGERPORTS 

(Société de Gestion des Participations de l‟Etat–Ports), ε νπνία είλαη θξαηηθή εηαηξεία 
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 http://www.ministere-transports.gov.dz/ 

ΕΤΟΣ 
Total 
Fleet  

Oil 
tankers 

Bulk 
Carriers 

General 
Cargo 

Container 
Ship 

Other 
types 

% επί τθσ 
Ραγκόςμιασ 
Χωρθτικότθτασ 

1996 1.110.949 52.547 288.145 296.086   474.171 0,15% 

1997 1.110.920 52.547 288.145 296.057   474.171 0,14% 

1998 1.110.761 52.547 288.145 295.498   474.571 0,14% 

1999 1.110.761 52.547 288.145 295.498   474.571 0,14% 

2000 1.063.000 30.000 288.000 278.000   467.000 0,13% 

2001 1.068.000 30.000 288.000 278.000   472.000 0,13% 

2002 1.011.000 32.000 288.000 245.000 0 446.000 0,12% 

2003 938.000 51.000 288.000 153.000 0 446.000 0,11% 

2004 913.000 47.000 288.000 135.000 0 443.000 0,10% 

2005 882.000 47.000 288.000 108.000 0 438.000 0,09% 

2006 777.000 26.000 234.000 75.000 0 442.000 0,07% 

2007 
744.000 26.000 204.000 55.000 0 458.000 0,07% 

http://www.ministere-transports.gov.dz/
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ππεχζπλε γηα ηε δηαρείξηζε θαη ρξεκαηνδφηεζε ησλ ιηκέλσλ. Σκήκα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Μεηαθνξψλ ηεο Αιγεξίαο είλαη ε δηνίθεζε  ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο.  

 

 

Γηάγξακκα 1 : Ζ δνκή ηεο δηνίθεζεο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο ηεο Αιγεξίαο 

 

Πεγή: http://www.ministere-transports.gov.dz/ 

 

 

Ο ναςηιλιακόρ κώδικαρ ηηρ Αλγεπίαρ (Code Maritime Algerien)
33

 

Ζ λνκνζεζία πνπ νξίδεη ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο 

ζηελ Αιγεξία είλαη ιεγφκελνο Code Maritime Algerien. πληάρζεθε γηα πξψηε 

θνξά ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ην  1962 θαη έπεηηα αλαζεσξήζεθε κε ηνλ 76/80 ζηηο 23 

Οθησβξίνπ ην 1976 γηα λα θηάζεη ζηελ ηειηθή ηνπ κνξθή έπεηηα απφ παξέκβαζε 

ηνπ ΓΝΣ ζηηο 25 Ηνπλίνπ 1998 κε ηνλ 98/05.   

Οη βαζηθφηεξεο αιιαγέο πνπ έθεξε ν λένο θψδηθαο ηνπ 98 είλαη ζρεηηθά κε ηελ 

εζληθφηεηα ηνπ πινίνπ, ην θαζεζηψο επζχλεο ηνπ κεηαθνξέα θαη απειεπζέξσζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηα ιηκάληα. Ο θψδηθαο ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε. Σν πξψην κέξνο, 

αζρνιείηαη κε ηε Ναπηηιία θαη ηνπο λαπηηθνχο θαη ην δεχηεξν κε ηελ εκπνξηθή 

εθκεηάιιεπζε ηνπ πινίνπ. χκθσλα κε ηνλ θψδηθα νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

απφθηεζε Αιγεξηλήο ζεκαίαο απφ έλα πινίν είλαη νη εμήο  

-Σν πινίν πξέπεη λα αλήθεη ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 51% ζε λνκηθά ή ζε 100 % 

                                                           
33 Ministere des transports Algerienne, Direction de la Marine Marchande, Code Maritime Algerien, 

1998 

 

http://www.ministere-transports.gov.dz/
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θπζηθά πξφζσπα αιγεξηλήο εζληθφηεηαο  

Απφθηεζε αιγεξηλήο εζληθφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ λέν θψδηθα απαηηείηαη αθφκα θαη 

γηα εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Αιγεξία θαζψο θαη γηα ηα δηνηθεηηθά 

ζηειέρε ηνπο. 

Παξαθάησ ν θψδηθαο αλαθέξεη φηη ν κφλνο πινηνθηήηεο κπνξεί λα είλαη ε θξαηηθή 

εηαηξεία CNAN (Compagnie Nationale Algérienne de Navigation) 

Όιν ην πιήξσκα πνπ επηβαίλεη ζηα αιγεξηλήο ζεκαίαο πινία πξέπεη λα είλαη 

αιγεξηλνί πνιίηεο. Ο ππνπξγφο λαπηηιίαο σζηφζν κπνξεί λα νξίζεη έλα πνζνζηφ 

μέλσλ επί ηνπ ζπλνιηθνχ πιεξψκαηνο.  (Ζ πξαθηηθή φκσο επηβεβαηψλεη απηφ ηνλ 

φξν δηφηη δηκεξήο ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ ππνγξαθεί επηηξέπνπλ ηελ απαζρφιεζε θαη 

κε αιγεξηλψλ λαπηηθψλ φπσο πρ Λίβπνπο). 

Ζ πινηνθηήηξηα εηαηξεία πνπ ζπγθεληξψλεη ην ζχλνιν ηνπ αιγεξηλνχ ζηφινπ είλαη ε 

CNAN/HYPROC ε νπνία είλαη ζπγαηξηθή ηεο SONATRACH. Ζ SONATRACH 

είλαη θξαηηθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ εθκεηάιιεπζε 

πδξνγνλαλζξάθσλ θαη θπξίσο θπζηθνχ αεξίνπ. Ζ HYPROC δεκηνπξγήζεθε έπεηηα 

απφ ηελ απφθαζε n° 82-282 ηεο 14
εο

 Απγνχζηνπ 1982 θαη ην 1997 έγηλε ζπγαηξηθή 

ηεο SONATRACH.  Ο ζηφινο ηεο HYPROC απνηειείηαη απφ 14 πινία απφ ηα 

νπνία 8 είλαη πινία LNG ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 933,369 θπβηθψλ κέηξσλ, 4 

πινία ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 58,635 θπβηθψλ κέηξσλ θαη 2 πεηξειαηνθφξα 

ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 7,949 DWT. Δθηφο απφ ηελ Hyproc ππάξρεη θαη έλαο 

ζηφινο θνξηεγψλ πινίσλ κεηαθνξάο μεξνχ θνξηίνπ, ε «INTERNATIONAL BULK 

CARRIER» ε νπνία δηαρεηξίδεηαη ν bulk carriers  ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 

109,855grt. 
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ΠΗΝΑΚΑ 9 : ΤΜΒΑΔΗ ΗΜΟ/ΗLO ΠΟΤ ΔΥΔΗ ΤΠΟΓΡΑΦΔΗ Ζ ΑΛΓΔΡΗΑ ΔΧ ΣΟ 

2008 

  Τίτλος Σύμβασης Φορέας Ημερομηνία Νόμος Εφαρμογής 

1 
Διεκνισ Σφμβαςθ για τθν αποφυγι 
ρφπανςθσ ςτθ κάλαςςα, OILPOL IMO 11/9/1963 Decree No. 63-344 

2 
Διεκνισ Σφμβαςθ για τθν ζρευνα και 
διάςωςθ SAE IMO 13/10/1982 Decree No. 82-340 

3 

Διεκνισ Σφμβαςθ για τθν αςφάλεια 
ηωισ ςτθ κάλαςςα, SOLAS 1960 & 
1974 ΙΜΟ 27/8/1983 Decree No. 83-510 

4 
Σφμβαςθ για τθν διευκόλυνςθ 
διεκνοφσ ναυτιλιακισ κίνθςθσ ΙΜΟ 19/9/1983 Decree No. 83-531 

5 

Διεκνισ Σφμβαςθ για τθν αποφυγι 
ςυγκροφςεων ςτθ κάλαςςα (COLREG 
1972) IMO 1/8/1987   

6 
Διεκνισ Σφμβαςθ για τθν καταμζτρθςθ 
τθσ χωρθτικότθτασ ΙΜΟ 4/8/1987 Decree No. 87-44 

7 

Διεθνής Σύμβαζη για ηα πρόησπα 
εκπαίδεσζης, έκδοζης 
πιζηοποιηηικών και ηήρηζης 
θσλακών ηων νασηικών ΙΜΟ 26/4/1988 Decree No. 88-88 

8 

Διεκνισ Σφμβαςθ για τθν αποτροπι 
πετρελαϊκισ ρφπανςθσ όπωσ 
διορκϊκθκε από το πρωτόκολλο του 
1978 (MARPOL 73/78 ) IMO 31/5/1988 Decree No. 88-108 

9 
Διεκνισ Σφμβαςθ για τισ Δορυφορικζσ 
Επικοινωνίεσ, INMARSAT IMO 16/6/1990 Decree No. 90-178 

10 

Σφμβαςθ για τθν καταςτολι 
παράνομων πράξεων που ςτρζφονται 
εναντίον τθσ αςφάλειασ τθσ 
ναυςιπλοΐασ ΙΜΟ 30/9/1997 Decree No. 97-373 

11 

Ρρωτόκολλο τροποποίθςθσ τθσ 
Διεκνοφσ Σφμβαςθσ αςτικισ ευκφνθσ, 
ςυνζπεια ηθμιϊν από πετρελαϊκι 
ρφπανςθ 1992 ΙΜΟ 18/4/1998 Decree No. 98-123 

12 

Ρρωτόκολλο τροποποίθςθσ τθσ 
Διεκνοφσ Σφμβαςθσ για τθν ίδρυςθ 
διεκνοφσ κεφαλαίου με ςκοπό τθν 
αποηθμίωςθ ςε περιπτϊςεισ ρφπανςθσ 
από πετρζλαιο 1992 ΙΜΟ 18/4/1998 Decree No. 98-124 

13 

Σφμβαςθ για τον περιοριςμό ευκφνθσ 
από ναυτιλιακζσ απαιτιςεισ (LLMC 
1976) IMO 19/4/2004 Decree No. 04-127 

14 

Διεκνισ Σφμβαςθ  για κζματα 
πρόλθψθσ πετρελαϊκισ ρφπανςθσ 
αντιμετϊπιςθσ και ςυνεργαςίασ 
(OPRC) IMO 10/10/2004 Decree No. 04-326 

15 

Σφμβαςθ αρ. 147 τθσ Εμπορικισ 
Ναυτιλίασ ςχετικά με τισ ελάχιςτεσ 
απαιτιςεισ, 1976 ILO 12/4/2006 Decree No. 06-134 

16 
Διεκνισ Σφμβαςθ για τισ γραμμζσ 
φόρτωςθσ LL 1966 IMO     

17 

Διεκνισ Σφμβαςθ ανοιχτισ καλάςςθσ 
για περίπτωςθ ατυχιματοσ που 
μπορεί να προκαλζςει πετρελαϊκι 
ρφπανςθ 1969 ΙΜΟ   Εκκρεμεί θ επικφρωςθ 

18 
Διεκνισ Σφμβαςθ για τθ διάςωςθ, 
1989 ΙΜΟ   Εκκρεμεί θ επικφρωςθ 

19 
Ρρωτόκολλο τροποποίθςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ αρ. 147, 1996 ILO   Εκκρεμεί θ επικφρωςθ 

20 
Σφμβαςθ αρ. 178 ςχετικά με τθν 
επικεϊρθςθ εργαςίασ ναυτικϊν, 1996 ILO   Εκκρεμεί θ επικφρωςθ 

Ρθγι : Ministere de Transports Algerienne 
    



 

36 
 

Ο επενδυτικόσ νόμοσ του 2006 (06-08), ο οποίοσ τροποποίθςε ςχετικά παλαιότερα 

νομοκετιματα, κζςπιςε ςθμαντικά κίνθτρα και κατζςτθςε το κεςμικό πλαίςιο ευμενζςτερο 

και ελκυςτικότερο για τουσ εγχϊριουσ και ξζνουσ επενδυτζσ, με αποτζλεςμα κατά τα ζτθ 

2006 και 2007 να υπάρξει εξαιρετικά αυξθμζνοσ αρικμόσ υποβλθκζντων επενδυτικϊν 

ςχεδίων. Ωςτόςο, ςτα τζλθ Αυγοφςτου 2008 θ αλγερινι κυβζρνθςθ επζβαλε περιοριςτικά 

μζτρα ςτισ ξζνεσ επενδφςεισ ςτθ χϊρα, τα οποία, μεταξφ άλλων, περιλαμβάνουν 

υποχρζωςθ επανεπζνδυςθσ μζρουσ των κερδϊν, φορολόγθςθ με ςυντελεςτι 15% 

μεταφερόμενων ςτο εξωτερικό κερδϊν, δικαίωμα αγοράσ κατά προτίμθςθ υπζρ του 

κράτουσ ςε περίπτωςθ διακοπισ λειτουργίασ εταιρείασ που διζπεται από το αλγερινό 

δίκαιο, επανεκτίμθςθ όλων των πράξεων που αφοροφν ςε κτθματικζσ παραχωριςεισ, 

βιομθχανικζσ ι μθ, οι οποίεσ μετατρζπονται ςε χρονικά περιοριςμζνεσ παραχωριςεισ, 

διατιρθςθ ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ πλειοψθφίασ μετοχικοφ κεφαλαίου από το κράτοσ ςε 

περιπτϊςεισ ιδιωτικοποιιςεων κ.α.  

Ραρά τα όποια κίνθτρα ζχει κατά καιροφσ παράςχει θ επενδυτικι νομοκεςία τθσ 

χϊρασ, παράγοντεσ όπωσ θ αδιαφάνεια, θ ςυχνι μεταβολι του κεςμικοφ πλαιςίου, θ 

ζλλειψθ ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν, φαινόμενα διαφκοράσ, θ αναποτελεςματικότθτα τθσ 

διοίκθςθσ και οι χρονοβόρεσ διαδικαςίεσ, ο κρατικόσ προςτατευτιςμόσ, δεν ευνοοφν τθ 

δραςτθριοποίθςθ ξζνων επενδυτϊν ςε όλο το εφροσ των δυνατοτιτων που προςφζρει θ 

αλγερινι αγορά34 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34

 Ελλθνικι Δθμοκρατία, Υπουργείο Εξωτερικϊν: Συνοπτικό ςθμείωμα, Οικονομικζσ ςχζςεισ Ελλάδασ- 
Αλγερίασ,  2009 
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3.5 Λιβύη 
 

Ζ Ληβχε έρεη ζην λενιφγηφ ηεο πνιχ κηθξφ πνζνζηφ πινίσλ επί ηεο παγθφζκηαο 

ρσξεηηθφηεηαο (κφιηο 0,01%).  Απφ ην 1996 έσο ην 2007 ν ζηφινο πνπ είλαη 

εγγεγξακκέλνο ζην εζληθφ λενιφγην έρεη κεησζεί ζεκαληηθά, εμαηηίαο ηεο θπγήο ησλ 

πινίσλ ζε μέλεο ζεκαίεο. Αλ θαη ην ζχλνιν ηνπ ζηφινπ αλήθεη ζε θξαηηθέο εηαηξείεο 

εληνχηνηο ηα πινία είλαη λενινγεκέλα ζην Hong Kong θαη ζηε Μάιηα.  

 

Ρίνακασ 10 : Ο ςτόλοσ υπό ςθμαία Λιβφθσ 1996-2007 

ETOΣ Total 
Fleet 

Oil 
Tankers 

Bulk 
Carriers 

General  
Cargo 

Containers 
Ships 

Other 
Types 

% επί του 
παγκοςμίου 
τονάη 

1996 1.138.641 1,002,761 - 92.000   45.000 0,15% 

1997 1.147.534 1,011,716 - 92.000 - 45.000 0,15% 

1998 909.906 780.000 - 91.000 - 39.000 0,12% 

1999 667.000 537.000 - 91.000 - 39.000 0,08% 

2000 661.000 537.000 - 85.000 - 39.000 0,08% 

2001 291.000 165.000 - 84.000 - 42.000 0,04% 

2002 117.000 10.000 - 74.000 - 330.000 0,01% 

2003 116.000 10.000 - 740.000 - 310.000 0,01% 

2004 100.000 10.000 - 620.000 - 280.000 0,01% 

2005 104.000 13.000 - 63.000 - 270.000 0,01% 

2006 99.000 13.000 - 62.000   24.000 0,01% 

2007 97.000 13.000 - 57.000 - 27.000 0,01% 

Πεγή : Review of Maritime Transport 1996-2007 
 

Σν ζχλνιν ηνπ ζηφινπ ηνπο Ληβχεο δηαρεηξίδεηαη απφ ηελ θξαηηθή εηαηξεία GNMTC 

(General National Maritime Transport Company), ε νπνία έρεη ηδξπζεί ην 1975 κε 

έδξα ηελ Σξίπνιε. Ο ζηφινο ηεο GNMTC απνηειείηαη ζήκεξα απφ 23 πινία, 

ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 1,968,660 DWT. Απφ απηά ην 87,93% είλαη 

δεμακελφπινηα κεηαθνξάο πεηξειαίνπ, ην 11,69% πινία κεηαθνξάο πξντφλησλ 

δηχιηζεο πεηξειαίνπ θαη ην 0,39 είλαη πινία κεηαθνξάο πξνπαλίνπ. Σα 10 απφ ηα 23 

πινία θέξνπλ ηε ζεκαία ηεο Μάιηαο, 11 θέξνπλ ζεκαία Ληβχεο θαη 2 θέξνπλ ζεκαία 

Υνλγθ Κφλγθ.  
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Πίλαθαο 11: Καηαλνκή ηνπ ζηφινπ ηεο GNMTC (2009) 

TANKERS 1730985 87,93% 

PRODUCT 
CARRIERS 230073 11,69% 

LPG 7602 0,39% 

TOTAL 1968660 100,00% 

Πεγή: http://www.gnmtc.com 

Πίλαθαο 12: Ο θξαηηθφο ζηφινο ηεο Ληβχεο (2009) 

OIL TANKERS       

NAME DWT YOB FLAG 

ADAFERA 105.215 2004 MALTA 

AISHA 160.391 2008 LIBYA 

AL AGILA 165.000 2009 MALTA 

ALJALAA 115.577 2007 HONG KONG 

ALHANI  114.858 2007 MALTA 

ALQADISIA 115.000 2008 HONG KONG 

ALYARMOUK 115.917 2008 LIBYA 

ASHAHDA 105.215 2004 MALTA 

BADR 115.917 2008 LIBYA 

BARBAROSA 165.000 2009 LIBYA 

EBN BATUTA 112.679 2002 MALTA 

EL GURDABIA 112.679 2002 MALTA 

INTISAR 112.679 2002 MALTA 

SAMRAA ALKHALEEJ 114.858 2006 MALTA 

PRODUCT CARRIERS       

ANWAAR AFRIQYA 34.647 2006 LIBYA 

ANWAAR AL KHALIJ 28.987 2005 MALTA 

ANWAAR AL NASER 28.987 2006 MALTA 

ANWAAR LIBYA 34.647 2006 LIBYA 

CARTAGENA 46.925 2009 LIBYA 

MAETIGA 46.925 2009 LIBYA 

MASHHOUDA 8.955 1997 LIBYA 

LPG CARRIERS       

ATTAHADDI 4.392 1992 LIBYA 

TAZERBO 3.210 1996 LIBYA 

Πεγή: http://www.gnmtc.com 

   

 

 

http://www.gnmtc.com/
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Γηάγξακκα 2: Καηαλνκή ηνπ ζηφινπ ηεο GNMC 

 

 

 

Ρίνακασ 13: Συμβάςεισ και Ρρωτόκολλα ΙΜΟ που ζχει υπογράψει το Μαρόκο (2008) 

IMO Convention 48 

IMO amendments 91 

IMO amendments 93 

SOLAS Convention 74 

SOLAS Protocol 78 

LOAD LINES Convention 66 

TONNAGE Convention 69 

COLREG  Convention 72 

CSC Convention 72 

STCW  Convention 78 

STCW-F Convention 95 

SAR  Convention 79 

INMARSAT Convention 76 

INMARSAT OA 76 

INMARSAT amendments 98 

MARPOL 73/78 (Annex I/II) 

MARPOL 73/78 (Annex III) 

MARPOL 73/78 (Annex IV) 

MARPOL 73/78 (Annex V) 

London Convention 72 

INTERVENTION Convention 69 

INTERVENTION Protocol 73 

CLC Protocol 92 

FUND Protocol 76 

FUND Protocol 92 

SUA Convention 88 

SUA Protocol 88 

OPRC  Convention 90 

HNS Convention 96 

    Ρθγι:www.imo.org 

Σν 2000 κε ην λφκν 9/2000 ε Ληβχε δεκηνπξγεί δψλε ειεχζεξνπ εκπνξίνπ ζην ιηκάλη 

ηεο Misurata, φπνπ κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ λαπηηιηαθέο θαη ινηπέο εηαηξείεο 

απνιακβάλνληαο ζεκαληηθά νθέιε, φπσο θνξναπαιιαγέο, κεηαθνξά θεθαιαίσλ 
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ρσξίο πεξηνξηζκνχο, επθνιία κεηαβίβαζεο εηαηξεηψλ θαη θεθαιαίσλ θαη δέζκεπζε κε 

θξαηηθνπνίεζεο ησλ επελδχζεσλ.  

Ο λφκνο 328/2004 αλαζεψξεζε ην θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο ησλ λαπηηθψλ πξαθηφξσλ 

ζηα ιηκάληα ηεο Ληβχεο θαη φξηζε ηεο ακνηβέο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη 

ζηα θαηάπιενληα ιηκάληα
35

. 

Σν 2007 ζεζπίζηεθε ν λφκνο 6/2007 ν νπνίνο επέηξεπε αιινδαπνχο λα 

απαζρνινχληαη ζηνπο θιάδνπο ησλ κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ, ζε λαπηηιηαθέο 

επηρεηξήζεηο ζε λαπηηιηαθέο θαη ιηκεληθέο ππνδνκέο
36

. 

ε γεληθέο γξακκέο ε Ληβχε πξνζπαζεί λα βειηηψζεη ην επηρεηξεκαηηθφ ηεο 

πεξηβάιινλ κε ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ. Ηδηαίηεξα κεηά ηελ άξζε 

ησλ δηεζλψλ θπξψζεσλ ηνπ ΟΖΔ ην επηρεηξεκαηηθφ πιαίζην έγηλε πην ειθπζηηθφ 

ηδίσο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. Οη μέλνη επελδπηέο σζηφζν αληηκεησπίδνπλ ζπρλά 

πξνβιήκαηα απφ ηελ αζηάζεηα ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη απφ ηελ εζληθνπνηεκέλε 

πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη
37

.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35

 http://www.germashipping.com 
36

 http://www.carim.org/public/legaltexts/LE2LIB011_EN.pdf 
37 Ελλθνικι Δθμοκρατία, Υπουργείο Εξωτερικϊν: Συνοπτικό ςθμείωμα, Οικονομικζσ ςχζςεισ 

Ελλάδασ- Λιβφθσ,  2008 
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3.6 Αίγυπτοσ. 

  

 Ο ζηφινο ππφ ζεκαία Αηγχπηνπ αληηπξνζψπεπε ζην ηέινο ηνπ 2007 ην 0,15% 

ηνπ παγθνζκίνπ ηνλάδ.  Σν 30% ηνπ ζηφινπ ηεο απνηειείηαη απφ πινία κεηαθνξάο 

πεηξειαίνπ, ην 40% πινία κεηαθνξάο ρχδελ μεξνχ θνξηίνπ ην 18% πινία κεηαθνξάο 

γεληθνχ θνξηίνπ, ην 8,5% ινηπνχο ηχπνπο πινίσλ θαη κφλν ην 3% αληηπξνζσπεχεη 

πινία κεηαθνξάο Δ/Κ (σο ην ηέινο ηνπ 2007). 

 

Ρίνακασ 14 : Κατανομι του ςτόλου υπό ςθμαία Αιγφπτου 1996-2007 

ΕΤΟΣ 
Total 
Fleet 

Oil 
tankers 

Bulk 
Carriers 

General 
Cargo 

Container 
ships 

Other 
types 

% επί τθσ 
Ραγκόςμιασ 
Χωρθτικότθτασ 

1996 1.935.960 383.698 885.805 528.412   138.045 0,26% 

1997 1.981.698 385.043 982.819 480.604   133.232 0,26% 

1998 2.090.181 364.891 1.054.417 519.565 17.728 133.580 0,27% 

1999 2.092.569 364.688 1.035.173 543.641 17.728 131.339 0,27% 

2000 2.010.000 362.000 922.000 541.000 58.000 127.000 0,25% 

2001 2.037.000 361.000 996.000 496.000 58.000 126.000 0,25% 

2002 1.891.000 380.000 871.000 468.000 58.000 113.000 0,22% 

2003 1.688.000 380.000 740.000 400.000 58.000 110.000 0,20% 

2004 1.644.000 381.000 740.000 333.000 58.000 132.000 0,18% 

2005 1.616.000 345.000 740.000 341.000 58.000 133.000 0,17% 

2006 1.646.000 345.000 778.000 332.000 58.000 134.000 0,16% 

2007 1.703.000 508.000 679.000 311.000 58.000 148.000 0,15% 

Πεγή : Review of Maritime Transport 1996-2007 
 

 

 

Σν ζεζκηθφ πιαίζην ηεο λαπηηιίαο ζηελ Αίγππηνο απνηειείηαη απφ ηνπο εμήο 

λφκνπο
38

: 

 Ο Νφκνο 84/1949 πνπ αθνξά ηε λενιφγεζε ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ ζηε 

ζεκαία ηεο Αηγχπηνπ  

 Ο Νφκνο  232/1989 πνπ αθνξά ηελ αζθάιεηα ησλ πινίσλ 

 Ο Νφκνο 8/1990 πνπ αθνξά ηελ δηελέξγεηα λαπηηιηαθνχ εκπνξίνπ 

 Ο Νφκνο 94/1996 πνπ αθνξά ηεο εμαηξέζεηο απφ πιεξσκέο δαζκψλ θαη 

θφξσλ επί ησλ πσιήζεσλ 

                                                           
38

 WTO: Trade Review Policy, Egypt  2005 
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 Ο Νφκνο 11/1998 πνπ νξίδεη ηελ ίδξπζε ηεο Αηγππηηαθήο Ναπηηιηαθήο Αξρήο 

 Σν ππνπξγηθφ δηάηαγκα 105/1990 πνπ νξίδεη ηελ εζληθφηεηα ησλ Αηγππηηαθψλ 

πινίσλ 

 Σν ππνπξγηθφ δηάηαγκα 21/1996 πνπ νξίδεη ηελ ηδηνθηεζία ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα θαη ηελ πξφζβαζε ηδησηηθψλ θνξέσλ ζε ππεξεζίεο.  

