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Σν άηνκν ην νπνίν εθπνλεί ηε Γηπισκαηηθή Δξγαζία θέξεη νιφθιεξε ηελ 

επζχλε πξνζδηνξηζκνχ ηεο δίθαηεο ρξήζεο ηνπ πιηθνχ, ε νπνία νξίδεηαη ζηε βάζε ησλ 

εμήο παξαγφλησλ: ηνπ ζθνπνχ θαη ραξαθηήξα ηεο ρξήζεο (εκπνξηθφο, κε 

θεξδνζθνπηθφο ή εθπαηδεπηηθφο), ηεο θχζεο ηνπ πιηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί (ηκήκα ηνπ 

θεηκέλνπ, πίλαθεο, ζρήκαηα, εηθφλεο ή ράξηεο), ηνπ πνζνζηνχ θαη ηεο ζεκαληηθφηεηαο 

ηνπ ηκήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ζε ζρέζε κε ην φιν θείκελν ππφ copyright, θαη ησλ 

πηζαλψλ ζπλεπεηψλ ηεο ρξήζεο απηήο ζηελ αγνξά ή ζηε γεληθφηεξε αμία ηνπ ππφ 

copyright θεηκέλνπ. 

 

 

 

Κσζηίκπα Γεσξγία 
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Η παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία εγθξίζεθε απφ ηελ Σξηκειή Δμεηαζηηθή 

Δπηηξνπή πνπ νξίζζεθε απφ ηε ΓΔ ηνπ Σκήκαηνο Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηε Ναπηηιία. 

 

Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ: 

 

1. ακηψηεο Γεψξγηνο (Δπίθνπξνο Καζεγεηήο) 

2. Παδαξδήο Μηραήι (Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο)    

3. Βαικά Δξαζκία (Δπίθνπξε Καζεγήηξηα) 

 

 

Η έγθξηζε ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο απφ ην Σκήκα Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο δελ ππνδειψλεη απνδνρή ησλ γλσκψλ ηνπ ζπγγξαθέα. 
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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

 

 

Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο κνπ ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ, 

θ. ακηψηε Γεψξγην γηα ηελ θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ηνπ θαηά ηελ εθπφλεζή ηεο 

εξγαζίαο κνπ κέζσ ηεο πνιχηηκεο θαζνδήγεζήο ηνπ θαη ζπλεξγαζίαο. Οη πνιιαπιέο 

ζπκβνπιέο ηνπ θαη νδεγίεο ηνπ ππήξμαλ ζεκαληηθέο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο. 

 

Δπραξηζηψ φινπο ηνπο θαζεγεηέο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηε ζπκβνιή 

ηνπο ζηελ απφθηεζε ζεκαληηθψλ γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ. 

 

Δπίζεο επραξηζηψ ηνπο γνλείο κνπ γηα ηελ ζπκπαξάζηαζε θαη ηελ ελζάξξπλζε πνπ κνπ 

πξνζέθεξαλ φια απηά ηα ρξφληα γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ κνπ.  
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάδνληαη, ζε πνιιαπιφ επίπεδν, νη δηάθνξεο πηπρέο 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζχγρξνλεο πεηξαηείαο, ην νπνίν εθδειψλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα 

θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηνπ Κφιπνπ ηνπ Άληελ. Πξφθεηηαη γηα έλα πξφβιεκα αθαλζψδεο 

θαη πνιπδηάζηαην, ηνπ νπνίνπ νη αηηίεο αλάγνληαη ζηηο πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη 

θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή, νη δε ζπλέπεηέο ηνπ 

πιήηηνπλ ζπλνιηθά ηε δηεζλή λαπηηιία  

Η εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζε δηάθνξεο παξακέηξνπο, φπσο ηα αίηηα 

δεκηνπξγίαο θαη ην ππφβαζξν ηνπ ππφ εμέηαζε πξνβιήκαηνο, νη επηπηψζεηο ηνπ ζηε 

δηεζλή λαπηηιία θαη νη γεληθφηεξεο πξνεθηάζεηο ηνπ, αιιά θαη νη ελδεδεηγκέλνη ηξφπνη 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζή ηνπ, κέζα απφ ην ζπληνληζκφ θαη ηε ζπλεξγαζία 

ησλ λαπηηιηαθψλ δπλάκεσλ, κε ηελ νξζή εθαξκνγή κεζφδσλ φπσο νη «Καιχηεξεο 

Πξαθηηθέο Γηαρείξηζεο». Πεξαηηέξσ, παξαηίζεηαη ην λνκηθφ πιαίζην – ηφζν ζε 

ειιεληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν – πνπ ξπζκίδεη ην δήηεκα ηεο πεηξαηείαο.  

Σα δεδνκέλα ζηα νπνία βαζίδεηαη ε εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο έρνπλ αληιεζεί απφ 

πνηθίιεο  πεγέο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη λνκηθά βηβιία λαπηηθνχ δηθαίνπ, εθζέζεηο 

δηεζλψλ λαπηηιηαθψλ νξγαληζκψλ θαη λαπηηιηαθέο εηαηξίεο. 
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ABSTRACT 

 

This paper examines various aspects of the phenomenon of modern piracy, an 

international problem that occurs mainly in the Gulf of Aden. This multifaceted 

problem whose causes are within the political, economic and social conditions 

prevailing in the region, and the consequences effect the whole international shipping. 

This paper focuses on different parameters, such as the causes and background 

of the problem addressed, the impact of the international shipping and overall its 

extensions, as well as the appropriate way to deal with it effectively, through the 

coordination and cooperation of maritime forces, with the proper application of methods 

such as “Best Management Practices”. Further, given the legal framework- both Greek 

and international level- which regulates the issue of piracy. 

The data on which have been drawn from multiple sources, including maritime 

law books, reports, international maritime organizations and shipping companies.  
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

 

Ι. Ορισμός της πειρατείας 

 

 

Η χκβαζε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην δίθαην ηεο ζάιαζζαο (UNCLOS) 

(1982) παξέρεη ηνλ πξψην νξηζκφ ηεο πεηξαηείαο. πγθεθξηκέλα, ζην άξζξν 10 ηεο 

χκβαζεο, σο πεηξαηεία νξίδεηαη: 

 

Α) Οπνηαδήπνηε παξάλνκε πξάμε βίαο, θξάηεζεο ή ιεειαζίαο απφ κέινο ηνπ 

πιεξψκαηνο ή επηβάηεο ηδησηηθνχ πινίνπ ή αεξνζθάθνπο, πνπ ιακβάλεη ρψξα: 

1. ε αλνηρηή ζάιαζζα, ζε βάξνο άιινπ πινίνπ ή αεξνζθάθνπο ή ελαληίνλ 

αλζξψπσλ ή πεξηνπζίαο πνπ βξίζθνληαη επί ηνπ πινίνπ ή ηνπ αεξνζθάθνπο. 

2. ε βάξνο πινίνπ, αεξνζθάθνπο, αλζξψπσλ ή πεξηνπζίαο, ζε κέξνο εθηφο ηεο 

δηθαηνδνζίαο νπνηνπδήπνηε θξάηνπο. 

 

Β) Οπνηαδήπνηε πξάμε εζεινπζίαο ζπκκεηνρήο ζην ρεηξηζκφ πινίνπ ή αεξνζθάθνπο 

έρνληαο γλψζε ησλ γεγνλφησλ. 

 

Γ) Οπνηαδήπνηε πξάμε ε νπνία ππνθηλεί θάπνηα απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο πεξηπηψζεηο. 

 

Ο νξηζκφο απηφο, σζηφζν, παξνπζηάδεη νξηζκέλα θελά, θαζψο πεξηνξίδεη ηηο 

πξάμεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο πεηξαηεία κφλν ζηηο «αλνηρηέο ζάιαζζεο» θαη «ζε 

πεξηνρέο έμσ απφ ηελ αξκνδηφηεηα νπνηνπδήπνηε θξάηνπο», ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

αξθεηέο απφ ηηο πεξηπηψζεηο επηζέζεσλ πεηξαηείαο εθηπιίζζνληαη ζηα ρσξηθά χδαηα 

θξαηψλ. 

Έηζη, ην Γηεζλέο Γξαθείν Ναπζηπινΐαο (International Maritime Bureau) 

δηαηχπσζε έλαλ πην νινθιεξσκέλν νξηζκφ: 
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«Χο πεηξαηεία θαιείηαη νπνηαδήπνηε επηβίβαζε ή πξνζπάζεηα επηβίβαζεο ζε 

νπνηνδήπνηε πινίν, κε ζηφρν ηελ θινπή ή νπνηνδήπνηε άιιν έγθιεκα θαη κε πξφζεζε ή 

θαη ηθαλφηεηα ρξήζεο βίαο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ζθνπνχ απηνχ». 

Ο νξηζκφο απηφο είλαη πιεξέζηεξνο θαη θαιχπηεη νπνηαδήπνηε επίζεζε ή 

απφπεηξα επίζεζεο, είηε φηαλ ην πινίν είλαη αγθπξνβνιεκέλν ζην ιηκάλη είηε ελ πιψ. 

 

 

ΙΙ. Σο υαινόμενο της πειρατείας 

 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ην θαηλφκελν ηεο πεηξαηείαο φρη κφλν έρεη αλαβηψζεη 

αηζζεηά, αιιά βξίζθεηαη θαη ζε έμαξζε, ηδίσο ζε πεξηνρέο φπσο ν Κφιπνο ηνπ Aden θαη 

νη αθηέο, αιιά θαη ε επξχηεξε ιεθάλε ηεο νκαιίαο, απνηειψληαο κία ππαξθηή 

ζχγρξνλε απεηιή γηα ηελ παγθφζκηα λαπηηιία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

ειιεληθήο, θαη πξνθαιψληαο δπζρέξεηεο ζηελ νκαιή ξνή ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, 

ηδηαίηεξα δε ππφ ηηο ζπλζήθεο ηεο παξνχζαο παγθνζκηνπνίεζεο ησλ αγνξψλ. 

 ηα πιαίζηα θαη ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη δηάθνξνη εκπιεθφκελνη 

ζην ρψξν ηεο λαπηηιίαο δηαβιέπνπλ – ν θαζέλαο απφ ηε δηθή ηνπ νπηηθή γσλία – ηηο 

επηπηψζεηο θαη ηηο πξνεθηάζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πεηξαηείαο ζην λαπηηιηαθφ θιάδν, 

νη νπνίεο θιηκαθψλνληαη ζε βάζνο ρξφλνπ - βξαρππξφζεζκα, κεζνπξφζεζκα θαη 

καθξνπξφζεζκα. Ήδε έρνπλ αξρίζεη λα δηαθαίλνληαη νη ζπλέπεηεο ηνπ ππφ εμέηαζε 

πξνβιήκαηνο, νη νπνίεο εληνπίδνληαη ζε θαηλφκελα φπσο: 

 

 πεξηνξηζκφο ή θαη έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ζηηο αγνξέο 

 απνπζία εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

 αθπξψζεηο ζπκβνιαίσλ γηα ηα ππφ παξαγγειία πινία. 

 

ηα πξνβιήκαηα ηνπ θιάδνπ ηεο λαπηηιίαο πξνζηίζεληαη επίζεο ε δηαθνπή ησλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ απφ ηηο ηξάπεδεο, ν αξηζκεηηθφο πνιιαπιαζηαζκφο ησλ 

παξνπιηζκέλσλ πινίσλ θαη – θαη’ επέθηαζε – ε ειάηησζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζέζεσλ 
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εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ην ήδε ππάξρνλ εξγαηηθφ δπλακηθφ, ηα νπνία δπζρεξαίλνπλ 

πεξαηηέξσ ηελ φιε θαηάζηαζε. 

Πνιινί παγθφζκηνη νξγαληζκνί, φπσο ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο Ναπζηπινΐαο  θαη 

ην Παγθφζκην Πξφγξακκα ίηηζεο, έρνπλ εθθξάζεη θαηά θαηξνχο ηελ αλεζπρία ηνπο 

γηα ηελ αχμεζε ησλ θξνπζκάησλ πεηξαηείαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Η πεηξαηεία είρε 

σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηεο λαπζηπινΐαο ιφγσ ηεο αλάγθεο πξφζζεηεο 

αζθάιεηαο ησλ δηαθηλνπκέλσλ θνξηίσλ θαη εκπνξεπκάησλ, θαζψο θαη ηελ παξεκπφδηζε 

ηεο δηαθίλεζεο ησλ θνξηίσλ αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο. 

Σν ρξνληθφ ζεκείν ζην νπνίν ζα αξρίζεη ε επαλάθακςε ηεο παγθφζκηαο 

λαπηηιίαο δελ είλαη εθηθηφ λα πξνζδηνξηζηεί, δεδνκέλνπ φηη ν θαίξηνο παξάγνληαο πνπ 

θαζνξίδεη ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε θαη ησλ λαπηηιηαθψλ ππεξεζηψλ είλαη ν φγθνο 

ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ , ζην πεδίν ηνπ νπνίνπ φκσο επηθξαηεί έληνλε αβεβαηφηεηα. 

Χζηφζν, ζχκθσλα κε δήισζε ηνπ επηθεθαιήο ηνπ ΟΟΑ, Άλρει Γθνχξηα, ε 

παγθφζκηα νηθνλνκία έρεη πιένλ πάςεη λα βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε «ειεχζεξεο 

πηψζεο», ρσξίο φκσο απηφ αζθαιψο λα ζεκαίλεη φηη έρεη αξρίζεη θαη ε αλάθακςή ηεο. 

Απνηειεί, εληνχηνηο, κία αηζηφδνμε έλδεημε φηη ελδερνκέλσο λα ζηακαηά ζηαδηαθά ε 

ζπξξίθλσζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο.
1
 

Απφ ηε θχζε ηεο, άιισζηε, θάζε νηθνλνκηθή θξίζε δελ κπνξεί παξά λα είλαη 

πξφζθαηξε θαη, σο εθ ηνχηνπ παξνδηθή. Βαζκηαία, απνθαζίζηαηαη ε εκπηζηνζχλε ησλ 

επελδπηψλ, εμνκαιχλεηαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ, κε απνηέιεζκα ηελ 

αλάθακςε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη ηελ επαλαθνξά ηεο αλάπηπμε.
2
 

Η παγθνζκηνπνίεζε, πέξα απφ ηηο λέεο επθαηξίεο πνπ πξνζέθεξε ζε δηάθνξνπο 

ηνκείο, κέζσ θαη ηεο νηθνλνκηθή κεγέζπλζεο ηνπ αλαπηπζζφκελνπ θφζκνπ – κε θαη’ 

                                                 
1
 Ο Γείθηεο Baltic Dry έζπαζε ην θξάγκα ησλ 3000 κνλάδσλ ζηηο 27 Μαΐνπ, απμάλνληαο 

δειαδή πάλσ απφ ηέζζεξηο θνξέο ηελ ηηκή ηνπ, κεηά ηελ ηξαγηθή πηψζε πνπ έγξαςε ην 

Γεθέκβξην ηνπ 2008. 

2
 Οη ζπγθξνχζεηο ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη άιια κέξε αλά ηνλ θφζκν παξακέλνπλ άιπηεο. Η 

δηάιπζε θξαηψλ ζίγεη ηελ αζθάιεηά καο κέζσ ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, ηεο ιαζξνκεηαλάζηεπζεο 

θαη, πην πξφζθαηα, ηεο πεηξαηείαο. Η ηξνκνθξαηία θαη ην νξγαλσκέλν έγθιεκα καο απεηινχλ 

φιν θαη πεξηζζφηεξν, κεηαμχ άιισλ, κέζα ζηηο ίδηεο καο ηηο θνηλσλίεο. Σν ππξεληθφ πξφγξακκα 

ηνπ Ιξάλ έρεη πξννδεχζεη ζεκαληηθά, θαη αληηπξνζσπεχεη θίλδπλν γηα ηε ζηαζεξφηεηα ηεο 

Μέζεο Αλαηνιήο. 
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εμνρήλ ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηελ Κίλα – θαηέζηεζε ηηο ζχγρξνλεο απεηιέο πην 

πεξίπινθεο θαη αιιεινζπλδεφκελεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ππάξρνπλ απνρξψζεο ελδείμεηο φηη νη ηξνκνθξαηηθέο 

νξγαλψζεηο ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηελ εθπαίδεπζε θαη θπξίσο ηελ 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, γεγνλφο πνπ απμάλεη αληηθεηκεληθά ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο γηα 

νξγαλσκέλεο απνζηνιέο αθξηβείαο, κε καδηθέο απψιεηεο. ηελ πεξίπησζε ηεο 

πξφζθαηεο βνκβηζηηθήο ελέξγεηα ζην Μνπκπάη ηεο Ιλδίαο
3
, εξεπλάηαη απφ ην FBI ην 

ελδερφκελν δηαζχλδεζεο ηεο Al Qaeda (Αι Κάηληα) κε ηε νκαιία. Βάζεη εθζέζεσλ 

ησλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, πθίζηαληαη ππνςίεο φηη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ζηε νκαιία ε Al Qaeda ζπλδέεηαη κε ηελ εγεζία ηεο Al Shabaab θαη 

ζα κπνξνχζε πηζαλψο λα εθπαηδεχζεη ηνπο νκαινχο ζηελ νξγάλσζε ηξνκνθξαηηθψλ 

επηζέζεσλ ζηηο ΗΠΑ. 

Πξηλ ηελ επίζεζε ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ, ε κάρε ελαληίνλ ηεο ηξνκνθξαηίαο δε 

ζεσξνχληαλ πξαγκαηηθφο πφιεκνο, θαηά κία απφ ηηο δηεζλψο επηθξαηέζηεξεο απφςεηο, 

θαη ε αληηκεηψπηζή ηεο βαζηδφηαλ θπξίσο ζε δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία, πιεξνθνξίεο 

(intelligence), αζηπλνκηθά θαη δηπισκαηηθά κέζα.
4
 

 θνπφο ηεο λαπηηιίαο είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο νκαιή κεηαθνξάο αγαζψλ θαη 

ελέξγεηαο, πνιχηηκσλ θαη γηα ηηο αλεπηπγκέλεο θαη γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Χο 

θαη’ εμνρήλ δηεζλήο βηνκεραλία, κάιηζηα, ιεηηνπξγεί ππφ ζπλζήθεο έληνλνπ δηεζλνχο 

αληαγσληζκνχ. Γηα ηελ επίηεπμε φκσο ηνπ αλσηέξσ ζθνπνχ, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

είλαη ε αλεκπφδηζηε πξφζβαζε ησλ πινίσλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο, κε πιήξε ζεβαζκφ 

πξνο ηηο αξρέο ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ, νη νπνίεο θαηνρπξψλνπλ ην δηθαίσκα ηνπ 

ειεχζεξνπ δηάπινπ ζηελ αλνηθηή ζάιαζζα θαη ηα ζηελά δηεζλνχο λαπζηπινΐαο.
5
 

ε αληηδηαζηνιή κε άιιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, αιιά θαη ζε ζχγθξηζε κε άιινπο 

ηνκείο παξνρήο ππεξεζηψλ, ε λαπηηιία ζήκεξα είλαη ζε κεγάιν βαζκφ απειεπζεξσκέλε 

θαη απαιιαγκέλε απφ δηάθνξεο κνξθέο πξνζηαηεπηηζκνχ. Χζηφζν, γηα ηε θπζηθή 

                                                 
3
 Έλαο απφ ηνπο βνκβηζηέο απηνθηνλίαο είρε ακεξηθαληθή θαη ζνκαιηθή ππεθνφηεηα. 