 

Πξνυπνζέζεηο Δγγξαθήο 

Γηα λα εγγξαθεί πινίν ζην Αηγππηηαθφ λενιφγην πξέπεη απηφ λα αλήθεη ζε αηγππηηαθή 

εηαηξεία. Σν 95% ηνπ πιεξψκαηνο πξέπεη λα είλαη πνιίηεο αηγππηηαθήο εζληθφηεηαο, 

(πξνεδξηθφ δηάηαγκα  105/1990) νη ακνηβέο ησλ νπνίσλ δελ πξέπεη λα είλαη ιηγφηεξεο 

απφ ην 90% ησλ ζπλνιηθψλ πιεξσηέσλ κηζζψλ.  Ο λφκνο 232/1989 αλαθέξεη ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πινίσλ πνπ θέξνπλ αηγππηηαθή ζεκαία θαη νξίδεη ηε 

κέγηζηε ειηθία ησλ πινίσλ ζηα 20 ρξφληα (θαη 15 ρξφληα γηα ηα επηβαηεγά).  Γηα 

εηαηξείεο πνπ εθηεινχλ βνεζεηηθέο λαπηηιηαθέο εξγαζίεο ηνπιάρηζηνλ ην 25% ησλ 

εξγαδνκέλσλ πξέπεη λα είλαη αηγχπηηνη. 

 

3.6.1 Θεςμικό πλαίςιο λειτουργίασ του κλάδου των Τπηρεςιών ςτην 

Αίγυπτο 
Απφ ην 1996 ε Αίγππηνο άξρηζε λα ζεζπίδεη κέηξα πνπ ζα εληζρχζνπλ ηηο μέλεο 

επελδχζεηο ηηο ρψξαο θαη ζα ηνλψζνπλ ην θιάδν ηεο λαπηηιίαο, ηεο ιηκεληθήο 

βηνκεραλίαο, θαη επξχηεξα ησλ ππεξεζηψλ δεκηνπξγψληαο αληαγσληζκφ.  

Ο λφκνο 8/1997 θαη εηδηθφηεξα ηα άξζξα 37 έσο 46 πνπ νξίδεη ειεχζεξεο δψλεο 

εκπνξίνπ κέζα ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ αιινδαπέο λαπηηιηαθέο 

εηαηξείεο. Όζεο εηαηξείεο εγθαζίζηαληαη ζε απηέο εμαηξνχληαη απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο 

πνπ ζέηεη ν λαπηηιηαθφο θψδηθαο ηνπ 84/1949 ζρεηηθά κε ηε λενιφγεζε ησλ πινίσλ 

θαη ν λφκνο 12/1964 ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε αηγππηηαθψλ εηαηξεηψλ
39

. 

Χζηφζν ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε εθηφο απφ ηα θίλεηξα πνπ έδσζε κε ηνπο παξαπάλσ 

λφκνπο ζέζπηζε θαη νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο: 

Ζ εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ θαη επηβαηψλ θαη 

ηα πινία ηνπο θέξνπλ ηελ Αηγππηηαθή ζεκαία κπνξνχλ λα έρνπλ ζπκκεηνρή έσο θαη 

49%  

Ο λφκνο 1/1998 αλαζεψξεζε ηνλ λφκν γηα ηνπο λαπηηιηαθνχο νξγαληζκνχο (General 

Egyptian Maritime Organization Law) θαη επέηξεςε ζε ηδησηηθνχο θνξείο (εκεδαπνχο 

θαη αιινδαπνχο) λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ λαπηηιηαθφ ηνκέα
40

.   

                                                           
39

 WTO Τrade Review Policy Egypt, 2005 
40

 The General Authority for Investment and Free Zones, Law 8 of 1997, Egypt 
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 Ο λφκνο 22/1998 απειεπζέξσζε θαη  ηελ αγνξά ησλ λαπηηιηαθψλ γξακκψλ πνπ κέρξη 

ηφηε επηρεηξνχζαλ ζε απηφλ θπβεξλεηηθά κνλνπψιηα.  Δπίζεο επέηξεςε ζε εηαηξείεο 

λα θαηαζθεπάζνπλ ιηκεληθέο ππνδνκέο θαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζην ρεηξηζκφ Δ/Κ.  

Σν πξνεδξηθφ δηάηαγκα 57/2002 ην νπνίν αλαδηνξγάλσζε ην ππνπξγείν κεηαθνξψλ 

θαη δεκηνχξγεζε ηε γεληθή γξακκαηεία Ναπηηιηαθψλ κεηαθνξψλ ε νπνία επηβιέπεη 

θαη νξγαλψλεη ηνπο ηνκείο ησλ ιηκέλσλ θαη ινηπψλ ππνδνκψλ.  

3.6.2 Ο κρατικόσ ςτόλοσ τησ Αιγύπτου41
 

Ζ Αίγππηνο δηαηεξεί θξαηηθή λαπηηιηαθή εηαηξεία (National Navigation company) 

απφ ην 1981 ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζαλ : 

 Πινηνθηήηξηα εηαηξεία δηαηεξψληαο νθηψ Bulk Carriers (2 Handy size θαη 6 

Panamax) , πινίν κεηαθνξάο Δ/Κ , 1 πινίν γεληθνχ θνξηίνπ θαη 2 Δ/Γ Ο/Γ. 

 αλ εηαηξεία δηαρείξηζεο πινίσλ , λαπιψλνληαο άιια πινία πξνθεηκέλνπ λα 

εμππεξεηήζνπλ ην εζληθφ εκπφξην 

 αο εηαηξεία λαπιψζεσλ, αλαδεηψληαο πινία πνπ ζα εμππεξεηήζνπλ ην 

εκπφξην. 

 αλ εηαηξεία δηαρείξηζεο πινίσλ πνπ εμππεξεηνχλ ην εκπφξην ηξίησλ ρσξψλ. 

 

Πίλαθαο  15  :    Ο ζηφινο ηεο Δζληθήο Ναπηηιηαθήο Δηαηξείαο ηεο 

Αηγχπηνπ 2002 

Σχπνο Πινίσλ Αξηζκφο Πινίσλ 

πλνιηθή 

Υσξεηηθφηεηα 

 Bulk Carriers 8 169000 DWT 

 Containers 1 3000 TEU 

 General Cargo 2 748 TEU 

 Passengers 2 N/A 

 

    Πεγή: National Navigation Company Website 

  

Σν 1985 ε εηαηξεία απέθηεζε απφ ηα λαππεγεία ηεο Hyundai  ηα πξψηα έμη πινία, 

φια Bulk Carriers. To 1993 απέθηεζε έλα  Δ/Γ- Ο/Γ ην νπνίν πξαγκαηνπνηνχζε 

δξνκνιφγηα απφ ην νπέδ πξνο ηελ Σδέληα. Απφ ην 1994 έσο ην 1997 απνθηήζεθαλ 

απφ ηα λαππεγεία ηεο Daewoo  άιια ηέζζεξα αδειθά πινία (φια Bulk carriers 

Panamax ). H δεχηεξε πινηνθηήηξηα θξαηηθή εηαηξεία είλαη ε Egyptian Navigation 

Company  (ENC).  H ENC δηαηεξεί έλαλ ζηφιν 12 πινίσλ απφ ηα νπνία πινία Multi 

Purpose, 2 πινία κεηαθνξάο Δ/Κ 2 πινία γεληθνχ θνξηίνπ θαη 2 Rν-Ro. Ζ ENC 

                                                           
41

 www.nnc.egnet.net 

http://www.nnc.egnet.net/
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δξαζηεξηνπνηείηαη θαη απηή ζαλ εζληθφο κεηαθνξέαο θπξίσο, αιιά θαη ζαλ 

κεηαθνξέαο γηα ην εκπφξην ηξίησλ ρσξψλ. 

Πίλαθαο 16: πκβάζεηο θαη Πξσηφθνιια  ΗΜΟ πνπ έρεη ππνγξάςεη ε Αίγππηνο έσο 

ην 2008 

IMO Convention 48 

IMO amendments 91 

IMO amendments 93 

SOLAS Convention 74 

SOLAS Protocol 78 

SOLAS Protocol 88 

IMO Convention 48 

IMO amendments 91 

IMO amendments 93 

SOLAS Convention 74 

SOLAS Protocol 78 

SOLAS Protocol 88 

LOAD LINES Convention 66 

LOAD LINES Protocol 88 

COLREG  Convention 72 

STCW  Convention 78 

SAR  Convention 79 

STP Agreement 71 

STP Protocol 73 

INMARSAT Convention 76 

INMARSAT OA 76 

INMARSAT amendments 98 

FACILITATION Convention 65 

MARPOL 73/78 (Annex I/II) 

MARPOL 73/78 (Annex III) 

MARPOL 73/78 (Annex IV) 

MARPOL 73/78 (Annex V) 

London Convention 72 

London Convention Protocol 96 

INTERVENTION Convention 69 

INTERVENTION Protocol 73 

CLC Convention 69 

CLC Protocol 76 

CLC Protocol 92 

PAL Convention 74 

PAL Protocol 90 

LLMC Convention 76 

SUA Convention 88 

SUA Protocol 88 

SALVAGE Convention 89 

OPRC  Convention 90 

OPRC/HNS 2000 

BALLASTWATER 2004 

Πεγή:www.imo.org 
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3.6.3 Λιμάνια ςτην Αίγυπτο42
 

Σν ζχλνιν ζρεδφλ ησλ εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ (πεξίπνπ ην 99%) ηεο Αηγχπηνπ 

εμππεξεηείηαη απφ ηα ιηκάληα θαη απηφ δείρλεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο ιηκεληθήο 

βηνκεραλίαο γηα ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο.  Ζ Αίγππηνο έρεη ελλέα θχξηα ιηκάληα απφ 

ηα νπνία φια είλαη θξαηηθά.    

Οη πνιηηηθέο γηα πξνζέιθπζε επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ δελ έρνπλ σζηφζν απνδψζεη 

ψζηε ηα ιηκάληα λα ιεηηνπξγνχλ ζε αληαγσληζηηθά πιαίζηα. Ζ απνηπρία απηή 

νθείιεηαη ζηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ησλ ιηκαληψλ απφ ηηο θξαηηθέο αξρέο ζηελ απνπζία 

ζαθνχο λνκηθνχ θαη ζεζκηθνχ  πιαηζίνπ θαζψο επίζεο θαη ζηελ έιιεηςε εθηελνχο 

ρξήζεο ζχγρξνλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ.   

Έηζη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε απνθάζηζε λα πηνζεηήζεη έλα καθξνρξφλην 

επηρεηξεκαηηθφ πιάλν (2001-2017) πξνθεηκέλνπ λα εθζπγρξνλίζεη ηα ιηκάληα ηεο 

ρψξαο. χκθσλα κε απηφ ε δηαρείξηζε ησλ ιηκαληψλ ζα γίλεηαη απφ αλεμάξηεηνπο 

ηδησηηθνχο θνξείο θάησ απφ ηελ επίβιεςε ησλ θξαηηθψλ ιηκεληθψλ αξρψλ (Land lord 

Model).  

Απηφ έρεη αξρίζεη ήδε λα εθαξκφδεηαη ζην αλαηνιηθφ ηεξκαηηθφ ηνπ Port Said, ηελ 

δηαρείξηζε ηνπ νπνίνπ έρεη αλαιάβεη γηα ηξηάληα ρξφληα ε ECT  International  κε ηελ 

Maersk θαη ζην ηεξκαηηθφ ηνπ  ιηκαληνχ  El Ain El Sokha φπνπ νη εξγαζίεο 

θνξηνεθθφξησζεο έρνπλ αλαηεζεί ζηελ  Stevedoring  Services of America and OCI.  

ην ιηκάλη ηεο Damietta (θξαηηθφ ιηκάλη κε δηαρείξηζε απφ ηδησηηθνχο θνξείο) θαη 

ζηελ Αιεμάλδξεηα ηδησηηθέο εηαηξείεο πνπ αλαιακβάλνπλ θνξηνεθθνξηψζεηο έρνπλ 

αξρίζεη λα αληαγσλίδνληαη ηηο αληίζηνηρεο θξαηηθέο.  

 

 

3.6.4 Suez Canal Authority43
 

Ζ  Suez Canal Authority (SCA), είλαη ε αλεμάξηεηε αξρή  πνπ δηαρεηξίδεηαη, 

ζπληεξεί θαη βειηηψλεη ην θαλάιη ηνπ νπέδ. Απφ ην 1956 ιεηηνπξγεί σο μερσξηζηφ 

λνκηθφ πξφζσπν ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη απφ θξαηηθνχο λφκνπο θαη αξρέο.  Καηέρεη 

φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ θαλαιηνχ θαζψο επίζεο θαη ηα θηίξηα πνπ βξίζθνληαη εθεί. Οη 

αξκνδηφηεηεο ηνπ SCA είλαη νη εμήο: 

 Δπηθχξσζε θαλφλσλ λαπζηπινΐαο  

 Καζνξηζκφο ηειψλ δηέιεπζεο, ρξήζεο ηεο δηψξπγαο  θαη ζπιινγή απηψλ  

 πληήξεζε  ηνπ ιηκαληνχ θαη δηαηήξεζε ηεο αζθαινχο λαπζηπινΐαο ζε απηφ 

 Ζιεθηξνληθή παξαθνινχζεζε ηεο δηψξπγαο 
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 Euromed Transport Project, Diagnostic Study Part II, Module 3 : Egypt, 2004  
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3.7 ΙΡΑΗΛ 
 

 

Σν Ηζξαήι δηαηεξεί κηθξή ρσξεηηθφηεηα πινίσλ ζηε ζεκαία ηνπ, ην 98% ηεο νπνίαο 

είλαη πινία κεηαθνξάο Δ/Κ θαη αλήθνπλ ζηε εηαηξεία λαπηηιηαθψλ γξακκψλ ZIM. 

 

Πίλαθαο 17:Καηαλνκή ζηφινπ ππφ ζεκαία Ηζξαήι 1996-2007  

ΕΤΟΣ 
Total 
Fleet 

Oil 
tankers 

Bulk 
Carriers 

General 
Cargo 

Container 
Ships 

Other 
types 

% επί τθσ 
παγκόςμιασ 

χωρθτικότθτασ 

1996 803.350 2.512 18.043 15.178 763.738 3.879 0,11% 

1997 922.524 2.512 18.043 7.276 890.474 4.219 0,12% 

1998 861.799 2.512   7.276 847.636 4.375 0,11% 

1999 832.066 2.512   7.276 817.795 4.483 0,11% 

2000 712.000 3.000   7.000 699.000 3.000 0,09% 

2001 712.000 3.000   7.000 699.000 3.000 0,09% 

2002 891.000 3.000 0 3.000 882.000 4.000 0,11% 

2003 892.000 3.000 0 3.000 882.000 5.000 0,10% 

2004 863.000 24.000 0 3.000 832.000 5.000 0,10% 

2005 874.000 24.000 0 5.000 840.000 5.000 0,09% 

2006 894.000 4.000 0 5.000 880.000 5.000 0,09% 

2007 855.000 5.000 0 5.000 840.000 5.000 0,08% 

Πεγή : Review of Maritime Transport 1996-2007 
 

3.7.1 Θεςμικό πλαίςιο ναυτιλίασ και λιμένων ςτο Ιςραήλ44 
Ζ Γηνίθεζε ηεο λαπηηιίαο θαη ιηκέλσλ είλαη ηκήκα ηνπ ππνπξγείνπ κεηαθνξψλ ηνπ 

Ηζξαήι. Σν ηκήκα απηφ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ επίβιεςε ησλ πινίσλ ησλ 

πιεξσκάησλ απφ ηελ άπνςε ηεο δηαηήξεζεο ελφο πςεινχ επηπέδνπ αζθάιεηαο. 

Δπηβιέπεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ιηκέλσλ ζπληεξεί βειηηψλεη θαη δηαρεηξίδεηαη 

θάπνηα απφ απηά.  Δπίζεο παξέρεη ηερληθέο ππεξεζίεο ζε κηθξά πινία θαη ζηα 

ιηκάληα. Οξγαλψλεη ηελ εθπαίδεπζε ησλ πιεξσκάησλ ησλ πινίσλ θαη παξέρεη 

πηζηνπνηεηηθά αζθαιείαο. Αλαδεηά πινία πνπ ζα εμππεξεηήζνπλ ην εκπφξην ηνπ 

Ηζξαήι κε ηξίηεο ρψξεο θαη ηα εθκηζζψλεη κε ηε κέζνδν leasing. 

 Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ρξεκαηνδφηεζεο ηεο θξαηηθήο Ναπηηιηαθήο Γηνίθεζεο 

πξνέξρεηαη απφ ηα ηέιε πνπ εηζπξάηηνληαη απφ ηα πινία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

ιηκάληα ηνπ Ηζξαήι.   

                                                           
44

 www.shipping.org.il 

http://www.shipping.org.il/
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Δθηφο απφ ηε δηνίθεζε λαπηηιίαο θαη ιηκέλσλ αμίδεη λα αλαθέξνπκε θαη ην 

Ηζξαειηηηθφ Ναπηηιηαθφ  Δπηκειεηήξην ην νπνίν γηα πεξηζζφηεξα απφ 60 ρξφληα 

εθπξνζσπεί ηα ζπκθέξνληα λαπηηιηαθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ  πνπ δξνπλ 

ζην Ηζξαήι. Δίλαη ην κφλν ζψκα πνπ εθπξνζσπεί ηα ζπκθέξνληα πινηνθηεηψλ, 

λαπηηιηαθψλ πξαθηφξσλ θαη ινηπψλ επηρεηξεκαηηψλ ζην Κλεζέη. Άιιεο αξκνδηφηεηεο 

ηνπ Ηζξαειηηηθνχ Ναπηηιηαθνχ Δπηκειεηεξίνπ είλαη νη εμήο: 

 Πξνψζεζε θαη ππνζηήξημε πξνγξακκάησλ πνπ ζα βειηηψζνπλ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ιηκαληψλ. Αθφκα θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηεο γηα λα 

εγθαηαζηαζνχλ εμειηγκέλα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα επηθνηλσληψλ θαη 

παξαθνινχζεζεο ζηα ιηκάληα θαη ηεξκαηηθά. 

 πλερήο βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ λαπηηιηαθψλ ππεξεζηψλ κέζσ 

δηνξγάλσζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε παλεπηζηήκηα 

θαη ινηπά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. 

 Δλζαξξχλεη ηελ εηζαγσγή ηππνπνηεκέλσλ κεζφδσλ εξγαζίαο ζε ιηκάληα, 

λαπηηθά πξαθηνξεία θαη ινηπέο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, θαη ηελ κέηξεζε 

απνδνηηθφηεηαο ησλ εξγαδφκελσλ θαη ησλ εηαηξεηψλ.   

 

 

3.7.2. Δθνικόρ ηόλορ ηος Ιζπαήλ 

Ο ζηφινο πνπ θέξεη ηε ζεκαία ηνπ Ηζξαήι νπζηαζηηθά απνηειείηαη απφ ηελ εηαηξεία 

δηεζλψλ κεηαθνξψλ ZIM. Ζ ZIM ηδξχζεθε ην 1945 θαη απέθηεζε ην πξψην ηεο πινίν 

ην 1947 (ην Kedmah) θαη μεθίλεζε λα δξαζηεξηνπνηείηαη σο κεηαθνξέαο επηβαηψλ 

θαη γεληθνχ θνξηίνπ. Απφ ην 1953 έσο ην 1968 απέθηεζε 36 πινία ηχπσλ Bulk-

Carrier, Γεμακελφπινηα, Δ/Γ -Ο/Γ θαη πινία γεληθνχ θνξηίνπ.  Ζ αλάπηπμε ησλ 

αεξνκεηαθνξψλ κεηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960 είρε ζαλ απνηέιεζκα λα ζηακαηήζεη ε 

δξαζηεξηνπνίεζε ηεο ZIM ζηελ δηεζλή  επηβαηεγφ λαπηηιία. Σε δεθαεηία ηνπ  1970 ε 

ZIM κπαίλεη δπλακηθά ζηελ αγνξά ησλ πινίσλ κεηαθνξάο Δ/Κ αγνξάδνληαο 6 πινία 

θαη εγθαηληάδεη ηελ γξακκή Ηζξαήι-Άπσ Αλαηνιή-Αζία Ακεξηθή Δπξψπε. Δπίζεο 

ιεηηνχξγεζε σο κεηαθνξέαο αθαηέξγαζηνπ πεηξειαίνπ απφ ην Ηξάλ ζην Ηζξαήι θαη 

βηνκεραληθψλ πξντφλησλ απφ ην Ηζξαήι ζηελ Δπξψπε. Σε δεθαεηία ηνπ 1980 

αθνινχζεζε έλα πξφγξακκα αλαλέσζεο θαη επέθηαζεο ηνπ ζηφινπ. Απφ ην 1990 έσο 

ην 1997 ε ΕΗΜ έρηηζε 15 πινία θαη θαζηεξψζεθε δπλακηθά ζηνλ θιάδν ηεο λαπηηιίαο 

γξακκψλ. Σν 1997 αθνινχζεζε έλα λέν πξφγξακκα βειηίσζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο 

ηεο εηαηξείαο πξνθεηκέλνπ λα κεηψζεη ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ ηφηε δηαθαηλφκελε 

θξίζε. Σελ πεξίνδν απηή αγφξαζε 13 λεφθηηζηα πινία κεηαθνξάο Δ/Κ ρσξεηηθφηεηαο 

5000TEU, δηπιαζηάδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ ζηφιν ηεο κέζα ζε δχν ρξφληα. To 

1999 ην Group “Ofer Brothers” αγφξαζε έλα πνζνζηφ γχξσ ζηα 48,9% θαη απέθηεζε 

ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο. Έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ησλ 48,6% παξέκεηλε ζην θξάηνο 

θαη ην ππφινηπν ήηαλ ζηα ρέξηα ινηπψλ κεηφρσλ. Ακέζσο κεηά ηελ ηδησηηθνπνίεζε 

εθαξκφζηεθε έλα λέν πιάλν επηζεηηθήο ζηξαηεγηθήο κε ηε βνήζεηα απμεκέλεο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ζχκθσλα κε ην νπνίν έγηλαλ παξαγγειίεο γηα 13 λέα πινία 

κεηαθνξάο Δ/Κ θαη εθαξκφζηεθαλ λέεο ηερλνινγίεο πςειήο ηερλνινγίαο  ζην 
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ζχζηεκα παξαθνινπζήζεσλ ησλ πινίσλ ζηηο επηθνηλσλίεο θαη ζηηο γξαθεηνθξαηηθέο 

εξγαζίεο. Σέινο δφζεθε θαηεχζπλζε πξνο βνεζεηηθέο ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο 

πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ην ζπλνιηθφ πξντφλ θαη λα απμεζεί ην κεξίδην ηεο 

εηαηξείαο ζηνλ έιεγρν ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο
45

.   

 

 3.7.3 Λιμάνια του Ιςραήλ46 

Σα θπξηφηεξα ιηκάληα ηνπ Ηζξαήι είλαη ε Υάηθα, ην Αζληνη, ην Δτιάη, ε  Υαληεξα 

θαη ην Άζζθεινλ. 

Ζ Υάηθα είλαη απφ ηα κεγαιχηεξα ιηκάληα δηαρείξηζεο Δ/Κ ζηε Μεζφγεην. 

Δμππεξεηεί επίζεο εκπφξην θαπζίκσλ, δεκεηξηαθψλ, ρεκηθψλ θαζψο θαη επηβαηψλ 

Σν  Άζζληνη πνπ βξίζθεηαη 40 ρικ απφ ην Σει Αβίβ  εμεηδηθεχεηαη ζηε δηαθίλεζε 

γεληθνχ θνξηίνπ θαη κεηαιιεπκάησλ. 

Σν Δτιάη είλαη ην λνηηφηεξν άθξν ηνπ Ηζξαήι θαη ε πχιε ηεο ρψξαο πξνο ηελ Δξπζξά 

Θάιαζζα.  Δίλαη ηδηαίηεξεο ζηξαηεγηθήο θαη νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο ιηκάλη δηφηη 

εμππεξεηεί ην εκπφξην ηνπ Ηζξαήι κε ηελ Ννηηναλαηνιηθή Αθξηθή ηελ Ηλδία ηελ Κίλα 

ηελ Απζηξαιία, ρσξίο ηα πινία ηεο λα ρξεηάδνληαη λα πεξάζνπλ ην νπέδ. Σν ιηκάλη 

απηφ εμεηδηθεχεηαη ζηελ δηαθίλεζε πνηάζαο θαη θσζθάησλ. Δμππεξεηεί σζηφζν Δ/ Κ 

θαη γεληθφ θνξηίν. 

Σν ιηκάλη ηνπ Σει Αβίβ έρεη ζηακαηήζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ απφ ηε ζηηγκή πνπ 

άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ην ιηκάλη ηνπ Άζζληνη. 

Σν ιηκάλη Υαιληέξα είλαη ζρεδηαζκέλν γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε πεηξειαίνπ θαη 

άλζξαθα απνθιεηζηηθά γηα ηηο αλάγθεο ηηο Ζιεθηξηθήο Δηαηξείαο ηνπ Ηζξαήι. 

Σν ιηκάλη ηνπ Άζζθεινλ βξίζθεηαη 16 ρηιηφκεηξα λφηηα ηνπ Άζζληνη θαη εηδηθεχεηαη 

ζηελ εμππεξέηεζε θνξηίσλ LPG/LNG, αθαηέξγαζηνπ πεηξειαίνπ θαη πξντφλησλ 

πεηξειαίνπ. 

Σα ιηκάληα ζην Ηζξαήι αλήθνπλ θαη δηαρεηξίδνληαη απφ ην θξάηνο. Πξφζθαηεο 

ζπδεηήζεηο γηα δεκηνπξγία θαζεζηψηνο αλεμαξηεηνπνίεζεο ησλ ιηκέλσλ απφ ηηο 

θξαηηθέο αξρέο δελ απέδσζαλ, επνκέλσο πξνβιέπεηαη λα ζπλερίζνπλ ηα ιηκάληα λα 

ιεηηνπξγνχλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ θξάηνπο. Ζ ιηκεληθή αξρή ζθνπεχεη λα αληιήζεη 

πφξνπο κέρξη θαη 160 εθαηνκκχξηα επξψ γηα ηελ θαηαζθεπή ζε νξίδνληα ηξηψλ 

ρξφλσλ  ζην ιηκάλη ηνπ Άζζληνη ελφο ιηκελνβξαρίνλα 1,150 κέηξσλ, ηεξκαηηθφ 

γεληθνχ θνξηίνπ, απνβάζξεο δηαρείξηζεο Δ/Κ κήθνπο 1900 κέηξσλ θαη βνεζεηηθνχο 

ρψξνπο ζηελ ελδνρψξα έθηαζεο 857,000 ηκ. Δπίζεο ζθνπεχεη λα αληιήζεη πφξνπο 

                                                           
45

 http://www.zim.co.il 
46 Euromed Transport Project, Diagnostic Study Part II: Country Issues, Module 4 Israel, 2004 
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χςνπο 750 εθαηνκκπξίσλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπάζεη ζην ιηκάλη ηεο Ζaifa λέν 

ηεξκαηηθφ γηα πινία κεηαθνξάο Δ/Κ  κε Post Panamax γεξαλνχο θαη ξάγεο 

ππνζηήξημεο. 

Σα ιηκάληα ηνπ Ηζξαήι ιφγσ ηεο γεηηνλίαο ηνπ κε ηηο γχξσ ρψξεο δελ πξνζδνθά 

πςειά θέξδε απφ ηηο εμαγσγέο ή ηηο εμαγσγέο ηνπ. Δπνκέλσο ν ζηφρνο ηεο ρψξαο 

είλαη λα θαηαζηήζεη ηα ιηκάληα ηεο ηζρπξνχο θφκβνπο γηα κεηαθνξηψζεηο, θαη λα 

αληαγσληζηεί ιηκάληα ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Ζ πνιηηηθή ηνπ Ηζξαήι γηα λα 

απμήζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ιηκέλσλ ηνπ  πεξηιακβάλεη ηξεηο θαηεπζχλζεηο
47

: 

1. χλαςε ζπκβάζεσλ κε κεηαθνξηθέο εηαηξείεο γηα κεηαθνξηψζεηο ζε εηήζηα 

βάζε. 

2. Γεκηνπξγία ζπζηήκαηνο επέιηθησλ ηηκνινγήζεσλ 

3. Αχμεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ ιηκέλσλ δεκηνπξγψληαο παξάιιεια λέεο 

ζέζεηο εξγαζίαο. 

4. Αιιάδνληαο ηε δνκή ηεο δηνίθεζεο ησλ ιηκέλσλ, δεκηνπξγψληαο αλεμάξηεηεο 

ιηκεληθέο αξρέο απφ ηελ θεληξηθή θξαηηθή εμνπζία.  

Πίλαθαο 18 : πκβάζεηο θαη Πξσηφθνιια ΗΜΟ πνπ έρεη ππνγξάςεη ην Ηζξαήι έσο ην 

2008. 

IMO Convention 48 

IMO amendments 91 

SOLAS Convention 74 

SOLAS Protocol 78 

LOAD LINES Convention 66 

TONNAGE Convention 69 

COLREG  Convention 72 

CSC Convention 72 

STCW  Convention 78 

INMARSAT Convention 76 

INMARSAT OA 76 

INMARSAT amendments 94 

INMARSAT amendments 98 

FACILITATION Convention 65 

MARPOL 73/78 (Annex I/II) 

MARPOL 73/78 (Annex III) 

CLC Protocol 92 

FUND Protocol 92 

SUA Convention 88 

SUA Protocol 88 

OPRC  Convention 90 

Πεγή:www.imo.org 

                                                           
47 www.mfa.gov.il 
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3.8 Λίβανοσ 
 

Ο Λίβαλνο δηαηεξεί κηθξφ πνζνζηφ επί ηεο παγθφζκηαο ρσξεηηθφηεηαο, κφιηο 0,01% 

(ην 2007). Σν 60 % πεξίπνπ ηνπ ζηφινπ είλαη πινία κεηαθνξάο γεληθνχ θνξηίνπ ελψ 

ην 35% είλαη πινία κεηαθνξάο ρχδελ μεξνχ θνξηίνπ. 

Πίλαθαο 19: Καηαλνκή ζηφινπ ππφ ζεκαία Ληβάλνπ 1996-2007 

ΕΤΟΣ 
Total 
Fleet 

Oil 
tankers 

Bulk 
Carriers 

General 
Cargo 

Container 
Ships 

Other 
types 

% ΕΡΙ ΤΗΣ 
ΡΑΓΚΟΣΜΙΑΣ 

ΧΩΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

1996 413.817 2.811 125.658 280.744   4.604 0,05% 

1997 453.160 2.811 210.785 234.960   4.604 0,06% 

1998 394.130 1.490 181.617 199.134 7.285 4.604 0,05% 

1999 482.216 1.490 253.750 216.087 7.258 4.604 0,06% 

2000 546.000 1.000 312.000 223.000 0 10.000 0,07% 

2001 429.000 1.000 204.000 214.000 0 10.000 0,05% 

2002 310.000 2.000 133.000 166.000 0 9.000 0,04% 

2003 247.000 1.000 80.000 156.000 0 9.000 0,03% 

2004 239.000 1.000 80.000 154.000 0 3.000 0,03% 

2005 215.000 1.000 80.000 130.000 0 3.000 0,02% 

2006 191.000 1.000 80.000 102.000 0 8.000 0,02% 

2007 154.000 1.000 54.000 92.000 0 8.000 0,01% 

Πεγή : Review of Maritime Transport 1996-2007 

 

3.8.1 Ναυτιλιακό Πλαίςιο Λιβάνου 
Σν λαπηηιηαθφ πιαίζην ηεο λαπηηιίαο νξγαλψλεηαη απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία 

Οδηθψλ θαη Ναπηηιηαθψλ κεηαθνξψλ, ε νπνία είλαη ηκήκα ηνπ ππνπξγείνπ Γεκνζίσλ 

Έξγσλ θαη Μεηαθνξψλ. Χζηφζν εθηηκάηαη φηη ζην άκεζν κέιινλ ν ηνκέαο ηεο 

Ναπηηιίαο ζα απνηειέζεη ρσξηζηφ ηκήκα ηνπ ππνπξγείνπ. 

Ζ θξαηηθή λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ λαπηηιία  ζηνλ Λίβαλν είλαη νπζηαζηηθά 

απαξραησκέλε σζηφζν ην πξφβιεκα ιχλεηαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπκβάζεηο ηνπ ΗΜΟ (έρεη επηθπξψζεη ζρεδφλ φιεο ηηο 

ζπκβάζεηο), ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη αλάγθε γηα δεκηνπξγία λένπ 

λαπηηιηαθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ
48

. 

Σα πινία πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζην λενιφγην ηνπ Ληβάλνπ είλαη ζε παιηά θαη θαθή 

θαηάζηαζε. Χζηφζν ε ρψξα δελ έρεη θξαηηθφ ζηφιν φπσο άιιεο αξαβηθέο ρψξεο ηεο 

Μεζνγείνπ. Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ε ζεκαία ηνπ Ληβάλνπ είλαη ζηελ καχξε 

ιίζηα ηνπ MOU. Απφ ην 1999 έσο ην 2001 είρε 83 θξαηήζεηο έπεηηα απφ 250 

ειέγρνπο, ελψ απφ ην 2000 έσο ην 2002 ζε 237 ειέγρνπο έγηλαλ 77 θξαηήζεηο  . Ο 
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Λίβαλνο βξίζθεηαη ζηελ έβδνκε ζέζε ζηνλ πίλαθα θαηάηαμεο θξαηήζεσλ πινίσλ 

ζχκθσλα κε ηνλ MOU.( Πξνεγνχληαη ε Αιβαλία, Σφλγθα, Γεσξγία, Κνξέα, Μπειίδ 

θαη Κνκφξνο)
49

. 

Σν 2002 ν Λίβαλνο ζέζπηζε κέηξα πξνθεηκέλνπ λα αλακνξθψζεη ηα ιηκάληα θαη ηε 

λαπηηιία ηνπ θαη ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ: 

 Σελ εηζαγσγή κνληέινπ αλάπηπμεο ζηα ιηκάληα πνπ λα πεξηιακβάλεη ηελ 

ζπλεξγαζία ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα (Public Private Partnerships). Σν 

θξάηνο ζα αλαιάβεη λα θέξεη εηο πέξαο ηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ 

ππνδνκψλ, ηε δηνίθεζε θαη ηε δεκηνπξγία ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, θαη ν ηδησηηθφο 

ηνκέαο ζα αλαιάβεη ην επηρεηξεζηαθφ θνκκάηη. 

 Σε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ιηκέλσλ κέζσ ηεο 

βειηίσζεο ησλ ππνδνκψλ θαη ηεο εηζαγσγήο δηα-ιηκεληθνχ θαη ελδν-ιηκεληθνχ 

αληαγσληζκνχ. 

 Σελ εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ θαλνληζκψλ πνπ αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ 

αζθάιεηα ζηα πινία θαη ηεο κεηαθνξέο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ  πξφζιεςε 

εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ζε ηκήκα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ναπηηιηαθψλ 

Μεηαθνξψλ. 

 Δηζαγσγή επλντθψλ θηλήηξσλ  γηα πξνζέιθπζε πινίσλ ζην εζληθφ λενιφγην 

θαη γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ εζληθνχ ζηφινπ. 

Πίλαθαο 20: πκβάζεηο θαη Πξσηφθνιια ΗΜΟ πνπ έρεη ππνγξάςεη ν Λίβαλνο έσο ην 

2008. 

IMO Convention 48 

IMO amendments 93 

SOLAS Convention 74 

SOLAS Protocol 78 

LOAD LINES Convention 66 

LOAD LINES Protocol 88 

TONNAGE Convention 69 

COLREG  Convention 72 

CSC Convention 72 

STCW  Convention 78 

SAR  Convention 79 

INMARSAT Convention 76 

INMARSAT OA 76 

INMARSAT amendments 98 

FACILITATION Convention 65 

MARPOL 73/78 (Annex I/II) 

MARPOL 73/78 (Annex III) 

MARPOL 73/78 (Annex IV) 

MARPOL 73/78 (Annex V) 

INTERVENTION Convention 69 

CLC Convention 69 

CLC Protocol 92 

SUA Convention 88 

SUA Protocol 88 

OPRC  Convention 90 

Πεγή:www.imo.org 
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3.9 υρία 
 
 

Ζ πξία ζε πνζνζηφ επί ηνπ παγθφζκηνπ ηνλάδ θαηαιακβάλεη έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο 

ηνπ 0.05% (ζην ηέινο ηνπ 2007).  Ο πξηαθφο απνηειείηαη θπξίσο απφ πινία 

κεηαθνξάο ρχδελ μεξψλ θνξηίσλ θαη πινία κεηαθνξάο γεληθνχ θνξηίνπ. 

 

Πίλαθαο 21: Καηαλνκή ηνπ εκπνξηθνχ ζηφινπ ππφ ζεκαία πξίαο 1996-2007 

ΕΤΟΣ 
Total 
Fleet 

Oil 
tanker

s 
Bulk 

Carriers 
General 
Cargo 

Containe
r ships 

Other 
types 

%επί τθσ 
παγκόςμιασ 

χωρθτικότθτα
σ 

1996 650.362   79.816 570.546     0,09% 

1997 637.535   19.879 609.578   8.078 0,08% 

1998 656.842   32.359 615.105   9.378 0,08% 

1999 679.412   44.082 625.952   9.378 0,09% 

2000 697.000 2.000 40.000 654.000   1.000 0,09% 

2001 744.000 2.000 85.000 656.000   1.000 0,09% 

2002 696.000 4.000 93.000 590.000 8.000 0 0,08% 

2003 689.000 2.000 77.000 599.000 8.000 1.000 0,08% 

2004 650.000 2.000 65.000 573.000 8.000 1.000 0,07% 

2005 598.000 2.000 61.000 525.000 8.000 1.000 0,06% 

2006 569.000 2.000 71.000 486.000 8.000 2.000 0,05% 

2007 517.000 2.000 53.000 452.000 8.000 2.000 0,05% 

Πεγή : UNCTAD Review of Maritime Transport 1996-2007 

3.9.1 Θεςμικό Πλαίςιο τησ υρίασ 
Σν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ λαπηηιία ξπζκίδεηαη απφ ην ηκήκα Ναπηηιηαθψλ 

κεηαθνξψλ ην νπνίν απνηειεί κία απφ ηηο 15 ππνδηεπζχλζεηο ηνπ ππνπξγείνπ 

κεηαθνξψλ. Αληίζηνηρα ε γεληθή γξακκαηεία ιηκέλσλ απνηειεί θαη απηή ηκήκαηα ηνπ 

ππνπξγείνπ κεηαθνξψλ ξπζκίδεη ην θξαηηθφ ζεζκηθφ ιεηηνπξγίαο ησλ ιηκέλσλ. 

Σν 1991 ε θπβέξλεζε ηεο πξίαο ζέζπηζε ηνλ λφκν 10/1991 ν νπνίνο πξνζέθεξε 

θνξναπαιιαγέο, θαιχηεξε δαζκνινγηθή πνιηηηθή θαη απμεκέλε ειεπζεξία 

κεηαθίλεζεο θεθαιαίσλ. Ο λφκνο 7/2000 αλαζεψξεζε ηνλ 10/1991 θαη έδσζε 

πεξηζζφηεξα θίλεηξα θαη ειεπζεξίεο απηή ηε θνξά φρη κφλν ζε χξηνπο πνιίηεο αιιά 

θαη ζε αιινδαπνχο επελδπηέο. 

Ζ πξία δηαηεξεί εζληθφ ζηφιν ν νπνίνο απνηειείηαη απφ ηα πινία ηεο εηαηξείαο 

Syriamar. Ζ εηαηξεία Syriamar είλαη κηα θξαηηθή εηαηξεία πνπ εληάζζεηαη ζην 

πιαίζην ηνπ δηαηάγκαηνο 20/1994. Ζ Syriamar ηδξχζεθε κε ηνλ λφκν 88/1959 θαη ην 

2000 πέξαζε ζηε γεληθή γξακκαηεία Ναπηηιηαθψλ κεηαθνξψλ (410/2000). Ο 

θξαηηθφο ζηφινο ηεο πξίαο απνηειείηαη απφ κφιηο ηξία πινία ζπλνιηθήο 
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ρσξεηηθφηεηαο 18,500 κεηξηθνχο ηφλνπο
50

. Δπίζεο ε πξία απαζρνιεί απφ θνηλoχ κε 

ηελ Ηνξδαλία κηα αθφκα πινηνθηήηξηα εηαηξεία ηελ ιεγφκελε Syrian Jordanian 

Maritime Navigation. 

 

 

 

Πίλαθαο 22: Γηκεξήο ζπκβάζεηο ηεο πξίαο 

 

Ζ πξία έρεη θάλεη δηκεξήο ζπκβάζεηο θπξίσο κε γεηηνληθέο ρψξεο φπσο κε ηελ 

Αίγππην ηελ Ηνξδαλία θαη ηελ Διιάδα. Σν πεξηερφκελφ ηνπο πεξηιακβάλεη θπξίσο 

εκπνξηθέο ζπλεξγαζίεο. 

3.9.2. Λιμάνια τησ υρίασ 
Σα θπξηφηεξα ιηκάληα ηεο πξίαο είλαη ην ιηκάλη ηνπ Σαξηνχο θαη ην Λαηάθηα. Σα δχν 

άιια ιηκάληα κηθξφηεξεο ζεκαληηθφηεηαο είλαη ην ιηκάλη ηνπ Μπαληάο θαη ην 

Αξνπάλη. Σν ιηκάλη ηνπ Σαξηνχο εηδηθεχεηαη θπξίσο ζε δηαρείξηζε γεληθψλ θνξηίσλ 

θαη ρχδελ μεξψλ θνξηίσλ. Δίλαη ην κεγαιχηεξν ιηκάλη ηεο πξίαο θαη δηαρεηξίδεηαη 

ηνλ κεγαιχηεξν φγθν θνξηίνπ. Έρεη πξνγξακκαηηζηεί δαλεηνδφηεζε ηεο πξηαθήο 

θπβέξλεζεο απφ ηελ επξσπατθή ηξάπεδα επελδχζεσλ πξνθεηκέλνπ λα
51

: 
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 Government of the Syrian Arab Republic & United Nations Development Programme Preparatory 
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 απνθηεζεί εμνπιηζκφο δηαρείξηζεο Δ/Κ.  

 απνθηεζεί εμνπιηζκφο δηαρείξηζεο γεληθνχ θνξηίνπ 

 απνθηεζνχλ ξπκνπιθά ζθάθε πνπ ζα βνεζνχλ ζηηο εξγαζίεο ηνπ ιηκέλα. 

Σν ιηκάλη ηεο Λαηάθηα εμεηδηθεχεηαη θαη απηφ ζην γεληθφ θαη ζην ρχδελ μεξφ θνξηίν. 

Γηαζέηεη επίζεο κηα κηθξή δψλε ειεχζεξνπ εκπνξίνπ. 

ε γεληθέο γξακκέο ηα ιηκάληα ηεο πξίαο αληηκεησπίδνπλ ζνβαξέο ειιείςεηο 

εμνπιηζκνχ θαη ρσξεηηθφηεηαο κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη κεγάιεο 

θαζπζηεξήζεηο γηα ηα πινία πνπ θαηαπιένπλ. Ο κεγάινο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 

δεκηνπξγεί πξφζζεηεο δπζθνιίεο κεηψλνληαο αθφκα ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ιηκέλσλ. 

Σέινο ππάξρεη έιιεηςε εμειηγκέλσλ κέζσλ επηθνηλσλίαο ρεηξηζκνχ θαη 

παξαθνινχζεζεο ησλ θνξηίσλ
52

. 

Πίλαθαο 23: πκβάζεηο θαη Πξσηφθνιια ΗΜΟ πνπ έρεη ππνγξάςεη ε πξία έσο ην 

2008. 

 

 Πεγή:www.imo.org 
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3.10 Σουρκία 
 

Σνπξθία έρεη έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ επί ηνπ παγθνζκίνπ ζηφινπ θαη ην 2007 

θαηείρε ην 0,65%.  Απφ ην 1996 έσο ην 2007 ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζηφινπ ηεο 

Σνπξθίαο ζε dwt κεηψζεθε απφ 1,39% ζε 0,65%. Σν 2007  ην 50% πεξίπνπ ηνπ ππφ 

Σνπξθηθήο ζεκαίαο ζηφινπ ήηαλ Bulk Carriers, ην 25% πινία κεηαθνξάο γεληθνχ 

θνξηίνπ ην 17% δεμακελφπινηα κεηαθνξάο πεηξειαίνπ θαη ην ππφινηπν 8% ήηαλ 

πινία κεηαθνξάο Δ/Κ θαη ινηπνί ηχπνη πινίσλ. Έσο ην 2002 ε Σνπξθία είρε 27 

λαππεγεία ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο 550,000 dwt ηα νπνία απαζρνινχζαλ γχξσ 

ζηνπο 20,000 εξγαδφκελνπο. 

 

Πίλαθαο 24: Καηαλνκή ηνπ εκπνξηθνχ ζηφινπ ππφ ζεκαία Σνπξθίαο 1996-2007 

ΕΤΟΣ Total Fleet 
Oil 
tankers 

Bulk 
Carriers 

General 
Cargo 

Container 
Ships 

Other 
types 

%επί τθσ 
παγκόςμιασ 

χωρθτικότθτασ 

1996 10.512.601 1.273.955 7.231.794 1.707.371 40.851 258.630 1,39% 

1997 10.669.764 904.074 7.721.334 1.689.377 90.198 264.781 1,38% 

1998 10.108.544 920.013 7.007.945 1.743.949 141.873 294.764 1,28% 

1999 10.174.199 1.056.089 6.848.270 1.749.404 212.793 307.643 1,29% 

2000 9.159.000 1.133.000 5.691.000 1.763.000 213.000 359.000 1,13% 

2001 9.270.000 1.455.000 5.455.000 1.633.000 281.000 446.000 1,12% 

2002 8.674.000 1.418.000 4.981.000 1.773.000 362.000 140.000 1,03% 

2003 7.542.000 1.106.000 4.368.000 1.612.000 327.000 128.000 0,88% 

2004 7.048.000 959.000 4.087.000 1.565.000 290.000 147.000 0,79% 

2005 7.621.000 1.455.000 4.140.000 1.581.000 304.000 141.000 0,79% 

2006 7.254.000 1.544.000 3.605.000 1.654.000 316.000 135.000 0,70% 

2007 7.300.000 1.265.000 3.631.000 1.815.000 455.000 135.000 0,65% 

Πεγή : UNCTAD Review of Maritime Transport 1996-2007 

 

3.10.1 Θεςμικό Ναυτιλιακό Πλαίςιο τησ Σουρκίασ  
Σν ζεζκηθφ πιαίζην ηεο Σνπξθίαο δηακνξθψλεηαη απφ ηελ ππνεπηηξνπή Ναπηηιηαθψλ 

Θεκάησλ ηεο Σνπξθίαο, (ζχκθσλα κε ηνλ εκπνξηθφ λφκν 6762, ηνλ λφκν 815 ζρεηηθά 

κε ηα απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα ζηελ αθηνπινΐα, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν 815 πεξί 

ιηκέλσλ θαη κε ηελ STCW 1978) ε νπνία είλαη ηκήκα ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ
53

. 

Σα ιηκάληα ζηελ Σνπξθία δηνηθνχληαη απφ ηελ γεληθή δηνίθεζε ηνπ Σνχξθηθνπ 

λαπηηιηαθνχ νξγαληζκνχ. Χζηφζν κέρξη πξφζθαηα ηα ιηκάληα ηνπ Bandirma, 

Derince, İzmir, Samsun, θαη İskenderun είραλ παξαρσξεζεί πξνο εθκεηάιιεπζε ζηελ 

θξαηηθή εηαηξεία ζηδεξνδξφκσλ. Απνηέιεζκα απηήο ηεο πνιηηηθήο ήηαλ ε παξνρή 

κεησκέλσλ  πφξσλ πξνο ηα ιηκάληα απηά κε ζπλέπεηα ηελ έιιεηςε ειεθηξνληθψλ 

ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο θαη δηαρείξηζεο θνξηίνπ. 
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χκθσλα κε ηνλ λφκν πεξί απνθιεηζηηθνχ δηθαηψκαηνο ηεο αθηνπινΐαο (Νφκνο 815) 

ππεξεζίεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο, επηβαηεγέο κεηαθνξέο, ξπκνχιθεζε θαη άιιεο 

ιηκεληθέο ππεξεζίεο κπνξνχλ λα παξέρνληαη κφλν απφ Σνπξθηθήο ζεκαίαο πινία. 

Ζ Σνπξθία έρεη δχν ζπζηήκαηα λενιφγεζεο πινίσλ. Σν Δζληθφ Νενιφγην θαη ην 

Γηεζλέο. χκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Δζληθνχ Σνχξθηθνπ Νενινγίνπ (Δκπνξηθφο 

Νφκνο 6462) πξνθεηκέλνπ έλα πινίν λα θέξεη ηελ Σνπξθηθή ζεκαία πξέπεη ε 

αληίζηνηρε πινηνθηήηξηα εηαηξεία λα αλήθεη ζε πνζνζηφ 51% απφ Σνχξθνπο πνιίηεο. 

Οη ππνπινίαξρνη θαη νη πινίαξρνη πξέπεη λα είλαη Σνχξθνη ππήθννη. Δάλ ην πινίν 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζην δηεζλέο εκπφξην (θαη δελ εκπίπηεη ζην λφκν πεξί cabotage) 

ηφηε κπνξνχλ νη αμησκαηηθνί ηνπ πινίνπ λα είλαη αιινδαπνί ζε πνζνζηφ έσο θαη 

40%.  

Μέρξη ην 1999 ην 60% ησλ ηνπξθηθψλ πινίσλ ήηαλ εγγεγξακκέλν ζε ηξίηα λενιφγηα 

θαη έηζη κεγάια πνζά ράλνληαλ απφ ηελ έιιεηςε ελφο αληαγσληζηηθνχ λενινγίνπ. 

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 1999
 
ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε ζέζπηζε ην λφκν 4499/1990 κε ηνλ 

νπνίν δεκηνχξγεζε ην Γηεζλέο Σνχξθηθν Νενιφγην  . 

ην Γηεζλέο Σνχξθηθν Νενιφγην (ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε κε ηνλ λφκν 4490/99)  

κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ πινία θαη ζαιακεγά ζθάθε πνπ αλήθνπλ ζε Σνχξθνπο ή 

αιινδαπνχο θάηνηθνπο ηεο Σνπξθίαο θαη εηαηξείεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηελ 

ηνχξθηθε λνκνζεζία. Σα πινία πνπ θέξνπλ ηελ ηνπξθηθή ζεκαία κπνξνχλ λα 

αιιάμνπλ λενιφγην γηα πεξίνδν απφ έλα έσο δχν ρξφληα θαη γηα φζν ρξφλν 

θαιχπηνληαη απφ λαχισζε πινίνπ γπκλνχ, ελψ πινία πνπ θέξνπλ μέλε ζεκαία 

κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζην ηνπξθηθφ λενιφγην γηα πεξίνδν απφ έλα έσο δχν ρξφληα 

θαη γηα φζν ρξφλν θαιχπηνληαη απφ ζχκβαζε λαχισζεο πινίνπ γπκλνχ. 

Σα πινία πνπ είλαη γξακκέλα ζην Σνπξθηθφ λενιφγην επσθεινχληαη απφ πνιηηηθή 

δηάθξηζεο ηηκψλ φηαλ είλαη δεζκεπκέλα λα κεηαθέξνπλ εζληθά πξντφληα ζε ηξίηεο 

ρψξεο ή πξψηεο χιεο ζηελ Σνπξθία. 

Δπηηξέπεηαη ε απαζρφιεζε αιινδαπψλ πινίσλ ζην Σνπξθηθφ εκπφξην φηαλ ε 

λαχισζή θνζηίδεη ιηγφηεξν απφ 10% απφ ηελ πξνζθνξά πνπ ζα θάλεη νπνηνδήπνηε 

άιιν ηνπξθηθφ πινίν, φηαλ ε θφξησζε γίλεηαη ζε ιηκάληα πνπ δελ επηηξέπεηαη λα 

πξνζεγγίζνπλ ηνπξθηθά πινία, θαη φηαλ ε ηερλνινγία θαη/ή ε ρσξεηηθφηεηα ησλ 

πινίσλ δελ είλαη ηθαλή λα επηρεηξήζεη ζην ζπγθεθξηκέλν δξνκνιφγην. 

Ζ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ζηα ηνπξθηθά ιηκάληα βαζίδεηαη ζε πνιηηηθή κε δηάθξηζεο 

ηηκψλ κεηαμχ πινίσλ πνπ θέξνπλ ηελ ηνπξθηθή ζεκαία θαη πινίσλ πνπ θέξνπλ μέλε 

ζεκαία. 

Οη κηζζνί ησλ λαπηηθψλ πνπ απαζρνινχληαη ζε πινία εγγεγξακκέλα ζην Γηεζλέο 

Σνπξθηθφ Νενιφγην εμαηξνχληαη απφ ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο θαη θεθαιαίνπ. Σα έζνδα 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δξαζηεξηνπνίεζε αιινδαπψλ πινίσλ πνπ είλαη 

εγγεγξακκέλα ζην Γηεζλέο Σνπξθηθφ Νενιφγην εμαηξνχληαη απφ ηελ πξνζσπηθή θαη 

εηαηξηθή θνξνινγία. 
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Οη λφκνη πνπ δηέπνπλ ηε ξπκνχιθεζε θαη ηηο ινηπέο βνεζεηηθέο ιηκεληθέο εξγαζίεο ζε 

ηνπξθηθά ιηκάληα δηέπνληαη απφ ην λφκν ηνπ 1998 ν νπνίνο απειεπζέξσζε ηνλ θιάδν 

απηφ ζηνλ δηεζλή αληαγσληζκφ
54

.  