4
 Όκσο, κεηά απφ ηελ νξγαλσκέλε επίζεζε ηεο 11εο επηεκβξίνπ, έρεη επηθξαηήζεη ε άπνςε 

φηη ηα κέζα απηά δελ αξθνχλ απφ κφλα ηνπο, θαη  απαηηνχληαη επηπξφζζεηα θαη πξνιεπηηθά 

κέηξα (pre-emptive measures). 

5
 Καη ε κελ εκπνξηθή πξφζβαζε ζηηο δηεζλείο αγνξέο εμαζθαιίδεηαη ζήκεξα κέζσ ελφο κεγάινπ 

πιέγκαηνο δηκεξψλ θαη πνιπκεξψλ ζπκθσληψλ, ελψ ζε απηφ θαηαηείλνπλ θαη νη ππφ εμέιημε 

δηαπξαγκαηεχζεηο ζηα πιαίζηα ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (ΠΟΔ).  
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πξφζβαζε ησλ πινίσλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο ηελ επζχλε θαη ηελ ππνρξέσζε θέξνπλ 

θπξίσο ηα θξάηε ηεο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο, ρσξίο βέβαηα λα παξαβιέπεηαη θαη ην 

κεξίδην επζχλεο ηνπ ίδηνπ ηνπ πινίνπ γηα ηελ πηζηή ηήξεζε ησλ νδεγηψλ πνπ ηνπ 

παξέρνπλ ε δηεζλήο θνηλφηεηα θαη νη δηεζλείο νξγαληζκνί γηα έλαλ αζθαιή πινπ. 

Γηα ηελ πιεξφηεηα ηεο παξνχζαο εηζαγσγήο, ζθφπηκε θξίλεηαη ε απαξίζκεζε 

ησλ θπξηφηεξσλ ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ ηεο ηειεπηαίαο 30εηίαο: 

 

 16 Σεπηεκβρίοσ 1920. Σξνκνθξάηεο ηνπνζέηεζαλ εθξεθηηθφ κεραληζκφ ζηε Wall 

Street, ζηα γξαθεία ηεο J.P. Morgan, πξνθαιψληαο ην ζάλαην 40 επελδπηψλ. 

 1972, Μόλατο. Σξνκνθξάηεο ρηχπεζαλ ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο («θαγή ηνπ 

Μνλάρνπ»). 

 1985, Αθίιε Λάοσρο. 

 1988. Υηχπεκα ηεο πηήζεο PanAm 103 ζηε θσηία (Lockerbie). 

 1993. Βφκβα ζην Παγθφζκην Κέληξν Δκπνξίνπ. 

 1995. Υηχπεκα ζηελ Οθιαρφκα, απφ ηνλ Timothy McVeigh. 

 1996. Υηχπεκα ζηελ Οιπκπηάδα ηεο Αηιάληα. 

 1998. Κέλσα, Ταλδαλία, Κωλζηαληηλούποιε, Καδακπιάλθα. 

 11 Σεπηεκβρίοσ 2001. Δπηζέζεηο ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2001 

 2002, Μπαιί, Ιλδολεζία 

 2003, Κωλζηαληηλούποιε 

 2004, Μαδρίηε 

 2005, Λολδίλο, Μπαιί 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%86%CE%B1%CE%B3%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%87%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%86%CE%B1%CE%B3%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%87%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BA%CE%AF%CE%BB%CE%B5_%CE%9B%CE%AC%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CF%89%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF_%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Timothy_McVeigh&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%85%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CE%BD%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B6%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CE%BA%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_11%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85_2001
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AF
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ο
 

 

 

1.1 Η ΠΔΙΡΑΣΔΙΑ ΣΟΝ ΚΟΛΠΟ ΣΟΤ ΆΝΣΔΝ 

  

 

Σν θαηλφκελν ηεο πεηξαηείαο αθκάδεη ζηνλ θφιπν ηνπ Άληελ, αλνηρηά ηεο 

νκαιίαο, επαλαθέξνληαο ηελ πεηξαηεία ησλ ηειψλ ηνπ18νπ αηψλα, αιιά κε λέα πιένλ 

κέζα ζηε δηάζεζε ησλ πεηξαηψλ. Τπνινγίδεηαη φηη πεξίπνπ ρίιηνη πεηξαηέο δξνπλ ζηελ 

πεξηνρή θαη θαηαλέκνληαη ζε πέληε βαζηθέο νκάδεο, πιήξσο εμνπιηζκέλεο κε ηελ 

ηειεπηαία πςειή ηερλνινγία.
6
 

Πξφθεηηαη γηα κία πεξηνρή κε θαίξηα γεσζηξαηεγηθή ζεκαζία, θαζψο ην «Κέξαο 

ηεο Αθξηθήο», απέλαληη απφ ηελ «Δπδαίκνλα Αξαβία», ε ζεκεξηλή νκαιία, πνπ 

βξίζθεηαη απέλαληη απφ ηε ζεκεξηλή Τεκέλε, αλέθαζελ έπαηδε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηνλ 

έιεγρν ηεο πξφζβαζεο ηεο Δξπζξά Θάιαζζαο, ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ θαη ηνπ Ιλδηθνχ 

Χθεαλνχ. Αληίζεηα, κέρξη πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα, νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζηε 

ζχγρξνλε πεηξαηεία αθνξνχζε ηα ηελά ηεο Μάιαθα, αλάκεζα ζηε νπκάηξα ηεο 

Ιλδνλεζίαο θαη ηε Μαιαηζία. 

Πέξα φκσο απφ ηε νκαιία, παξαηεξείηαη έμαξζε ησλ πεηξαηηθψλ επηζέζεσλ 

θαη ζηε Νηγεξία θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Κφιπνπ ηεο Γνπτλέαο. Απηέο νη 

επηζέζεηο κάιηζηα είλαη ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθέο, αθελφο επεηδή έρνπλ δηαθνξεηηθφ απφ 

ηηο άιιεο ππφβαζξν (πνιηηηθφ) θαη είλαη πην βίαηεο, αθεηέξνπ επεηδή ε Νηγεξία, φπσο 

θαίλεηαη, δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηηο απνηξέςεη, ελψ αθφκα ζε δηεζλέο επίπεδν δελ 

ππάξρεη ε αλάινγε επαηζζεηνπνίεζε. 

Η έμαξζε ησλ πεηξαηηθψλ επηζέζεσλ θαη νη επηπηψζεηο ηνπο ζηελ αζθάιεηα ηεο 

λαπζηπινΐαο θαη ησλ ίδησλ ησλ πιεξσκάησλ, εχινγα θαη δηθαηνινγεκέλα απνηεινχλ 

πεγή πξνβιεκαηηζκνχ θαη γηα ηνλ ειιεληθφ εθνπιηζκφ. Σηο εμειίμεηο ζρεηηθά κε ηελ 

πεηξαηεία ε ΔΔΔ παξαθνινπζεί ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο (ηέσο ΤΔΝΑΝΠ), ηνπ Τπνπξγείνπ 

                                                 
6
 πζηήκαηα εληνπηζκνχ ζέζεο κέζσ δνξπθφξνπ, νπινπνιπβφια, ξνπθέηεο θαη ηα ηαρχηεξα 

ζθάθε ηνπο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηνχλ ρηππήκαηα φπσο ην ηειεπηαίν, αθφκε θαη 

450 λαπηηθά κίιηα καθξηά απφ ηηο αθηέο. 
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Δμσηεξηθψλ θαη ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο ηεο λαπηηιίαο (International Chamber of 

Shipping, The Baltic and International Maritime Council, Intertanko, Intercargo), ελψ 

ζπκκεηέρεη θαη ζηηο Οκάδεο Δξγαζίαο Ι θαη ΙΙ, πνπ έρνπλ ζπζηαζεί απφ ηελ Οκάδα 

Δπαθήο ηνπ ΟΗΔ. 

 

 

1.2 Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΠΔΙΡΑΣΔΙΑ 

 

 

Σα ηειεπηαία πέληε ρξφληα, ε πεηξαηεία καζηίδεη ηε δηεζλή λαπηηιία. Πέξα απφ 

ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, ε κεηαβνιή ηεο αζθαιηζηηθήο αγνξάο νθείιεηαη θαη 

ζηελ αχμεζε ησλ πεηξαηηθψλ επηζέζεσλ, θπξίσο ζηα ζηελά ηνπ Aden.
7
 

Οη πεηξαηέο απνζεθεχνπλ ηα φπια, ηα θαχζηκα θαη ηηο ινηπέο πξνκήζεηέο ηνπο 

ζε πινία ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ σο νξκεηήξηά ηνπο, ελψ ζπλήζσο θαηαιακβάλνπλ ηα 

πινία – ζηφρνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηαρχπινα.
8
 Οη πεξηζζφηεξεο θαηαιήςεηο πινίσλ 

απνθέξνπλ ιχηξα πνπ αλέξρνληαη ζε πνζά ηνπιάρηζηνλ 10.000 δνι. γηα ην θαζέλα, ηα 

νπνία πξφζθαηα έρνπλ απμεζεί.
9
 

Οη βάζεηο ησλ πεηξαηψλ εληνπίδνληαη θπξίσο ζηελ εκηαπηφλνκε επαξρία ηεο 

Πνχληιαλη – πξψελ ςαξφηνπνο ηνπ Έηι, φπνπ ηψξα επηθξαηεί πιήξεο αλνκία – ελψ 

άιιεο νκάδεο έρνπλ ηε βάζε ηνπο ζηα λφηηα ηεο νκαιίαο. ήκεξα εζηηάδνληαη ζε έλα 

άιιν ζηξαηεγηθφ ζεκείν, ζρεδφλ ζην ίδην γεσγξαθηθφ πιάηνο, αιιά πνιχ δπηηθφηεξα. 

ηνπο ζηεξηαλνχο, ε ιέμε πεηξαηήο κπνξεί λα παξαπέκπεη ζπλεηξκηθά ζε 

ξνκαληηθέο εηθφλεο απφ ηαηλίεο ηνπ Υφιηγνπλη ή απφ βηβιία επνρήο. Πεηξαηέο κε μχιηλν 

                                                 
7
 Η θαηάιεςε ελφο ζανπδαξαβηθνχ ζνχπεξ-ηάλθεξ κε θνξηίν πεηξειαίνπ αμίαο 100 εθαη. δνι., 

απνηειεί ην απνθνξχθσκα ηεο πεηξαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ δηαξθεί ήδε αξθεηά ρξφληα, 

θαζψο ήηαλ ε πην ζξαζεία απφ ηηο κέρξη ηψξα επηζέζεηο ησλ νκαιψλ. Σν γεγνλφο απηφ ψζεζε 

ηε δηεζλή θνηλφηεηα ζηε δεκηνπξγία λαπηηθήο νκάδαο θξνχζεο, πνπ ζα πξνζηαηεχεη ηα 

εκπνξηθά πινία πνπ πεξλάλε απφ ηνλ θφιπν ηνπ Aden. 
8
 χκθσλα κε θαηαζθνπεπηηθέο πεγέο, έρνπλ εληνπηζηεί ηξία θαΐθηα πνπ πιένπλ ζηνλ Κφιπν 

ηνπ Aden θαη πηζηεχεηαη φηη είλαη νξκεηήξηα πεηξαηψλ. 

9
 Σα κεγαιχηεξα πινία πνπ έρνπλ θαηαιεθζεί έρνπλ απνδψζεη θαηά κέζν φξν πεξίπνπ 2 εθαη. 

δνι., ελψ ζχκθσλα κε ην βξεηαληθφ νίθν Chatham, ην χςνο ηνπ πνζνχ πνπ έρνπλ πθαξπάμεη νη 

πεηξαηέο κέρξη ηνλ πεξαζκέλν Οθηψβξην θπκαίλεηαη κεηαμχ 18 έσο 30 εθ. δνι. 
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πφδη, γάληδν ζην ρέξη θαη θαιχπηξα ζην κάηη, επηηίζεληαη ζε πεξαζηηθά πινία, 

νπιηζκέλνη κε θαλφληα θαη μίθε, εμνπδεηεξψλνπλ ην πιήξσκα θαη κνηξάδνληαη ηε ιεία. 

Παξφκνηεο εηθφλεο, φκσο, δελ αληαπνθξίλνληαη ζηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα, 

αληηζέησο απέρνπλ καθξάλ. Δπηζέζεηο ζε πινία γίλνληαη, κφλν πνπ ε εμάξηπζε ησλ 

ζχγρξνλσλ πεηξαηψλ δελ είλαη ηφζν γξαθηθή. Οη ζεκεξηλνί πεηξαηέο δηαζέηνπλ 

ρεηξνβνκβίδεο, ηαρχπινα, GPS θαη δνξπθνξηθά ηειέθσλα θαη ε ιεία ηνπο είλαη, εθηφο 

ησλ άιισλ, ηα ιχηξα πνπ δεηνχλ θαη ζπλήζσο παίξλνπλ. 

Γεδνκέλνπ φηη ε νκαιία απνηειεί ήδε κία αθπβέξλεηε ρψξα, ε δε Τεκέλε 

ραξαθηεξίδεηαη «αδχλακν» θαη «αηειέο» θξάηνο, ε θαηάζηαζε ζε νιφθιεξε ηελ 

πεξηνρή απφ ην βνξξά ηεο Κέλπαο κέρξη ηε ανπδηθή Αξαβία κέζσ ηνπ Κφιπνπ ηνπ 

Αληελ, είλαη έθξπζκε θαη εθηφο ειέγρνπ. 

Μία ηέηνηα θαηάζηαζε δελ αθήλεη πεξηζψξηα λα αγλνεζνχλ νη πεηξαηηθέο 

επηζέζεηο.
10

 Ήδε ε εθξεθηηθή αηκφζθαηξα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί νδεγεί ζε αχμεζε ησλ 

αζθαιίζηξσλ γηα φζα πινία πιένπλ ζηελ πεξηνρή. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ απεηιή ηνπ 

θηλδχλνπ, απηέο νη απμήζεηο σζνχλ αξθεηέο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο λα 

πξνζαλαηνιίδνληαη ζηνλ πεξίπινπ ηεο Αθξηθήο, εγθαηαιείπνληαο ην πέξαζκα απφ ηε 

Γηψξπγα ηνπ νπέδ. Σν απνηέιεζκα είλαη ε θαηαθφξπθε αχμεζε ηνπ θφζηνπο 

κεηαθνξάο αγαζψλ, ελέξγεηαο θαη πξψησλ πιψλ, ζηε ρεηξφηεξε δπλαηή ζπγθπξία, 

απηήο ηεο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο χθεζεο. 

Σν Μάην, ν Κφιπνο ηνπ Άληελ ραξαθηεξίζηεθε απφ αζθαιηζηέο «πνιεκηθή 

δψλε», πνπ ππφθεηηαη ζε έθηαθην αζθάιηζηξν χςνπο δεθάδσλ ρηιηάδσλ δνιαξίσλ 

εκεξεζίσο, κέηξν πνπ δελ απνθιείεηαη λα επεθηαζεί, ψζηε ε εκβέιεηά ηνπ λα θαιχπηεη 

                                                 
10

 Tν θνξηεγφ NAVIOS APOLLON ειεπζεξψζεθε αθξηβψο 63 εκέξεο απφ ηελ θαηάιεςή ηνπ 

απφ πεηξαηέο 200 κίιηα Αλαηνιηθά απφ ηηο ευρέιιεο ζηηο 23 Γεθεκβξίνπ 2009.  Απηή ε πεξηνρή 

είλαη βέβαηα εθηφο ηνπ Κφιπνπ ην Άληελ, αιιά εληνχηνηο κία πξνζθηιήο πεξηνρή γηα ηνπο 

νκαινχο πεηξαηέο, πνπ εθεί θαξηεξνχλ θαη έρνπλ θαη άιιεο θνξέο πεηχρεη λα θαηαιάβνπλ έλαλ 

αξθεηά κεγάιν αξηζκφ πινίσλ, ζε αθηίλα γχξσ ζηα 200 λαπηηθά κίιηα απφ ηα λεζηά απηά. 

Σαπηφρξνλα δηαβάδνπκε ζηνλ ηχπν φηη νη ΗΠΑ πξνηίζεληαη λα επηζπεχζνπλ ζηα Ηλσκέλα Έζλε 

πξφηαζε γηα απφθαζε πνπ ζα απαγνξεχεη ηελ πιεξσκή ιχηξσλ ζε πεηξαηέο γηα ηελ 

απειεπζέξσζε πινίσλ θαη πιεξσκάησλ. Αθφκα πην πξφζθαηα, καζαίλνπκε γηα πεηπρεκέλε 

πξνιεπηηθή επίζεζε ηεο λαπηηθήο δχλακεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο EU NAVFOR θνληά ζηελ 

αλαηνιηθή αθηή ηεο νκαιίαο, πνπ θαηάζηξεςε πεηξαηηθφ «πινίν κάλα», πξηλ πξνιάβεη λα 

επηδνζεί ζην θαηαζηξνθηθφ ηνπ ηαμίδη.     
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νιφθιεξε ηελ Αθξηθή. ηελ πεξίπησζε πνπ ην θφζηνο ησλ αζθαιίζηξσλ θαηαζηεί 

ηειηθά απξφζηην έσο απαγνξεπηηθφ ή πνπ ην Άληελ θαη ην νπέδ εμειηρζνχλ ζε αθφκε 

πην επηθίλδπλα κέξε, ππάξρεη απμεκέλε πηζαλφηεηα νη εηαηξείεο λα ιάβνπλ ηελ 

απφθαζε λα εθαξκφζνπλ ην – ήδε ππφ εμέηαζε – ζρέδηφ ηνπο γηα παξάθακςε ηνπ 

Κφιπνπ ηνπ Άληελ θαη πεξίπινπ ηεο αθξηθαληθήο επείξνπ, κε δηέιεπζε απφ ην 

Αθξσηήξην ηεο Καιήο Διπίδαο, ζηε Νφηηα Αθξηθή.
11

 

χκθσλα κε κία θπξίαξρε εθδνρή, νη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ίζσο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζρέδηα εγθαηάιεηςεο ηνπ Κφιπνπ ηνπ Άληελ σο κνριφ πίεζεο γηα ηε 

ιήςε κέηξσλ πάηαμεο ηεο πεηξαηείαο. Τςειφ ζηέιερνο ηεο Frontline παξαδέρεηαη φηη ε 

ζηξαηησηηθή δξάζε είλαη «ε κνλαδηθή ιχζε» θαη θαιεί ηηο εκπιεθφκελεο ρψξεο λα 

δψζνπλ μεθάζαξν ζηίγκα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. Σνλ πεξαζκέλν Απξίιην, φηαλ 

θαηειήθζε απφ πεηξαηέο κία πνιπηειήο ζαιακεγφο, νη γαιιηθέο έλνπιεο δπλάκεηο 

αλέιαβαλ δξάζε θαη θαηφξζσζαλ λα απειεπζεξψζνπλ ην πιήξσκα, ζηέιλνληαο ζηε 

ζπλέρεηα εηδηθέο δπλάκεηο ζηελ έξεκν γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ πεηξαηψλ. Έμη απφ απηνχο 

ζπλειήθζεζαλ θαη κεηαθέξζεθαλ ζηε Γαιιία πξνθεηκέλνπ γηα λα δηθαζζνχλ. Τπάξρεη 

κία έληνλε ηάζε λα πηνζεηήζνπλ θαη άιια θξάηε εμίζνπ ζθιεξή – θαη απνηειεζκαηηθή 

– ζηάζε. 