 

Σν ζχζηεκα θνξνινγίαο ζηελ Σνπξθία φζνλ αθνξά ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο δελ έρεη 

κεγάιε δηαθνξά απφ ην ζχζηεκα θνξνινγίαο ινηπψλ εηαηξεηψλ. Οη λαπηηιηαθέο 

εηαηξείεο θνξνινγνχληαη ζε δχν ζηάδηα. ην πξψην ην εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη απφ 

λαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ππφθεηηαη ζε 30% θνξνινγία επί ηνπ εηζνδήκαηνο. Δάλ 

ηα θέξδε δελ δηαλεκεζνχλ ζηνπο κεηφρνπο, εθαξκφδεηαη πξννδεπηηθή θνξνινγία επί 

ησλ κεξηζκάησλ. Παξαθξαηείηαη ν θφξνο επί ησλ κεξηζκάησλ κφλν φηαλ ππάξρεη 

δηαλνκή κεξηζκάησλ θαη ν παξαθξαηνχκελνο θφξνο επί ησλ κεξηζκάησλ είλαη 10%. 

Κέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ δξαζηεξηφηεηεο πινίσλ εμαηξνχληαη απφ ηνλ εηαηξηθφ 

θφξν θαη ηνλ παξαθξαηνχκελν θφξν
55

.  

 

Πίλαθαο 25: Πινηνθηεζία θαη Πνζνζηά ηνπξθηθνχ ζηφινπ ζην εζληθφ θαη ζε μέλα 

λενιφγηα 
Έηνο Αξηζκφο 

πινίσλ ζηελ 

ηνχξθηθε 

ζεκαία 

Αξηζκφο 

πινίσλ 

ζε μέλεο 

ζεκαίεο 

% 

ρσξεηηθφηεηαο 

ζηελ ηνχξθηθε 

ζεκαία 

% ρσξεηηθφηεηαο 

ζε μέλεο ζεκαίεο 

% ηνχξθηθεο πινηνθηεζίαο 

επί ην παγθνζκίνπ ηνλάδ 

1996 420 23 98,82 1,18 1,34 

1997 440 34 96,11 3,89 1,34 

1998 434 56 92,40 7,60 1,28 

1999 465 82 91,25 8,75 1,32 

2000 452 103 87,97 12,03 1,08 

2001 447 116 83,66 16,34 1,22 

2002 436 137 81,25 18,85 1,16 

2003 405 171 74,54 25,46 1,12 

2004 423 255 70,67 29,33 1,04 

2005 436 365 66,02 33,98 1,13 

2006 448 426 58,30 41,70 1,13 

2007 495 531 48,87 51,13 1,12 

Πεγή: Review of Maritime Transport 1996-2008 

 

ηνλ πίλαθα 25 παξαηεξνχκε ηελ εμέιημε ηνπ Σνπξθηθνχ ζηφινπ απφ ην 1996 έσο ην 

2007 φζνλ αθνξά ηελ έληαμε πινίσλ ζην εζληθφ λενιφγην αιιά θαη ηελ θπγή ζε 

μέλα. Παξαηεξνχκε φηη απφ ην 1996 φπνπ ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ ηνπξθηθήο 

πινηνθηεζίαο πινίσλ ήηαλ ζην εγρψξην λενιφγην κέρξη ην 2007 ην πνζνζηφ απηφ 

κεηψζεθε ζρεδφλ ζην κηζφ. Απηφο είλαη έλαο ηξφπνο λα αμηνινγεζεί ε λαπηηιηαθή 

πνιηηηθή ηεο Σνπξθίαο αλαθνξηθά κε ην πφζν ειθπζηηθφ είλαη ην λενιφγηφ ηεο έλαληη 

μέλσλ. Σν flagging out πνπ παξαηεξείηαη δείρλεη φηη νη πξνζπάζεηεο ηεο Σνπξθίαο γηα 

δεκηνπξγία επλντθνχ επελδπηηθνχ πιαηζίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ην δεχηεξν λενιφγην 

φρη κφλν δελ απέδσζαλ θαξπνχο αιιά είραλ αληίζεηα απνηειέζκαηα. ηελ ηειεπηαία 

ζηήιε ηνπ πίλαθα βιέπνπκε ην πνζνζηφ επί ηνπ παγθνζκίνπ ηνλάδ πνπ αλήθεη ζε 

ηνχξθνπο πινηνθηήηεο. 

                                                           
54 Funda Yercan, Maritime transport policy of Turkey Dokuz Eylul University, School of Maritime 

Business and Management, Turkey 1999 
55

  Deloitte, Shipping Tax Overviews February 2006 
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3.10.2 Λιμάνια ςτην Σουρκία 
 

Σα ιηκάληα
56

 ζηελ Σνπξθία ρσξίδνληαη ζε ηξείο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηνλ θνξέα 

δηνίθεζή ηνπ.  

Α. ηα ιηκάληα πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ ην θαζεζηψο ηεο Κξαηηθήο Δηαηξείαο 

ηδεξνδξφκσλ (TCDD). ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ ηα ιηκάληα : 

1. HAYDARPAŞA PORT 

2. DERINCE PORT 

3. IZMIR 

4. BANDIRMA 

5. SAMSUN 

6. MERSIN 

7. ISKENDERUN 

ηα νπνία είλαη θαη ηα κεγαιχηεξα ιηκάληα ηεο Σνπξθίαο. Έρνπλ φια πξφζβαζε ζε 

ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν, θαη εμεηδηθεχνληαη ζην γεληθφ θνξηίν θαη ζηε δηαθίλεζε Δ/Κ. 

 

Β. ε απηά πνπ δηνηθνχληαη απφ ηελ Σνχξθηθε Γηνίθεζε ηεο Ναπηηιίαο (TDI). Απηά 

είλαη ιηκάληα κηθξφηεξεο δπλακηθφηεηαο ηα νπνία εμππεξεηνχλ ηνπηθφ εκπφξην. 

Πξνζπάζεηεο γηα ηδησηηθνπνίεζε απηψλ ησλ ιηκέλσλ είραλ πνηθίια απνηειέζκαηα. 

 

Γ. ε ηδησηηθά ιηκάληα πνπ ιεηηνπξγνχλ απφ αλεμάξηεηεο αξρέο. Απηά είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλα  ζηελ δηαθίλεζε πξψησλ πιψλ γηα ηε βηνκεραλία ηεο Σνπξθίαο 

θαη εμππεξεηνχλ θπξίσο ρχδελ πγξά θαη μεξά θνξηία(πεηξέιαην, άλζξαθα, 

κεηαιιεχκαηα θιπ) ε απηή ηελ θαηεγνξία δηαθηλείηαη  ν κεγαιχηεξνο φγθνο 

εκπνξίνπ.   

 

 

Σέινο φζνλ αθνξά ηηο εμειίμεηο ηεο λαππεγηθήο βηνκεραλίαο, αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε 

ηελ επηηπρία ηεο Σνπξθίαο λα βξεζεί ζε πεξίνπηε ζέζε ζηελ παγθφζκηα λαππεγηθή 

βηνκεραλία. Ζ επηηπρία έγθεηηαη ζηελ βνήζεηα ησλ ηξαπεδψλ θαη ζηελ ρξήζε ηεο 

κεζφδνπ ησλ Refund Guarantees
57

 γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ 

πινίσλ 

 

Ο Δπξσπατθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο Σνπξθίαο ζπξψρλεη ηε ρψξα ζε βήκαηα 

ζπλερφκελεο αλάπηπμεο θαη ζχγθιηζεο κε ηηο Δπξσπατθέο Οδεγίεο. Οη πξφζθαηεο 

αιιαγέο ζην ζεζκηθφ πιαίζην έρεη θέξεη αιιαγέο ζηελ νηθνλνκία ηεο Σνπξθίαο 

θαζηζηψληαο ηεο νινέλα θαη πην δπλακηθή θαη πην εμσζηξεθήο. Οη πξνηεξαηφηεηεο 

πνπ έρεη ζέζεη θπβέξλεζε κέζσ ηνπ 8
νπ

 πιάλνπ (2001-2005) πηζηεχεηαη φηη ζα 

θέξνπλ πεξαηηέξσ αιιαγέο ζηε δνκή ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ κεηαθνξψλ. 
 
 

 

 

                                                           
56 Euromed Transport Project, Diagnostic Study Part II, Module 12, Turkey 2004 

 
57

 Τα refund guarantees είναι εγγυιςεισ που δίνονται από τθν τράπεηα του ναυπθγείου προσ τον 
πλοιοκτιτθ κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ του πλοίου. Η τράπεηα του ναυπθγείου εγγυάται ςτον 
πλοιοκτιτθ ότι κα του επιςτρζψει όλεσ τισ προκαταβολζσ ςτθν περίπτωςθ που το ναυπθγείο 
αποτφχει να παραδϊςει τελικά το πλοίο. 
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Ρίνακασ 26: Συμβάςεισ και πρωτόκολλα IMO που ζχει υπογράψει θ Τουρκία 

IMO Convention 48 

IMO amendments 93 

SOLAS Convention 74 

LOAD LINES Convention 66 

LOAD LINES Protocol 88 

TONNAGE Convention 69 

COLREG  Convention 72 

STCW  Convention 78 

SAR  Convention 79 

INMARSAT Convention 76 

INMARSAT OA 76 

INMARSAT amendments 94 

INMARSAT amendments 98 

MARPOL 73/78 (Annex I/II) 

MARPOL 73/78 (Annex V) 

CLC Protocol 92 

FUND Protocol 92 

LLMC Convention 76 

SUA Convention 88 

SUA Protocol 88 

OPRC  Convention 90 

Ρθγι: www.imo.org 
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3.11 Κύπροσ 
 

Ο ζηφινο ππφ ζεκαία Κχπξνπ απνηειεί ην 2007 έλα 2,63% επί ηεο παγθφζκηαο 

ρσξεηηθφηεηαο. Σν 1996 ε Κχπξνο θαηαιάκβαλε ην 5,05%, ελψ απφ ηφηε ην πνζνζηφ 

επί ηεο παγθφζκηαο ρσξεηηθφηεηαο ζπλερψο κεηψλεηαη. Παξαπάλσ απφ ν κηζφ ηνπ 

ππφ θππξηαθή ζεκαία ζηφινπ απνηειείηαη απφ πινία κεηαθνξάο ρχδελ μεξψλ 

θνξηίσλ, ην 22% πεξίπνπ είλαη δεμακελφπινηα κεηαθνξάο πεηξειαίνπ ην 15% 

πεξίπνπ είλαη πινία κεηαθνξάο Δ/Κ ελψ ην ππφινηπν πνζνζηφ είλαη πινία κεηαθνξάο 

γεληθνχ θνξηίνπ θαη ινηπνί ηχπνη πινίσλ. Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ην 50% ησλ 

πινίσλ πνπ είλαη λενινγεκέλα ζην θππξηαθφ λενιφγην είλαη πινία ειιεληθψλ 

ζπκθεξφλησλ. 

Ρίνακασ 27: Καηαλνκή ηνπ εκπνξηθνχ ζηφινπ ππφ ζεκαία Κχπξνπ 1996-2007 

ΕΤΟΣ Total Fleet 
Oil 

tankers 
Bulk 

Carriers 
General 
Cargo 

Container 
ships 

Other 
types 

% επί τθσ 
Ραγκόςμιασ 

Χωρθτικότθτασ 

1996 37.966.130 6.752.008 21.726.491 6.371.794 2.002.156 1.113.681 5,05% 

1997 36.994.017 6.685.656 20.232.826 6.638.150 2.462.572 974.813 4,77% 

1998 36.298.751 6.909.009 19.089.535 6.332.083 2.745.215 1.222.909 4,60% 

1999 36.669.359 6.876.774 19.836.970 5.824.686 2.895.366 1.235.563 4,65% 

2000 36.165.000 7.133.000 19.787.000 5.214.000 2.809.000 1.222.000 4,47% 

2001 35.832.000 6.471.000 20.704.000 4.802.000 2.721.000 1.134.000 4,34% 

2002 36.029.000 6.642.000 21.697.000 4.136.000 3.219.000 335.000 4,27% 

2003 35.332.000 6.866.000 21.471.000 3.557.000 3.155.000 283.000 4,12% 

2004 34.181.000 7.922.000 20.009.000 2.708.000 3.377.000 164.000 3,82% 

2005 30.316.000 5.899.000 18.544.000 2.379.000 3.330.000 164.000 3,16% 

2006 30.068.000 6.252.000 17.248.000 2.337.000 4.034.000 197.000 2,88% 

2007 29.431.000 6.561.000 15.964.000 2.061.000 4.570.000 277.000 2,63% 

Πεγή : UNCTAD Review of Maritime Transport 1996-2007 

 

3.11.1 Θεςμικό πλαίςιο τησ Ναυτιλίασ ςτην Κύπρο58 
Ζ Κχπξνο απέθηεζε ηελ αλεμαξηεζία ηεο ην 1960 θαη έπεηηα απφ ηξία ρξφληα 

δεκηνπξγήζεθε ην Σκήκα Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο (ΣΔΝ). Με ζπληνληζκέλεο θηλήζεηο 

δεκηνπξγήζεθε ην πιαίζην πνπ ζα θαζηζηνχζε αξγφηεξα ηελ Κχπξν ζεκαληηθή 

λαπηηιηαθή δχλακε κε θχξηνπο ππιψλεο ηνπο λφκνπο 45/1963 (πεξί Νενιφγεζεο 

Πψιεζεο θαη ππνζήθεπζεο πινίσλ, 46/1963 (Πεξί πινηάξρσλ θαη Ναπηηθψλ) θαη ν 

λφκνο 9/1968 πεξί θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ. Απφ ηφηε θαη σο ην 1974 ζπλερηδφηαλ 

                                                           
58

 www.mof.gov.cy 
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αδηάθνπα ε δπλακηθή πνξεία ηνπ Κππξηαθνχ ζηφινπ. Ζ εηζβνιή ηνπ 1974 αλέθνςε 

ηελ πνξεία απηή, σζηφζν ηα κέηξα πνπ πήξε ε θπβέξλεζε ην 1978 είραλ ζαλ 

απνηέιεζκα, 1200 πινία λα εγγξαθνχλ ζην λενιφγηφ ηεο. ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1980 ε Κχπξνο θαηείρε έλα πνζνζηφ γχξσ ζηα 3,5% ηνπ παγθνζκίνπ ζηφινπ θαη ην 

1990 βξηζθφηαλ ζηελ ηέηαξηε ζέζε ηεο παγθφζκηαο θαηάηαμεο πίζσ απφ ηνλ Παλακά 

ηε Ληβεξία θαη ηελ Διιάδα.  

Σν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηε λαπηηιία θαη ηνπο ιηκέλεο ζηελ Κχπξν νξγαλψλεηαη απφ ην 

ηκήκα Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο ην νπνίν είλαη θνκκάηη ηνπ Τπνπξγείνπ πγθνηλσληψλ 

θαη Έξγσλ. Σν ΣΔΝ έδσζε λέα πλνή ζηελ λαπηηιία ηεο Κχπξνπ κε θπξηφηεξα 

επηηεχγκαηα: 

 Σε δεκηνπξγία ηζρπξνχ θαη αληαγσληζηηθνχ λενινγίνπ κε απνηέιεζκα λα 

βξίζθεηαη κέζα ζηα δέθα θαιχηεξα ηνπ θφζκνπ 

 Σε δεκηνπξγία ελφο δπλακηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηδαληθνχ γηα ηε ιεηηνπξγία 

λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ ΣΔΝ είλαη νη εμήο: 

 Οη λενινγήζεηο  πινίσλ  

 Έιεγρνο θππξηαθψλ πινίσλ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηελ πξφιεςε ηεο 

ξχπαλζεο ηηο ηθαλφηεηεο ησλ λαπηηθψλ θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

 Δπηζεψξεζε αιινδαπψλ πινίσλ ζε Κππξηαθά Ληκάληα 

 Δθπαίδεπζε λαπηηθψλ  

 Δπηβνιή θνξνινγίαο πινίσλ θαη λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Κχπξν. 

 χλαςε δηκεξψλ θαη πνιπκεξψλ ζπκβάζεσλ θαη ζπκθσληψλ, ζπκκεηνρή ζε 

δηεζλήο νξγαληζκνχ γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ Κππξηαθψλ λαπηηιηαθψλ 

ζπκθεξφλησλ  

 

 

Σο Κςππιακό Νηολόγιο 

Σν Κππξηαθφ Νενιφγην δηέπεηαη απφ ηνπο εμήο λφκνπο : 

1.  πεξί Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο (Νενιφγεζηο, Πψιεζηο θαη Τπνζήθεπζηο Πινίσλ) 

Νφκνο ηνπ 1963  (Ν. 45/63). (Δ.Δ. Αξ. 259, Παξ. Η, εκεξ.  25.06.1963) φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο αλαζεσξεηηθνχο λφκνπο απφ ην 1963 έσο θαη ην 2005  

2. Σνλ λφκν πεξί Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο (Πινίαξρνη θαη Ναπηηθνί) Νφκνο ηνπ 1963 

(Ν.46/63). (Δ.Δ. Αξ. 259, Παξ. Η, εκεξ. 25.06.1963) φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην 

1965 έσο ην 2002  

3. Σνλ λφκν πεξί Κππξηαθψλ Πινίσλ (Απαγφξεπζηο Μεηαθνξψλ) Νφκνο ηνπ 1966 

(Ν. 26/66).(Δ.Δ. Αξ. 501, Παξ. Η, εκεξ. 16.06.1966) φπσο αλαζεσξήζεθε απφ ην 

1966 έσο ην 2009  
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4. Σνλ λφκν Πξνζηαζίαο ηνπ Αληαγσληζκνχ Νφκνο ηνπ 1989 (Ν. 207/89). (Δ.Δ. Αξ.    

2463, Παξ. Η, εκεξ. 08.12.1989) φπσο ηξνπνπνηήζεθε ηειεπηαία ην 2002 

5. Σνλ λφκν πεξί Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο ( Έιεγρνο ηνπ Κξάηνπο ηνπ Ληκέλα) Νφκνο 

ηνπ 2001 (Ν .47(Η)/2001). (Δ.Δ.Αξ. 3487,Παξ. Η(Η) ,εκεξ. 6.4.2001) 

6. Σνλ λφκν πεξί Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο (Δμνπιηζκφο Πινίσλ ) Νφκνο ηνπ 2002 ( Ν.   

55(Η)/2002) . ( Δ.Δ. Αξ. 3608 , Παξ. Η(Η) , εκεξ. 31.05.2002)  

7. Σνλ λφκν πεξί  Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο ( Διάρηζηεο Πξνδηαγξαθέο Αζθάιεηαο θαη 

Τγείαο   

θαηά ηελ Δξγαζία ζηα Αιηεπηηθά θάθε) Νφκνο ηνπ 2002.(Ν. 160(Η) /2002).(Δ.Δ.  

Αξ.  3629  Παξ, Η(Η) , εκεξ. 09.08.2002)  

 

8. Σνλ λφκν πεξί  Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο ( Διάρηζηεο Πξνδηαγξαθέο Αζθάιεηαο θαη 

Τγείαο   

  θαηά ηελ Δξγαζία ζηα Αιηεπηηθά θάθε) Νφκνο ηνπ 2002.(Ν. 160(Η) 

/2002).(Δ.Δ.  Αξ. 3629 , Παξ, Η(Η) , εκεξ. 09.08.2002) 

 

 

θαη νξίδεη ζρεηηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο θπξηφηεηαο  

 

α . Παξαπάλσ απφ ην 50% ησλ κεξηδίσλ ηνπ πινίνπ πξέπεη λα αλήθνπλ ζε Κχπξηνπο 

πνιίηεο ή ζε πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ νη παξαπάλσ δελ 

είλαη κφληκνη θάηνηθνη ηεο Κχπξνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ δηνξίζεη θαη λα δηαηεξνχλ 

θάπνηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν ζηελ Κχπξν. 

β. Σν 100% ησλ κεξηδίσλ ηνπ πινίνπ αλήθεη ζε έλα ή πεξηζζφηεξα λνκηθά πξφζσπα 

ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ : 

i. χκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηεο Κχπξνπ θαη έρνπλ εγγξάςεη ηελ εηαηξεία ηνπο 

ζηελ Κχπξν 

ii. χκθσλα κε ηνπο λφκνπο άιινπ Κ-Μ θαη έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε θξάηνο 

εληφο ηεο ΔΟΥ θαη έρνπλ δηνξίζεη εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν ζηελ Κχπξν 

ή έρνπλ αλαζέζεη ηελ δηαρείξηζε ηνπ πινίνπ ζε θππξηαθή ή θνηλνηηθή εηαηξεία 

ε νπνία έρεη έδξα ζηελ Κχπξν, 

iii. Δθηφο ηεο Κχπξνπ ή ηεο Δ.Δ. αιιά έρνπλ δηνξίζεη εμνπζηνδνηεκέλν 

αληηπξφζσπν ζηελ Κχπξν ή ζε εηαηξεία δηαρείξηζεο πινίσλ πνπ έρεη έδξα ηελ 

Κχπξν. 

 

πλεπψο φζνη δελ είλαη πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κπνξνχλ λα ζπζηήζνπλ κηα 

εηαηξεία ζηελ Κχπξν ε νπνία ζα νξηζηεί σο πινηνθηήηξηα εηαηξεία θαη αθνινχζσο ε 

εηαηξεία απηή ζα λαπιψζεη ην πινίν κε ηε κέζνδν ηνπ πινίνπ γπκλνχ. Ζ Κππξηαθή 

πινηνθηήηξηα εηαηξεία πνπ δεκηνπξγείηαη απνηειείηαη απφ νλνκαζηηθφ θεθάιαην 

1000€ θαη αμία θάζε κεηνρήο 1€. Ζ εγγξαθή ζην Κππξηαθφ Νενιφγην ή ζην Δηδηθφ 

Βηβιίν Παξάιιειεο Νενιφγεζεο επηηξέπεηαη γηα : 

 

Α. Όινπο ηνπο ηχπνπο ησλ πινίσλ ρσξίο πεξηνξηζκνχο ρσξεηηθφηεηαο θαη ειηθίαο 

έσο 15 ρξνλψλ εθηφο απφ θνξηεγά πινία κε νιηθή ρσξεηηθφηεηα κηθξφηεξε απφ 

1000θνρ  κε ηελ πξνυπφζεζε φηη είλαη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο πνπ νξίδεη ην ΣΔΝ. 

 

Β. Πινία ειηθίαο άλσ ησλ 15 εηψλ κε νιηθή ρσξεηηθφηεηα κηθξφηεξε απφ 1000θνρ 

θάησ απφ πξφζζεηνπο φξνπο πνπ νξίδεη ην ΣΔΝ θαη ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη ζε φιε ηε 

δηάξθεηα πνπ ην πινίν είλαη λενινγεκέλν ζην Κππξηαθφ Νενιφγην.  
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Δπηηξέπεηαη επίζεο ε λενιφγεζε θνξηεγψλ πινίσλ ειηθίαο άλσ ησλ 15 εηψλ θαη 

κέρξη 20 κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα πεξάζεη κε επηηπρία ηνπ ειέγρνπο πνπ ζα γίλνπλ 

απφ ηελ αξκφδηα ιηκεληθή αξρή.  

Γηα πινία κεηαμχ 20 θαη 23 εηψλ επηηξέπεηαη ε λενιφγεζε εάλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

αληίζηνηρνπ ειέγρνπ είλαη ηθαλνπνηεηηθά θαη ε εηαηξεία δηαρείξηζεο είλαη θππξηαθή ή 

έρεη έδξα ηελ Δ.Δ. θαη είλαη πηζηνπνηεκέλε κε ηνλ θψδηθα ISM.  

Σέινο πινία άλσ ησλ 23 εηψλ κπνξεί λα λενινγεζεί εάλ εμππεξεηεί ην θππξηαθφ 

εκπφξην θαη επηζθέπηεηαη ηνπιάρηζηνλ 2 θνξέο ην κήλα (ή 24 θνξέο εηεζίσο) 

θππξηαθά ιηκάληα δελ έρεη θαηαθξαηεζεί απφ ιηκεληθέο αξρέο άιινπ θξάηνπο 

παξαπάλσ απφ 1 θνξά εληφο ελφο έηνπο, έρεη πεξάζεη κε επηηπρία ηνλ έιεγρν απφ ηηο 

ιηκεληθέο αξρέο θαη ιεηηνπξγεί κε έδξα ηελ Κχπξν ή άιιε ρψξα ηεο Δ.Δ. θαη είλαη 

πηζηνπνηεκέλε κε ηνλ θψδηθα ISM.  

 

 

 

Γελ εγγξάθνληαη ζην Κππξηαθφ Νενιφγην πινία : 

Α. νπνηαζδήπνηε ειηθίαο πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κε ζθνπφ λα επηρεηξνχλ 

απνθιεηζηηθά ζηνλ ηνκέα ηεο εζσηεξηθήο λαπζηπινΐαο. 

Β. πνπ έρνπλ απνθιεηζηεί απφ νπνηνδήπνηε Μλεκφλην πλελλφεζεο γηα ιφγνπο 

αζθάιεηαο ή πξφιεςεο ηεο ξχπαλζεο. 

Γ. πνπ έρνπλ θαηαθξαηεζεί κεηά απφ ιηκεληθφ έιεγρν πεξηζζφηεξεο απφ 3 θνξέο ηα 

ηειεπηαία 2 ρξφληα πξηλ απφ ηελ αίηεζε γηα λενιφγεζε. 

 

 

 

 

Σέλη εγγπαθήρ 

 

 

Σα ηέιε εγγξαθήο ελφο πινίνπ εθθξάδνληαη ζε € θαη ππνινγίδνληαη ζχκθσλα 

κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Για μη επιβαηηγά πλοία 

 

ΚΟΡΟΙ ΟΛΙΚΗ 

ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΔΞΟΓΑ (€) 

Γηα θάζε κηα κνλάδα άλσ ησλ  5.000 0,170860 

Γηα θάζε κηα κνλάδα κεηαμχ 5.001-

10.000 

0,136688 

Γηα θάζε κηα κνλάδα άλσ ησλ 10.000 0,068344 

Σν ειάρηζην πνζφ αλέξρεηαη ζηα €213,58 

θαη ην κέγηζην ζηα €5.125,80 
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ΓΙΑ ΔΠΙΒΑΣΗΓΑ ΠΛΟΙΑ  

 

ΚΟΡΟΙ ΟΛΙΚΗ 

ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΔΞΟΓΑ(€) 

Γηα θάζε κνλάδα ρσξεηηθφηεηαο 0,256290 

Διάρηζην έμνδα 427,15 

 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΧΝ 

Οη πινηνθηήηξηεο εηαηξίεο θνξνινγνχληαη βάζεη ηεο νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο ησλ 

πινίσλ ηνπο πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζην Κππξηαθφ Νενιφγην. Οη πινηνδηαρεηξίζηξηεο 

εηαηξίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Κχπξν έρνπλ ηελ επηινγή είηε λα θνξνινγνχληαη 

βάζεη ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ πινίσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη σο πνζνζηφ ηνπ θαλνληθνχ 

ζπληειεζηή (εμαηξνχληαη ηα θππξηαθά πινία πνπ βξίζθνληαη ππφ ηελ πιήξε 

δηαρείξηζε ηνπο), είηε λα θνξνινγνχληαη κε βάζεη ηα έζνδα ηνπο κε πνζνζηφ 4,25%. 