ηνπο λαπηηιηαθνχο θχθινπο επηζεκαίλεηαη φηη ε δξάζε ησλ πεηξαηψλ ζηελ 

πεξηνρή έρεη πνιιαπιαζηαζηεί αλεζπρεηηθά. Σν 2007, ε πεηξαηεία πεξηνξηδφηαλ θπξίσο 

ζηε λφηηα νκαιία θαη ζην ιηκάλη ηεο πξσηεχνπζαο, Μνγθαληίζνπ ελψ πξφζθαηα  ε 

δξάζε ηνπο επεθηάζεθε ζηνλ Κφιπν ηνπ Άληελ, κε ηνπο πεηξαηέο λα επηηίζεληαη ζε έλα 

πινίν αλά 10 πνπ δηέξρνληαη ηελ πεξηνρή.
12

 

Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Lloyd’s Marine Intelligence Unit, ην ζπγθεθξηκέλν 

δξνκνιφγην ρξεζηκνπνηήζεθε πέξπζη απφ 6.500 δεμακελφπινηα πεξίπνπ, ηα νπνία 

κεηέθεξαλ ην 7% ηνπ παγθφζκηνπ πεηξειαίνπ. Πξφθεηηαη γηα ηε βαζηθή πδάηηλε δίνδν 

                                                 
11

 Ο δξφκνο απηφο κπνξεί λα είλαη καθξχηεξνο, είλαη φκσο ε κνλαδηθή ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηα 

κεγάια πινία. Ήδε, ε Frontline, ππ’ αξηζκφλ 1 εηαηξεία δηαρείξηζεο δεμακελνπινίσλ «κακνχζ», 

εθδήισζε πξφζεζε λα απνκαθξχλεη ηα πινία ηεο απφ ηε νκαιία κεηά ηελ θαηάιεςε ηνπ Sirius 

Star, αιιά θαη ηελ αλεπηηπρή απφπεηξα πεηξαηείαο ηνπ δηθνχ ηεο Front Voyager. 

12
 Οπσο αλαθέξεη ην πξαθηνξείν Bloomberg, ηνπιάρηζηνλ 91 ζθάθε έρνπλ δερζεί επίζεζε απφ 

ηνλ Ιαλνπάξην ζηνλ Κφιπν, ζαιάζζηα πεξηνρή κε έθηαζε ζρεδφλ δηπιάζηα ηεο Αιάζθαο, πνπ 

ρσξίδεη ηελ Τεκέλε απφ ηε νκαιία θαη απφ ηελ νπνία δηέξρνληαη ζρεδφλ 20.000 εκπνξηθά 

πινία εηεζίσο. 
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κεηαθνξάο αξγνχ πεηξειαίνπ απφ ηνλ Πεξζηθφ Κφιπν θαη μεξψλ αγαζψλ θαη 

πξντφλησλ κεηαπνίεζεο απφ ηελ Αζία ζηελ Δπξψπε θαη ηηο ΗΠΑ, ελψ ε Γηψξπγα ηνπ 

νπέδ, ηελ νπνία δηέξρνληαη φια ηα εκπνξηθά πινία γηα λα βγνπλ ζηα αλνηρηά ηεο 

αλαηνιηθήο Αθξηθήο, είλαη ε ηξίηε κεγαιχηεξε πεγή εηζνδήκαηνο γηα ηελ Αίγππην. 

 Οιφθιεξε ε νκαιία απφ ηελ πιεπξά ηνπ Ιλδηθνχ Χθεαλνχ ζηελ πεξηνρή ησλ 

ευρειιψλ θαη γεληθφηεξα φινο ν Ιλδηθφο Χθεαλφο, ζε κία έθηαζε 700- 800 κηιίσλ απφ 

ηελ αλαηνιηθή αθηή ηεο ρψξαο απηήο, είλαη πεξηνρή ζηελ νπνία έρνπλ ζπκβεί πνιιέο 

απφπεηξεο θαη αξθεηέο επηηπρεκέλεο πεηξαηηθέο θαηαιήςεηο πινίσλ. Δληνχηνηο, ηα 

θαηεμνρήλ πεηξαηνθξαηνχκελα χδαηα ηεο πεξηνρήο ηεο νκαιίαο βξίζθνληαη ζηνλ 

θφιπν ηνπ Άληελ, απφ ηελ είζνδν ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα κέρξη ηε Νήζν νθφηξα. 

 Γηα γεσπνιηηηθνχο, επνκέλσο, ιφγνπο, θαζψο απνηειεί είζνδν θαη έμνδν ηεο 

Δξπζξάο Θάιαζζαο θαη ηεο Γηψξπγαο ηνπ νπέδ, ν Κφιπνο ηνπ Άληελ είλαη πεξηνρή 

πνπ επλνεί ηδηαίηεξα ηελ έληνλε αλάπηπμε ηεο πεηξαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Δίλαη ην 

πέξαζκα γηα φια ηα πινία πνπ θαηεπζχλνληαη πξνο ην νπέδ ή εμέξρνληαη απφ ηελ 

Δξπζξά Θάιαζζα κε αλαηνιηθή θαηεχζπλζε. 

 πλεπψο, ε πεηξαηεία ζηνλ Κφιπν ηνπ Άληελ έρεη θαηαζηεί κία ελδεκηθή 

θαηάζηαζε παζνγέλεηαο, πνπ βξίζθεηαη ζε κφληκε έμαξζε. Οη πεηξαηέο ηεο πεξηνρήο 

έρνπλ πιένλ απνζξαζπλζεί, νη δε πξνζπάζεηεο ησλ ρσξψλ κε αλεπηπγκέλεο εκπνξηθέο 

λαπηηιίεο λα ηνπο ζέζνπλ ππφ έιεγρν έρνπλ απνδεηρζεί αξθεηέο θνξέο 

αλαπνηειεζκαηηθέο θαη, σο εθ ηνχηνπ, αηειέζθνξεο. Δίλαη γεγνλφο φηη αθφκε θαη 

ππεξδπλάκεηο, φπσο νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, ε Ρσζία, θαη ε Κίλα, παξ’ φιε ηελ 

ππεξνπιία θαη πςειή νπιηθή ηερλνινγία πνπ δηαζέηνπλ, κεξηθέο θνξέο δελ είλαη ζε 

ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο απνθαζηζκέλνπο, αλ θαη ειαθξά νπιηζκέλνπο, 

επηηηζέκελνπο πεηξαηέο. 

 Σνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, ε θηλεηνπνίεζε ησλ δηεζλψλ ζηφισλ θαη ε ρξήζε 

ηδησηηθψλ έλνπισλ θξνπξψλ πάλσ ζηα πινία έρεη πεξηνξίζεη ηνλ αξηζκφ ησλ επηζέζεσλ 

απφ νκαινχο πεηξαηέο, φπσο αλέθεξε ην Γηεζλέο Ναπηηιηαθφ Γξαθείν (IMB). «Η 

πηψζε ηεο πεηξαηείαο είλαη θαιφ λέν, αιιά δελ πξέπεη λα εθεζπράδνπκε, αθνχ απηά ηα 

λεξά παξακέλνπλ εμαηξεηηθά επηθίλδπλα θαη ε παξνπζία ηνπ Ναπηηθνχ πξέπεη λα 

δηαηεξεζεί», δήισζε ν Καπεηάληνο Pottengal Mukundan, Γηεπζπληήο ηνπ IMB, ελφο 

νξγαληζκνχ πνπ παξαθνινπζεί ηελ δηεζλή πεηξαηεία. 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς

19 

 

Χζηφζν, ε πεηξαηεία απμάλεηαη επηθίλδπλα ζηελ άιιε πιεπξά ηεο Αθξηθήο, 

ζηνλ Κφιπν ηεο Γνπηλέαο, απφ φπνπ πεξλνχλ πνιιά πινία κεηαθέξνληαο πεηξέιαην, 

θαθάν θαη δηάθνξα κεηαιιεχκαηα ζε φιν ηνλ θφζκν. Καηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 

έηνπο, αλαθέξζεθαλ 32 επηζέζεηο ζηελ πεξηνρή απηή, απφ 25 ην 2011. Μφλν ζηε 

Νηγεξία θαηαγξάθεθαλ 17 επεηζφδηα απφ έμη πέξπζη, ελψ ζην Σφγθν ζεκεηψζεθαλ 

πέληε επηζέζεηο, απφ θακία ην 2011. Σν ΙΜΒ αλαθέξεη φηη νη επηζέζεηο απηέο είλαη 

ζπρλά βίαηεο, νξγαλσκέλεο θαη ζηνρεχνπλ ζηελ θινπή ησλ πεηξειαηνεηδψλ, πνπ 

κπνξνχλ λα πνπιεζνχλ εχθνια ζηελ ειεχζεξε αγνξά. ηαλ θαηαιάβνπλ ην πινίν, νη 

πεηξαηέο, γηα λα θαιχςνπλ ηα ίρλε ηνπο θαηαζηξέθνπλ ηα φξγαλα επηθνηλσλίαο θαη ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαη ηα φξγαλα πινήγεζεο. 

 

 

1.3 ΣΑ ΚΙΝΗΣΡΑ ΣΗ ΠΔΙΡΑΣΔΙΑ 

 

 

Καηά ην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 20
νπ

 αηψλα, βαζηθφ θίλεηξν ηεο πεηξαηείαο 

απνηεινχζε ε ιεζηεία. Απηή ε κνξθή πεηξαηείαο εληνπίδεηαη θπξίσο ζην ηελφ ηεο 

Μάιαθα θνληά ζηηο αθηέο ηεο Μαιαηζίαο θαη ηεο Ιλδνλεζίαο θαη ζηα αλνηθηά ησλ 

αθηψλ ηεο  Νηγεξίαο. Σν αληηθείκελφ ηεο είλαη ε αθαίξεζε αληηθεηκέλσλ αμίαο, 

ρξεζηκνπνηψληαο βίαηα – ελίνηε ζαλαηεθφξα – κέζα. Μεξηθέο θνξέο ην αληηθείκελν 

ήηαλ ην θνξηίν ή αθφκε θαη ηα παξαθνινπζήκαηα ηνπ πινίνπ. ε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, εμαθαλίζηεθαλ νιφθιεξα πινία θαη ηα πιεξψκαηά ηνπο 

δνινθνλήζεθαλ.
13

 

 Η πεηξαηεία ζε νκαιηθφ ζηπι άξρηζε λα εκθαλίδεηαη θαη λα πξνβιεκαηίδεη 

ζηνλ 21
ν
 αηψλα, θπξίσο ζηα κεζα ηεο πξψηεο δεθαεηίαο ηνπ. Οη νκαινί πεηξαηέο δελ 

είλαη ιεζηέο, κε ηελ απζηεξή θαη ζηελή έλλνηα ηνπ φξνπ, δειαδή δελ απνζθνπνχλ ζηελ 

θινπή ηνπ θνξηίνπ ή άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ επί ηνπ πινίνπ. Καηά θχξην ιφγν, 

είλαη απαγσγείο θαη εθβηαζηέο. 

                                                 
13

 Αιιά πεηξαηείεο απηνχ ηνπ κεγέζνπο ήηαλ ε ζπάληα εμαίξεζε θαη φρη ν θαλφλαο, θαη ηα πινία 

βξίζθνληαλ ζπλήζσο εθηεζεηκέλα ζε απφκεξα αγθπξνβφιηα, φπνπ δελ ππήξραλ ζπρλέο 

πεξηπνιίεο απφ θξαηηθέο αξρέο. 
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Ο απψηεξνο ζηφρνο ηνπ εγρεηξήκαηφο ηνπο είλαη λα θξαηνχλ ζε νκεξία 

πιήξσκα, πινίν θαη θνξηίν, πξνθεηκέλνπ λα απνζπάζνπλ ιχηξα. Η πεηξαηεία ζηνλ 

Κφιπν ηνπ Άληελ, απφ θάζε άπνςε, απνηειεί κία κνξθή βίαηνπ επηζαιάζζηνπ 

εθβηαζκνχ. 

 

 

1.4 ΜΟΡΦΔ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΔΙΡΑΣΔΙΑ 

 

 

Οη πξψηεο πεηξαηηθέο επηζέζεηο ζην Κέξαο ηεο Αθξηθήο εθδειψζεθαλ ζηηο 

αξρέο ηνπ 2008. Κχξηνο ζηφρνο ηνπο ήηαλ θνξηεγά πινία πνπ κεηέθεξαλ θνξηία 

επηζηηηζηηθήο βνήζεηαο ζηε νκαιία θαη αιηεπηηθά πινία πνπ επηδίδνληαλ ζε παξάλνκε 

αιηεία ζηα πινχζηα αιηεπηηθά πεδία ηεο νκαιίαο.
14

 Παξάιιεια, ε αλππαξμία θξάηνπο 

δηθαίνπ ζηε νκαιία ελζάξξπλε ηηο ηνπηθέο θπιέο πνπ δξνπλ απηφλνκα, κε απνηέιεζκα 

ε πεηξαηεία λα ιάβεη κεγάιεο δηαζηάζεηο, κε εθδειψζεηο επηζέζεσλ θαηά κεγαιχηεξσλ 

εκπνξηθψλ πινίσλ (πεηξειαηνθφξα, bulk carriers, πγξαεξηνθφξα), φρη κφλν ζηνλ Κφιπν 

ηνπ Aden, πνπ απνηειεί ηε βαζηθή αξηεξία γηα ηε ζχλδεζε ηεο Δπξψπεο κε ηελ Αζία 

θαη Άπσ Αλαηνιή, αιιά θαη ζηελ επξχηεξε ιεθάλε ηεο νκαιίαο θαη ηνπ Ννηηνδπηηθνχ 

Ιλδηθνχ Χθεαλνχ. 

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2008 θαη κέρξη ζήκεξα, νη επηζέζεηο 

ζπλερίζζεθαλ, κε κία ζχληνκε παχζε ην θαινθαίξη ηνπ 2009, πνπ ε θαηάζηαζε ηεο 

ζάιαζζαο ιφγσ ησλ κνπζψλσλ δελ επέηξεπε ηελ αλάιεςε πεηξαηηθψλ δξάζεσλ απφ ηα 

κηθξά ζπλήζσο ζθάθε πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη πεηξαηέο. Απφ ηνλ Οθηψβξην 

παξαηεξείηαη κία ζεκαληηθή φμπλζε ηνπ θαηλνκέλνπ, θαζψο νκάδεο πεηξαηψλ, κε 

νξκεηήξηα ρσξηά ηεο Ν. νκαιίαο, έρνπλ θαηαιάβεη κεγάια αιηεπηηθά ζθάθε, πνπ ηα 

ρξεζηκνπνηνχλ σο νξκεηήξηα (mother ships) θαη έρνπλ κεηαθέξεη ηε δξαζηεξηφηεηά 

                                                 
14

 ε αληίζεζε κε άιιεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο φπνπ εθδειψλνληαη θαηλφκελα πεηξαηείαο (π.ρ. 

Νηγεξία, Κφιπνο Γνπηλέαο), ηα θίλεηξα ησλ νκαιψλ πεηξαηψλ δελ είλαη πνιηηηθά, αιιά ε 

θαηαβνιή ιχηξσλ γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ πινίσλ θαη ησλ πιεξσκάησλ ηνπο. 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς

21 

 

ηνπο ζηε λφηηα ιεθάλε ηεο νκαιίαο θαη ζε απνζηάζεηο κέρξη θαη 1000 λαπηηθψλ 

κηιίσλ απφ ηηο αθηέο.
15

 

Οη πεξηζζφηεξνη πεηξαηέο είλαη λεαξήο ειηθίαο θαη θαηάγνληαη απφ ηελ Puntland 

ηεο βνξεηναλαηνιηθήο νκαιίαο. Σν Πξφγξακκα Τπνζηήξημεο Ναπηηθψλ Αλαηνιηθήο 

Αθξηθήο ππνινγίδεη φηη ππάξρνπλ πέληε δηαθνξεηηθέο δξψζεο νκάδεο πεηξαηψλ, 

αξηζκψληαο ζπλνιηθά 1.000 έλνπινπο άλδξεο. χκθσλα κε κία αλαθνξά ηνπ BBC, νη 

πεηξαηέο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζηηο 3 παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 Σνπηθνί ςαξάδεο, πνπ ζεσξνχληαη νη νξγαλσηέο ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο 

γλσξίδνπλ θαιά ηα γχξσ χδαηα 

 Πξψελ κέιε ηεο πνιηηνθπιαθήο, πνπ κηζζψλνληαλ απφ ηνπο ηνπηθνχο 

θχιαξρνπο. 

 Σερληθνί, πνπ εμεηδηθεχνληαη ζηε ρξήζε ζπζηεκάησλ πινήγεζεο GPS (Global 

Positioning System) . 

 

 

1.5 Η ΚΑΣΑΛΗΦΗ ΣΧΝ ΠΛΟΙΧΝ 

 

 

ε αληίζεζε κε ηελ πξαθηηθή ησλ πεηξαηψλ ζηα ηελά ηεο Μάιαθα ή ηεο 

Γπηηθήο Αθξηθήο, νη νκαινί πεηξαηέο θαηαιακβάλνπλ ηα πινία ελ θηλήζεη. Έρνληαο 

σο ζηφρν ηνπο ην θηλνχκελν πινίν, ην δεηνχκελφ ηνπο είλαη λα αλαξξηρεζνχλ, λα ην 

θαηαιάβνπλ θαη λα αηρκαισηίζνπλ ην πιήξσκά ηνπ κε ηε βία ησλ φπισλ. Οη πεηξαηέο 

θηλνχληαη κε βάξθεο εγρψξηαο θαηαζθεπήο κε δπλαηέο εμσιέκβηεο κεραλέο. 

                                                 
15

 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη νη επηζέζεηο θαη θαηαιήςεηο πινίσλ πνπ ζεκεηψζεθαλ εληφο ηνπ 

2009, έρνπλ ήδε ππεξβεί ηηο αληίζηνηρεο επηζέζεηο πνπ ζεκεηψζεθαλ ην 2008 είλαη δε ελδεηθηηθφ 

φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ Ιαλνπαξίνπ–Ννεκβξίνπ 2009 θαηαγξάθεθαλ 

ζπλνιηθά 180 πεξηπηψζεηο επηζέζεσλ, απφ ηηο νπνίεο έρνπλ θαηαιεθζεί 41 εκπνξηθά πινία, 

ελψ εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ ππφ θαηάιεςε 11 πινία θαη 255 λαπηηθνί ππφ νκεξία, ζε 

αλακνλή ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δηεμαγφκελσλ δηαπξαγκαηεχζεψλ κε ηνπο πεηξαηέο γηα ην 

χςνο ησλ ιχηξσλ. 
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Υξεζηκνπνηνχλ ζρνηληά θαη ζθάιεο εθνδηαζκέλεο κε κεγάινπο γάληδνπο, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ σο κέζν αλαξξίρεζεο.
16

 

  Οη πεηξαηέο επηιέγνπλ ζαλ ζηφρν ηνπο πινία πνπ δε ζπκπιένπλ ζε θνκβφη – 

εθηφο ηνπ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπ δηαδξφκνπ – κε ηαρχηεηεο ρακειφηεξεο ησλ 15 

θφκβσλ. ηαλ ην πινίν έρεη πέζεη ζηα ρέξηα ησλ πεηξαηψλ, ην θαηεπζχλνπλ θαη ην 

πξνζνξκίδνπλ ζην αγθπξνβφιην κίαο απφ ηηο πεηξαηηθέο βάζεηο ζηηο αθηέο ηεο 

νκαιίαο. 

 Η πην γλσζηή απφ απηέο ηηο ηνπνζεζίεο είλαη ε κηθξή πφιε Eyl
17

, φπνπ νη 

πεηξαηέο έρνπλ ηνλ πιήξε έιεγρν θαη ιεηηνπξγνχλ κε αηηκσξεζία θαη ρσξίο ηελ 

παξακηθξή ελφριεζε απφ ηηο αξρέο ηνπ θξάηνπο. 

 Άιιεο πεηξαηηθέο βάζεηο ζηε νκαιία είλαη ε Harardhere, βφξηα απφ ηελ 

πξσηεχνπζα Mogadishu, θαη ε  Garacad, πνπ επίζεο βξίζθεηαη ζηελ  Puntland. 

Οη πεηξαηέο «πξνκεζεχνληαη» ηα πεξηζζφηεξα φπια ηνπο απφ ηελ Τεκέλε θαη 

ηε Μνγθαληίζνπ, πξσηεχνπζα ηεο νκαιίαο. Οη ιαζξέκπνξνη φπισλ κεηαθέξνπλ ηα 

φπια απφ ηε Μνγθαληίζνπ ζηελ Puntland, φπνπ νη πεηξαηέο πιεξψλνπλ ην αληίηηκν, 

κέζσ κίαο ηνπηθήο δηαδηθαζίαο ζπλαιιαγψλ (ραβάια). Γηάθνξεο θσηνγξαθίεο ησλ 

πεηξαηψλ «καξηπξνχλ» φηη ν νπιηζκφο ηνπο ζπλίζηαηαη θπξίσο ζε ηπθέθηα 

εθφδνπ ΑΚ47, εθηνμεπηέο ξνπθεηψλ RPG-7, ρεηξνβνκβίδεο, θαζψο θαη εκηαπηφκαηα 

πηζηφιηα. 

Σα ιχηξα ξίπηνληαη απφ ειηθφπηεξα, ή αθήλνληαη ζε κηθξφηεξα ζθάθε. Γηα ηελ 

θαηακέηξεζε ησλ ρξεκάησλ θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηεο απζεληηθφηεηάο ηνπο, νη πεηξαηέο 

ρξεζηκνπνηνχλ κεραλήκαηα πνπ πξνκεζεχνληαη απφ ην Νηνπκπάη, ην Σδηκπνπηί θαη 

άιιεο πεξηνρέο. 

 

 

 

 

                                                 
16

 Σα φπια πνπ πξνηηκνχλ ζπκπεξηιακβάλνπλ εκηαπηφκαηα AK-47 (Καιάζληθνθ),  RPG-7 

εθηνμεπηέο ρεηξνβνκβίδσλ πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηξππήζνπλ ιακαξίλεο ηνπ ζθάθνπο, 

εθηνμεπηέο  ξνπθεηψλ SPG-9, θαη κεγάινπ δηακεηξήκαηνο πνιπβφια. 

17
 Σν Eyl είλαη ζην Βνξεηαλαηνιηθφ ηκήκα ηεο επηθξάηεηαο πνπ απνηεινχζε ηε νκαιία θαη ηψξα 

απηναπνθαιείηαη «νκνζπνλδηαθή» πνιηηεία Puntland.    
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ο
 

 

 

2.1 ΣΑ ΑΙΣΙΑ ΣΗ ΠΔΙΡΑΣΔΙΑ 

 

 

Αλακθίβνια, ην πνιηηηθφ ράνο πνπ επηθξαηεί ζηε νκαιία απνηειεί ηε 

γελεζηνπξγφ αηηία ηεο πεηξαηείαο. Δίλαη, εληνχηνηο, ελζαξξπληηθφ ην γεγνλφο φηη ε 

δηεζλήο θνηλφηεηα έρεη πιένλ επαηζζεηνπνηεζεί γηα ηελ πξνψζεζε ησλ κέηξσλ πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ δνκψλ θαη δπλαηνηήησλ ηεο ίδηαο ηεο νκαιίαο, 

ψζηε λα απνθαηαζηαζεί ην θξάηνο δηθαίνπ.
18

 

 Παξάιιεια, ζεηξά ςεθηζκάησλ ηνπ ΟΗΔ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηα θξάηε 

ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο λα αλαιάβνπλ δξάζε θαηά ησλ πεηξαηψλ αθφκα θαη ζηα 

ρσξηθά χδαηα ηεο νκαιίαο, ελψ ζπλεζηήζε Οκάδα Δπαθήο, ζηελ νπνία κπνξνχλ 

πιένλ λα κεηέρνπλ φια ηα ελδηαθεξφκελα θξάηε, κε εληνιή ηε δηεξεχλεζε φισλ ησλ 

πηπρψλ ηεο πεηξαηείαο θαη ηε ιήςε ησλ ελδεδεηγκέλσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ 

εκπνξηθψλ πινίσλ πνπ δηαπιένπλ ηε ραξαθηεξηζκέλε σο επηθίλδπλε δψλε εληφο ηνπ 

Κφιπνπ ηνπ Aden  θαη ηηο αλαηνιηθέο αθηέο ηεο νκαιίαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηελ 

πεξηνρή απηή δηαπιένπλ 30.000 πεξίπνπ εκπνξηθά πινία ην ρξφλν, ζπλδένληαο ηελ 

Δπξψπε κε ηελ Αζία θαη ηελ Άπσ Αλαηνιή. 

 Δπίζεο, ην πκβνχιην Αζθαιείαο ηνπ ΟΗΔ πηνζέηεζε ηελ απφ 30/11/09 λέα 

Απφθαζε, κε ηελ νπνία αλαλεψλεηαη γηα δψδεθα κήλεο ε ηζρχο ησλ Απνθάζεσλ Α 

1846 θαη 1851 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο πεηξαηείαο ζηε νκαιία. Η Απφθαζε, πνπ 

πξνσζήζεθε κε πξσηνβνπιία ησλ ΗΠΑ θαη ζπγθεδεκνλεχζεθε θαη απφ άιια θξάηε, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε ρψξα καο, πεξηιακβάλεη: 

 

                                                 
18

 Δηδηθφηεξα, ε πξσηνβνπιία ηνπ ΙΜΟ ηνλ Ιαλνπάξην 2009, γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ Κψδηθα 

πκπεξηθνξάο ηνπ Σδηκπνπηί κεηαμχ 17 ρσξψλ ηεο πεξηνρήο ηεο Αλαηνιηθήο Αθξηθήο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο νκαιίαο) θαη Ννηηνδπηηθήο Αζίαο, ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη ε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ ρσξψλ απηψλ, ψζηε βαζκηαία λα απνθηήζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ 

ζπζηήκαηα επνπηείαο ηεο ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο θαη ηε δεκηνπξγία Αθηνθπιαθήο γηα ηελ 

επηηήξεζε ησλ αθηψλ ηνπο. Βεβαίσο, ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο δε ζα είλαη 

άκεζα. 
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α) αλαθνξέο γηα ηε δεκηνπξγία Σακείνπ ηεο Οκάδαο Δπαθήο, 

β) πξφζθιεζε πξνο ηα Κξάηε Μέιε ηνπ ΟΗΔ λα ζπλάςνπλ εηδηθέο ζπκθσλίεο κε 

ρψξεο πνπ έρνπλ εθδειψζεη εηνηκφηεηα λα θξαηνχλ ππφπηνπο πεηξαηείαο, ψζηε λα είλαη 

εθηθηή ε επηβίβαζε αζηπλνκηθψλ νξγάλσλ (ship-riders) απφ ηηο ρψξεο απηέο, πνπ ζα 

δηεπθνιχλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο πξνζαγσγήο ησλ ππφπησλ, 

γ) έθθιεζε πξνο ηα ζπκβαιιφκελα θξάηε ηεο Γ UNCLOS (United Nations 

Convention on the Law of the Sea)  θαη ηεο ζπλζήθεο SUA (Suppression of Unlawful 

Acts) λα εθαξκφζνπλ πιήξσο ηηο ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο πλζήθεο 

απηέο. 

 

 

2.2 ΟΙ ΑΙΣΙΔ ΣΗ ΔΞΑΡΗ ΣΗ ΠΔΙΡΑΣΔΙΑ 

 

 

Απφ ην 1991, ε νκαιία βξίζθεηαη ζε κία ζχλζεηε θαηάζηαζε εθηάθηνπ 

αλάγθεο θαη – ζπλαθφινπζα – ν πιεζπζκφο ηεο ζε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή 

εμαζιίσζε, εμαηηίαο ηεο αζηαζνχο πνιηηηθήο θαηάζηαζεο, ησλ εκθχιησλ ζπξξάμεσλ 

θαη ηεο ελδεκηθήο θηψρεηαο.
19

 Αξθεηά απφ ηα αιηεπηηθά πινία πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ 

παιηφηεξα νη πνιίηεο, ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα απφ ηνπο πεηξαηέο. 

 Οη πξναλαθεξζείζεο ζπλζήθεο θαη ζπγθπξίεο επλφεζαλ ηε δεκηνπξγία 

πεηξαηηθψλ νκάδσλ, πνπ γλσξίδνπλ πνιχ θαιά ηε ζαιάζζηα πεξηνρή ζηα αλνηρηά ηεο 

νκαιίαο θαη ηνλ θφιπν ηνπ Άληελ θαη δηαζέηνπλ ηελ αλαγθαία πνιεκηθή εκπεηξία, 

αιιά θαη ηνλ νπιηζκφ θαη ηα κέζα γηα ηηο ζαιάζζηεο απηέο επηζέζεηο. 

Σν θαηλφκελν ηεο πεηξαηείαο έρεη παξνπζηαζηεί πξηλ απφ αηψλεο. Αλέθαζελ εζηηαδφηαλ 

ζηηο εκπνξηθέο ζαιάζζηεο νδνχο (ν δξφκνο ηνπ κεηαμηνχ, ησλ κπαραξηθψλ), ελψ 

νμπλφηαλ ζε επνρέο έληνλσλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ. ηε ζεκεξηλή 

επνρή, ην θαηλφκελν ηεο πεηξαηείαο εληνπίδεηαη θπξίσο ζε έλαλ απφ ηνπο θπξηφηεξνπο 

εκπνξηθνχο δξφκνπο, γλσξίδεη θαη πάιη κεγάιε έμαξζε θαη απνηειεί αδηακθηζβήηεηα 

κία λέα θαη ζνβαξή απεηιή γηα ηε δηεζλή αζθάιεηα. 

                                                 
19

 Η θαηάξξεπζε ηεο νκαιηθήο θπβέξλεζεο ην 1991, επέηξεςε ηε ιεειαζία ηνπ ζαιάζζηνπ 

πινχηνπ ηεο ρψξαο θαη εθαηνληάδεο αιηεπηηθά πινία απφ φιν ηνλ θφζκν πιεκκχξηζαλ ηελ 

πεξηνρή, ηα νπνία δξνχζαλ παξάλνκα ζηα νκαιηθά λεξά. 
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2.3 ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΗ ΠΔΙΡΑΣΔΙΑ 

 

 

Μφλν κέζα ζην 2008 θαηαγξάθεθαλ ζε φιν ηνλ θφζκν 293 πεξηζηαηηθά 

πεηξαηείαο. 49 απφ απηά θαηέιεμαλ ζε νκεξία θαη 889 λαπηηθνί ζπλνιηθά θξαηήζεθαλ 

φκεξνη. 32 λαπηηθνί ηξαπκαηίζζεθαλ, 11 ζθνηψζεθαλ θαη 21 αγλννχληαη. Απφ ηα 293 

πεξηζηαηηθά, 111 θαηαγξάθεθαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Κέξαηνο ηεο Αθξηθήο θαη ηνπ 

θφιπνπ ηνπ Άληελ. Σνπιάρηζηνλ 39 απφ απηά θαηέιεμαλ ζε νκεξία. 

Οη ζπκκνξίεο ησλ πεηξαηψλ πνπ επηηίζεληαη ζηα πινία είλαη κηθξέο αξηζκεηηθά, 

αιιά ππάγνληαη ζε κεγαιχηεξεο “πεηξαηηθέο νξγαλώζεηο”, νη νπνίεο έρνπλ ζηξαηησηηθή 

νξγάλσζε θαη αληαιιάζζνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο κεηαμχ ηνπο φζνλ αθνξά ζε 

ζηνηρεία φπσο είλαη ην είδνο ηνπ θνξηίνπ ηνπ πινίνπ – ζηφρνπ, ε πνξεία ηνπ, ν αξηζκφο 

ησλ κειψλ ηνπ πιεξψκαηφο ηνπ, ε δπλαηφηεηα αληίζηαζήο ηνπο θιπ. 

Ιδηαίηεξα αλεζπρεηηθφ είλαη ην λέν modus operandi ησλ θαθνπνηψλ. Σα 

πεξηζηαηηθά πεηξαηείαο ζηνλ θφιπν ηνπ Άληελ δηαδξακαηίδνληαη ζε κηα πεξηνρή 

έθηαζεο 1204 ρηιηνκέηξσλ, ε νπνία ηνπο παξέρεη ηηο ηδαληθέο βάζεηο γηα λα εμαπνιχνπλ 

γξήγνξα ηηο επηζέζεηο ηνπο θαη λα επηζηξέθνπλ πίζσ ζε απηέο. Σα mother ships πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ είλαη κεηαζθεπαζκέλα αιηεπηηθά κε δπλαηφηεηα πιεχζεο ζε αλνηρηέο 

ζάιαζζεο. 

Καηά ζπλέπεηα, ελψ ηα πινία γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα πεξλνχζαλ ζε 

απφζηαζε 50 λαπηηθψλ κηιίσλ απφ ηηο αθηέο, ηψξα ε επηθίλδπλε δψλε εθηείλεηαη ζηα 

200 λαπηηθά κίιηα απφ ηελ αθηή. Σν απνθνξχθσκα απηψλ ησλ απερζψλ επηρεηξήζεσλ 

εθηπιίρζεθε ζηα 400 λαπηηθά κίιηα απφ ηηο αθηέο ηεο Κέλπαο, ζην super-tanker “Sirious 

Star”, γεγνλφο ην νπνίν επηβεβαηψλεη φηη ειάρηζηεο πεξηνρέο ηεο αθηνγξακκήο κπνξνχλ 

λα ζεσξεζνχλ πηα αζθαιείο. 
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2.4 ΠΔΡΙΠΣΧΔΙ ΠΛΟΙΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΧΝ ΤΜΦΔΡΟΝΣΧΝ 

 

 

Μεηαμχ ησλ πεξηζηαηηθψλ πεηξαηείαο, ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο πεηξαηηθψλ 

επηζέζεσλ ζε πινία ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ.  

ζνλ αθνξά ηα πινία ππφ ειιεληθή ζεµαία, απφ ην 2008 µέρξη ζήµεξα, ζε 

ζπλνιηθά 15 επηζέζεηο, 2 είραλ σο απνηέιεζµα ηελ θαηάιεςή απφ ηνπο πεηξαηέο θαη 

ζηε ζπλέρεηα ηελ θαηαβνιή ιχηξσλ γηα ηελ απειεπζέξσζή ηνπο, ρσξίο,  επηπρψο,  λα 

ππάξμεη απψιεηα αλζξψπηλεο δσήο ή ηξαπµαηηζµφο Έιιελα λαπηηθνχ ή άιινπ 

επηβαίλνληα ζε απηά. 

Αξθεηά πινία ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ απήρζεζαλ ή δέρηεθαλ επηζέζεηο απφ 

πεηξαηέο ζηελ πεξηνρή, κε ηειεπηαίν ην δεμακελφπινην "Μαξάλ – Κέληαπξνπο"
[4]

. 

Δηδηθφηεξα, ηελ 29/11/09 θαηειήθζε απφ πεηξαηέο ην ππφ ειιεληθή ζεκαία 

δεμακελφπινην “Maran Centaurus”, ελψ έπιεε αλνηθηά ηεο νκαιίαο. Σν πινίν, ζην 

νπνίν επηβαίλνπλ 9 Έιιελεο θαη 19 αιινδαπνί λαπηηθνί, είρε απνπιεχζεη απφ ην 

Κνπβέηη κε θνξηίν καδνχη κε πξννξηζκφ ηηο ΗΠΑ.  

Σελ 1/12/09 έγηλε αλεπηηπρήο επίζεζε ζην ππφ ειιεληθή ζεκαία δεμακελφπινην 

“ίθηλνο”, ελψ απηφ έπιεε ζε απφζηαζε 500 λ.κ. λνηηναλαηνιηθά ηνπ Οκάλ. Σν πινίν 

δηαζψζεθε ράξε ζηελ εγξήγνξζε ηνπ πιεξψκαηφο ηνπ θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ 

πξνβιεπνκέλσλ  κέηξσλ απηνπξνζηαζίαο.  

Δπίζεο, ην Ννέκβξην θαηειήθζε ην ειιελφθηεην “Filitsa”, ζην νπνίν 

επηβαίλνπλ θαη 3 Έιιελεο λαπηηθνί (Πινίαξρνο, Τπνπινίαξρνο, Α΄ Μεραληθφο). 

 Πξφζθαηεο πιεξνθνξίεο πνπ θέξνπλ ηνπο πεηξαηέο λα έρνπλ θαηαιάβεη πινίν 

κε πνιεκηθφ πιηθφ πνπ πξννξηδφηαλ γηα ηνλ εμνπιηζκφ ηεο Al Shabaab, κίαο 

παξαθξαηηθήο ηζιακηθήο νξγάλσζεο, πηζαλφλ λα δεκηνπξγήζνπλ επηπιένλ πεξηπινθέο 

θαη λα πξνζδψζνπλ λέεο δηαζηάζεηο ζην πξφβιεκα ηεο πεηξαηείαο. Η πξφζθαηε – 

επηπρψο αλεπηηπρήο – πξνζπάζεηα ησλ πεηξαηψλ λα θαηαιάβνπλ κεγάιν δεμακελφπινην 

ζηνλ Ιλδηθφ Χθεαλφ, ζε απφζηαζε 1000 λ.κ. απφ ηηο αθηέο ηεο νκαιίαο, θαηαδεηθλχεη 

ηε δπλαηφηεηα θαη ηελ πξνζαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπο λα επηιέγνπλ ζηφρνπο, πνπ 

ζα ηνπο απέθεξαλ κεγάια πνζά ππφ κνξθή ιχηξσλ. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1#cite_note-3
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Η ειιεληθή θξεγάηα «Φαξά» έρεη ηεζεί επηθεθαιήο ηεο Δπξσπατθήο δχλακεο, 

ελψ ηαθηηθφο δηνηθεηήο ηεο δχλακεο έρεη ηνπνζεηεζεί ν αξρηπινίαξρνο Αληψλεο 

Παπατσάλλνπ. χκθσλα κε ηνλ ίδην, ε Διιάδα έρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ ζηελ πεξηνρή, 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη έρεη ην κεγαιχηεξν ζηφιν ζηελ Δπξψπε θαη ην δεχηεξν 

κεγαιχηεξν ζηνλ θφζκν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς

28 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ο
 

 

 

3.1 ΟΙ ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΣΗ ΠΔΙΡΑΣΔΙΑ 

 

 

Σν θαηλφκελν ηεο πεηξαηείαο έρεη δεκηνπξγήζεη έληνλα πξνβιήκαηα θαη πιήηηεη 

ηε λαπηηιία ζε πνιιαπιά επίπεδα. Ο θίλδπλνο πνπ δηαηξέρνπλ ηα πινία κπνξεί λα 

επεξεάζεη αξλεηηθά ηε ρξήζε ηεο δηψξπγαο ηνπ νπεδ, έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

ζαιάζζηνπο εκπνξηθνχο δξφκνπο, πνπ ελψλεη ηε Μεζφγεην κε ηνλ Αηιαληηθφ Χθεαλφ, 

ηελ Αξαβηθή Θάιαζζα, ηνλ Πεξζηθφ Κφιπν θαη ηνλ Ιλδηθφ Χθεαλφ. Δλδεηθηηθά, απφ ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή δηαθηλείηαη πξνο ηε Μεζφγεην θαη ηελ Δπξψπε πνζνζηφ 11% ηνπ 

πεηξειαίνπ. 