Φνξνινγία βάζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο 

Γηα φια ηα πινία πιελ ησλ επηβαηεγψλ ν ηχπνο ππνινγηζκνχ  θνξνινγίαο ησλ 

πινίσλ είλαη ν αθφινπζνο:  

(Βαζηθή ρξέσζε + πληειεζηήο ρσξεηηθφηεηαο) Υ ζπληειεζηή ειηθίαο 

Ζ βαζηθή ρξέσζε είλαη 170,86€ θαη ν ζπληειεζηήο ρσξεηηθφηεηαο είλαη ν αθφινπζνο 

 

ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 

Δ ΚΟΥ 

ΔΞΟΓΑ Δ € 

Γηα θάζε κνλάδα ρσξεηηθφηεηαο έσο 

1.600 

0,444236 

Γηα θάζε κνλάδα ρσξεηηθφηεηαο κεηαμχ 

1.601-10.000 

0,273376 

Γηα θάζε κνλάδα ρσξεηηθφηεηαο κεηαμχ 

10.001-50.000 

0,102516 

Γηα θάζε κνλάδα ρσξεηηθφηεηαο άλσ ησλ 

50.000 

0,068344 
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Ο ζπληειεζηήο ειηθίαο έρεη σο εμήο: 

 Γηα πινία ειηθίαο έσο 10 ρξφληα είλαη 0,75 

 Γηα πινία απφ 11-20 ρξφληα είλαη 0,75 

 Γηα πινία άλσ ησλ 20 εηψλ είλαη 1,30 

Δθηφο απφ ην επέιηθην λενιφγην θαη ηηο ρακειέο ζρεηηθά ρξεψζεηο θνξνινγίαο θαη 

λενιφγεζεο ε επηηπρία ηνπ Κππξηαθνχ λενινγίνπ έγθεηηαη θαη ζηηο δηκεξείο 

ζπκβάζεηο πνπ έρεη ππνγξάςεη γηα απνθπγή δηπιήο θνξνινγίαο. Κχπξνο έρεη 

ππνγξάςεη ζπκβάζεηο δηπιήο θνξνινγίαο κε 36 ρψξεο φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ 

παξαθάησ ιίζηα.   

 

 

 

 

Πίλαθαο 28: Πινηνθηεζία θαη Πνζνζηά  ζηφινπ θππξηαθήο ηδηνθηεζίαο ζην εζληθφ 

θαη ζε μέλα λενιφγηα 

 

Έηνο Αξηζκφο 

πινίσλ 

ζηελ 

θππξηαθή 

ζεκαία 

Αξηζκφο 

πινίσλ 

ζε μέλεο 

ζεκαίεο 

Πνζνζηφ 

ρσξεηηθφηεηαο 

ζηελ θππξηαθή 

ζεκαία 

Πνζνζηφ 

ρσξεηηθφηεηαο 

ζε μέλεο 

ζεκαίεο 

Πνζνζηφ % 

θππξηαθήο 

πινηνθηεζίαο 

επί ην 

παγθνζκίνπ 

ηνλάδ 

2001 39 36 29.25 70.75 0.35 

2002 30 38 29.48 70.52 0.36 

2003 41 68 29.65 70.35 0.46 

2004 22 54 14.81 85.19 0.37 

2005 N/A N/A N/A N/A N/A 

2006 97 125 39.64 60,36 N/A 

2007 111 144 38,68 61,32 0,08 

Πεγή: Review of Maritime Transport 1996-2008 

 

Ο παξαπάλσ πίλαθαο καο δείρλεη ηα πνζνζηά ηνπ θππξηαθήο ηδηνθηεζίαο ζηφινπ, πνπ 

είλαη εγγεγξακκέλα ζην εζληθφ θαη ζε μέλα λενιφγηα. Σα ηειεπηαία ρξφληα 

παξαηεξνχκε φηη νη Κχπξηνη πινηνθηήηεο ζε πνζνζηφ 60-70% πξνηηκνχλ λα 

εγγξάςνπλ ηα πινία ηνπο ζε μέλεο ζεκαίεο ελψ έλα πνζνζηφ απφ 29 έσο 38% 

πξνηηκνχλ ην εζληθφ λενιφγην. Παξαηεξνχκε επίζεο φηη ην πνζνζηφ απηφ έρεη 

απμεζεί θαηά 10% ηνλίδνληαο ηελ επηηπρία ηνπ θππξηαθνχ θξάηνπο ζηε δεκηνπξγία 

επλντθνχ πιαηζίνπ θαη αληαγσληζηηθνχ πιαηζίνπ. Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ έγθεηηαη 

ζηε ζπλερψο αλαλεσκέλε λνκνζεζία ηνπ ζρεηηθά κε ηε θνξνινγία ηηο επελδχζεηο 

θαζψο θαη κε ηηο ζπλερήο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη γηα λα θαηαζηήζνπλ ηνλ ζηφιν 

φιν θαη πην αζθαιή.  
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3.12 Ελλάδα 
 

  Ο ππφ ειιεληθή ζεκαία ζηφινο αληηπξνζσπεχεη ζην ηέινο ηνπ 2007 ην 5,49% ηεο 

παγθφζκηαο ρσξεηηθφηεηαο. Σν 62,3% είλαη Γ/Ξ κεηαθνξάο πεηξειαίνπ, ην 30% είλαη 

πινία κεηαθνξάο ρχδελ μπξνχ θνξηίνπ, ην 4,5% είλαη πινία κεηαθνξάο Δ/Κ θαη ην 

ππφινηπν πνζνζηφ κνηξάδεηαη ζε πινία κεηαθνξάο γεληθνχ θνξηίνπ θαη ινηπνχο 

ηχπνπο πινίσλ.  

 

Πίλαθαο 29: Καηαλνκή ππφ ειιεληθή ζεκαία ζηφινπ 1996-2007 

ΕΤΟΣ Total Fleet Oil tankers 
Bulk 

Carriers 
General 
Cargo 

Container 
Ships  

Other 
types 

% επί τθσ 
παγκόςμιασ 

χωρθτικότθτασ 

1996 48.042.326 25.236.215 18.912.482 1.700.044 900.771 1.292.814 6,34% 

1997 43.719.351 22.982.811 17.030.612 1.344.267 1.132.912 1.228.749 5,63% 

1998 43.413.753 24.155.724 15.709.735 1.091.318 1.257.219 1.199.757 5,50% 

1999 42.532.146 25.056.587 13.905.133 901.756 1.406.863 1.261.807 5,39% 

2000 44.668.000 25.846.000 14.615.000 829.000 2.061.000 1.267.000 5,53% 

2001 48.368.000 27.942.000 16.357.000 700.000 1.866.000 1.503.000 5,86% 

2002 49.306.000 28.125.000 16.829.000 609.000 1.923.000 1.820.000 5,84% 

2003 54.481.000 31.265.000 20.146.000 445.000 2.190.000 435.000 6,36% 

2004 54.642.000 31.035.000 20.468.000 494.000 2.237.000 408.000 6,10% 

2005 52.136.000 27.741.000 21.395.000 437.000 2.194.000 370.000 5,43% 

2006 54.616.000 32.262.000 18.701.000 446.000 2.576.000 628.000 5,24% 

2007 61.384.000 38.273.000 18.928.000 417.000 2.820.000 945.000 5,49% 

Πεγή:   UNCTAD, Review Of Maritime Transport 1996-2007 

 

 

 

 

3.12.1  Σο θεςμικό πλαίςιο τησ Ελληνικήσ Ναυτιλίασ. 

 

Μεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην ε ειιεληθή θπβέξλεζε  πξνζπάζεζε λα πάξεη κέηξα γηα ηελ 

αλαζπγθξφηεζε ηνπ θαηεζηξακκέλνπ ειιεληθνχ εκπνξηθνχ ζηφινπ. Οη εγγπήζεηο πνπ 

έδσζε ην θξάηνο γηα ηελ αγνξά ησλ πεξίθεκσλ Liberties ήηαλ ην πξψην κέηξν πνπ 

πήξε ην ειιεληθφ θξάηνο γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο λαπηηιίαο. Χζηφζν ε 

βαζηθφηεξε κέξηκλα πνπ πήξε ην θξάηνο κεηαπνιεκηθά ήηαλ ε δεκηνπξγία ζηαζεξνχ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν ζα κπνξνχζε λα αλαπηπρζεί ν ηνκέαο ηεο 

λαπηηιίαο. Οη θπξηφηεξνη ππιψλεο πάλσ ζηνπο νπνίνπο ζηεξίρηεθε ήηαλ ν Κψδηθαο 

Γεκνζίνπ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ (ΝΓ 187/1973) ν Κψδηθαο Ηδησηηθνχ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ 
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(3816/1958) θαη νη εγθξηηηθέο πξάμεηο λενιφγεζεο απφ ην άξζξν 13 ηνπ Ννκνζεηηθνχ 

Γηαηάγκαηνο 2687/1983
59

.  

Ο Κψδηθαο Γεκνζίνπ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ εηζάγεη ηελ επξχηεξε έλλνηα ηνπ πινίνπ θαη  

ηελ εζληθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ πινίνπ
60

. χκθσλα κε ην άξζξν ηνπ Κψδηθα Γεκνζίνπ 

Ναπηηθνχ Γηθαίνπ, ζα αλαγλσξίδεηαη έλα πινίν σο ειιεληθφ φηαλ αλήθεη ζε έιιελεο 

πνιίηεο ή λνκηθά πξφζσπα θαη  ην κεηνρηθφ ηνπ θεθάιαην ζα ειέγρεηαη απφ έιιελεο 

ππεθφνπο ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 50%. 

χκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ ΚΗΝΓ θαη ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΚΓΝΓ πξνθχπηεη φηη ε 

αλαγλψξηζε ηνπ πινίνπ σο ειιεληθνχ πξνθχπηεη απφ ηελ εγγξαθή ηνπ ζην ειιεληθφ 

λενιφγην. 

Ζ λενιφγεζε πινίσλ άλσ ησλ 1500grt πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην παγθφζκην εκπφξην, 

απνηεινχλ πεγή ζεκαληηθψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ εηζξνψλ θαη ζεσξνχληαη θεθάιαηα 

εμσηεξηθνχ κπνξεί λα γίλεη θαη ζχκθσλα κε ην ΝΓ 2687/1953.  

χκθσλα κε ηνλ 2687/1953 κε θάζε λενιφγεζε πινίνπ ζηε ειιεληθή ζεκαία 

εθδίδεηαη εγθξηηηθή πξάμε (κε ηελ ζπλππνγξαθψ ηξηψλ ππνπξγείσλ) ε νπνία 

θαζνξίδεη κεηαμχ άιισλ ηε ζχλζεζε ηνπ πιεξψκαηνο θαη ηελ ειηθία ησλ πινίσλ πνπ 

λενινγνχληαη. 

Ζ θνξνιφγεζε ησλ πινίσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ ειιεληθή ζεκαία θνξνινγνχληαη κε 

βάζε ην λφκν 27/1975 θαη ην ΝΓ 2687/1953. Ζ θνξνινγία γίλεηαη κε βάζε ηε 

ρσξεηηθφηεηα ελψ απαιιάζζεηαη ν πινηνθηήηεο ή ν κέηνρνο ηεο εηαηξείαο απφ 

νπνηνπδήπνηε ηχπνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη θφξνπ επί ησλ θεξδψλ.  

Τπάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο πινίσλ ζχκθσλα κε ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα.   

ηελ πξψηε πεξηιακβάλνληαη ηα πινία πνπ κεηαθέξνπλ ρχδελ θνξηία, 

δεμακελφπινηα θαη πινία ςπγεία ησλ νπνίσλ ε ρσξεηηθφηεηα είλαη άλσ ησλ 3000 

θφξσλ. Πινία κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίσλ θαη πινία ςπγεία ρσξεηηθφηεηαο κεηαμχ 

500 θαη 3000 θφξσλ, ηα νπνία επηρεηξνχλ ζε εκπφξην κεηαμχ ηξίησλ ρσξψλ ή ζην 

εκπφξην κεηαμχ μέλσλ ιηκέλσλ θαη ειιεληθψλ. Πινία επηβαηεγά πνπ επηρεηξνχλ ζε 

ιηκάληα ηξίησλ ρσξψλ ή κεηαμχ ειιεληθψλ θαη μέλσλ ιηκαληψλ. Κξνπαδηεξφπινηα 

άλσ ησλ 500 θφξσλ θαη πισηά γεσηξχπαλα εθηνπίζκαηνο άλσ ησλ 5.000 ηφλσλ, σο 

θαη πισηά δηπιηζηήξηα θαη απνζήθεο πεηξειαίσλ, νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο άλσ ησλ 

15.000 θφξσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη , σο γεσηξήζεηο ηνπ ζαιαζζίνπ βπζνχ γηα  

δηχιηζε θαη απνζήθεπζε πεηξειαίνπ ή θπζηθνχ αεξίνπ . 

ηε δεχηεξε πεξηιακβάλνληαη φια ηα ππφινηπα κεραλνθίλεηα πινία, ηζηηνθφξα ησλ 

νπνίσλ ε θνξνινγία ππνινγίδεηαη κφλν κε ηε ρσξεηηθφηεηα.  
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Ο θφξνο γηα ηα πινία ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο, ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ ειηθία θαη 

ηεο εηο θφξνπο νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο  απηψλ, σο εμήο: 

 

 

Ζιηθία Πινίνπ Γνιάξηα αλά θφξν 

0-4 1,1236 

5-9 2,0140 

10-19 1,9716 

20-29 1,8656 

>30 1,4416 

  

ΚΟΥ ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

100-10,000 1,2 
10,001-20,000 1,1 
20,001-40,000 1 
40,001-80,000 0,9 
80,001+ 0,8 

 

Ο θφξνο γηα ηα πινία ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο, θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 

 

ΥΧΡΣΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ 

ΦΟΡΟΛΟΛΟΓΗΑ/ΚΟΡΟΤ 

ΚΛΗΜΑΚΑ 

ΦΟΡΟΤ 

ΚΟΡΟΗ ΔΣΖΗΟ 

ΦΟΡΟ 

20 0,60 12 20 12 

30 0,70 21 50 33 

50 0,76 3 100 71 

 

Όηαλ ε ρσξεηηθφηεηα ππεξβαίλεη ηνπο 100 θφξνπο ν θφξνο είλαη 1€/θφξν. Ο 

παξαπάλσ θφξνο κεηψλεηαη θαηά: 

 50% πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ηαθηηθέο γξακκέο κεηαμχ ειιεληθψλ θαη ή 

μέλσλ ιηκαληψλ ή κεηαμχ κφλν μέλησλ ιηκαληψλ 

 60% γηα επηβαηεγά πινία, κεραλνθίλεηα θαη ηζηηνθφξα 

 75% γηα αιηεπηηθά ζθάθε. 

 

 

 



 

69 
 

Γηκεξήο πκβάζεηο απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο. 

Ζ Διιάδα έρεη ππνγξάςεη ζπκβάζεηο γηα απνθπγή δηπιήο θνξνινγίαο κε  34 ρψξεο 

απφ ην 1953 έσο ην 2002. Απηέο είλαη:  

1. ΖΠΑ 

2. Ζλσκέλν 

Βαζίιεην 

3. νπεδία 

4. Γαιιία 

5. Ηλδία 

6. Ηηαιία 

7. Γεξκαλία 

8. Κχπξνο 

9. Βέιγην 

10. Απζηξία 

11. Φηλιαλδία 

12. Οιιαλδία 

13. Οπγγαξία 

14. Διβεηία 

15. Σζερνζινβαθία 

16. Πνισλία 

17. Ννξβεγία 

18. Γαλία 

19. Ρνπκαλία 

20. Βνπιγαξία 

21. Λνπμεκβνχξγν 

22. Κνξέα 

23. Ηζξαήι 

24. Κξναηία 

25. Οπδκπεθηζηάλ  

26. Αιβαλία 

27. Πνξηνγαιία 

28. Ηζπαλία 

29. Γεσξγία 

30. Νφηηνο Αθξηθή. 

31. Αξκελία 

32. Οπθξαλία 

33. Ρσζία 

34. ινβελία 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δπλντθφ πιαίζην γηα ηελ εγθαηάζηαζε εζληθψλ θαη αιινδαπψλ εηαηξεηψλ νξίδεη θαη ν  

Αλαγθαζηηθφο Νφκνο 89/1967. χκθσλα κε απηφλ νη εηαηξείεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη κε ηελ δηαρείξηζε πινίσλ εθηφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο 

εμαηξνχληαη απφ θάζε εηαηξηθφ ή θφξν εηζνδήκαηνο επί ησλ εζφδσλ πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ απφ δξαζηεξηφηεηεο εθηφο Διιάδνο. Δμαηξνχληαη επίζεο απφ ηε 

θνξνινγία εηζνδήκαηνο νη αιινδαπνί ησλ εηαηξεηψλ απηψλ. 

Σέινο αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε ηνλ λφκν 959 ηνπ 1979 ν νπνίνο ηελ λαπηηθή εηαηξεία. 

χκθσλα κε απηφλ, ε λαπηηθή εηαηξεία είλαη κηα αλψλπκε λαπηηιηαθή εηαηξεία πνπ 

ζηνρεχεη ζηε δηεπθφιπλζε ηεο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο κε έλαλ πνιχ εχθακπην πιαίζην.  

Σν ειιεληθφ θξάηνο απφ ηα ηέιε ηνπ 1990 άξρηδε λα πξνεηνηκάδεη ην έδαθνο γηα ηελ 

απειεπζέξσζε ζηνλ  ηνκέα ηεο εζσηεξηθήο αθηνπινΐαο ε νπνία ζεζκνζεηείηαη κε ηνλ 

λφκν 2932/2001. (Νφκνο 2932/2001 «Διεχζεξε παξνρή ππεξεζηψλ ζηηο ζαιάζζηεο 

ελδνκεηαθνξέο 

χζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο Ληκέλσλ θαη Ληκεληθήο Πνιηηηθήο - Μεηαηξνπή 

Ληκεληθψλ 

Σακείσλ ζε Αλψλπκεο Δηαηξείεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α' 145/27.6.2001). 

χκθσλα κε απηφλ νξίδεηαη φηη απφ 1ε Ννεκβξίνπ 2001 : 

 απειεπζεξψλνληαη νη ππεξεζίεο κεηαθνξψλ κέζα ζηελ θνηλφηεηα 

 επηβάιιεηαη ε  ζηαδηαθή κείσζε ηεο επηηξεπφκελεο ειηθίαο ησλ επηβαηεγψλ 

πινίσλ απφ 35 ζε 30 έηε 

 Πξνβιέπνληαη πκβάζεηο Γεκνζίαο Τπεξεζίαο κεηά απφ Δπξσπατθφ 

Γηαγσληζκφ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπγθνηλσλίαο ζηηο γξακκέο πνπ δελ 

εθδειψλεηαη ελδηαθέξνλ ειεχζεξεο δξνκνιφγεζεο. 
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 Γεκηνπξγείηαη πκβνχιην Αθηνπιντθψλ πγθνηλσληψλ κε γλσκνδνηηθέο 

αξκνδηφηεηεο, ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ εθπξφζσπνη φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

θνξέσλ θαζψο θαη ηεο Σνπηθήο θαη Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο. 

 Γεκηνπξγείηαη Ρπζκηζηηθή Αξρή Θαιαζζίσλ Δλδνκεηαθνξψλ  γηα ηνλ έιεγρν 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο λέαο αθηνπιντθήο αγνξάο θαη ην ζεβαζκφ ησλ θαλφλσλ 

ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ. 

 Μεηαηξέπνληαη ηα Ληκεληθά Σακεία ζε Α.Δ. 

 Γίλνληαη πεξαηηέξσ θίλεηξα γηα απνθνίηνπο Αθαδεκηψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ 

 

Ο λφκνο 2843/2000 θαη εηδηθά ην ηκήκα Β (Δπελδχζεηο ζηελ πνληνπφξν λαπηηιία 

κέζσ ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ) είλαη κηα πξψηε πξνζπάζεηα γηα λα αλαθνπεί ε 

πνξεία ησλ λαπηηιηαθψλ θεθαιαίσλ πξνο δηεζλήο θεθαιαηαγνξέο. Ο λφκνο 2992/2002 

δηφξζσζε ηνλ 2843/2000 δεκηνπξγψληαο έλα πην επέιηθην επελδπηηθφ πιαίζην. 

Φεθίδεηαη φ Νφκνο 2881/2001 «Ρχζκηζε ζεκάησλ αλέιθπζεο λαπαγίσλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». (ΦΔΚ Α' 16/6.2.2001), ν νπνίνο απινπνηεί ηηο δηαδηθαζίεο θαη κεηψλεη ηελ 

γξαθεηνθξαηία ζε πεξηπηψζεηο λαπαγίσλ 

Με ην ΦΔΚ  1393/14/11/2000 αλαδηνξγαλψλεηαη ν θαλνληζκφο ζπνπδψλ ζηηο ΑΔΝ 

βειηηψλνληαη θαη εθζπγρξνλίδνληαη νη ζπλζήθεο εθπαίδεπζεο θαη δηεπθνιχλεηαη ν 

ηξφπνο εηζαγσγήο ζε απηέο.  

Με ηνλ λφκν 3091/2002 κεηψλεηαη ε θνξνινγία επί ηεο ρσξεηηθφηεηαο θαηά 40% ζε 

θνξηεγά πινία θαη θξνπαδηεξφπινηα πνπ επηρεηξνχλ κεηαμχ ειιεληθψλ θαη μέλσλ 

ιηκαληψλ ή απνθιεηζηηθά κεηαμχ μέλσλ ιηκαληψλ. Δπηπιένλ κεηψλεηαη ν θφξνο 

εηζνδήκαηνο ησλ θαησηέξσλ πιεξσκάησλ κεηψλεηαη ζην 3% θαη ησλ αμησκαηηθψλ 

ζην 6%.  

Σέινο ην 2002 δηακνξθψζεθε λέα ζηξαηεγηθή γηα ηελ Ληκεληθή Πνιηηηθή 

εληάζζνληαο ζηελ αηδέληα ηνλ ρεδηαζκφ Γηεπξσπατθψλ Γηθηχσλ, ην πξφγξακκα 

Μarco Polo θαη ηελ Πνιηηηθή Ναπηηιίαο Μηθξψλ Απνζηάζεσλ. 

Ζ ρψξα καο κπνξεί λα έρεη ηε κεγαιχηεξε λαπηηιηαθή βηνκεραλία ζην θφζκν θαη έλα 

επλντθφ πιαίζην αλάπηπμεο ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ σζηφζν ην κεγάιν αγθάζη 

ηεο λαπηηιίαο είλαη ζήκεξα ε δηαξθήο κείσζε  ειιήλσλ λαπηηθψλ ζηα ειιελφθηεηα 

πινία. χκθσλα κε πξφζθαηα ζηαηηζηηθά ν αξηζκφο εηζαθηέσλ ζηηο ΑΔΝ δηαξθψο 

κεηψλεηαη (βι. παξάξηεκα) ελψ δηνγθψλεηαη ζπλερψο ην πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ πνπ 

εγθαηαιείπνπλ ρσξίο λα απνθνηηήζνπλ.  
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Πίλαθαο 30: Πινηνθηεζία θαη Πνζνζηά  ζηφινπ ειιεληθήο ηδηνθηεζίαο ζην εζληθφ 

θαη ζε μέλα λενιφγηα 

Έηνο Αξηζκφο 

πινίσλ 

ζηελ 

ειιεληθή 

ζεκαία 

Αξηζκφο 

πινίσλ 

ζε μέλεο 

ζεκαίεο 

% 

ρσξεηηθφηεηαο 

ζηελ ειιεληθή 

ζεκαία 

% 

ρσξεηηθφηεηαο 

ζε μέλεο 

ζεκαίεο 

% ειιεληθήο 

πινηνθηεζίαο 

επί ην 

παγθνζκίνπ 

ηνλάδ 

1996 912 2003 39,23 60,77 17,41 

1997 848 2240 34,37 65,63 17,63 

1998 800 2353 32,95 67,05 17,90 

1999 752 2495 30,50 69,5 18,21 

2000 785 2476 30,45 69,55 19,09 

2001 789 2374 31,35 68,65 19,2 

2002 758 2345 29,93 70,07 19,52 

2003 751 2363 31,88 68,12 20,26 

2004 739 2245 32,87 67,13 18,48 

2005 709 2318 29,05 70,95 18,02 

2006 707 2377 29,25 70,75 17,39 

2007 736 2379 31,94 68,06 16,81 

Πεγή: Review of Maritime Transport 1996-2008 

Απφ ην 1996 έσο ην 2007 ε ειιεληθή πινηνθηεζία έρεη ζηελ θαηνρή ηεο πεξίπνπ 17-

18% ηνπ παγθφζκηνπ ηνλάδ. Σν πνζνζηφ ειιελφθηεησλ πινίσλ πνπ βξίζθνληαη θάησ 

απφ ηελ ειιεληθή ζεκαία θπκαίλεηαη απφ 39,23-31,94%.  

 

3.12.2  Ναυπηγική βιομηχανία ςτην Ελλάδα 
ηελ Διιάδα νη θπξηφηεξεο θαηά ζεηξά δπλακηθφηεηαο λαππεγηθέο κνλάδεο είλαη 

απηή ηνπ θαξακαγθά, ηεο Διεπζίλαο, ηεο χξνπ θαη ηεο Απιίδαο θαη ε 

Ναππεγνεπηζθεπαζηηθή δψλε Πεξάκαηνο Διεπζίλαο. 

Σα λαππεγεία θαξακαγθά απφ ηδξχζεθαλ ην Διιεληθφ Ναπηηθφ ην 1939 

πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ πνιεκηθνχ λαπηηθνχ. Σν 1987 πεξλνχλ 

ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ  εθνπιηζηή ηαχξνπ Νηάξρνπ θαη δηαλχνπλ θάζε αλάπηπμεο έσο 

ηε δεθαεηία ηνπ 1980 νπφηε ε δηεζλήο λαπηηιηαθή θξίζε επεξέαζε ζε κεγάιν ηελ 

παξαγσγή θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ λαππεγείσλ. Σν 1985 ηα λαππεγεία πεξλνχλ ζηα 

ρέξηα ηεο ΔΣΒΑ σο θαη ην 1995 φπνπ ην 49% ησλ λαππεγείσλ δφζεθε κέζσ κεηνρψλ 

ζηνπο εξγαδφκελνπο (Νφκνο 2367/1995). Ο Νφκνο απηφο φξηδε ηνπο φξνπο 

κεηαβίβαζεο κεηνρψλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο ζε πνζνζηφ 49%. Σν ππφινηπν 51% 

παξέκεηλε ζηελ ΔΣΒΑ θαη ζχκθσλα κε ηνλ λφκν απαγνξεχεηε ε πψιεζε κεηνρψλ ζε 

ηξίηνπο. Απφ ην 1985 έσο ην 1999 ην πξνζσπηθφ κεηψζεθε θαηά 5000 θαη ην 1999 κε 

ηελ ζέζπηζε ηνπ 2367 απνρψξεζαλ 1000 εξγαδφκελνη. Σν 2002 ηα λαππεγεία 

θαξακαγθά κεηά απφ πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ πέξαζαλ ζηα ρέξηα ηεο λαππεγηθήο 

εηαηξείαο Howaldtswerke - Deutsche Werft GmbH (HDW) (ε νπνία αξγφηεξα 

εμαγνξάζηεθε απφ ηελ  ThyssenKrupp Marine Systems ). 
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Σα λαππεγεία ηεο Διεπζίλαο ηδξχζεθαλ ην 1968 απφ ηνλ εθνπιηζηή Αλδξεάδε. Σν 

1975 θξαηηθνπνηνχληαη  σο ην 1989, ην 1992 πεξλνχλ ζηελ θαηνρή ηνπ Οκίινπ 

Πεξαηηθνχ θαη ην 1997 πεξλνχλ ζηνλ έιεγρν ηνπ Οκίινπ Σαβνπιάξε.  