  Οη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ζηε δηεζλή λαπηηιία είλαη ζνβαξέο. Σα πινία ζπρλά 

αλαγθάδνληαη λα  απνθεχγνπλ ην ζηελφ ηνπ Μπακπ Δι Μαληεκπ θαη ηε Γηψξπγα ηνπ 

νπέδ θαη λα θάλνπλ ην γχξν ηεο Αθξηθήο, πξνθεηκέλνπ λα κεηαθέξνπλ κε αζθάιεηα ηα 

θνξηία ηνπο. Η ζπγθεθξηκέλε επηινγή ηζνδπλακεί ζε 12 κε 15 πεξηζζφηεξεο εκέξεο 

ηαμηδίνπ, επηβαξχλνληαο έηζη ζεκαληηθά ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηαμηδίνπ ηνπ πινίνπ.
20

 

Δπηπιένλ, νη ζπλερηδφκελεο επηζέζεηο έρνπλ δεκηνπξγήζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα 

θαη ζηηο απνζηνιέο ηεο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο ζηε νκαιία, απφ πινία πνπ έρνπλ 

λαπισζεί γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ην Παγθφζκην Δπηζηηηζηηθφ Πξφγξακκα (World Food 

Programme). Σν γεγνλφο απηφ σζεί ηνπο ήδε εμαζιησκέλνπο θαηνίθνπο ηεο ρψξαο λα 

εθπαηξίδνληαη, κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ηζνξξνπία 

θαη ζηαζεξφηεηα ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ ππνδνρήο, αιιά θαη γηα ηε ιαζξνκεηαλάζηεπζε 

ζηελ Δπξψπε. 

Σέινο, αλ θαη πξνο ην παξφλ δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ηκήκα ησλ ιχηξσλ ή 

ησλ θινπηκαίσλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηξνκνθξαηηθψλ νκάδσλ, δελ 

                                                 
20

 Οη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο φκσο, φζν κεγάιεο θαη αλ είλαη, είλαη αζήκαληεο κπξνζηά ζηνλ 

θίλδπλν πνπ δηαηξέρνπλ νη λαπηηθνί, νη αιηείο θαη φζνη ηαμηδεχνπλ ζε απηέο ηηο ζάιαζζεο. Απφ 

ηελ πεξηνρή πεξλάλε πεξίπνπ 80 πινία εκεξεζίσο, ζε απηά επηβαίλνπλ εθαηνληάδεο άλζξσπνη 

νη νπνίνη δνπλ θαζεκεξηλά κε ην θφβν κίαο επίζεζεο. Καλέλα κέηξν δε, ή ηηκσξία, δε κπνξεί λα 

αληηζηαζκίζεη ηελ ςπρηθή νδχλε, ηελ αγσλία θαη ηελ απειπηζία πνπ έλησζαλ απηνί πνπ ππήξμαλ 

ζχκαηα νκεξίαο.  
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πξέπεη λα ππνηηκεζεί ην ελδερφκελν δηαζχλδεζεο ησλ πεηξαηηθψλ δηθηχσλ κε 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο, πνπ ζα ήζειαλ λα επσθειεζνχλ απφ ηε γεληθεπκέλε 

αζηάζεηα πνπ επηθξαηεί ζηελ πεξηνρή. Δπηπιένλ, νη ζπλζήθεο είλαη επλντθέο γηα ηελ 

αλάπηπμε παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ γεληθψο, φπσο ην εκπφξην φπισλ θαη ε δξάζε 

ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. Βάζηκα πηζαλνινγείηαη φηη ηκήκα ησλ ιχηξσλ 

επελδχεηαη ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ νπινζηαζίνπ ηνπο, ζηε δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ θαη 

ζην human trafficking. 

Η πεηξαηεία, αλ θαη είλαη έλα θαηλφκελν πνπ εκθαλίζζεθε γηα πξψηε θνξά πξηλ 

απφ ρηιηάδεο ρξφληα, ζήκεξα ζεσξείηαη κία λέα απεηιή, ε νπνία εάλ δελ αληηκεησπηζζεί 

άκεζα θαη ζπιινγηθά, κπνξεί λα ιάβεη αλεμέιεγθηεο δηαζηάζεηο θαη λα δηαθπβεχζεη 

ζνβαξά ηελ αζθάιεηα ησλ ζαιάζζησλ εκπνξηθψλ νδψλ. 

Σν θαηλφκελν ηεο πεηξαηείαο ζηε νκαιία αληαλαθιά ηε ζσξείαο πξνβιεκάησλ 

πνπ αληηκεησπίδεη ν θφζκνο ζήκεξα. Δίλαη απιψο έλα ηκήκα ηνπ παγφβνπλνπ, πνπ 

θάησ απφ ηελ επηθάλεηά ηνπ ππάξρνπλ ζνβαξά ζέκαηα θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

αληζνηήησλ, πνιηηηθήο αζηάζεηαο θαη πείλαο, ηα νπνία απνηεινχλ έλα επξχηεξν θαη πην 

ζχλζεην  παγθφζκην  πξφβιεκα. 

Απηή ηε ζηηγκή δε κπνξεί λα γίλεη πξφγλσζε γηα ην εάλ ηα πεξηζηαηηθά ηεο 

πεηξαηείαο ζα απμεζνχλ ή ζα ειαηησζνχλ ηα πξνζερή ρξφληα. Αληίζεηα, είλαη ζρεδφλ 

βέβαην φηη νη ζπλζήθεο πνπ επλννχλ ηελ έμαξζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πεηξαηείαο ζηελ 

πεξηνρή ηνπ θφιπνπ ηνπ Άληελ θαζψο θαη ζε άιιεο ρψξεο ζηνλ Ιλδηθφ Χθεαλφ, δε ζα 

κεηαβιεζνχλ ζε ηέηνην βαζκφ ηα ακέζσο επφκελα ρξφληα, ψζηε λα κεησζεί δξαζηηθά ν 

αξηζκφο ησλ πεξηζηαηηθψλ. 

ε ηνπηθφ επίπεδν, ππάξρνπλ επηκέξνπο ζπλέπεηεο απφ ηελ νηθνλνκηθή 

παξεκβαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ πεηξαηψλ. Οη θάηνηθνη ησλ γχξσ πεξηνρψλ δειψλνπλ, 

δηθαηνινγεκέλα, φηη ε παξνπζία ελφπισλ αλδξψλ ηνπο πξνθαιεί αίζζεκα αλαζθάιεηαο, 

ελψ ε ρξεκαηηθή ζπαηάιε ησλ πεηξαηψλ δεκηνπξγεί κεηαπηψζεηο ζηελ ηνπηθή ηζνηηκία 

ζπλαιιάγκαηνο. Δληνχηνηο, ζηνλ αληίπνδα, πνιινί άιινη θάηνηθνη δελ είλαη ηφζν 

αξλεηηθνί απέλαληη ζηελ παξνπζία ησλ πεηξαηψλ, θαζψο ε εηζξνή ηνπ πεηξαηηθνχ 

ρξήκαηνο έρεη σθειήζεη ηηο ππνβαζκηζκέλεο πφιεηο, κε ηνπο θαηνίθνπο λα 

απνιακβάλνπλ αγαζά άγλσζηα κέρξη ηφηε ζε απηνχο, θαη πνιιέο θνξέο κε ηελ αλάγθε 

δεκηνπξγίαο λέσλ «ζέζεσλ εξγαζίαο». 
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3.2  ΜΔΑ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΗ ΠΔΙΡΑΣΔΙΑ 

 

 

Πέξα απφ ηε ρξήζε ελφπισλ θξνπξψλ, ν πινηνθηήηεο κπνξεί λα πξνβεί ζε 

κέηξα γηα ηελ απνθπγή ηεο πεηξαηηθήο θαηάιεςεο ηνπ πινίνπ, ηα νπνία εκπίπηνπλ ζε 

δχν θαηεγνξίεο. 

 Πξψηνλ, ζηελ έκπξαθηε εθαξκνγή ησλ θαηεπζχλζεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηηο 

«Καιύηεξεο Πξαθηηθέο Δηαρείξηζεο γηα ηελ Απνηξνπή Πεηξαηείαο ζηνλ Κόιπν ηνπ Άληελ 

θαη ζηηο Παξάθηηεο Πεξηνρέο ηεο Σνκαιίαο», πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί θαη είλαη 

απνδεδεηγκέλα απνηειεζκαηηθέο. 

 Γεχηεξνλ, ζην ζρεδηαζκφ ηνπ δηάπινπ βαζηζκέλνπ ζηελ πξνζηαζία πνπ 

πξνζθέξεηαη ζηνλ Κφιπν ηνπ Άληελ κέζσ ησλ ζπληνληζκέλσλ πξνζπαζεηψλ κίαο ή 

πεξηζζνηέξσλ νκάδσλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηε ζχκπξαμε δπλάκεσλ πνιεκηθνχ 

λαπηηθνχ πνπ πεξηπνινχλ ηελ πεξηνρή γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. 

 

 

3.2.1 Οη «Καιύηερες Πραθηηθές Δηατείρηζες» 

 

 

Οη «Καιχηεξεο Πξαθηηθέο Γηαρείξηζεο» θαιχπηνπλ κία νιφθιεξε ζεηξά απφ 

πξνιεπηηθά κέηξα, ηα νπνία εάλ εθαξκνζηνχλ απνζαξξχλνπλ θαη απνηξέπνπλ ηνπο 

πεηξαηέο λα θάλνπλ ην πινίν ζηφρν θαηάιεςεο. 

Σα κέηξα απηά ζπκπεξηιακβάλνπλ ζπζηάζεηο γηα ηελ ηαρχηεηα ηνπ πινίνπ, ηελ 

ψξα ηεο εκέξαο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ δηάπινπ, ηελ θαηξηθή θαηάζηαζε πνπ πξνζθέξεη 

ηηο θαιχηεξεο ζπλζήθεο γηα απνθπγή πεηξαηείαο,  ηε ζπλερή επαθή κε ηα ζπληνληζηηθά 

θέληξα ησλ δπλάκεσλ πνιεκηθνχ λαπηηθνχ πνπ πεξηπνινχλ ηνλ Κφιπν ηνπ Άληελ, ηε 

δεκηνπξγία ηάμεσο εηνηκφηεηαο ζην πινίν κε εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεδηαζκφ θαη 

θαηάιιεια γπκλάζηα, ηε δηάπιεπζε κέζσ ησλ θαζηεξσκέλσλ δηαδξφκσλ πνπ έρνπλ 

νξηνζεηήζεη νη ζπκπξάηηνπζεο λαπηηθέο δπλάκεηο, ηελ αχμεζε ησλ νπηήξσλ 

(ζθάπνπισλ) ζηε δηάξθεηα ηνπ δηάπινπ, ηε δηαζθάιηζε ησλ πξνζφδσλ πξνο γέθπξα, 

κεραλνζηάζην, ηηκνλάθη θιπ., ηελ εγθαηάζηαζε εκπνδίσλ απφ μπξαθσηφ 
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ζπξκαηφπιεγκα ζε πεξηνρέο φπνπ ρακειά έμαια δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζνδν,  ηε ρξήζε 

ηειενξάζεσο θιεηζηνχ θπθιψκαηνο ζε πεξηνρέο φπνπ ππάξρεη δπλαηφηεηα πξνζφδνπ, 

ηελ πιεχζε κε ρεηξηζκνχο ηηκνληνχ δηγθ-δάγθ, ηε ρξήζε ππξνζβεζηηθψλ ζσιήλσλ θαη 

ππξνζβεζηηθψλ αληιηψλ. 

 Οξηζκέλεο απφ απηέο ηηο πξαθηηθέο είλαη δνθηκαζκέλεο θαη απνηειεζκαηηθέο, 

σζηφζν παξακέλεη ην γεγνλφο φηη νη πεηξαηέο είλαη έλνπινη θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηα φπια 

ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ, νη «Καιχηεξεο Πξαθηηθέο Γηαρείξηζεο» ζπληζηνχλ ξεηά θαη 

θαηεγνξεκαηηθά λα κελ εκπιέθεηαη ζε κάρε ην πιήξσκα κε ηνπο πεηξαηέο. 

 

 Οκαδηθφο Γηάπινπο 

 

Πνιεκηθά πινία απφ πεξηζζφηεξεο απφ 20 ρψξεο θηλνχληαη ζηνλ Κφιπν ηνπ 

Άληελ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ shipping θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο πεηξαηείαο. Οη 

δπλάκεηο απηέο σο επί ην πιείζηνλ δξνπλ ζπληνληζκέλα, ζπκκεηέρνπζεο ζε κία ή 

πεξηζζφηεξεο νκάδεο ζχκπξαμεο λαπηηθψλ δπλάκεσλ, πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο 

θαησηέξσ: 

 

 Combined Maritime Forces (CMF). πγθέληξσζε πεξίπνπ 36 πνιεκηθψλ 

πινίσλ απφ 24 ρψξεο, πνπ θηλνχληαη ζε κία εθηεηακέλε πεξηνρή κε επξχ 

αληηθείκελν λαπηηθήο αζθάιεηαο.  Η Σαθηηθή Γχλακε CTF 151, πνπ απνηειεί 

κέξνο ηεο CMF, είλαη εηδηθά αλαπηπγκέλε ζηνλ Κφιπν ηνπ Άληελ. 

  

 EU NAVFOR SOMALIA. Απηή ε λαπηηθή δχλακε έρεη αλαπηπρζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. Γηελεξγεί λαπηηθέο επηρεηξήζεηο κε ην θσδηθφ φλνκα 

ATALANTA, πνπ έρνπλ σο αληηθείκελφ ηνπο ηελ πξνζηαζία ηεο επηζηηηζηηθήο 

βνήζεηαο ηνπ Ο.Η.Δ. πξνο ηε νκαιία, ηελ πξνζηαζία πινίσλ ζηνλ Κφιπν ηνπ 

Άληελ θαη ηηο παξάθηηεο πεξηνρέο ηεο νκαιίαο θαη ηελ παξεκπφδηζε ηεο 

πεηξαηείαο. Η EU NAVFOR ιεηηνπξγεί ζε ζπληνληζκφ κε ηελ CTF 151, ηηο 

επηηφπηεο δπλάκεηο ηνπ Ναπηηθνχ Γθξνππ NATO, θαη ηηο Ρσζηθέο, Ιλδηθέο, 

Κηλεδηθέο θαη Ιαπσληθέο λαπηηθέο δπλάκεηο ζηελ πεξηνρή.  Η EUNAVFOR είλαη 

ε ζπληνληζηηθή αξρή πνπ επηκειείηαη ηνπ Maritime Security Centre (Horn of 

Africa) (MSCHOA). 
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 Standing NATO Maritime Group. Απηή είλαη κία δχλακε πνπ απνηειείηαη 

απφ 3-4 πνιεκηθά πινία ηνπ ΝΑΣΟ. 

 

 

3.3 Η ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΗ ΠΔΙΡΑΣΔΙΑ ΓΙΔΘΝΧ 

 

 

ε επξσπατθφ επίπεδν, απνθαζίζηεθε ην Ννέκβξην ηνπ 2008 ε ζπγθξφηεζε, γηα 

πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Ναπηηθήο Γχλακεο (EU NAV 

FOR) θαη ε αλάιεςε επηρεηξεζηαθήο δξάζεο (Δπηρείξεζε ATALANTA), ζθνπφο ηεο 

νπνίαο είλαη ε πξνζηαζία ησλ θνξηίσλ επηζηηηζηηθήο βνήζεηαο πνπ απνζηέιιεηαη ζηε 

νκαιία θαη ε εμαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ηεο λαπζηπινΐαο ζηνλ Κφιπν ηνπ Aden θαη 

ηηο αλαηνιηθέο αθηέο ηεο νκαιίαο. Δπίζεο, ε Δπξσπατθή Έλσζε απνθάζηζε ηε 

ζχζηαζε εηδηθνχ Κεθαιαίνπ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε νξηζκέλσλ δξάζεσλ, πνπ ζα 

βνεζήζνπλ ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο νκαιφηεηαο ζηελ ίδηα ηε νκαιία.
21

 

 Απφ επηρεηξεζηαθήο πιεπξάο, είλαη ζεηηθή ε απμεκέλε παξνπζία λαπηηθψλ 

δπλάκεσλ ζηνλ Κφιπν ηνπ Aden θαη θπξίσο ε πξφνδνο πνπ έρεη ζεκεησζεί γηα ηελ 

θαιχηεξε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία θαη ην ζπληνληζκφ κέζσ ηνπ πληνληζηηθνχ 

Κέληξνπ ηνπ ΝΑΣΟ ζην Bahrain (SHADE), κε απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

πεξηζηαηηθψλ θαηάιεςεο πινίσλ εληφο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ 2009, παξά ηελ 

αχμεζε ησλ πεηξαηηθψλ επηζέζεσλ. Ήδε ε ζρεηηθή ζρέζε κεηαμχ επηζέζεσλ / 

θαηαιήςεσλ έρεη βειηησζεί αηζζεηά θαη απφ 4 πξνο 1 έρεη δηακνξθσζεί ζε 9 πξνο 1 

πεξίπνπ. 

 Καηά ηε ζπλάληεζε ηεο Οκάδαο Δπαθήο ηνπ ΟΗΔ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 

Λνλδίλν ηελ 16-17/11/09, απφ ην Γηνηθεηή ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Κέληξνπ αλαθέξζεθε 

φηη 25% πεξίπνπ ησλ πινίσλ πνπ δηαπιένπλ ηελ επηθίλδπλε δψλε δε γλσζηνπνηνχλ ηηο 

θηλήζεηο ηνπο ζην Maritime Security Centre – Horn of Africa (MSCHOA) θαη δελ 

εθαξκφδνπλ ηηο νδεγίεο ησλ Βέιηηζησλ Πξαθηηθψλ (Best Management Practices). 

                                                 
21

 Αλάινγεο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ έρνπλ αλαιεθζεί απφ ην 

ΝΑΣΟ, αιιά θαη απφ κεκνλσκέλα θξάηε, φπσο Ρσζία, Κίλα, Ιαπσλία, Ιλδία, ηγθαπνχξε,  Ιξάλ, 

Σνπξθία θ.ά.  
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Δπηπιένλ, 7 απφ ηα 8 πινία πνπ πξφζθαηα θαηειήθζεζαλ απφ πεηξαηέο δελ είραλ 

αλαθέξεη ηηο θηλήζεηο ηνπο ζην UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations) 

θαη θαλέλα δελ είρε γλσζηνπνηήζεη ηε δηέιεπζή ηνπ ζην MSCHOA, ψζηε λα είλαη 

δπλαηή ε έγθαηξε παξνρή βνεζείαο απφ πνιεκηθά πινία ησλ λαπηηθψλ δπλάκεσλ. 

 Χζηφζν, ε ζπγθέληξσζε ησλ λαπηηθψλ πνιπεζληθψλ δπλάκεσλ ζηελ επηθίλδπλε 

δψλε ηνπ Κφιπνπ ηνπ Aden έρεη νδεγήζεη ηνπο πεηξαηέο ζε αιιαγή ηεο ζηξαηεγηθήο 

ηνπο, κε απνηέιεζκα ηελ εθδήισζε επηζέζεσλ λνηηφηεξα θαη ζηελ επξχηεξε ιεθάλε ηεο 

νκαιίαο θαη ηνπ Γπηηθνχ Ιλδηθνχ Χθεαλνχ. Γηα ην ιφγν απηφ, ζα πξέπεη λα επεθηαζεί 

θαη δηεπξπλζεί ε ζαιάζζηα πεξηνρή αλάπηπμεο ησλ λαπηηθψλ δπλάκεσλ, κνινλφηη 

αλαγλσξίδεηαη φηη πξφθεηηαη γηα κία ηεξάζηηα ζαιάζζηα πεξηνρή (φζν πεξίπνπ νη ΗΠΑ) 

θαη ν αξηζκφο ησλ πνιεκηθψλ πινίσλ πνπ ζα απαηηεζεί ζα είλαη πνιχ κεγάινο.
22

 

Απφ πιεπξάο απηνπξνζηαζίαο ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ, ε ΔΔ κε ζεηξά εγθπθιίσλ 

πξνο ηα κέιε ηεο έρεη επηζηήζεη ηελ πξνζνρή ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ θαη ησλ 

πινίσλ γηα ηελ έγθαηξε αλαθνίλσζε ηνπ ζρεδίνπ πιεχζεο ηνπ πινίνπ ζηελ επξχηεξε 

ζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ Κφιπνπ ηνπ Aden θαη αθηψλ ηεο νκαιίαο ζην επηρεηξεζηαθφ 

θέληξν ησλ λαπηηθψλ δπλάκεσλ, θαζψο θαη γηα ηε ζπλερή επαθή θαη ζπλεξγαζία καδί 

ηνπ. Δπίζεο, ε ΔΔ έρεη δεηήζεη ηελ πιήξε θαη απαξέγθιηηε εθαξκνγή ησλ Οδεγηψλ γηα 

ηηο Βέιηηζηεο Πξαθηηθέο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί απφ ηνπο νξγαληζκνχο ηεο λαπηηιίαο, 

θαζψο θαη φισλ ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ επί ηνπ ζέκαηνο πνπ πηνζεηήζεθαλ 

πξφζθαηα απφ ηνλ ΙΜΟ. 

Με πξφζθαηε εγθχθιην γλσζηνπνηήζεθε ζηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ην 

αλαζεσξεκέλν θείκελν ησλ Βέιηηζησλ Πξαθηηθψλ πνπ εθδφζεθαλ απφ ηνπο 

νξγαληζκνχο ηεο λαπηηιίαο, ππνγξακκίδνληαο ηελ αλάγθε ηαρείαο ελεκέξσζεο θαη 

εθαξκνγήο ηνπο απφ ηνπο ππεχζπλνπο ησλ εηαηξηψλ πνπ ρεηξίδνληαη ζέκαηα πεηξαηείαο 

                                                 
22

 Δλζαξξπληηθφ είλαη ην γεγνλφο ηεο ζπκθσλίαο κεηαμχ Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ 

ευρειιψλ γηα ηελ πξνζερή αλάπηπμε επξσπατθψλ ζηξαηεπκάησλ ζηελ πεξηνρή θαη ηνλ 

αθξνβνιηζκφ ηνπο ζηα πνιππιεζή λεζάθηα ηνπ ζπκπιέγκαηνο, πνπ παίδνπλ πιένλ θαη απηά 

ηνλ ξφιν νξκεηεξίσλ γηα ηνπο πεηξαηέο. Απνκέλεη λα δνχκε πφζν ζχληνκα ζα εθαξκνζηεί θαη 

απηή ε ζπκθσλία. 
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θαη απφ ηα πινία. Δληνχηνηο, ππάξρεη ηδηαίηεξε επηθχιαμε ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία 

ελφπισλ θξνπξψλ (είηε ηδησηηθψλ είηε θξαηηθψλ) ή αγεκάησλ επί ησλ πινίσλ.
23

 

 Πεξαηηέξσ, ηα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πεηξαηείαο κέζσ ησλ Βέιηηζησλ 

Πξαθηηθψλ δε ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ηνλ Κψδηθα Αζθάιεηαο Πινίσλ θαη 

Δγθαηαζηάζεσλ (ISPS Code) θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ηα θξάηε θαινχληαη βάζεη απηνχ 

λα αλαιάβνπλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ηξνκνθξαηίαο. Η πεηξαηεία, φπσο ηνπιάρηζηνλ 

εκθαλίδεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο νκαιίαο, θαη ε ηξνκνθξαηία είλαη εληειψο δηαθνξεηηθά 

θαηλφκελα. εκεηψλεηαη φηη ε Γηεζλήο χκβαζε γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο 

(UNCLOS) δηαρσξίδεη κε ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο ηεο ηελ πεηξαηεία απφ ηελ 

ηξνκνθξαηία, ελψ θαη ν ΙΜΟ δε ραξαθηεξίδεη ηηο πξάμεηο πεηξαηείαο σο ηξνκνθξαηηθέο 

ελέξγεηεο. 

Καηά ζπλέπεηα, ηα κέηξα γηα ηελ απνηξνπή ηεο πεηξαηείαο δε κπνξνχλ λα 

ππαρζνχλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ISPS Code, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη κέηξα 

πξνζηαζίαο ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη πινίσλ θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο. Σπρφλ 

απφπεηξα ζχλδεζεο ησλ δχν απηψλ δηαθνξεηηθψλ θαηλνκέλσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

πνιηηηθέο πεξηπινθέο θαη λα δεκηνπξγήζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηε δηαρείξηζε θαη 

αζθάιηζε ηνπ πινίνπ. 

 

 

3.3.1 Δηεζλείς δράζεης γηα ηελ θαηαποιέκεζε ηες πεηραηείας 

 

 

Η θιηκάθσζε ησλ επηζέζεσλ θαηά ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα, ε απψιεηα 

αλζξψπηλσλ δσψλ θαη ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηε δηέιεπζε ησλ 

εκπνξηθψλ πινίσλ, έζεζαλ ζε ζπλαγεξκφ ην ζχλνιν ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ θαη 

ππεξεζηψλ πνπ εκπιέθνληαη κε ηελ αζθάιεηα ηεο δηεζλνχο λαπζηπινΐαο. 

Σνλ Ινχλην ηνπ 2007, ην πκβνχιην ηνπ ΙΜΟ πηνζέηεζε πξφηαζε ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα Δπζχκηνπ Μεηξφπνπινπ, γηα ηελ εκπινθή ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ 

Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ πεηξαηείαο θαη έλνπιεο ιεζηείαο 

                                                 
23

 Σνχην κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θιηκάθσζε ηεο βίαο εηο βάξνο ηεο δσήο ησλ πιεξσκάησλ θαη 

ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο, ελψ παξάιιεια κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζσξεία λνκηθψλ θαη 

αζθαιηζηηθψλ πξνβιεκάησλ.  
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εληφο θαη εθηφο ησλ ρσξηθψλ πδάησλ ηεο νκαιίαο θαη εηδηθφηεξα ζε πινία πνπ 

κεηαθέξνπλ επηζηηηζηηθή βνήζεηα. 

Δπηπξφζζεηα, ν ΓΓ/ΙΜΟ εμνπζηνδνηήζεθε λα θαιέζεη ην πκβνχιην ησλ 

Ηλσκέλσλ Δζλψλ, γηα λα δεηήζεη απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο νκαιίαο λα ιάβεη πξφζζεηα 

κέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

ην ίδην πιαίζην, ην Ννέκβξην ηνπ 2007, ν ΙΜΟ πηνζέηεζε ςήθηζκα ην νπνίν 

πξνβιέπεη: 

 

 ηελ θαηαδίθε ησλ ελ ιφγσ πξάμεσλ 

 ηελ πξνηξνπή ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ λα ιάβνπλ κέηξα, γηα λα 

δηαζθαιηζηεί ε απνηξνπή ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ θαη ε απειεπζέξσζε ησλ πινίσλ 

θαη ησλ λαπηηθψλ πνπ έρνπλ δερζεί ηέηνηνπ είδνπο επηζέζεηο 

 ηελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ ΓΓ/ΙΜΟ λα δηαβηβάζεη ην ελ ιφγσ ςήθηζκα ζην Γεληθφ 

Γξακκαηέα ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ, πξνθεηκέλνπ ην ζέκα λα ηεζεί ππφςε ηνπ 

πκβνπιίνπ Αζθαιείαο. 

 

Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ ήηαλ ην 2008 ην πκβνχιην Αζθαιείαο ηνπ ΟΗΔ 

λα πξνρσξήζεη ζηε ιήςε ζπλερφκελσλ απνθάζεσλ (1816, 1838, 1846 θαη 1851) γηα 

ηελ θαηαζηνιή ηεο πεηξαηείαο ζηε νκαιία, ελδεηθηηθφ ζηνηρείν ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο 

θαηάζηαζεο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί θαη ηεο απνθαζηζηηθφηεηαο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο 

λα ιάβεη κέηξα γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ πεηξαηηθνχ θηλδχλνπ. 

Οη Απνθάζεηο απηέο θαινχλ ηα θξάηε – κέιε λα ζπλεξγαζηνχλ ζε φια ηα 

επίπεδα (πνιηηηθφ, επηρεηξεζηαθφ θαη λνκηθφ), γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αζθάιεηαο 

ησλ ζαιαζζίσλ ζπγθνηλσληψλ ζηελ πεξηνρή ηεο νκαιίαο.
24

 

ηελ Οκάδα ζα ζπκκεηέρνπλ ηα  κφληκα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο, 

ζεκαληηθέο λαπηηιηαθέο δπλάκεηο θαη θξάηε κε ηζρπξφ πεξηθεξεηαθφ ξφιν. ε επίπεδν 

ΟΗΔ, ηνλ Ιαλνπάξην 2009, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Νέα Τφξθε ε πξψηε ζπλάληεζε ηεο 

Οκάδαο Δπαθήο, κε ηε ζπκκεηνρή κεγάισλ λαπηηιηαθψλ ρσξψλ, 

                                                 
24

 Ιδηαηηέξσο δε ε πξνζθάησο πηνζεηεζείζα Απφθαζε 1851, ελζαξξχλεη ηα θξάηε λα ζπζηήζνπλ 

δηεζλή ζπληνληζηηθφ κεραληζκφ (Οκάδα Δπαθήο) γηα ηελ επίηεπμε απνηειεζκαηηθφηεξεο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο, ζε φιεο ηηο παξακέηξνπο πνπ αθνξνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

πεηξαηείαο.  
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ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Διιάδαο, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζνπλ ηηο λεφηεξεο 

εμειίμεηο ηνπ ζέκαηνο. Απνθαζίζζεθε ε ζχζηαζε ηεζζάξσλ Οκάδσλ Δξγαζίαο, νη 

νπνίεο ζα εμεηάζνπλ ηηο εμήο επηκέξνπο ελφηεηεο: 

 

 Γηαρείξηζε θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, επηρεηξεζηαθά δεηήκαηα θαη ζχζηαζε 

πεξηθεξεηαθνχ ζπληνληζηηθνχ θέληξνπ γηα ηελ πεηξαηεία – Πξνεδξία: ΗΠΑ 

 Ννκηθά δεηήκαηα – Πξνεδξία: Γαλία 

 Θέκαηα Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο – Πξνεδξία: Η.Β. 

 Θέκαηα Δπηθνηλσληαθήο Σαθηηθήο – Πξνεδξία: Αίγππηνο 

 

Παξάιιεια δε, ζηηο 26/1/09, ζε πςεινχ επηπέδνπ ζπλάληεζε 17 θξαηψλ απφ ηηο 

πεξηνρέο ηνπ Γπηηθνχ Ιλδηθνχ Χθεαλνχ, ηνπ θφιπνπ ηνπ Άληελ, ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο 

θαη απφ ηελ ΔΔ, ηεο Γαιιίαο ππφ ην ΓΓ ηνπ ΙΜΟ Δπζχκην Μεηξφπνπιν, πηνζεηήζεθε 

έλαο Κψδηθαο πκπεξηθνξάο (code of conduct), πνπ αθνξά ζηελ θαηαζηνιή ηεο 

πεηξαηείαο θαη ησλ έλνπισλ ιεζηεηψλ ελαληίνλ εκπνξηθψλ πινίσλ ζην Γπηηθφ Ιλδηθφ 

Χθεαλφ θαη ζηνλ θφιπν ηνπ Άληελ.   

Αδηακθηζβήηεηα, ε πεηξαηεία είλαη κία λέα ζνβαξή απεηιή ηεο δηεζλνχο 

αζθάιεηαο θαη γη’ απηφ ην ιφγν άιισζηε αληηκεησπίδεηαη αλάινγα απφ φινπο ηνπο 

δηεζλείο νξγαληζκνχο. Οη δηεζλείο επηρεηξήζεηο θαηαζηνιήο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

πεηξαηείαο είλαη αλαγθαίεο γηα ηε δεκηνπξγία αζθαιψλ ζπλζεθψλ γηα ηνπο λαπηηθνχο 

πνπ ηαμηδεχνπλ ζηηο ζάιαζζεο απηέο θαη γηα ηε δηαθίλεζε ηνπ πεηξειαίνπ θαη ησλ 

εκπνξεπκάησλ. 

Δίλαη πξνο θνηλφ φθεινο φιεο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο λα ζπλερίζεη λα 

αλαπηχζζεη ζπκθσλίεο πνιπεπίπεδσλ ζπλεξγαζηψλ, πνπ ζα ζεκειηψζνπλ γεξέο 

ππνδνκέο (ηφζν λνκνινγηαθέο φζν θαη ζεζκηθέο), πνπ απαηηνχληαη θαη κέζα απφ 

θπβεξλεηηθέο ζπκκαρίεο – ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπληνληζκέλσλ πεξηπνιηψλ 

ζε πςεινχ θηλδχλνπ πεξηνρέο θαη ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη εκπεηξίαο – λα 

κεηψζνπλ ηνλ θίλδπλν ησλ απξφθιεησλ επηζέζεσλ ζε αζψα εκπνξηθά πινία. 

 Χζηφζν, ην πξψηηζην κέιεκα θαη ρξένο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ζα πξέπεη λα 

πξνζαλαηνιίδεηαη ζην λα εμαληιήζνπκε θάζε δπλαηφηεηα, κέζα απφ ηνπο δηεζλείο 

νξγαληζκνχο πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ, γηα λα 

αιιάμνπκε ξηδηθά ηηο ζπλζήθεο πνπ νδεγνχλ ηνπο ιανχο ζηελ εμαζιίσζε θαη επλννχλ 
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ηε δεκηνπξγία παξάλνκσλ νκάδσλ, πνπ απεηινχλ ηελ αλζξψπηλε δσή, ηελ εζληθή 

αζθάιεηα θαη ηε ζηαζεξφηεηα ηεο δηεζλνχο νηθνλνκίαο. 

Σα ηζρπξά θξάηε νθείινπλ λα θαηεπζχλνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο ζηε δεκηνπξγία 

πιαηζίσλ ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ησλ κε πξνλνκηνχρσλ ρσξψλ, γηα ηελ επεκεξία ησλ 

πνιηηψλ ηνπο, ψζηε καθξνρξφληα λα εθιείςνπλ θαηλφκελα φπσο ε πεηξαηεία θαη ε 

ιαζξνκεηαλάζηεπζε. 

 

 

3.3.2 Η Εσρωπαϊθή λασηηθή επητείρεζε Αηαιαληα  

 

Η νηθνλνκηθή δπζπξαγία θαη ε πνιηηηθή αζηάζεηα ζπγθεθξηκέλσλ θξαηψλ απνηεινχλ 

ηνπο θξίζηκνπο παξάγνληεο γηα ηε κεγάιε αχμεζε ησλ πεηξαηηθψλ επηζέζεσλ ζε ρψξεο 

κε ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά. Η νκαιία, απνηειεί ηελ πιένλ ηππηθή πεξίπησζε, κε ηνπο 

αληίζηνηρνπο δείθηεο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο λα θηλνχληαη πνιχ θάησ απφ ην αλεθηφ 

φξην. Η δξάζε ησλ νκαιψλ πεηξαηψλ απνηειεί επζέσο ηε δπλαηφηεηα δηεθπεξαίσζεο 

ηνπ παγθνζκίνπ εκπνξίνπ θαη δεκηνπξγεί αλεζπρίεο γηα ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα ζε παγθφζκην επίπεδν, αλαγθάδνληαο ηηο θπβεξλήζεηο ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ ρσξψλ λα θάλνπλ ρξήζε ζηξαηησηηθψλ κέζσλ. Απηή αθξηβψο ε 

αλαγθαηφηεηα έδσζε ην έλαπζκα θαη ζηα ΗΔ γηα ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ απφ ηα 

θξάηε πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζαιαζζίσλ νδψλ θαη εμέδσζε ηηο 

απνθάζεηο 1814, 1816, 1838  ηνπ ζπκβνπιίνπ αζθαιείαο , νη νπνίεο απνηεινχλ φπσο 

έρεη πξναλαθεξζεί , ηε λνκηκνπνηεηηθή βάζε γηα ηε δξάζε ηεο επξσπατθήο δχλακεο 

(EUVAVFOR) πνπ δηεμάγεη ηελ επηρείξεζε ΑΣΑΛΑΝΣΑ.  

 ην ίδην πιαίζην γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλφκελνπ ηεο πεηξαηείαο ζηα 

αλνηρηα ησλ αθηψλ ηεο νκαιίαο, ην Α ηνπ ΟΗΔ πηνζέηεζε κηα ζεηξά ςεθηζκάησλ, κε 

απψηεξν ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο ζηελ απνηξνπή θαη 

αληηκεηψπηζε ησλ πξάμεσλ ηεο πεηξαηείαο. Αξρηθά απηέο νη απνθάζεηο ζηφρεπαλ ζηελ 

θάιπςε ησλ πινίσλ πνπ κεηέθεξαλ βνήζεηα ζην πιαίζην ηνπ Παγθνζκίνπ 

Δπηζηηηζηηθνχ Πξνγξάκκαηνο (World Food Program).  