Σν Νεψξην χξνπ είλαη ην παιαηφηεξν λαππεγείν ζηελ ζχγρξνλε ηζηνξία ηεο 

Διιάδνο αθνχ ηδξχζεθε ην 1861. ήκεξα ιεηηνπξγεί ππφ ηνλ φκηιν Σαβνπιάξε. 

Σα Ναππεγεία ηεο Απιίδαο ηδξχζεθαλ ην 1971 απφ ηνλ εθνπιηζηή Η. Καξξά. Σν 1975 

ε ΔΣΒΑ απέθηεζε ηνλ έιεγρν ησλ λαππεγείσλ νδεγψληαο ηα ζε αδξάλεηα ηελ ηξηεηία 

1986-1989. Σν 1989 ελνηθηάζηεθαλ γηα 10 ρξφληα απφ ζηνλ φκηιν Λειάθε θαη ην 

1999 κεηά απφ πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ πεξηήιζαλ ζηνλ ζεκεξηλφ ηδηνθηήηε ηνλ 

ηαχξν Ζιία. 

Ζ Ναππεγνεπηζθεπαζηηθή Εψλε ηνπ Πεξάκαηνο-αιακίλαο απνηειείηαη απφ ηνπο 

εμήο ιηκέλεο : 

1. Ληκέλαο Πεξάκαηνο 

2. Μψινο Γξαπεηζψλαο 

3. Ληκέλαο Ζξαθιένπο 

4. Κεληξηθφο Ληκέλαο 

5. Ληκέλαο αιακίλνο 

Ζ Ναππεγνεπηζθεπαζηηθή Εψλε Πεξάκαηνο αιακίλαο πεξηιακβάλεη κηθξέο θαη 

κεζαίεο απηφλνκεο επηρεηξήζεηο. Καηά θαηξνχο έρνπλ θηάζεη ζε ζεκείν λα ππεξβνχλ 

ην ζπλνιηθφ επηζθεπαζηηθφ έξγν φιεο ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο εμαηηίαο ηεο 

απαξάκηιιεο ηερλνγλσζίαο ησλ απαζρνινχκελσλ ζπλεξγείσλ.  

 

3.9.3 Σο Θεςμικό Πλαίςιο τησ Ναυπηγοεπιςκευαςτικήσ 

Βιομηχανίασ61 
Ζ Ναππεγηθή βηνκεραλία ζηελ Διιάδα έρεη ζπξξηθλσζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία 

ρξφληα εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ζαθνχο θαη ζπζηεκαηηθήο πνιηηηθήο αλάπηπμεο. Μεηά 

ηελ θξίζε ηελ πεξίνδν ηνπ 1980 θαη ηελ ζηξνθή ηνπ φγθνπ ηεο παξαγσγήο πινίσλ 

πξνο ηηο αλαηνιηθέο ρψξεο ηεο Αζίαο δελ έγηλε θάπνην νπζηαζηηθφ βήκα γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο λαππεγηθήο βηνκεραλίαο. 

Σν 1998 ην ειιεληθφ θξάηνο έθαλε έλα βήκα γηα ηε δεκηνπξγία ζαθνχο ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ γηα ηε λαππεγνεπηζθεπαζηηθή βηνκεραλία. Ο λφκνο πιαίζην 2642/98 

(Μεηξψν επηρεηξήζεσλ λαππήγεζεο, κεηαηξνπήο, επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο 

πινίσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο) ζέηεη ην πεδίν γηα αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ηνπ θιάδνπ. 

Σν 1999 ζεζπίδεηαη ν λφκνο 2742/1999  (Υσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο θαη αεηθφξνο 

αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο ) ν νπνίνο απνζθνπεί ζηε ζσζηή θαη καθξνπξφζεζκε 
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δηαρείξηζε ησλ παξαιηαθψλ δσλψλ κε βαζηθφ ζηφρν ηελ επηδίσμε ηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο. 

Σν 2001 ν λφκνο 2965/01 (N. 2965/2001 ΦEK 270A/23-11-2001 "Βηψζηκε αλάπηπμε 

ηεο Αηηηθήο" ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ Π.Γ. 84/84) πξνζδηνξίδεη ηηο πξνζδηνξίδεη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηδξχζεσο βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ πεξηνρή 

ηεο Αηηηθήο θαη δεκηνπξγεί λνκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ζηηο λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο 

πεξηνρέο. 

 

Σα παξαπάλσ λνκνζεηήκαηα είλαη ηθαλά λα θέξνπλ κηα ζρεηηθή αλάπηπμε ζηε 

βηνκεραλία  ε νπνία αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα φπσο : 

 

 Έιιεηςε πνιηηηθήο 

 Σν πςειφ εξγαηηθφ θφζηνο  

 Σα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο 

 Ο πςειφο βαζκφο αληαγσληζκνχ ζην θιάδν  

 Ζ αζαθήο δνκή ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Ναππεγνεπηζθεπαζηηθήο Εψλεο 

Πεξάκαηνο 

 Ζ αδπλακία ηνπ δεκνζίνπ λα πινπνηήζεη επηδνηήζεηο πξνεξρφκελεο απφ ηελ 

Δ.Δ. 

 Πξνβιήκαηα ππνδνκψλ θαη αλεπάξθεηα θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ, 

 Αδπλακίεο ρξεκαηνδφηεζεο  
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3.13  Ιταλία 
 

Απφ ην 1996 έσο ην 2007 ε Ηηαιία έρεη ζηε ζεκαία ηεο έλα πνζνζηφ απφ 0,97% έσο 

1,36% επί ηεο παγθφζκηαο ρσξεηηθφηεηαο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ ππφ Ηηαιηθήο 

ζεκαίαο ζηφινπ ην 2007 είλαη δεμακελφπινηα (42,33%)  θαη ηα πινία κεηαθνξάο 

ρχδελ μεξνχ θνξηίνπ (27,5%). Σν 11% πεξίπνπ είλαη πινία κεηαθνξάο γεληθνχ 

θνξηίνπ , ην 9,8% είλαη πινία κεηαθνξάο Δ/Κ θαη ην ππφινηπν 9,2% αλήθεη ζηελ 

θαηεγνξία ινηπνί ηχπνη πινίσλ.  

 

 

Πίλαθαο 31: Καηαλνκή ππφ ηηαιηθή ζεκαία ζηφινπ 1996-2007 

ΕΤ
Ο

Σ 

Total Fleet Oil tankers 
Bulk 
Carriers 

General 
Cargo 

Container 
Ships Other types 

% επί τθσ 
Ραγκόςμιασ 
Χωρθτικότθτασ 

1996 8.442.167 3.040.721 2.881.742 713.123 408.305 1.398.276 1,11% 

1997 7.514.397 2.725.974 2.432.032 699.321 393.192 1.263.878 0,97% 

1998 8.301.445 2.617.052 2.859.224 813.784 393.192 1.618.193 1,05% 

1999 9.768.821 2.801.375 3.496.973 926.251 652.997 1.891.225 1,24% 

2000 10.366.000 2.821.000 3.849.000 910.000 803.000 1.902.000 1,28% 

2001 10.305.000 2.475.000 3.456.000 1.124.000 914.000 2.336.000 1,25% 

2002 11.500.000 3.739.000 2.808.000 1.111.000 1.005.000 2.837.000 1,36% 

2003 10.575.000 4.535.000 2.606.000 1.312.000 830.000 1.293.000 1,23% 

2004 11.316.000 5.138.000 2.750.000 1.361.000 798.000 1.269.000 1,26% 

2005 12.074.000 5.374.000 3.235.000 1.422.000 897.000 1.147.000 1,26% 

2006 13.279.000 5.533.000 3.950.000 1.473.000 1.067.000 1.256.000 1,27% 

2007 13.267.000 5.616.000 3.651.000 1.478.000 1.301.000 1.221.000 1,19% 

Πεγή:   UNCTAD, Review Of Maritime Transport 1996-2007 

 

3.13.1 Θεςμικό Πλαίςιο ναυτιλίασ ςτην Ιταλία 
Σν ζεζκηθφ πιαίζην ηεο λαπηηιίαο ζηελ Ηηαιία αζθείηαη απφ  ηε Γεληθή Γξακκαηεία 

Ναπηηιηαθψλ Μεηαθνξψλ θαη εζσηεξηθήο λαπζηπινΐαο ηνπ ηκήκαηνο Μεηαθνξψλ 

λαπζηπινΐαο ζπζηεκάησλ πιεξνθφξεζεο θαη ζηαηηζηηθήο ην νπνίν απνηειεί 

ππνδηεχζπλζε ηνπ ππνπξγείνπ κεηαθνξψλ θαη ππνδνκψλ
62

.  

 

 

 

                                                           
62

 http://www.mit.gov.it 



 

75 
 

ηα ηέιε ηνπ 2002 ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πινίσλ πνπ θαηέρνληαη απφ ηηαινχο 

πινηνθηήηεο βξίζθεηαη ζηελ Ηηαιηθή ζεκαία ζε πνζνζηφ 68,15% ελψ ην πνζνζηφ ησλ 

ηηαιηθψλ πινίσλ πνπ βξίζθεηαη ζε μέλεο ζεκαίεο είλαη 31,85%. Σν πνζνζηφ ησλ 

πινίσλ ζην εζληθφ λενιφγην βιέπνπκε φηη έρεη απμεζεί θαηά 50% απφ ην 1997 κέρξη 

ην 2002.  Ζ αχμεζε απηή νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζην γεγνλφο φηη πξνηίκεζαλ ην 

Γηεζλέο Ηηαιηθφ Νενιφγην(IRS INTERNATIONAL REGISTRY OF SHIPPING) , 

ζην νπνίν βξίζθεηαη ην 72% ηνπ εζληθνχ ζηφινπ
63

.  

Ο ηηαιηθφο ζηφινο ραξαθηεξίδεηαη ηερλνινγηθά αλαπηπγκέλνο θαη ζρεηηθά κηθξήο 

ειηθίαο. Σν 52% ησλ πινίσλ είλαη ιηγφηεξν απφ 10 εηψλ, ελψ ην 31% δελ έρεη 

ζπκπιεξψζεη κέρξη ηψξα 5 ρξφληα ππεξεζίαο. Ο εθζπγρξνληζκφο ησλ πινίσλ άξρηζε 

απφ ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία θαη ζπλερίδεηαη. Απφ ην 1992 έσο ην 2001 462 πινία 

παξειήθζεζαλ, ελψ αλακέλνληαη άιιεο 78 λέεο θαηαζθεπέο. χκθσλα κε έξεπλα ηνπ 

ππνπξγείνπ κεηαθνξψλ ηεο Ηηαιίαο ε λαπηηιία ζηελ ρψξα ην 2000 έθεξε έζνδα 26,3 

δηο επξψ πνζφ πνπ αλαινγεί κε ζην 2,3% ηνπ εγρψξην ΑΔΠ. 

Φοπολογία επί ηων πλοίων  

Ζ Ηηαιία αθνινχζεζε πξφζθαηα έλα λέν θνξνινγηθφ ζχζηεκα κε βάζε ηε 

ρσξεηηθφηεηα ζχκθσλα κε ηα άξζξα 155 θαη 161 ηνπ Ηηαιηθνχ Φνξνινγηθνχ 

Κψδηθα. Ο θψδηθαο εθαξκφζηεθε γηα πινία ρσξεηηθφηεηαο άλσ ησλ 100 ηφλσλ. 

χκθσλα κε ην θαζεζηψο θνξνινγίαο, ην εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

δξαζηεξηνπνίεζε  ηηαιψλ πινηνθηεηψλ ζην δηεζλέο εκπφξην πνπ έρνπλ εγγξάςεη ηα 

πινία ηνπο ζην Γηεζλέο Ηηαιηθφ λενιφγην, ζα ππφθεηηαη ζε 33% γηα ιφγνπο 

θνξνινγίαο επί ηνπ εηζνδήκαηνο θαη 4.25% γηα ηνπηθνχο θφξνπο. 

Σν παξαπάλσ ζχζηεκα ζα εθαξκφδεηαη ζε πινία: 

 Πνπ έρνπλ ρσξεηηθφηεηα άλσ ησλ 100 ηφλσλ 

 Πνπ είλαη λενινγεκέλα ζην Ηηαιηθφ Γηεζλέο Νενιφγην 

 Καη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην δηεζλέο εκπφξην αγαζψλ, ζηε κεηαθνξά 

επηβαηψλ, ζηε δηάζσζε θαη  ζε ινηπέο βνεζεηηθέο λαπηηιηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

Ο ππνινγηζκφο ηεο θνξνινγίαο επί ηνπ εηζνδήκαηνο γίλεηαη σο εμήο: 

Πνιιαπιαζηάδνπκε έλαλ ζπληειεζηή πνπ ζρεηίδεηαη κε ην εκεξήζην θέξδνο αλά ηφλν 

(ην νπνίν πνηθίιεη απφ  0,0070 € έσο 0,0020 € αλάινγα κε ηε ρσξεηηθφηεηα ηνπ 

πινίνπ) κε έλαλ ζπληειεζηή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία ηνπ πινίνπ. Σν παξαπάλσ 

απνηέιεζκα πνιιαπιαζηάδεηαη έπεηηα απφ ηηο κέξεο ηηο νπνίεο ην πινίν είλαη ελεξγφ 

κέζα ζην δεκνζηνλνκηθφ έηνο. Οη κέξεο ηηο νπνίεο ην πινίν είλαη αλελεξγφ εμαηηίαο 

επηζθεπψλ, ζπληήξεζεο είλαη πξνζσξηλά παξνπιηζκέλν φπσο επίζεο ηηο κέξεο ηεο 

λαχισζεο θαηά παξαρψξεζε (demise charter) δελ ιακβάλνληαη ππ‟ φςηλ.  
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Πίλαθαο 32: Ηηαιηθήο πινηνθηεζίαο ζηφινο ζην εγρψξην λενιφγην θαη ζε μέλεο 

ζεκαίεο  

Έηνο Αξηζκφο 

πινίσλ 

ζηελ 

ηηαιηθή 

ζεκαία 

Αξηζκφο 

πινίσλ 

ζε μέλεο 

ζεκαίεο 

Πνζνζηφ 

ρσξεηηθφηεηαο 

ζηελ ηηαιηθή 

ζεκαία 

Πνζνζηφ 

ρσξεηηθφηεηαο 

ζε μέλεο 

ζεκαίεο 

Πνζνζηφ 

ηηαιηθήο 

πινηνθηεζίαο 

επί ην 

παγθνζκίνπ 

ηνλάδ 

1996 452 151 63,71 36,29 1,77 

1997 429 152 56,79 43,21 1,68 

1998 451 134 61,36 38,64 1,65 

1999 489 142 64,49 35,51 1,85 

2000 502 129 65,92 34,08 1,76 

2001 518 128 65,99 34,01 1,72 

2002 519 119 68.15 31.85 1,59 

2003 531 121 71,51 29,49 1,60 

2004 530 136 69,61 30,39 1,60 

2005 543 159 71,34 29,66 1,60 

2006 575 164 72,42 27,58 1,63 

2007 559 214 64,37 35,63 1,71 

Ρθγι: Unctad Review of Maritime Transport 1997-2008 

 

Ζ δεκηνπξγία δεχηεξνπ λενινγίνπ θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο θνξνινγίαο βάζε 

ρσξεηηθφηεηαο ζηελ Ηηαιία έρεη δηαηεξήζεη έλα ζρεηηθά πςειφ πνζνζηφ πινίσλ ζην 

Ηηαιηθφ λενιφγην θαη έρεη απνηξέςεη ζεκαληηθά ηε θπγή πινίσλ ηηαιηθήο 

πινηνθηεζίαο ζε μέλεο ζεκαίεο.  
 

ΠΙΝΑΚΑ 33: ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΑ ΚΑΙ ΤΜΒΑΔΙ ΙΜΟ ΠΟΤ ΔΥΔΙ ΤΠΟΓΡΑΦΔΙ Η ΙΣΑΛΙΑ (2008) 

 

IMO Convention 48 

IMO amendments 91 

IMO amendments 93 

SOLAS Convention 74 

SOLAS Protocol 78 

SOLAS Protocol 88 

LOAD LINES Convention 66 

LOAD LINES Protocol 88 

TONNAGE Convention 69 

COLREG  Convention 72 

CSC Convention 72 

SFV Protocol 93 

STCW  Convention 78 

SAR  Convention 79 

INMARSAT Convention 76 

INMARSAT OA 76 

INMARSAT amendments 98 

FACILITATION Convention 65 

MARPOL 73/78 (Annex I/II) 

MARPOL 73/78 (Annex III) 

MARPOL 73/78 (Annex IV) 

MARPOL 73/78 (Annex V) 

MARPOL Protocol 97 (Annex 

VI) 

London Convention 72 

London Convention Protocol 96 

INTERVENTION Convention 69 

INTERVENTION Protocol 73 

CLC Protocol 76 

CLC Protocol 92 

ΡΗΓΗ: www.imo.org 

 

http://www.imo.org/


 

77 
 

 

3.14 Μάλτα 
 

Ο ζηφινο ππφ ζεκαία Μάιηαο έθηαζε ζην 4,05% ζην ηέινο ηνπ 2007 θαη απνηειείηαη 

ζρεδφλ εμνινθιήξνπ απφ πινία μέλεο ηδηνθηεζίαο. πγθεθξηκέλα κφλν ην 57,5% ηνπ 

ζπλνιηθνχ ζηφινπ ηεο Μάιηαο είλαη πινία ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ.  

 

Πίλαθαο 34: Καηαλνκή ζηφινπ ππφ ζεκαία Μάιηαο 1996-2007 

ΕΤΟΣ Total Fleet Oil tankers 
Bulk 
Carriers 

General 
Cargo 

Container 
Ships 

Other 
types 

% επί τθσ 
Ραγκόςμιασ 
Χωρθτικότθτασ 

1996 32.168.358 13.655.261 12.798.875 4.408.655 600.622 704.945 4,24% 

1997 38.006.551 16.665.836 14.818.464 4.873.379 735.435 913.437 4,90% 

1998 39.891.334 18.246.108 14.736.239 5.087.947 704.171 1.116.869 5,06% 

1999 46.749.434 22.148.889 17.079.394 5.370.264 939.802 1.211.085 5,93% 

2000 46.330.000 20.844.000 18.237.000 5.195.000 940.000 1.114.000 5,73% 

2001 44.272.000 18.843.000 18.445.000 4.486.000 1.137.000 1.361.000 5,36% 

2002 42.610.000 17.345.000 19.963.000 3.922.000 1.112.000 268.000 5,05% 

2003 40.998.000 16.229.000 19.633.000 3.578.000 1.206.000 351.000 4,78% 

2004 36.101.000 12.247.000 18.510.000 3.422.000 1.477.000 445.000 4,03% 

2005 36.942.000 12.476.000 18.914.000 3.539.000 1.553.000 461.000 3,85% 

2006 40.440.000 13.627.000 21.105.000 3.680.000 1.520.000 509.000 3,88% 

2007 45.218.000 15.354.000 23.339.000 4.124.000 1.785.000 616.000 4,05% 

Πεγή: Unctad Review of Maritime Transport 1997-2008 

 
 

Το 33,95% των πλοίων που ζχουν εγγραφεί ςτο Μαλτζηικο νθολόγιο είναι πλοία μεταφοράσ 

χφδθν ξθροφ φορτίου, το 51,60% είναι δεξαμενόπλοια, το 9,10% είναι πλοία μεταφοράσ 

γενικοφ φορτίου ενϊ μόλισ το 3,9% αποτελείται από πλοία μεταφοράσ Ε/Κ. 

 

3.14.1  Σο νηολόγιο τησ Μάλτασ64 

Ζ εγγξαθή ελφο πινίνπ ζην λενιφγην ηεο Μάιηαο δηέπεηαη απφ ην  λφκν Δκπνξηθήο 

Ναπηηιίαο ηνπ 1973, ν νπνίνο είλαη βαζηζκέλνο ζε Αγγιηθή λνκνζεζία, θαη ηζρχεη 

ζήκεξα φπσο δηνξζψζεθε κε ηνπο αληίζηνηρνπο λφκνπο ην 1986, 1988, 1990 θαη ην 

2000.  

χκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ηεο, φια νη ηχπνη πινίσλ κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζην 

λενιφγην ηεο Μάιηαο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη αλήθνπλ εμνινθιήξνπ απφ 

 Μαιηέδνπο  πνιίηεο 
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 Δηαηξείεο πνπ ηδξχνληαη ζχκθσλα ηνπο λφκνπο ηεο Μάιηαο 

 Πνιίηεο ηεο Δ.Δ. κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ νξίζεη έλαλ Μαιηέδν  

πξάθηνξα 

  Ννκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ έδξα εθηφο ηεο Μάιηαο θαη Δ.Δ. 

Πινία πνπ έρνπλ ρηηζηεί πξηλ απφ πεξηζζφηεξα απφ 25 ρξφληα απφ ην έηνο αίηεζεο 

γηα λενιφγεζε δελ κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζην λενιφγην ηεο Μάιηαο.  Πινία ειηθίαο 

πάλσ απφ 20 εηψλ θαη ιηγφηεξν απφ 25 εηψλ απαηηείηαη λα πεξάζνπλ απφ επηζεψξεζε 

απφ ηε δηνίθεζε ηνπ θξάηνπο ζεκαίαο πξηλ ηελ πξνζσξηλή λενιφγεζε. Πινία ειηθίαο 

άλσ ησλ 15 εηψλ θαη θάησ απφ  20 εηψλ απαηηείηαη λα πεξάζνπλ επηζεψξεζε πξίλ  ή 

κέζα ζην κήλα ηεο πξνζσξηλήο λενιφγεζεο.   

Γηαδηθαζία λενιφγεζεο. 

Έλα πινίν εγγξάθεηαη γηα πξψηε θνξά ζην πξνζσξηλφ λενιφγην ηεο Μάιηαο γηα έμη 

κήλεο (δηάζηεκα ην νπνίν κπνξεί λα επεθηαζεί φρη παξαπάλσ απφ άιινπο έμη κήλεο) 

κέζα ζηνπο νπνίνπο πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ φιεο νη γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο.  

Ναχισζε πινίνπ γπκλνχ είλαη εθηθηή γηα μέλα πινία ζηε ζεκαία ηεο Μάιηαο θαη γηα 

Μαιηέδηθα πινία ζε μέλε ζεκαία. 

Έμνδα λενιφγεζεο θαη θφξνη 

Γηα πινία κήθνπο πάλσ απφ 24 κέηξα ε ρξέσζε γηα άδεηα αζπξκάηνπ είλαη απηή ηε 

ζηηγκή 115€ 

Η υνξνινγία πινίωλ ππνινγίδεταη σύκυωλα κε τνλ παξαθάτω πίλαθα: 

 

Οη παξαπάλω ρξεώσεηο απμάλνλταη ή κεηώλνλταη αλάινγα κε τελ ειηθία τνπ πινίνπ ωο εμήο: 
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Όταλ ν ετήσηνο υόξνο επί τεο ρωξετηθότεταο θαταβάιιεταη κετά από έλα ρξόλν από τελ 

εγγξαυή στν λενιόγην ε ρξέωσε απμάλεταη θατά 10%. 

Επηζεωξήσεηο πξνσωξηλήο λενιόγεσεο ππόθεηλταη σε ειάρηστε ρξέωσε € 2330. 

Επηζεωξήσεηο κέσα στν κήλα τεο πξνσωξηλήο λενιόγεσεο (γηα πινία από 15 ετώλ θαη πάλω 

κηθξφηεξα φκσο ησλ 20 εηψλ ) ππφθεηληαη ζε ειάρηζηε ρξέσζε €1165 γηα πινία κε 

θαζαξή ρσξεηηθφηεηα θάησ απφ 5000 θφξνπο (πινία πάλσ απφ  5000 θφξνπο δελ 

ππφθεηληαη ζε ρξεψζεηο απηνχ ηνπ ηχπνπ).  

Απφ ην 1998 ε Μάιηα πξνσζεί ζπλερήο αιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ θαη έρεη 

θαηαβάιιεη κεγάιεο πξνζπάζεηεο γηα λα θαηαζηήζεη ηνλ ζηφιν ηεο πην αζθαιή. Μεηά 

απφ δηάθνξα αηπρήκαηα πνπ ζπλέβεζαλ ζε πινία κε καιηέδηθε ζεκαία, κε 

ζεκαληηθφηεξν απηφ ηνπ Erika ην Γεθέκβξε ηνπ 1999 ε Μάιηα έρεη θαθή θήκε ζαλ  

ζεκαία επθαηξίαο. Αλ θαη ην πνζνζηφ θξαηήζεσλ απφ ιηκεληθήο αξρέο παξακέλεη 

ζεκαληηθά πςειφ ην Paris MOU ζηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ 2000 ην θαηαηάζζεη ζηελ 

θαηεγνξία Medium to High Risk flag state. Χζηφζν νη πξνζπάζεηεο γηα λα 

απνκνλσζνχλ ηα πινία πνπ ηεξνχλ ρακειά ζηάληαξ αζθαιείαο πξέπεη λα εληαζνχλ. 

Σν Μάην ηνπ 2001 ηέζεθε ζε εθαξκνγή έλα ζρέδην δξάζεο ην νπνίν έζεζε 

ρξνλνδηάγξακκα ζχγθιηζεο κε ηηο ζπλζήθεο αζθάιεηαο ζηε λαπηηιία πνπ νξίδεη ε 

Δ.Δ. .  Σν 2001 ηα αλαζεσξήζεθαλ νη θαλνληζκνί ζρεηηθά κε ηηο ξπκνπιθήζεηο θαη 

πξνζδέζεηο ζηα ιηκάλη κε απνηέιεζκα ηελ εηζαγσγή θνξνινγηθή δηάθξηζεο ηηκψλ 

πξνο φθεινο δεμακελνπινίσλ κε μερσξηζηέο δεμακελέο γηα ηνπνζέηεζε έξκαηνο. 

 

Πηλάθαο 35: Πξσηνθνιιά θαη πκβάζεηο ΗΜΟ πνπ έρεη ππνγξάςεη ε Μάιηα (2008) 
SOLAS Protocol 78 

SOLAS Protocol 88 

LOAD LINES Convention 66 

LOAD LINES Protocol 88 

TONNAGE Convention 69 

COLREG  Convention 72 

STCW  Convention 78 

SAR  Convention 79 

INMARSAT Convention 76 

INMARSAT OA 76 

INMARSAT amendments 98 

FACILITATION Convention 65 

MARPOL 73/78 (Annex I/II) 

MARPOL 73/78 (Annex III) 

MARPOL 73/78 (Annex V) 

London Convention 72 

CLC Protocol 92 

FUND Protocol 92 

LLMC Protocol 96 

SUA Convention 88 

SUA Protocol 88 

OPRC  Convention 90 

OPRC/HNS 2000 

BUNKERS CONVENTION 01 

ANTI FOULING 01 

Πεγή:www.imo.org 
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3.15 Γαλλία 
 

Ο ππφ γαιιηθή ζεκαία ζηφινο  απφ ην 1996 έσο ην 2002 απνηειεί έλα 0,71%  κε 

0,92% επί ηεο παγθφζκηαο ρσξεηηθφηεηαο. Σν 58,84% ηνπ γαιιηθνχ ζηφινπ είλαη 

δεμακελφπινηα. Μφιηο 10,80% είλαη ην πνζνζηφ ησλ πινίσλ κεηαθνξάο  ρχδελ 

μεξψλ θνξηίσλ ελψ ηα πινία κεηαθνξάο Δ/Κ απνηεινχλ ην 11,37% θαη έλα 14,07 % 

είλαη πινία δηαθφξσλ ηχπσλ. Σν πνζνζηφ ηνπ γαιιηθήο ηδηνθηεζίαο ζηφινπ πνπ 

βξίζθεηαη ζην εζληθφ λενιφγην θπκαίλεηαη θαηά κέζν φξν ζην 50% ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. Σν 2002 ε κέζε ειηθία ηνπ γαιιηθνχ ζηφινπ ήηαλ 8,1 ρξφληα θαη 

απνηειψληαο έλαλ απφ ηνπο λεαξφηεξνπο ζηφινπο ζηνλ θφζκν. 

 

Πίλαθαο 36: Καηαλνκή ππφ γαιιηθή ζεκαία ζηφινπ 1996-2007 

ΕΤΟΣ Total Fleet 
Oil 
tankers 

Bulk 
Carriers 

General 
Cargo 

Container 
Ships 

Other 
types 

% επί τθσ 
Ραγκόςμιασ 
Χωρθτικότθτασ 

1996 6.258.838 3.668.301 812.470 385.290 639.670 733.107 0,83% 

1997 6.828.189 4.191.336 645.837 350.880 703.471 936.665 0,88% 

1998 7.221.445 4.610.955 645.263 425.292 576.401 963.534 0,92% 

1999 7.292.503 4.431.806 1.018.615 360.447 518.273 963.362 0,92% 

2000 6.883.000 4.149.000 1.019.000 337.000 458.000 920.000 0,85% 

2001 6.280.000 3.664.000 689.000 328.000 575.000 1.024.000 0,76% 

2002 6.361.000 3.743.000 687.000 312.000 723.000 895.000 0,75% 

2003 6.389.000 4.079.000 687.000 248.000 629.000 747.000 0,75% 

2004 6.311.000 4.330.000 1.000 236.000 981.000 763.000 0,70% 

2005 7.297.000 4.708.000 347.000 224.000 1.185.000 832.000 0,76% 

2006 7.627.000 4.478.000 346.000 68.000 1.779.000 956.000 0,73% 

2007 7.914.000 4.718.000 346.000 55.000 1.776.000 1.020.000 0,71% 

Πεγή: Unctad Review of Maritime Transport 1997-2008 

 

3.15.1 Θεςμικό πλαίςιο τησ Γαλλίασ για τη ναυτιλία 
 

Σν ζεζκηθφ πιαίζην ηεο Γαιιίαο ζρεηηθά κε ηελ λαπηηιία νξγαλψλεηαη απφ ην 

ππνπξγείν Οηθνινγίαο Δλέξγεηαο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη λαπηηιίαο (de l‟Ecologie, 

de l‟ L‟Energie, du Developpement durable, et de la Mer).  

Ζ Γαιιία δηαζέηεη  έμη δηαθνξεηηθά λενιφγηα ηα νπνία είλαη ηα εμήο: 

1. Νενιφγην πνπ έρεη ηζρχ ζηα εζσηεξηθά χδαηα ηεο Γαιιίαο θαη ησλ 

ππεξπφληησλ πεξηνρψλ ηεο 

2. Σν δηεζλέο Γαιιηθφ Νενιφγην (GIR) ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε ην Μάην ηνπ 

2005 

3. Σν TAAF (Νενιφγην γαιιηθψλ λφηησλ θαη αληαξθηηθψλ εδαθψλ 

4. ΣΟ Νενιφγην ηεο λέαο Καιεδνλίαο 
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5. Σν Νενιφγην Wallis and Futuna 

6. To Νενιφγην ηεο Γαιιηθήο Πνιπλεζίαο 

 

Δνδομεηαθοπέρ 

Μέρξη ην 1999 ε ελδνκεηαθνξέο ζηε Γαιιία δηεμάγνληαλ κε πεξηνξηζκνχο θαη 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 257 ηνπ Code des Douanes (11/05/1977). χκθσλα κε ηνλ  

Code des Douanes, κφλν πινία κε γαιιηθή ζεκαία κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

κεηαθνξέο κεηαμχ γαιιηθψλ ιηκαληψλ. Ο πεξηνξηζκφο απηφο ίζρπε θαη γηα ηαμίδηα 

κεηαμχ ιηκαληψλ ζην ππεξπφληην δηακέξηζκα ηεο γαιιηθήο θπξηαξρίαο, δειαδή 

κεηαμχ ιηκαληψλ Γνπαδεινχπεο, Γνπηάλαο θαη Μαξηηλίθαο. Τπάξρεη σζηφζν 

εμαίξεζε απηνχ ηνπ πεξηνξηζκνχ γηα φζα μέλα πινία δεηήζνπλ λα πξνζεγγίζνπλ ηα 

γαιιηθήο θπξηαξρίαο ιηκάληα γηα έλα ή δχν ηαμίδηα. Σέινο αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη 

δελ επηηξέπνληαη πινία κε ζεκαία TAAF (Terres australes et antarctiques françaises) 

λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο ελδνκεηαθνξέο. 

Δθνικόηηηα Πληπώμαηορ 

Ζ Γαιιία δηαηεξεί δχν λενιφγηα. χκθσλα κε ην πξψην ν πινίαξρνο θαη ν 

ππνπινίαξρνο πξέπεη λα είλαη γάιινη ππήθννη θαη ην ππφινηπν πιήξσκα πξέπεη λα 

είλαη φινη ππήθννη ηεο Δ.Δ. ή ηεο ΔΟΥ. Σν δεχηεξν λενιφγην ηεο Γαιιίαο, ην 

ιεγφκελν TAAF νξίδεη φηη ην 35% ηνπ πιεξψκαηνο πξέπεη λα είλαη Γάιινη 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 1
νπ

 κεραληθνχ. 

 

Απαιηήζειρ για ηην Πλοιοκηηζία 

Πξέπεη ην 50% ηνπ πινίνπ λα αλήθεη ζε θπζηθφ πξφζσπν εζληθφηεηαο Δ.Δ. ή ΔΟΥ.  

ή ην 100% ηνπ πινίνπ λα αλήθεη δε εηαηξεία κε έδξα ηελ ΔΔ/ΔΟΥ θαη ε δηαρείξηζε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ λα γίλεηαη κε κφληκε έδξα ζηε Γαιιία. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζην 2
ν
 

λενιφγην ΣΑΑF. 

Φοπολογικό Καθεζηώρ  

To θνξνινγηθφ θαζεζηψο, ηζρχεη θαη ζηα δχν λενιφγηα θαη νξίδεη
65

: 

 φηη ζα ππάξρεη κεξηθή επηζηξνθή ηνπ εηαηξηθνχ θφξνπ πνπ θαηαβάιιεηαη ζηηο 

ηνπηθέο αξρέο γηα ηηο κε γλήζηεο ελδνκεηαθνξέο 

 κεξηθή επηζηξνθή ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ζα ππάξρεη ζηελ πεξίπησζε 

ησλ δηεζλψλ κεηαθνξψλ.  

Οη παξαπάλσ επηζηξνθέο ζα είλαη αλάινγα κε ην πνζνζηφ ησλ δηεζλψλ κεηαθνξψλ 

ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπ πινηνθηήηε.   

                                                           
65

 http://eur-lex.europa.eu 
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Ππόζθαηερ Δξελίξειρ 

Ζ έλσζε Γάιισλ Δθνπιηζηψλ (Armateurs de France) μεθίλεζε κηα θακπάληα 

πξνθεηκέλνπ λα γλσζηνπνηήζεη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζαιάζζηεο 

κεηαθνξέο θαη επνκέλσο λα πηέζεη ηελ θπβέξλεζε λα πάξεη πην επλντθά 

δεκνζηνλνκηθά κέηξα. πγθεθξηκέλα πηέδνπλ γηα ηελ εηζαγσγή ζπζηήκαηνο 

θνξνινγίαο βάζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο θαη θνξναπαιιαγέο γηα ηνπο λαπηηθνχο. Δπίζεο 

γίλνληαη πξνζπάζεηεο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ δεχηεξνπ λενινγίνπ ηεο Γαιιίαο TAAF 

πξνθεηκέλνπ λα εηζερζνχλ πην ειαζηηθά κέηξα ζχλζεζεο πιεξψκαηνο.  

Σν Γεθέκβξην ηνπ 2002 ην γαιιηθφ θνηλνβνχιην πηνζεηεί λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ 

εθαξκνγή ζπζηήκαηνο θνξνινγίαο βάζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο θαη αλακέλεηαη λα 

εγθξηζεί ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2003. Σελ ίδηα ρξνληά (ζ.ζ. 2002) αλαθνηλψλεηαη ε 

πξφζεζε ηεο γαιιηθήο θπβέξλεζεο λα δεκηνπξγήζεη έλα λέν λενιφγην γηα ηε λαπηηιία 

κηθξψλ απνζηάζεσλ. Σνλ Μάξηην ηνπ 2005 επηθπξψλεηαη λφκνο πνπ νξίδεη ηε 

δεκηνπξγία ηνπ δηεζλνχο Γαιιηθνχ Νενινγίνπ ην νπνίν αληηθαζηζηά ην TAAF θαη 

ζπκβαδίδεη πεξηζζφηεξν κε ηηο νδεγίεο ηεο Δ.Δ
66

. 

Πίλαθαο 37 : Γαιιηθφο ζηφινο ζην εγρψξην λενιφγην θαη ζε μέλεο ζεκαίεο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: UNCTAD Review of Maritime Transport 1997-2007 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 34 ην πνζνζηφ ησλ γαιιηθήο πινηνθηεζίαο πινίσλ πνπ 

βξίζθεηαη ζην Γαιιηθφ λενιφγην ζην ηέινο ηνπ 2007 μεπεξλά ην 53%, ελψ ζε ζρέζε 

κε ην 1996 έρεη απμεηηθή πνξεία. Απηφ δείρλεη ηελ επηηπρεκέλε πνιηηηθή ηεο Γαιιίαο 
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 http://www.rif.mer.equipement.gouv.fr 

Έηνο Αξηζκφο 

πινίσλ 

ζηε 

γαιιηθή 

ζεκαία 

Αξηζκφο 

πινίσλ 

ζε μέλεο 

ζεκαίεο 

Πνζνζηφ 

ρσξεηηθφηεηαο 

ζηελ γαιιηθή 

ζεκαία 

Πνζνζηφ 

ρσξεηηθφηεηαο 

ζε μέλεο 

ζεκαίεο 

Πνζνζηφ 

γαιιηθήο 

πινηνθηεζίαο 

επί ην 

παγθνζκίνπ 

ηνλάδ 

1996 178 105 55,59 44,41 1,14 

1997 175 110 58,25 41,75 1,08 

1998 175 103 50,66 49,34 0,64 

1999 177 103 46,89 53,11 0,74 

2000 174 91 61,65 38,35 0,74 

2001 176 102 48,88 51,12 0,80 

2002 168 101 49,38 50,62 0,78 

2003 154 103 52.51 47.49 0.64 

2004 161 114 34.63 65.37 0.80 

2005 164 126 45.40 54.60 0.54 

2006 168 141 48.02 51.98 0.61 

2007 182 176 46.52 53.48 0.63 



 

83 
 

ζρεηηθά κε ηελ δηαηήξεζε ρσξεηηθφηεηαο ζην εγρψξην λενιφγηφ ηεο θαη ηελ απνθπγή 

πξνο άιιεο ζεκαίεο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΗΝΑΚΑ 38: ΤΜΒΑΔΗ ΚΑΗ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΑ ΗΜΟ ΠΟΤ ΔΥΔΗ ΤΠΟΓΡΑΦΔΗ Ζ 

ΓΑΛΛΗΑ 
 

IMO Convention 48 

IMO amendments 91 

IMO amendments 93 

SOLAS Convention 74 

SOLAS Protocol 78 

SOLAS Protocol 88 

LOAD LINES Convention 66 

LOAD LINES Protocol 88 

TONNAGE Convention 69 

COLREG  Convention 72 

CSC Convention 72 

SFV Protocol 93 

STCW  Convention 78 

SAR  Convention 79 

STP Agreement 71 

STP Protocol 73 

INMARSAT Convention 76 

INMARSAT OA 76 

INMARSAT amendments 94 

INMARSAT amendments 98 

FACILITATION Convention 65 

MARPOL 73/78 (Annex I/II) 

MARPOL 73/78 (Annex III) 

MARPOL 73/78 (Annex IV) 

MARPOL 73/78 (Annex V) 

MARPOL Protocol 97 (Annex VI) 

London Convention 72 

London Convention Protocol 96 

INTERVENTION Convention 69 

INTERVENTION Protocol 73 

CLC Protocol 76 

CLC Protocol 92 

FUND Protocol 76 

FUND Protocol 92 

FUND Protocol 2003 

NUCLEAR Convention 71 

LLMC Convention 76 

LLMC Protocol 96 

SUA Convention 88 

SUA Protocol 88 

SALVAGE Convention 89 

OPRC  Convention 90 

OPRC/HNS 2000 

ANTI FOULING 01 

BALLASTWATER 2004 

ΠΖΓΖ: www.imo.org 
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3. 17 ΙΠΑΝΙΑ 
 

Ο ςυνολικόσ υπό ςθμαία Ιςπανίασ ςτόλοσ  από το 1996 ζωσ το 2007 καταλαμβάνει ζνα 

ποςοςτό 0,26% κατά μζςο όρο. Το 2007, το 52,40% του ςτόλου αποτελείτο από 

πετρελαιοφόρα, το 16,68% από πλοία μεταφοράσ γενικοφ φορτίου ζνα  20,96% από πλοία 

διάφορων τφπων, ενϊ μόνο 6,97% αποτελείτο από πλοία μεταφοράσ Ε/Κ . Τα πλοία 

μεταφοράσ χφδθν ξθρϊν φορτίων ιταν ςχεδόν 3%.  

 

 

Πίλαθαο 40: Καηαλνκή εκπνξηθνχ ζηφινπ ππφ Ηζπαληθή ζεκαία 1996-2007 

ΕΤΟΣ 
Total 
Fleet 

Oil 
tankers 

Bulk 
Carriers 

General 
Cargo 

Container 
Ships 

Other 
types 

% επί τθσ 
Ραγκόςμιασ 
Χωρθτικότθτασ 

1996 1.935.194 913.530 37.490 250.527 113.323 620.324 0,26% 

1997 1.906.114 915.080 64.462 238.653 123.653 564.266 0,25% 

1998 2.045.455 1.053.308 70.002 274.548 149.472 498.125 0,26% 

1999 2.053.020 1.049.385 70.002 293.184 136.144 504.305 0,26% 

2000 2.142.000 1.110.000 70.000 323.000 136.000 503.000 0,26% 

2001 2.185.000 1.105.000 70.000 358.000 136.000 516.000 0,26% 

2002 2.338.000 1.225.000 70.000 390.000 163.000 490.000 0,28% 

2003 2.587.000 1.282.000 43.000 354.000 232.000 675.000 0,30% 

2004 2.655.000 962.000 215.000 338.000 231.000 909.000 0,30% 

2005 2.541.000 1.089.000 43.000 282.000 252.000 875.000 0,26% 

2006 2.689.000 1.089.000 43.000 219.000 332.000 1.006.000 0,26% 

2007 2.746.000 1.061.000 43.000 206.000 331.000 1.105.000 0,25% 

Ρθγι: UNCTAD Review of Maritime Transport 1997 - 2008 

 

 

3.17.1 Θεςμικό Πλαίςιο Ναυτιλίασ ςτην Ιςπανία 
 

Ζ άζθεζε λαπηηιηαθήο πνιηηηθήο ζηελ Ηζπαλία γίλεηαη απφ ην ηκήκα εκπνξηθήο 

λαπηηιίαο ην νπνίν είλαη θνκκάηη ηνπ ππνπξγείνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ. Οη αξκνδηφηεηεο 

ηνπ ηκήκαηνο εκπνξηθήο λαπηηιίαο είλαη νη εμήο: 

Ζ Ηζπαλία έρεη πηνζεηήζεη  έλα δεχηεξν λενιφγην ην ιεγφκελν CIS (Special Canary 

Islands), πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζεη ηελ ηζπαλφθηεηε ρσξεηηθφηεηα πνπ 

εγγξάθεηαη ζε μέλα λενιφγηα.  ηνλ παξαθάησ πίλαθα βιέπνπκε φηη ην πνζνζηφ ηνπ 

ηζπαλφθηεηνπ ζηφινπ ζε μέλα λενιφγηα ήηαλ ην 2002  96,60%. Απηφ δείρλεη ηελ 
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αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηζπαληθνχ λενινγίνπ θαη ην δηαθπγφληα θέξδε πνπ ράλεη 

απφ ηε κε ζέζπηζε επλντθφηεξεο πνιηηηθήο. 

Tν CIS δεκηνπξγήζεθε
67

 κε ην άξζξν 15 ηνπ λφκνπ  27/1992 πεξί Κξαηηθψλ Ληκέλσλ 

θαη Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαη δεκηνχξγεζε κεγάιεο πξνζδνθίεο θαη ειπίδεο γηα 

πεξηνξηζκνχ ηνπ flagging out ησλ ηζπαλφθηεησλ πινίσλ πξνο μέλεο ζεκαίεο. Ο 

Ηζπαληθφο ζηφινο ην 1981 απνηειείην απφ 700 πινία κε ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα 

παξαπάλσ απφ 7000,000 ηφλνπο. Σν 1992 ν εκπνξηθφο ζηφινο ηεο Ηζπαλίαο κεηψζεθε 

ζην 1,000,000 ηφλνπο ελψ απμήζεθε ν ζηφινο πνπ ήηαλ λενινγεκέλνο ζε μέλεο 

ζεκαίεο. ηελ νπζία 27/1992 δελ παξείρε επαξθή θίλεηξα γηα λα επηζηξέςεη ν 

Ηζπαληθφο ζηφινο ζε εζληθφ λενιφγην.  Σν Βαζηιηθφ Γηάηαγκα 897/93 επέηξεςε ζηα 

πινία πνπ εθηεινχζαλ δξνκνιφγηα εληφο ηεο Ηζπαληθήο ρεξζνλήζνπ, λα εγγξαθνχλ 

ζην λενιφγην ησλ Καλαξίσλ. Απφ ηνλ θαλφλα 897/93 εμαηξέζεθαλ ηα πινία πνπ 

κεηέθεξαλ πεηξέιαην,  πξντφληα πεηξειαίνπ θαη πφζηκν λεξφ.   Ο ηξνπνπνηεηηθφο 

λφκνο ηνπ 1994 έδσζε πεξηζζφηεξα θίλεηξα θαη άξρηζε λα πξνζειθχεη πινηνθηήηεο, 

νη νπνίνη άξρηζαλ λα ζεσξνχλ ην λενιφγην CIS πνην επλντθφ. Απφ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 

1994 κπνξνχζαλ λα εγγξαθνχλ θαη ηα θξνπαδηεξφπινηα. Ο λφκνο 392/96 ήξε ηνλ 

πεξηνξηζκφ γηα ηα δεμακελφπινηα πνπ είρε επηβάιιεη ν πξνεγνχκελνο λφκνο.  Σν 

1998 φια ηα πινία θαη νη εηαηξείεο πνπ εμππεξεηνχζαλ ηελ εγρψξηα αθηνπινΐα, 

κπνξνχζαλ εγγξαθνχλ ζην Νενιφγην CRS θαη ζην κεηξψν επηρεηξήζεσλ ησλ 

Καλάξησλ Νήζσλ.  

Οη λφκν πνπ αθνξνχλ ηα θνξνινγηθά θίλεηξα ελζσκαηψλνληαη ζην λφκν 19/1994 ν 

νπνίνο ηξνπνπνίεζε ην ηζρχνλ θνξνινγηθφ ζχζηεκα ησλ Καλάξησλ. Οη λφκνη 

42/1994 θαη 13/1996 βειηίσζαλ ην θνξνινγηθφ θαζεζηψο ηνπ λενινγίνπ θαη ηέινο ν 

λφκνο 4/2006 ζέζπηζε ζχζηεκα θνξνινγίαο βάζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο. Σν 2002 ην 

θξάηνο έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο πινηνθηήηεο λα επηιέμνπλ κεηαμχ ελφο 

ζπζηήκαηνο θνξνινγίαο επί ηεο ρσξεηηθφηεηαο θαη ελφο ζπζηήκαηνο θνξνινγίαο επί 

ησλ θεξδψλ. Ο λφκνο 53/2002 επέηξεςε ζηηο εηαηξείεο πνπ δελ είλαη πινηνθηήηξηεο 

αιιά λαπιψλνπλ πινία λα εγθαηαζηαζνχλ ζηα Καλάξηα φπσο επίζεο θαη ζε εηαηξείεο 

πνπ ρξεκαηνδνηνχλ πινία.  

 

Ζ αθηνπινΐα ζηελ Ηζπαλία ξπζκίδεηαη απφ ην λνκνζεηηθφ δηάηαγκα 27/1992  γηα ηνπο 

θξαηηθνχο ιηκέλεο θαη ηελ εκπνξηθή λαπηηιία. Σα πινία ηνπ λενινγίνπ CIS έρνπλ  

απεξηφξηζηε πξφζβαζε ζηελ εζσηεξηθή αθηνπινΐα θαη ζχκθσλα κε ην Βαζηιηθφ 

Γηάηαγκα 2221/98 κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε φιεο ηηο εκπνξηθέο γξακκέο ηεο 

Ηζπαλίαο. Σν άξζξν  81 ηνπ λφκνπ 27/1992 ξπζκίδεη ηελ δπλαηφηεηα παξεθθιίζεσλ 

θαη ηε κε ρξεζηκνπνίεζε ηζπαληθνχ πινίνπ θαη‟ εμαίξεζε, ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

δηαηίζεληαη ηζπαληθά πινία. 

Όζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο ηνπ πιεξψκαηνο, ζχκθσλα κε ην πξψην λενιφγην ν 

πινίαξρνο θαη ν 1
νο

 κεραληθφο πξέπεη λα είλαη ηζπαλνί ππήθννη, θαη ην ππφινηπν 

πιήξσκα πξέπεη λα είλαη ππήθννη ηεο Δ.Δ. Γηα ην λενιφγην ησλ Καλάξησλ λήζσλ 
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ηζρχεη φηη ν πινίαξρνο θαη ν 1
νο

 κεραληθφο  πξέπεη λα είλαη ηζπαλνί ππήθννη, ελψ γηα 

ην ππφινηπν πιήξσκα νξίδεηαη φηη ηνπιάρηζηνλ ην 50% πξέπεη λα είλαη ππήθννη ηεο 

Δ.Δ.. Χζηφζν ππάξρεη ν φξνο φηη εάλ δελ ππάξρεη δηαζέζηκν πιήξσκα απφ ηελ Δ.Δ. 

είλαη δπλαηφλ λα ππάξμεη παξέθθιηζε.  

ρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο πινηνθηεζίαο, γηα ην πξψην λενιφγην ηζρχεη φηη  πξέπεη ν 

πινηνθηήηεο λα είλαη  ηζπαλφο ππήθννο ή εηαηξεία κε αληηπξφζσπν δηνξηζκέλν ζηελ 

Ηζπαλία (Άξζξν 76 ηνπ 27/1992). ην λενιφγην ησλ Καλαξίσλ πινηνθηήηεο κπνξεί 

λα είλαη νπνηαδήπνηε εηαηξεία εγθαηεζηεκέλε ζηελ Ηζπαλία, ηελ Δ.Δ. ή ηξίηε ρψξα 

εθφζνλ ε δηαρείξηζε ηνπ πινίνπ γίλεηαη απφ ηηο Καλάξηνπο Νήζνπο ή λ ππάξρεη 

κφληκνο ηφπνο εγθαηάζηαζεο εθεί. 

Ο λφκνο 19/1994 φπσο ηξνπνπνηήζεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 1996 επηηξέπεη θνξνινγηθέο 

ειαθξχλζεηο γηα ηα πινία πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζην λενιφγην ησλ Καλαξίσλ. 

Απηέο νξίδνπλ φηη: 

 Τπάξρεη κείσζε θαηά 90% ησλ θνηλσληθψλ εηζθνξψλ πνπ θαηαβάιιεη ν 

εξγνδφηεο 

 Τπάξρεη κείσζε 90% ηνπ θφξνπ απφδνζεο 

 Τπάξρεη απαιιαγή 50% απφ ην θφξν ησλ λαπηηθψλ. 

Μεηά ην αηχρεκα ηνπ Prestige εθδίδεηαη άκεζα Βαζηιηθφ Γηάηαγκα πνπ ζέηεη 

πεξηνξηζηηθά κέηξα γηα ηελ πξφζβαζε δεμακελνπινίσλ ζηα ηζπαληθά ιηκάληα. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά ε θπβέξλεζε ζπλερίδεη λα πξνεηνηκάδεη ην πιαίζην γηα έλαλ λέν 

λφκν πνπ ζρεηηθά κε ην νηθνλνκηθφ θαη δεκνζηνλνκηθφ ραξαθηήξα ησλ ιηκεληθψλ 

αξρψλ. Αμίδεη επίζεο λα αλαθεξζεί ε πξνψζεζε λέαο πνιηηηθήο γηα ηε λαπηηιία 

κηθξψλ απνζηάζεσλ ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ εηζαγσγή κηαο δηεζλνχο ηηκήο πνπ 

θαιχπηεη φιεο ηηο παξερφκελεο ιηκεληθέο ππεξεζίεο. 

Σνλ Ηαλνπάξηνπ ηνπ 2002 εηζάγεηαη λέν ζχζηεκα θνξνιφγεζεο πινίσλ βάζε ηεο 

ρσξεηηθφηεηαο (tonnage tax system) ησλ πινίσλ. Ζ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ 

δελ απαηηεί ηε λενιφγεζε ησλ πινίσλ απνθιεηζηηθά ζε ηζπαληθφ λενιφγην ή ζε άιιν 

ηεο Δ.Δ.  αιιά ε δηαρεηξίζηξηα εηαηξεία πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλε ζηελ Ηζπαλία. 