 εκεηψλεηαη φηη ήδε απφ ηε 10
ε
 Ννεκβξίνπ ηνπ 2008, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην 

είρε απνθαζίζεη ηελ πξψηε ζηξαηησηηθή επηρείξεζε γηα ηελ απνηξνπή θαη 

αληηκεηψπηζε πξάμεσλ πεηξαηείαο θαη ελφπισλ ιεζηεηψλ ζηηο αθηέο ηεο νκαιίαο. Η 
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επηρείξεζε αξρηθά ππνινγίζηεθε φηη ζα έρεη δηάξθεηα δψδεθα κελψλ, ελψ πξηλ απφ ηε 

ιήμε ηεο απνθαζίζηεθε γηα άιινπο δψδεθα κήλεο ε αλαλέσζε ηεο, κε ηηο εθηηκήζεηο λα 

ζπγθιίλνπλ φηη ζα παξακείλεη ελεξγή γηα φζν ρξφλν δξνπλ νη πεηξαηέο. Δλδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη αθφκε ην γεγνλφο φηη ζην πεδίν δξάζεο ηεο επξσπατθήο λαπηηθήο δχλακεο 

πέξαλ ησλ δηεζλψλ πδάησλ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ρσξηθά χδαηα ηεο Τεκέλεο θαη ηεο 

νκαιίαο. Μάιηζηα ρηηζηηθά πξφζθαηα επεηεχρζε ζπκθσλία κε ηελ Κέλπα γηα ηελ 

θξάηεζε ησλ πεηξαηψλ πνπ ζπιιακβάλνληαη, θαζψο κέρξη ηψξα πθίζηαηαη θελφ ζην 

δηεζλέο ζεζκηθφ πιαίζην. 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη είρε πξνεγεζεί ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2008, θαηφπηλ αηηήζεσο 

ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ ΟΗΔ Μπαλ Κη Μνπλ, ε επηρείξεζε ηνπ ΝΑΣΟ «Allied 

Provider». Σν ΝΑΣΟ κε βάζε ηα ςεθίζκαηα 1814, 1816 θαη 1838 ηνπ 2008) 

εμνπζηνδνηήζεθε απφ ην Α ηνπ ΟΗΔ λα ζπλνδεχεη ηα πινία πνπ κεηέθεξαλ θνξηία 

ηνπ Παγθνζκίνπ Δπηζηηηζηηθνχ Πξνγξάκκαηνο, ηα νπνία δηέζρηδαλ ηνλ Κφιπν ηνπ 

Άληελ θαη ηε νκαιηθή ιεθάλε ηνπ Ιλδηθνχ Χθεαλνχ, θαηεπζπλφκελα πξνο ηε νκαιία. 

Η ζπγθεθξηκέλε λαπηηθή επηρείξεζε ηνπ ΝΑΣΟ μεθίλεζε ζηα κέζα ηνπ Οθησβξίνπ ηνπ 

2008 θαη νινθιεξψζεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 2008, νπφηε ηελ απνζηνιή απηή αλέιαβε ε 

επηρείξεζε ηεο ΔΔ ΑΣΑΛΑΝΣΑ. Σνλ Μάξηην ηνπ 2009 ην ΝΑΣΟ ελεπιαθε εθ λένπ 

ζην θέξαο ηεο Αθξηθήο, κε ηελ έλαξμε κηαο λέαο επηρείξεζεο, ηεο «Allied Protector». 

Σελ εθηέιεζε ηεο ηειεπηαίαο απηήο επηρείξεζεο αλέιαβε δχλακε πέληε λαπηηθψλ 

κνλάδσλ πνπ ήηαλ κέξνο ηεο Μφληκεο Ναπηηθήο Οκάδαο ηνπ ΝΑΣΟ( STANDING 

MARITIME GROUP 1-SNMG1). Μεηά ηε ιήμε ηεο (Ινχληνο ηνπ 2009) θαη θαηφπηλ 

ζρεηηθήο απνθάζεσο ησλ ππνπξγψλ Ακχλεο ηνπ ΝΑΣΟ, ε «Allied Protector» 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ επηρείξεζε «Ocean Shield».  

 ηελ πεξίπησζε ηεο ΔΔ, ε ελεξγφο ζπκκεηνρή δηαθφξσλ ρσξψλ ζηελ 

επηρείξεζε θαηαπνιέκεζεο ηεο πεηξαηείαο ΑΣΑΛΑΝΣΑ απνθαζίζηεθε, πξνθεηκέλνπ 

λα δηαζθαιηζηεί ε δσηηθή απηή δηαδξνκή γηα ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο. Οκνίσο άιιεο 

ρψξεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε Κίλα, δηαηεξνχλ έληνλε παξνπζία πνιεκηθψλ πινίσλ 

ζηελ επξχηεξε πεξηνρή θαη ζπλνδεχνπλ ηα εκπνξηθά πινία ηνπο θαηά ηε δηέιεπζε ηνπο 

απφ ηελ επηθίλδπλε πεξηνρή, ζηα πξφηππα ηεο ζπλνδείαο λενπνκπψλ πνπ εθηεινχζαλ νη 

ζχκκαρνη θαηά ηνλ 2
ν
 παγθφζκην πφιεκν, γηα ηα δξνκνιφγηα ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ 

αλάκεζα ζηηο αθηέο ηνπ Αηιαληηθνχ Χθεαλνχ. εκαληηθή είλαη επίζεο, ε παξνπζία θαη 

πινίσλ άιισλ εζληθνηήησλ είηε ζην πιαίζην ηνπ ΝΑΣΟ είηε απηνηειψο γηα ηελ 
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πξνάζπηζε ησλ εζληθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ. ε θάζε πεξίπησζε ε επξσπατθή 

επηρείξεζε ΑΣΑΛΑΝΣΑ ραξαθηεξίδεηαη σο αξθεηά επηηπρεκέλε, θαζψο έρεη νδεγήζεη 

ζηε ζχιιεςε δεθάδσλ πεηξαηψλ. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο πεηξαηηθψλ πξνζπαζεηψλ θαη 

πινίσλ ππφ θαηάιεςε παξνπζηάδεη ζεκαληηθή θάκςε, ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, θάηη 

πνπ ελ κέξε νθείιεηαη θαη ζηελ απνζάξξπλζε ησλ πεηξαηψλ. Δπηπιένλ δηαπηζηψλεηαη 

θαη ε επίδξαζε ηνπ θαηξνχ, θαζψο ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο κε κεγάιν θπκαηηζκφ ηα 

κηθξά ηαρπθίλεηα ζθάθε πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη νκαινί πεηξαηέο γηα ηελ πξαγκάησζε 

ηνπ ηειηθνχ ξεζάιην ηνπο ηίζεληαη εθηφο δξάζεο.  

 

 

 

 

3.4  ΠΟΛΔΜΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΙΝΑ, ΙΝΓΙΑ, ΙΑΠΧΝΙΑ ΚΑΙ ΡΧΙΑ 

 

 

Οη δπλάκεηο απηέο παξέρνπλ ζεκαληηθή πξνζηαζία ζηα δηαπιένληα ηνλ Κφιπν 

ηνπ Άληελ πινία, κέζα ζηηο ζπληεηαγκέλεο πνπ πεξηθιείνπλ ην Γηεζλψο πληζηψκελν 

Γίαπιν Γηειεχζεσο (Internationally Recommended Transit Corridor (IRTC).
25

 

Έηζη, νη λαπηηθέο δπλάκεηο πνπ πεξηπνινχλ ζηελ πεξηνρή κπνξνχλ λα 

επηθεληξψζνπλ ηα κέζα πνπ δηαζέηνπλ γηα λα κπνξνχλ λα επηηεξνχλ θαη λα 

πξνζηαηεχνπλ πην απνηειεζκαηηθά ηα πινία πνπ θηλνχληαη ζηελ πεξηνρή. Η δηέιεπζε  

κέζσ ηνπ IRTC γίλεηαη νκαδηθά θαη δηελεξγείηαη έλαο αξηζκφο δηειεχζεσλ ππφ ηελ 

επίβιεςε ηνπ Maritime Security Centre – Horn of Africa (MSCHOA) ζπγθεληξψλνληαο 

ηηο νκάδεο ζχκθσλα κε ηηο δηαθέξνπζεο ηθαλφηεηεο αλάπηπμεο ηαρχηεηαο ησλ πινίσλ 

πνπ ζπκκεηέρνπλ. 

 χκθσλα κε ηηο Καιχηεξεο Πξαθηηθέο Γηαρείξηζεο, νη θαησηέξσ νξγαληζκνί ζα 

πξέπεη λα εηδνπνηνχληαη κεξηθέο εκέξεο πξηλ ηελ άθημε ησλ πινίσλ πνπ έρνπλ πξφζεζε 

λα δηαπιεχζνπλ ηνλ Κφιπν ηνπ Άληελ: 

 

                                                 
25

 Ο IRTC απνηειείηαη απφ δχν ζαιάζζηεο ισξίδεο γηα ηελ αλαηνιηθή θαη δπηηθή δηέιεπζε, κε 

πιάηνο πεξίπνπ 5 κηιίσλ έθαζηε, πνπ αλαπηχζζνληαη πεξίπνπ ζε φιν ην κήθνο ηνπ Κφιπνπ 

ηνπ Άληελ.   
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 UK MTO Dubai. Σν UK Maritime Trade Operations (UKMTO Dubai) έρεη 

γξαθεία ζην Dubai πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζαλ ζεκείν επαθήο γηα ηε λαπηηιία 

κε ηηο Combined Maritime Forces (CMF). Σν UKMTO Dubai επίζεο 

δηαρεηξίδεηαη ην Voluntary Reporting Scheme, ην νπνίν ελζαξξχλεη εκπνξηθά 

πινία λα ζηέιλνπλ θαζεκεξηλέο αλαθνξέο κε ηε ζέζε ηνπο θαη ηνλ αλακελφκελν 

ρξφλν αθημήο ηνπο ελψ δηαπιένπλ ηελ πεξηνρή κεηαμχ ηνπ νπέδ θαη ηνπ 78˚Α 

θαη 10˚Ν.  Σν UKMTO Dubai θαηφπηλ παξαθνινπζεί ηα πινία θαη αλαθέξεη ηηο 

ζέζεηο ηνπο ζηα αξρεγεία ησλ δπλάκεσλ CMF θαη EU.
 

 

 MARLO – Bahrain. Σν Marine Liaison Office (MARLO) ιεηηνπξγεί ζαλ 

αγσγφο δηαθίλεζεο πιεξνθνξηψλ πνπ αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ησλ Combined 

Maritime Forces (CMF) θαη ηεο εκπνξηθήο λαπηηιηαθήο θνηλφηεηαο ζηελ 

πεξηνρή. 

 

 MSCHOA (Maritime Security Centre – Horn of Africa (MSCHOA).  Πινία 

πνπ ζθνπεχνπλ λα θηλεζνχλ ζηνλ Κφιπν ηνπ Άληελ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε 

νκαδηθή δηέιεπζε ζα πξέπεη λα εγγξαθνχλ θαη λα δίλνπλ αλαθνξέο ζην 

MSCHOA πνπ δηνηθεί ην πξφγξακκα GOA GT. 

 

Οκαδηθέο δηειεχζεηο γίλνληαη ζε δηάθνξνπο ρξφλνπο πνπ πξναλαγγέιινληαη, θαη 

θάζε πινίν νθείιεη λα δειψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζε πνηα νκάδα ζα ζπκκεηάζρεη. 

Δπίζεο, ε ζπκκεηνρή ζε δηάθνξα θνκβφη πνπ νξγαλψλνπλ νη λαπηηθέο δπλάκεηο 

ηεο Κίλαο, Ιαπσλίαο, θαη Ρσζίαο, πνπ έρνπλ ηηο δηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο γηα ζπκκεηνρή 

θαη απαηηνχκελεο αλαθνξέο, είλαη έλαο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο πνπ πξνζθέξεη παξφκνηα 

κέηξα αζθαιείαο ζην δηάπινπ ηνπ Κφιπνπ ηνπ Άληελ. 

Σέινο, ππάξρεη θαη δπλαηφηεηα θαηά πεξίπησζε ην εκπνξηθφ πινίν λα 

αθνινπζεί απφ θνληηλή απφζηαζε θάπνην πνιεκηθφ πινίν πνπ δηαπιέεη ηνλ θφιπν, 

εθφζνλ έρεη πξνεγεζεί ζπλελλφεζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
ο
 

 

 

4.1 ΣΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΙΡΑΣΔΙΑ 

 

 

Παξά ηελ πξνζεθηηθή δηαηχπσζε ηνπ ιεθηηθνχ ελφο αξηζκνχ απνθάζεσλ ηνπ 

Ο.Η.Δ. πνπ αλαγλσξίδνπλ θάπνηα θπβέξλεζε κε ηελ επσλπκία «Μεηαβαηηθή 

Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε ηεο νκαιίαο», δελ ππάξρεη θπβέξλεζε ζηε νκαιία ηθαλή 

λα αζθήζεη έιεγρν ζηηο καζηηδφκελεο απφ ηελ πεηξαηεία αθηέο ηεο. Σν 

απηναπνθαινχκελν «απηφλνκν θξάηνο» Puntland, πνπ θηινμελεί ηα πεξηζζφηεξα 

νξκεηήξηα, δειψλεη επίζεκα ηελ αληθαλφηεηά ηνπ
 
λα αληηκεησπίζεη ηελ πεηξαηεία. 

 ηηο δειψζεηο ηνπ ππαηλίζζεηαη φηη «νη πεηξαηέο ρξεκαηνδνηνύληαη θαη 

ππνβνεζνύληαη ζηηο δηαπξαγκαηεύζεηο ηνπο από πξάθηνξεο θαη επηρεηξεκαηίεο πνπ έρνπλ 

ηε βάζε ηνπο εθηόο ηεο Puntland θαη ηεο Σνκαιίαο κε πηζαλώο ηξνκνθξαηηθέο 

δηαζπλδέζεηο». Η πξαγκαηηθφηεηα είλαη πσο ε πην πεξηβφεηε βάζε πεηξαηψλ, ην Eyl, 

βξίζθεηαη ζηελ Puntland θαη ε θπβέξλεζή ηεο θαίλεηαη είηε αλίθαλε είηε απξφζπκε λα 

θάλεη ην παξακηθξφ γηα θιείζεη ηε βάζε ησλ πεηξαηψλ.
26

 

 Απφ λνκηθή άπνςε, ην ηη ζπληζηά αδίθεκα ζην πνηληθφ δίθαην δελ είλαη θαζφινπ 

μεθάζαξν. Γηα παξάδεηγκα, ε λνκνζεζία ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ νξίδεη ηελ έλλνηα 

ηεο πεηξαηηθήο πξάμεο σο εμήο: «Όπνηνο, ζηελ αλνηθηή ζάιαζζα, δηαπξάμεη ην αδίθεκα 

ηεο πεηξαηείαο σο νξίδεηαη από ην νηθνπκεληθό δίθαην, θαη θαηόπηλ κεηαθεξζεί ή βξεζεί 

ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, ζα ηηκσξείηαη κε ηζόβηα θάζεηξμε».
27

 

 Γχν ζεκεία απηήο ηεο δηάηαμεο ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε πξνζνρή.  Πξψηνλ, δελ 

πεξηέρεη νξηζκφ ηνπ αδηθήκαηνο ηεο πεηξαηείαο, αιιά παξαπέκπεη ζην αδίθεκα φπσο 

νξίδεηαη απφ ην νηθνπκεληθφ δίθαην. Γεχηεξνλ, ζέηεη σο πξνυπφζεζε γηα ηελ πνηληθή 

                                                 
26

 Μηα θαη ε πεηξαηηθή δξαζηεξηφηεηα απφ ηε νκαιία ιαβαίλεη ρψξα θπξίσο ζηελ αλνηθηή 

ζάιαζζα, ζα πεξίκελε θαλείο φηη ε δηεζλήο λνκνζεζία ή ην δίθαην ησλ ρσξψλ πνπ νη πνιίηεο 

ηνπο γίλνληαη ζχκαηα πεηξαηείαο ζα πεξηείραλ ηνπιάρηζηνλ έλαλ ηθαλνπνηεηηθφ νξηζκφ ηνπ 

αδηθήκαηνο, θαζψο θαη κεξηθέο μεθάζαξεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζρεηηθά κε ηε δηθαηνδνζία 

θαη αξκνδηφηεηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ηνπ πάηαμε, κηα θαη ε θπβέξλεζε ηεο νκαιίαο είλαη 

αλίθαλε λα αζθήζεη απνηειεζκαηηθφ έιεγρν κέζα ζηελ επηθξάηεηά ηεο.  

27
 Πεηξαηεία ππφ ην νηθνπκεληθφ δίθαην· 
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δίσμε ησλ πεηξαηψλ ηε κεηαθνξά ηνπο ή ηελ εχξεζή ηνπο ζηηο Η.Π.Α., ελψ δελ 

επηηάζζεη ηελ ππνρξεσηηθή πξνζαγσγή ζηηο Η.Π.Α. πεηξαηψλ πνπ ηπρφλ ζπιιεθζνχλ 

απφ ηηο δπλάκεηο ηεο γηα ηελ άζθεζε πνηληθήο δίσμεο. Απηφ αθήλεη έλα εκθαλέο θελφ, 

φηαλ θαλείο αλαδεηεί απάληεζε ζην εξψηεκα ηεο θαηά ηφπν θαη θαζ’ χιε αξκφδηαο 

αξρήο πνπ απνθαζίδεη ηελ άζθεζε ηεο δίσμεο. 

 Αιιά θαη ην ηη πξνβιέπεηαη απφ ην νηθνπκεληθφ δίθαην γηα ην αδίθεκα ηεο 

πεηξαηείαο δελ είλαη θαζφινπ μεθάζαξν. Ο πιεζηέζηεξνο νξηζκφο πεξηέρεηαη ζηε 

Γηεζλή χκβαζε γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο ηεο 10
εο

 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1982 

(UNCLOS) – πνπ δελ έρεη ππνγξαθεί απφ ηηο Η.Π.Α. – θαη πνπ κε ην άξζξν ηεο 101 

πξνβιέπεη: 

 

«Η πεηξαηεία ζπλίζηαηαη ζηηο θαησηέξσ πξάμεηο: 

(α) θάζε παξάλνκε πξάμε βίαο ή θξαηήζεσο, ή θάζε πξάμε αξπαγήο πνπ δηαπξάηηεηαη γηα 

ηδησηηθνύο ζθνπνύο από πιήξσκα ή επηβάηεο ηδησηηθνύ πινίνπ ή αεξνζθάθνπο θαη έρεη 

ζηόρν: 

(i) Σηελ αλνηθηή ζάιαζζα άιιν πινίν ή αεξνζθάθνο, ή άιια άηνκα ή πεξηνπζία επί 

ηνπ άιινπ πινίνπ ή αεξνζθάθνπο 

(ii) πινίν ή αεξνζθάθνπο ή άηνκα ή πεξηνπζία ζε ηόπν πνπ είλαη εθηόο ηεο 

δηθαηνδνζίαο θάζε θξάηνπο· 

(β) θάζε πξάμε εζειεκέλεο ζπκκεηνρήο ζηε ιεηηνπξγία πινίνπ κε γλώζε  ησλ πξαγκάησλ 

πνπ ην θαζηζηνύλ πεηξαηηθό πινίν ή αεξνζθάθνο. 

(γ) θάζε πξάμε κε ηελ νπνία ππνθηλνύληαη ή εζειεκέλα δηεπθνιύλνληαη νη πξάμεηο ησλ 

παξαγξάθσλ (α) ή (β).» 