χκθσλα κε ην λέν ζχζηεκα θνξνιφγεζεο, ε θνξνινγία πινίσλ  θαζνξίδεηαη απφ 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα
68

 : 

Καθαρή Χωρητικότητα  Euro/100 tons 
ανά ημέρα  

0-1,000  0.90  

1,001-10,000  0.70  

10,000-25,000  0.40  

Από 25,000 και πάνω 0.20  

Σν γηλφκελν ηεο θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο κε ην πνζφ ζε επξψ πνπ αληηζηνηρεί, ην 

πνιιαπιαζηάδνπκε κε ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ πνπ ην πινίν εξγάδεηαη θαη είλαη ζηε 
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δηάζεζε ηνπ πινηνθηήηε. Σν θνξνινγεηέν εηζφδεκα πνπ θαζνξίδεηαη κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν ππφθεηηαη ζε θνξνιφγεζε 35%. Ζ θνξνινγία επί ηεο ρσξεηηθφηεηαο θαιχπηεη 

επίζεο θέξδε θεθαιαίσλ γηα ην πνζφ αχμεζεο επί ηεο αμίαο ηνπ πινίνπ, απφ ηελ 

ζηηγκή πνπ ην πινίν έρεη ππαρζεί ζην παξφλ θαζεζηψο θνξνιφγεζεο. Σν λέν απηφ 

ζχζηεκα κπνξεί λα εθαξκφδεηαη ζε θάζε πινίν πνπ δηαρεηξίδεηαη λαπηηιηαθή εηαηξεία 

είηε αλήθνπλ ζε απηήλ είηε είλαη λαπισκέλα απφ απηήλ. Δπίζεο ην ζχζηεκα απηφ 

εθαξκφδεηαη γηα φια ηα πινία ηεο εηαηξείαο πνπ επηιέγεη ηε θνξνινγία επί ηεο 

ρσξεηηθφηεηαο. Ζ παξακνλή ζε απηφ ην θαζεζηψο θνξνινγίαο δηαξθεί δέθα ρξφληα 

κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο. 

 

Πίλαθαο 41: χλνιν Ηζπαλφθηεηνπ ζηφινπ ζην εζληθφ λενιφγην θαη ζε μέλεο 

ζεκαίεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρθγι: Unctad Review of Maritime Transport 1997-2008 

 

Οη Ηζπαλνί πινηνθηήηεο ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 37 θαηέρνπλ ην 2007 ην 0,43% επί 

ηεο παγθφζκηαο ρσξεηηθφηεηαο. Απφ απηφ ην 31,62% είλαη εγγεγξακκέλν ζην 

Ηζπαληθφ λενιφγην (CIS) θαη ην ππφινηπν 68.38 βξίζθεηαη ζε μέλεο ζεκαίεο. Απφ ην 

1996 κέρξη ην 2002  ε ρσξεηηθφηεηα πνπ βξηζθφηαλ ζην CIS κεησλφηαλ ξαγδαία ελψ 

απφ ην 2002 έσο ην 2007 έρεη ζεκεηψζεη ζεκαληηθή αχμεζε. Ζ δεκηνπξγία ηνπ λένπ 

λενινγίνπ ην 1992 δελ έθεξε απνηειέζκαηα παξά κφλν κεηά ην 2002, ηε ρξνληά φπνπ 

εηζήρζε ην πξναλαθεξζέλ ζχζηεκα θνξνιφγεζεο επί ηεο ρσξεηηθφηεηαο. 

Βαζηθφ ξφιν ζηελ άζθεζε λαπηηιηαθήο πνιηηηθήο ζηελ Ηζπαλία παίδεη ε έλσζε 

ηζπαλψλ εθνπιηζηψλ (Asociacion de Navieros Espanoles - ANAVE), ε νπνία αζθεί 

πίεζε ζηελ ηζπαληθή θπβέξλεζε γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο, 

εθπξνζσπεί ηνπο ηζπαλνχο πινηνθηήηεο θαη εθνπιηζηέο ζηα δηεζλή θφξα θαη 

Έηνο Αξηζκφο 

πινίσλ 

ζηελ 

ηζπαληθή 

ζεκαία 

Αξηζκφο 

πινίσλ 

ζε μέλεο 

ζεκαίεο 

Πνζνζηφ 

ρσξεηηθφηεηαο 

ζηελ ηζπαληθή 

ζεκαία ζε dwt 

Πνζνζηφ 

ρσξεηηθφηεηαο 

ζε μέλεο 

ζεκαίεο  ζε 

dwt 

Πνζνζηφ 

ηζπαληθή 

πινηνθηεζίαο 

επί ην 

παγθνζκίνπ 

ηνλάδ 

1996 127 173 19,21 80,79 0,50 

1997 120 188 11,71 88,29 0,49 

1998 116 183 9,24 90,76 0,50 

1999 106 217 7,99 92,01 0,51 

2000 100 223 5,82 94,18 0,51 

2001 67 255 2,03 96,97 0,51 

2002 67 263 3,4 96,60 0,56 

2003 80 255 4.73 95.27 0.63 

2004 88 231 5.68 94.32 0.52 

2005 75 235 21.27 78.73 0.45 

2006 186 161 20.77 79.23 0.45 

2007 190 192 31.62 68.38 0.43 
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νξγαληζκνχο, αζθεί εθπαηδεπηηθφ έξγν κέζσ ηεο έθδνζεο εληχπσλ εηήζησλ 

εθζέζεσλ, ηεο δηνξγάλσζεο εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ θηι. 
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3.18 ΓΙΒΡΑΛΣΑΡ 
 

Σν λενιφγην ηνπ Γηβξαιηάξ δηαηεξνχζε ζην  ηέινο ηνπ 2005 0,15% επί ηνπ 

παγθνζκίνπ ηνλάδ. Σν 44,21% ηνπ ζηφινπ ήηαλ πινία κεηαθνξάο γεληθνχ θνξηίνπ, 

ην 35,12% ήηαλ δεμακελφπινηα κεηαθνξάο πεηξειαίνπ, ην 18,76% ήηαλ πινία 

κεηαθνξάο Δ/Κ, ην 1,7% αλήθεη ζε ινηπνχο ηχπνπο πινίσλ, θαη ην 0,2% ζε πινία 

κεηαθνξάο ρχδελ μεξψλ θνξηίσλ. 

 

Ρίνακασ 42 : Κατανομι χωρθτικότθτασ ςτόλου υπό ςθμαία Γιβραλτάρ 1996-2005 

ΕΤΟΣ 

Σφνολο 
χωρθτικότθτασ 
ςε dwt Δ/Ξ 

Ρλοία 
μτφ 
Ξθρϊν  
φορτίων 

Γενικοφ 
Φορτίου Ε/Κ 

Λοιποί 
Τφποι 

%επί τθσ 
παγκόςμιασ 

χωρθτικότθτασ 

1996 579.854 536.119 0 29.919 0 13.816 0,08% 

1997 566.948 520.190 0 33.930 0 12.828 0,07% 

1998 561.000 451.628 0 4.011 62.579 42.782 0,07% 

1999 728.470 553.526 27.048 35.961 62.445 49.490 0,09% 

2000 922.000 650.000 27.000 95.000 70.000 80.000 0,11% 

2001 816.820 342.991 84.619 162.732 82.959 143.519 0,10% 

2002 1.396.000 698.000 30.000 289.000 227.000 152.000 0,17% 

2003 1.256.000 477.000 30.000 453.000 284.000 12.000 0,15% 

2004 1.471.000 542.000 30.000 531.000 350.000 19.000 0,16% 

2005 1.418.000 498.000 3.000 627.000 266.000 25.000 0,15% 

Ρθγι: Unctad Review of Maritime Transport 1997-2006 

 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ην κεξίδην επί ηεο παγθφζκηαο ρσξεηηθφηεηαο ππφ 

ζεκαία Γηβξαιηάξ δείρλεη λα απμάλεηαη απφ ην 1996 έσο ην 2005 απφ 0,08% ζε 

0,15% ζε φξνπο ρσξεηηθφηεηαο. 

Σν λαπηηιηαθφ ζεζκηθφ πιαίζην
69

 βαζίδεηαη ζηα πξφηππα ηνπ αγγιηθνχ λαπηηιηαθνχ 

δηθαίνπ. Σα πινία πνπ θέξνπλ ηε ζεκαία ηνπ Γηβξαιηάξ ζεσξνχληαη Βξεηαληθά 

πινία. Σν Γηβξαιηάξ, αλήθεη ζην group λενινγίσλ  REG (Red Ensign Group) ην 

νπνίν πεξηιακβάλεη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ην Isle of Man, ηε Βεξκνχδα θαη ηνπο 

λήζνπο Κάπκαλ. Όια απηά ηα λενιφγηα φπσο θαη ηνπ Γηβξαιηάξ, δηαρεηξίδνληαη απφ 

ηελ αξρή ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ MCA (Maritime and Coast Guard Agency). 

ην λενιφγην ηνπ Γηβξαιηάξ κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ φια ηα πινία εθηφο απφ απηά 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη κε ηελ αιηεία θαη απηά πνπ θέξνπλ ππξεληθνχο 

αληηδξαζηήξεο. Οη δπλαηφηεηεο λενιφγεζεο ζην Γηβξαιηάξ είλαη νη εμήο: 

1. Πιήξεο Νενιφγεζε 
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2. Πξνζσξηλή 

3. Νενιφγεζε ππφ λαχισζε πινίνπ γπκλνχ 

4. Νενιφγεζε ζε πινία πνπ είλαη ππφ θαηαζθεπή 

 

 

Σν Γηβξαιηάξ έρεη ζεζπίζεη αληαγσληζηηθή θνξνινγία επί ηνπ ηνλάδ, ε νπνία 

ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

Υσξεηηθφηεηα ζε Gross 

Tons 

ηαζεξφ πνζφ ζε GBP Δπηβαιιφκελν πνζφ αλά 

Gross Ton 

Έσο 50,000 800  0.07 

50,001-100,000 800 0.04 

100,001 θαη πάλσ 800 0.07 Υ GT γηα ηνπο 

πξψηνπο 50,000 + 

0.04ΥGT γηα θάζε GT απφ 

50,001 έσο 100,000 + 0.02 

γηα θάζε GT άλσ ησλ 

100,000 

 

 

 

Πίλαθαο 43 : Αξηζκφο Πινίσλ θαη ρσξεηηθφηεηα απφ ην 1997 έσο ην 2006 

 

Πεγή: Gibraltar Maritime Administration, Annual Report 2005-2006 

Πίλαθαο 44: πκβάζεηο θαη Πξσηφθνιια ΗΜΟ πνπ έρεη ππνγξάςεη ην Γηβξαιηάξ έσο 

ην 2006  

SOLAS 1974 

SOLAS Protocol 1978 
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SOLAS Protocol 1988 

LL 1966 

LL Protocol 1988 

Tonnage 1969 

Colreg 1972 

STCW 1978 

SAR 1979 

MARPOL 73/78 A I/II 

MARPOL 73/78 A III 

MARPOL 73/78 A IV 

MARPOL 73/78 A V 

MARPOL Protocol 1997 A VI 

Convention 1969 

CLC Protocol 1992 

FUND Protocol 1992 

PAL 1974 

PAL Protocol 1976 

LLMC 1976 

 ΠΖΓΖ: Gibraltar Maritime Administration, Annual Report 2005-2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Σα πινία πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζηα λενιφγηα ησλ ππφ κειέηε Μεζνγεηαθψλ 

θξαηψλ αληηζηνηρνχλ ζην 15,53% ηεο παγθφζκηαο ρσξεηηθφηεηαο.  Σα θξάηε ηεο 
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βφξεηαο Αθξηθήο έρνπλ έλα κεξίδην ηεο ηάμεο ηνπ 0,27%. Σα θξάηε ηεο Μέζεο 

Αλαηνιήο (Λίβαλνο, πξία θαη Ηζξαήι) έρνπλ 0,14% θαη ηα θξάηε ηεο Δπξψπεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Σνπξθίαο ην 15,12%.   

Οη επξσπατθέο ρψξεο φληαο αλνηρηέο νηθνλνκίεο θαη δηαηεξψληαο ζηαζεξά 

επελδπηηθά πιαίζηα επηηξέπνπλ κεγαιχηεξεο επελδχζεηο ζηε λαπηηιία θαη κεγαιχηεξε 

αλάκεημε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη ρψξεο ηεο Βνξείνπ Αθξηθήο πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ βήκαηα 

πξνθεηκέλνπ λα δηεζλνπνηήζνπλ ηελ νηθνλνκία ηνπο λα ζεζπίζνπλ πγηέο θαη ζηαζεξφ 

επηρεηξεκαηηθφ πιαίζην πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζνπλ επελδπηέο είηε εκεδαπνχο είηε 

αιινδαπνχο. Χζηφζν θαηλφκελα φπσο νη ζπρλέο θξαηηθνπνηήζεηο, ε δηαθζνξά,  ε 

αδπλακία δηαηήξεζεο ζηαζεξνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θξελάξνπλ ηελ αλαπηπμηαθή 

πνξεία ησλ θξαηψλ.  

Οη ρψξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο έρνπλ πην αλνηρηέο νηθνλνκίεο θαη πην ζηαζεξφ 

επελδπηηθφ πιαίζην απφ ηηο ρψξεο ηεο Βφξεηαο Αθξηθήο. Χζηφζν ε αζηάζεηα ζηε 

Μέζε Αλαηνιή ιφγσ ησλ γεσπνιηηηθψλ  αληηπαξαζέζεσλ ιεηηνπξγεί ζαλ ηξνρνπέδε 

ζηε βειηίσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο. 

Οη επξσπατθέο ρψξεο αθνινπζνχλ νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζρεηηθά κε ηελ 

αζθάιεηα θαη ηε δηαζθάιηζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηε Ναπηηιία θαη ηεο κεηαθνξέο. 

ηνλ αληίπνδα νη ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ έλσζε Maghreb δελ έρνπλ αθφκα 

θαηαθέξεη λα ραξάμνπλ νπζηαζηηθά θνηλή πνξεία ζρεηηθά κε ηηο κεηαθνξέο εμαηηίαο 

γεσπνιηηηθψλ δηαθνξψλ ηεο Αιγεξίαο θαη ηεο Ληβχεο. Χζηφζν έρεη επηηεπρζεί ε  

δεκηνπξγία ειεχζεξσλ δσλψλ εκπνξίνπ ζηηο ρψξεο απηέο θαζψο θαη ε ζέζπηζε 

θνηλψλ εκπνξηθψλ πξαθηηθψλ. 

Απφ ην ζχλνιν ησλ ππφ εμέηαζε Μεζνγεηαθψλ Κξαηψλ, ηα 7 δηαηεξνχλ εζληθνχο 

ζηφινπο. Απηά είλαη ηα θξάηε ηεο Βνξείνπ Αθξηθήο θαη ε πξία. ην Ηζξαήι ην 

θξάηνο δηαηεξεί απηή ηε ζηηγκή κεγάιν πνζνζηφ επί ηεο εηαηξείαο ZIM ελψ 

παιηφηεξα δηαηεξνχζε ηελ πιεηνςεθία ησλ κεηνρψλ. Θα κπνξνχζακε λα 

δηαπηζηψζνπκε γεληθά φηη ε απνπζία ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο ζηνλ ηνκέα ηεο 

λαπηηιίαο ζεκαίλεη θαη αληίζηνηρε παξέκβαζε απφ ην θξάηνο. Χζηφζν ζηε πξία 

φπνπ ην ζεζκηθφ επελδπηηθφ πιαίζην επλνεί ηηο επελδχζεηο ην θξάηνο δηαηεξεί θαη 

εθεί θξαηηθφ ζηφιν ρσξίο φκσο  απηφο λα απνηειεί ηελ πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνχ 

ζπξηαθνχ ζηφινπ. 

ηηο ρψξεο ηεο Βφξεηαο Αθξηθήο πιελ ηεο Αηγχπηνπ, ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία έρεη 

μεθηλήζεη λα εκθαλίδεηαη κε ηε κνξθή ζπκπξάμεσλ ηδησηηθνχ θαη δεκνζίνπ ηνκέα. 

Απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο ζε ηνκείο φπσο ε δηαρείξηζε ιηκέλσλ, ε ρξεκαηνδφηεζε 

θαηαζθεπήο θαη  ζπληήξεζεο ιηκεληθψλ ππνδνκψλ θαζψο επίζεο θαη ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε αγνξάο πινίσλ.  

ρεδφλ ζε φιεο ηηο ρψξεο ε νξγάλσζε ηεο Ναπηηιηαθήο Πνιηηηθήο γίλεηαη απφ 

Τπνπξγεία Μεηαθνξψλ ή Τπνπξγεία Μεηαθνξψλ θαη Τπνδνκψλ.  Μφλν ζηελ 
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Διιάδα ππήξμε κέρξη πξφηηλνο ππνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο ελψ ζηε Γαιιία ε 

λαπηηιηαθή πνιηηηθή ραξάζζεηαη απφ ππνπξγείν Οηθνινγίαο Δλέξγεηαο αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο θαη λαπηηιίαο.  

Απφ ηηο ππφ εμέηαζε ρψξεο κφλν 6 ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο θνξπθαίεο 35 κεγαιχηεξεο 

ρψξεο ζε φξνπο πινηνθηεζίαο. Ο Διιελφθηεηνο ζηφινο ζην ηέινο ηνπ 2007 θαηείρε 

16,81% επί ηεο παγθφζκηαο ρσξεηηθφηεηαο, ν ππφ ηηαιηθή πινηνθηεζία 1,71%, ν ππφ 

ηνχξθηθε πινηνθηεζία 1,12 % ν ππφ γαιιηθή πινηνθηεζία 0,63% ν ππφ ηζπαληθή 

πινηνθηεζία 0,43% θαη ν ππφ θππξηαθή πινηνθηεζία 0,08%.  

Απφ απηέο ηηο έμη ρψξεο ην ηηαιηθφ λενιφγην θαίλεηαη λα έρεη πξνζειθχζεη ην 64,37% 

ηεο ηηαιηθήο πινηνθηεζίαο, ην ηνχξθηθν λενιφγην ην 48,87% ηεο ηνχξθηθεο 

πινηνθηεζίαο θαη αληίζηνηρα ηα γαιιηθά λενιφγηα ην 46,52% ηεο γαιιηθήο 

πινηνθηεζίαο, ην Κππξηαθφ λενιφγην ην 38,68% ηεο Κππξηαθήο πινηνθηεζίαο, ην 

ειιεληθφ λενιφγην ην 31,94 ηεο ειιελφθηεηεο πινηνθηεζίαο θαη ην δεπηεξεχσλ 

λενιφγην ηεο Ηζπαλίαο ην 31,62% ηεο ηζπαληθήο πινηνθηεζίαο.   

Απφ ηηο 16 ρψξεο πνπ εμεηάζακε δηαπηζηψζακε φηη ζηηο 6 (Κχπξνο, Διιάδα, Ηηαιία, 

Μάιηα, Ηζπαλία θαη Γηβξαιηάξ) εθαξκφδεηαη θνξνινγία βάζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο, ην 

ιεγφκελν tonnage tax system ελψ ε Γαιιία αλακέλεηαη λα ην εθαξκφζεη θαη απηή ζην 

πξνζερέο κέιινλ.  

Ζ εηζαγσγή δεχηεξσλ λενινγίσλ ηα θνξνινγηθά θαη ινηπά θίλεηξα δελ θέξλνπλ 

άκεζα απνηειέζκαηα ζηε λαπηηιηαθή πνιηηηθή ηεο εθάζηνηε ρψξαο. Βαζηθφ ξφιν 

παίδεη θαη ε δηαηήξεζε ζηαζεξνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. 

Δπίζεο 4 ρψξεο δηαηεξνχλ δεπηεξεχνληα λενιφγηα. Απηέο είλαη ε Σνπξθία, ε Ηηαιία ε 

Γαιιία θαη ε Ηζπαλία.  

ηελ Αιγεξία θαη ζηε Ληβχε παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν φπνπ νη θξαηηθέο ρψξεο 

παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο πδξνγνλαλζξάθσλ δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ζηε κεηαθνξά 

απηψλ πξνο ηηο ρψξεο εμαγσγήο είηε ρξεζηκνπνηψληαο ηα πινία ησλ θξαηηθψλ 

ζηφισλ είηε δηαηεξψληαο θξαηηθέο εηαηξείεο νη νπνίεο λαπιψλνπλ μέλα πινία. 

Σν Γηβξαιηάξ ε Μάιηα θαη ε Κχπξνο δηαηεξνχλ ζην λενιφγηφ ηνπο πινία αιινδαπήο 

πινηνθηεζίαο ζε πνζνζηφ 93,75%, 93,39% θαη 80,42% αληίζηνηρα. Σν 54,47% ησλ 

πινίσλ ηεο Αιγεξίαο είλαη αιινδαπήο ηδηνθηεζίαο θαη ην 45,71% ηνπ Μαξφθνπ. ηα 

λενιφγηα ηεο Γαιιίαο ην 27,54% αλήθεη ζε μέλνπο πινηνθηήηεο θαη ζηε Ληβχε ην 

23,53%.  Ζ Σπλήζηα θαη ην Ηζξαήι δελ έρνπλ θαζφινπ μέλεο ηδηνθηεζίαο πινία ζηα 

λενιφγηά ηνπο.  

 

Σέινο ε Μεζνγεηαθή Έλσζε θαίλεηαη λα θαζπζηεξεί αξθεηά αθφκα ιφγσ ηεο 

αλνκνηνγέλεηαο ζηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο δνκέο κεηαμχ θπξίσο ησλ θξαηψλ ηεο 

Δπξψπεο θαη απηψλ ηεο Βνξείνπ Αθξηθήο. Χζηφζν ε επηηπρία ηεο έλσζεο είλαη 

κείδνλνο ζεκαζίαο δηφηη ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ε ζηαζεξφηεηα ζε κηα πνιχπαζε 
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θαη αζηαζήο πεξηνρή πξνο φθεινο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη ηεο θνηλσληθήο 

επεκεξίαο φρη κφλν ησλ Μεζνγεηαθψλ αιιά θαη άιισλ γεηηνληθψλ ιαψλ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 

 

 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ 45: ΡΟΣΟΣΤΑ ΕΡΙ ΤΗΣ 

ΡΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΧΩΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ DWT 

ΤΩΝ ΥΡΟ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ 

ΚΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2007 

ΧΩΕΣ 

% ΕΡΙ ΤΗΣ 
ΡΑΓΚΟΣΜΙΑΣ 

ΧΩΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
2007 

ΕΛΛΑΔΑ 5,49 

ΜΑΛΤΑ 4,05 

ΚΥΡΟΣ 2,63 

ΙΤΑΛΙΑ 1,19 

ΓΑΛΛΙΑ 0,71 

ΤΟΥΚΙΑ 0,65 

ΙΣΡΑΝΙΑ 0,25 

ΑΙΓΥΡΤΟΣ 0,15 

ΓΙΒΑΛΤΑ 0,15 

ΙΣΑΗΛ 0,08 

ΑΛΓΕΙΑ 0,07 

ΣΥΙΑ 0,05 

ΜΑΟΚΟ 0,03 

ΤΥΝΗΣΙΑ 0,01 

ΛΙΒΥΗ 0,01 

ΛΙΒΑΝΟΣ 0,01 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ 
ΚΑΤΩΝ  14,97 

ΡΗΓΗ: Unctad Review of Maritime 

Transport 2008 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ 46:  ΡΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΡΛΟΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΩΝ  ΣΕ 

ΕΘΝΙΚΑ ΝΗΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ 

ΧΩΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΡΛΟΙΩΝ 
ΣΤΟ 
ΚΑΤΙΚΟ 
ΝΗΟΛΟΓΙΟ 

ΡΛΟΙΑ ΡΟΥ 
ΕΓΓΕΓΑΜΜΕΝΑ 
ΣΤΟ ΚΑΤΙΚΟ 
ΝΗΟΛΟΓΙΟ ΑΡΠ 
ΑΛΛΟΔΑΡΟΥΣ 
ΡΛΟΙΚΤΗΤΕΣ % 

ΓΙΒΑΛΤΑ 240 225 93,75% 

ΜΑΛΤΑ 1438 1343 93,39% 

ΚΥΡΟΣ 858 690 80,42% 

ΑΛΓΕΙΑ 33 18 54,55% 

ΜΑΟΚΟ 35 16 45,71% 

ΓΑΛΛΙΑ 138 38 27,54% 

ΛΙΒΥΗ 17 4 23,53% 

ΙΣΡΑΝΙΑ 158 26 16,46% 

ΑΙΓΥΡΤΟΣ 67 10 14,93% 

ΛΙΒΑΝΟΣ 33 4 12,12% 

ΙΤΑΛΙΑ 609 64 10,51% 

ΣΥΙΑ 77 7 9,09% 

ΕΛΛΑΔΑ 869 64 7,36% 

ΤΟΥΚΙΑ 612 8 1,31% 

ΙΣΑΗΛ 11 0 0,00% 

ΤΥΝΗΣΙΑ 7 0 0,00% 

Ρθγι: Cia FactBook, Countries Report 

2008 
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ΡΙΝΑΚΑΣ 47: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΛΟΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΩΝ  ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΝΗΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ 

ΣΗΜΑΙΕΣ 

ΧΩΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΡΛΟΙΩΝ 
ΣΤΟ 
ΚΑΤΙΚΟ 
ΝΗΟΛΟΓΙΟ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
ΧΩΑΣ 

ΡΛΟΙΑ ΡΟΥ 
ΕΓΓΕΓΑΜΜΕΝΑ 
ΣΤΟ ΚΑΤΙΚΟ 
ΝΗΟΛΟΓΙΟ ΑΡΠ 
ΑΛΛΟΔΑΡΟΥΣ 
ΡΛΟΙΚΤΗΤΕΣ 

ΡΛΟΙΑ 
ΕΓΓΕΓΑΜΜΕΝΑ 
ΣΕ ΑΛΛΑ 
ΝΗΟΛΟΓΙΑ 

ΜΑΛΤΑ 1438 4 1343 3 

ΕΛΛΑΔΑ 869 12 64 2357 

ΚΥΡΟΣ 858 13 690 256 

ΤΟΥΚΙΑ 612 19 8 595 

ΙΤΑΛΙΑ 609 20 64 208 

ΓΙΒΑΛΤΑ 240 32 225 7 

ΙΣΡΑΝΙΑ 158 41 26 110 

ΓΑΛΛΙΑ 138 43 38 127 

ΣΥΙΑ 77 58 7 196 

ΑΙΓΥΡΤΟΣ 67 63 10 58 

ΜΑΟΚΟ 35 81 16 4 

ΑΛΓΕΙΑ 33 33 18 0 

ΛΙΒΑΝΟΣ 33 84 4 55 

ΛΙΒΥΗ 17 101 4 3 

ΙΣΑΗΛ 11 112 0 60 

ΤΥΝΗΣΙΑ 7 126 0 1 

Ρθγι: Cia FactBook, Countries Report  
2008 
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