 

Η χκβαζε φκσο δελ πξνβιέπεη ηίπνηα γηα ην πνηνο ζα δηψμεη πνηληθά ηνπο 

πεηξαηέο θαη πνηεο έλλνκεο ζπλέπεηεο ζα ππνζηνχλ απηνί. ην άξζξν 105 αλαθέξεηαη: 

 

«Καηάιεςε πεηξαηηθνύ πινίνπ ή αεξνζθάθνπο ζηελ αλνηθηή ζάιαζζα, ή ζε άιιν 

ηόπν εθηόο ηεο δηθαηνδνζίαο θάζε θξάηνπο,  θάζε θξάηνο δηθαηνύηαη λα ζέζεη ππό θαηά 

θάζε πεηξαηηθό πινίν ή αεξνζθάθνο πνπ έρεη θαηαιεθζεί κε πεηξαηεία θαη είλαη θάησ από 

ηνλ έιεγρν πεηξαηώλ, λα θξαηήζεη ηα άηνκα θαη πεξηνπζία επ’ απηνύ. Τν δηθαζηήξην ηνπ 

θξάηνπο πνπ δηελήξγεζε ηελ θξάηεζε δύλαηαη λα απνθαζίζεη ηηο πνηλέο πνπ ζα 
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επηβιεζνύλ, θαη λα πξνζδηνξίζεη ην πξαθηέν γηα ηα πινία, αεξνζθάθε, δηαηεξώληαο ηα 

δηθαηώκαηα ηξίησλ πνπ ελεξγνύλ θαιόπηζηα».
28

 

 

Έηζη, ηνλ Απξίιην ηνπ 2009 ην Καλαδηθφ πνιεκηθφ WINNIPEG πξψηα 

ζπλέιαβε θαη θαηφπηλ απειεπζέξσζε πεηξαηέο πνπ είραλ ζπκκεηάζρεη ζε επίζεζε  

ελαληίνλ εκπνξηθνχ πινίνπ, δηφηη ζχκθσλα κε ην Καλαδηθφ δίθαην ε πνηληθή ηνπο 

δίσμε δελ ήηαλ εθηθηή.
29

 

 Γελ ππάξρεη δηεζλέο δηθαζηήξην πνπ λα εθδηθάδεη ππνζέζεηο πεηξαηείαο θαη είλαη 

πηα θαλεξφ φηη νη ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ κε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ πάηαμε ηεο 

πεηξαηείαο γχξσ απφ ηηο αθηέο ηεο νκαιίαο είηε δελ επηζπκνχλ είηε λνκηθά αδπλαηνχλ 

λα ρεηξηζηνχλ απηφ ην νπζηαζηηθφ ηκήκα ηεο πάηαμεο ηνπ εγθιήκαηνο· ηελ πνηληθή 

δίσμε. 

Η Δπξσπατθή  Έλσζε θαη νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο έρνπλ δηκεξείο ζπκβάζεηο κε 

ηελ Κέλπα πνπ πξνβιέπνπλ ηελ παξάδνζε ησλ πεηξαηψλ γηα πνηληθή δίσμε ζηελ 

Κέλπα, θαη κεξηθέο θνξέο πεηξαηέο έρνπλ παξαδνζεί ζηε δηθαηνζχλε ηεο Κέλπα. κσο, 

είλαη ακθίβνιν εάλ απηνχ ηνπ είδνπο ην θαζνλάξηζκα ηεο πνηληθήο δίσμεο ησλ 

πεηξαηψλ ζε ηξίηε ρψξα είλαη απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηνπ αδηθήκαηνο 

ηεο πεηξαηείαο. 

 Δίλαη, φκσο, ελδεηθηηθφ ηεο εθηεηακέλεο αβεβαηφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο 

πξνδηαζέζεηο ησλ ρσξψλ απηψλ, φηαλ ππνρξεψλνληαη λα επηιεθζνχλ θαη λα ιάβνπλ 

νπζηαζηηθά κέηξα γηα ηελ απνλνκή δηθαηνζχλεο απέλαληη ζηνπο πεηξαηέο πνπ   

ζπιιακβάλνπλ. Δμάιινπ, ε βεβαηφηεηα ηεο πνηληθήο δίσμεο πνπ ζα αθνινπζήζεη θαη ε 

απζηεξφηεηα ηεο πνηλήο πνπ ζα επηβιεζεί είλαη θχξηα ζπζηαηηθά ηεο απνηξνπήο απφ ην 

έγθιεκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πεηξαηείαο.
30

 

 Απηή ε ακθηζπκία θαη αζάθεηα πεξί ηνπ πξαθηένπ γηα ην πξφβιεκα ηεο 

πεηξαηείαο ζηνλ Κφιπν ηνπ Άληελ αληηθαηνπηξίδεηαη αθφκα θαη ζηηο απνθάζεηο ηνπ 

                                                 
28

 Η έιιεηςε νκνηνκνξθίαο ζηα δίθαηα ησλ θξαηψλ ζρεηηθά κε ηελ πνηληθή δίσμε ησλ πεηξαηψλ, 

κεηά απφ ηε ζχιιεςή ηνπο νδεγεί ελίνηε ζε ζρεδφλ θσκηθά απνηειέζκαηα.  

29
 Σελ ίδηα πξαθηηθή «σύλληψης και απελεσθέρωσης» αθνινχζεζε θαη έλα Οιιαλδηθφ πινίν  ηνλ 

ίδην κήλα, δηφηη νη ζπιιεθζέληεο πεηξαηέο, ζχκθσλα κε ηνλ πινίαξρφ ηνπ, δελ ήηαλ Οιιαλδνί 

ππήθννη. 
30

 Γπζηπρψο φκσο απηά ηα ζηνηρεία δε ζπζηξαηεχνληαη ζηελ πάηαμε ηεο πεηξαηείαο ηνπ Κφιπνπ 

ηνπ Άληελ θαη ησλ άιισλ ζαιάζζησλ πεξηνρψλ ηεο νκαιίαο.    
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πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ Ο.Η.Δ. πνπ επηρεηξνχλ λα ην αληηκεησπίζνπλ. Σν 

πκβνχιην Αζθαιείαο ηνπ Ο.Η.Δ. δελ έρεη πξνζπαζήζεη λα επηιχζεη ην πξφβιεκα κε 

νπζηαζηηθά θαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα θαηά ηεο πεηξαηείαο. Έρεη κελ αζρνιεζεί κε ην 

πξφβιεκα κε κία ζεηξά απνθάζεσλ πνπ εθθξάδνπλ ην πλεχκα ηνπ Ο.Η.Δ., αιιά δελ 

έρεη πξνβεί ζε πξάμεηο νπζηαζηηθέο θαη απνηειεζκαηηθέο. 

 Οη απνθάζεηο απηέο ζηεξίδνληαη ζε κία ζεηξά ππνζέζεσλ, πνπ είλαη εθηφο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Η νκαιία ειέγρεηαη απφ θπβέξλεζε πνπ ιεηηνπξγεί θαη έρεη 

λνκηκφηεηα (ηε Μεηαβαηηθή Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε ηεο Σνκαιίαο),  κία νληφηεηα 

πνπ ζηε πξαγκαηηθφηεηα είλαη αλίθαλε λα ειέγμεη ηα εδάθε απφ φπνπ νη ζχγρξνλνη 

πεηξαηέο εμαπνιχνπλ ηεο επηδξνκέο ηνπο θαη δηαηεξνχλ ην άληξν ηνπο.
31

 

 Δλψ νη απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο πξνηξέπνπλ ηα θξάηε λα 

«...ζπλεξγαζηνύλ γηα λα πξνζδηνξίζνπλ δηθαηνδνζία, θαη γηα ηελ εμηρλίαζε θαη δίσμε ησλ 

αηόκσλ πνπ είλαη ππεύζπλα γηα ηηο πξάμεηο πεηξαηείαο θαη έλνπιεο ιεζηείαο ζηηο πεξηνρέο 

πέξαλ ησλ αθηώλ ηεο Σνκαιίαο, ζύκθσλα κε ην αξκόδνλ δηεζλέο δίθαην, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ δηθαίνπ γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, θαη λα ζπλδξάκνπλ 

κε πξάμεηο πνπ κεηαμύ άιισλ ζα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηε δηεπζέηεζε θαη κεηαθνξά αηόκσλ 

πνπ είλαη θάησ από ηνλ έιεγρό ηνπο θαη ηε δηθαηνδνζία ηνπο,  όπσο ησλ ζπκάησλ θαη 

καξηύξσλ θαη πξνζώπσλ πνπ θξαηνύληαη ιόγσ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δηεμάγνληαη ππό 

ηελ παξνύζα απόθαζε»,
32

 εληνχηνηο ε απφθαζε δε δεκηνπξγεί θάπνην δηθαζηηθφ φξγαλν 

εμνπζηνδνηεκέλν θαη αξκφδην λα επηιακβάλεηαη ησλ ππνζέζεσλ πεηξαηείαο.
33

 

Αλ θαη ε πεηξαηεία αλαγλσξίδεηαη ζαλ αδίθεκα απφ φια ηα θξάηε, ειάρηζηα 

πξνβιέπνπλ νη εζληθέο θαη δηεζλείο λνκνζεζίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ηεο πνηληθή 

δίσμε.  Οη λφκνη έρνπλ έθδεια θελά θαη νη πεηξαηέο ηα εθκεηαιιεχνληαη, θηλνχκελνη δηα 

κέζνπ απηψλ. 

 

 

 

 

                                                 
31

 Βιέπε απνθάζεηο 1838 θαη 1816.    

32
 Απφθαζε1816 (11) 

33
 Δπίζεο νη ίδηεο νη απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ξεηψο πξνβιέπνπλ φηη δε ζεζπίδνπλ 

«εζηκηθφ δηεζλέο δίθαην» (Απφθαζε 1839 (8)· Απφθαζε 1851 (1)).    
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4.1.1 Η ειιεληθή λοκοζεζία 

 

 

Η ειιεληθή λνκνζεζία αληηκεησπίδεη ην δήηεκα ηεο πεηξαηείαο θαη ηεο πνηληθήο 

δίσμεο ησλ πεηξαηψλ. Δηδηθφηεξα: 

 

1.  ην λ. 2321/1995  πνπ θχξσζε ηε δηεζλή χκβαζε γηα ην δίθαην ηεο Θάιαζζαο ηνπ 

1982 (UNCLOS,  άξζξα 101  θαη 110  παξ.1 – ζηελ ηειεπηαία δηάηαμε πξνβιέπεηαη ην 

δηθαίσκα πνιεκηθψλ ή αληίζηνηρσλ πινίσλ νηαζδήπνηε ρψξαο γηα επηβίβαζε ζε 

εκπνξηθφ πινίν άιινπ Κξάηνπο,  ζην νπνίν έρεη εθδεισζεί πεηξαηεία).  

2.  ην άξζξν 215  ηνπ λ.δ. 187/1973 (Κψδηθαο ∆εµνζίνπ Ναπηηθνχ δηθαίνπ), 

πξνβιέπεηαη ε πνηληθή δίσμε θαηά ησλ πεηξαηψλ.   

3.  ηα άξζξα 7  θαη 8  ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα,  νξίδεηαη ε παγθφζκηα δηθαηνδνζία ησλ 

Διιεληθψλ Πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ γηα ηέιεζε, µκεηαμχ άιισλ θαη ηνπ εγθιήκαηνο ηεο 

πεηξαηείαο.  

4.  ην άξζξν 2  ηνπ λ. 3922/2011 (ζχζηαζε Αξρεγείνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο – 

Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο),  νξίδεηαη σο αξκνδηφηεηα ηνπ ψκαηνο ε αληηκεηψπηζε ηεο 

πεηξαηείαο ζην ρψξν επζχλεο ηνπ. 

 

Απφ ηελ Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο πξφζθαηα ςεθίζηεθε λνκνζρέδην, ην νπνίν ζηε 

ζπλέρεηα εγθξίζεθε απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην (παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα Ι), πνπ 

θαζνξίδεη ηνπο βαζηθνχο άμνλεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο ζα παξέρεηαη κία 

άδεηα γηα λα επηβηβάδνληαη έλνπιεο νκάδεο ζε πινία, πνηα είλαη ηα δηθαηψκαηα ησλ 

λαπηηθψλ, πφηε γίλεηαη ε ρξήζε φπισλ, νη απαγνξεχζεηο γηα ηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαη νη 

θπξψζεηο. 

Σν λνκνζρέδην αλαθέξεη επίζεο ξεηά ηη γίλεηαη ζηα πιαίζηα ησλ δηεζλψλ 

νξγαληζκψλ γηα ην ζέκα ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, ελψ ραξαθηεξίδεη ηηο 

ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ νη έλνπιεο νκάδεο σο απνηξεπηηθέο θαη άκπλαο. 

χκθσλα κε ην λνκνζρέδην, ε άδεηα γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ έλνπινπο 

θξνπξνχο δίλεηαη θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ πινηνθηήηε θαη πξέπεη λα γίλεηαη απφ άηνκα πνπ 

έρνπλ ηελ αλάινγε πηζηνπνίεζε θαη δελ είλαη θάησ ησλ 21 εηψλ, δελ έρνπλ 
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θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο εηο βάξνο ηνπο θαη δελ απνηεινχλ κέιε ηνπ πιεξψκαηνο ηνπ 

πινίνπ. 

Η άδεηα κπνξεί λα αλαθιεζεί κε απφθαζε ηνπ αξρεγνχ ηνπ Ληκεληθνχ 

ψκαηνο, εάλ δελ ηεξνχληαη νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο θαη έρεη ηζρχ γηα έμη αιιά 

θαη δψδεθα κήλεο, κε ζρεηηθή επηβάξπλζε εηδηθνχ ηέινπο θαη κε δηθαίσκα παξάηαζήο 

ηεο. 

Η έλνπιε νκάδα πνπ ζα παξέρεη ππεξεζίεο, ηειεί ππφ ηελ εμνπζία ηνπ 

πινηάξρνπ, ν νπνίνο ζα έρεη θαη ηελ πξφζβαζε ζηα φπια θαη ηα ππξνκαρηθά πνπ ζα 

θπιάζζνληαη εληφο ηνπ πινίνπ. 

Η ρξήζε ησλ φπισλ θαη ησλ ππξνκαρηθψλ δχλαηαη λα απαγνξεπζεί εάλ, απφ ηα 

δηαηηζέκελα ζηνηρεία γηα ην επίπεδν αζθαιείαο δνζεί εληνιή απφ ην Αξρεγείν ηνπ 

Ληκεληθνχ ψκαηνο – Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο ή απφ άιιε ειιεληθή ή άιιε 

ζηξαηησηηθή αξκφδηα αξρή. 

πνηνο λαπηηθφο κέινο ηνπ πιεξψκαηνο, δελ επηζπκεί λα παξέρεη εξγαζία επί 

ηνπ πινίνπ, ελεκεξψλεη γξαπηψο ηνλ πινίαξρν θαη δηθαηνχηαη λα επηζηξέςεη ζηε ρψξα 

ηνπ κε δαπάλεο ηνπ πινηνθηήηε ή ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ πινίνπ. 

 

Με ην ζπγθεθξηκέλν ζρέδην λφκνπ: 

 

 πξνβιέπεηαη ε έθδνζε άδεηαο απφ ηνλ Αξρεγφ ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο – 

Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ αζθαιείαο απφ έλνπινπο 

ηδηψηεο θξνπξνχο πξνο άκπλα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ επηβαηλφλησλ εκπνξηθνχ 

πινίνπ, ηνπ πινίνπ θαη ηνπ θνξηίνπ ηνπ απφ επηζέζεηο πνπ ζπληζηνχλ πεηξαηεία. 

 

 θαζνξίδνληαη ηα πεξί έθδνζεο, ρξφλνπ ηζρχνο, αλαλέσζεο, αλάθιεζεο, 

αλαζηνιήο ηεο άδεηαο πνπ αθνξά ζηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πνπ ξπζκίδεη ν 

λφκνο. 

 

 πξνζδηνξίδεηαη ε ηδηφηεηα ησλ έλνπισλ ηδησηψλ θξνπξψλ έλαληη ησλ 

πιεξσκάησλ ησλ πινίσλ θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ νη λαπηηθνί έρνπλ ζε 

πεξίπησζε επηβίβαζεο θξνπξψλ. 
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 πξνβιέπεηαη ζαθέο θαη ζπγθεθξηκέλν πιαίζην γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ 

αζθαιείαο εθ κέξνπο ησλ ηδησηψλ ελφπισλ θξνπξψλ επί ηνπ πινίνπ, κε 

αλαγλψξηζε ζηηο εμνπζίεο ηνπ πινηάξρνπ σο δηνηθεηή ηνπ πινίνπ, ζχκθσλα κε 

ηελ ειιεληθή λνκνζεζία. 

 

 ξπζκίδνληαη νη ππνρξεψζεηο πινηάξρνπ ειιεληθνχ πινίνπ θαη πινίνπ ππφ μέλε 

ζεκαία εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, ζηα νπνία επηβαίλνπλ έλνπινη ηδηψηεο 

θξνπξνί πξνο παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πνπ ξπζκίδεη ν λφκνο. 

 

 ζεζκνζεηνχληαη νη αλαγθαίεο εηδηθέο πνηληθέο θπξψζεηο ζε πεξίπησζε 

παξάβαζεο απφ ππφρξενπο ησλ επί κέξνπο δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ. 

 

 δηεπθξηλίδεηαη ε ζρέζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ κε ξπζκίζεηο ηεο 

εζληθήο καο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ φπια, ππξνκαρηθά, εθξεθηηθέο χιεο, 

εθξεθηηθνχο κεραληζκνχο, ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο παξνρήο αζθάιεηαο θαη 

γξαθεία ηδησηηθψλ εξεπλψλ. 

 

θνπφο ηνπ λνκνζρεδίνπ είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ αζθαιείαο απφ έλνπινπο 

ηδηψηεο θξνπξνχο πξνο άκπλα, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ επηβαηλφλησλ εκπνξηθνχ πινίνπ, 

ηνπ ηδίνπ ηνπ πινίνπ θαη ηνπ θνξηίνπ απηνχ απφ επηζέζεηο πνπ ζπληζηνχλ πεηξαηεία.  

Γηα ηνλ  νξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο πεηξαηείαο ηζρχνπλ νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηεο 

λνκνζεζίαο θαη εηδηθφηεξα ηα άξζξα 101, 102  θαη 103  ηεο χκβαζεο ησλ Ηλσκέλσλ 

Δζλψλ γηα ην δίθαην ηεο Θάιαζζαο (λ. 2321/1995 «Κχξσζε ηεο χκβαζεο ησλ 

Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα δίθαην ηεο Θάιαζζαο θαη ηεο πκθσλίαο πνπ αθνξά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ κέξνπο ΥΙ ηεο χκβαζεο», Α΄ 136) θαη ην άξζξν 215 ηνπ λ.δ. 187/73 

πεξί Κψδηθα ∆εµνζίνπ Ναπηηθνχ δηθαίνπ (Α΄ 261).  

Η παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ ζπλδέεηαη µε ηελ έθδνζε άδεηαο απφ ηνλ 

Αξρεγφ ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο – Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο,  αθνχ ζχκθσλα µε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία (λ. 3922/2011) ε αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ πεηξαηείαο 

εληάζζεηαη ζηελ απνζηνιή ηνπ ψκαηνο απηνχ. 

Σν λνκνζρέδην θαζνξίδεη ζαθέο θαη ζπγθεθξηκέλν πιαίζην γηα ηελ παξνρή ησλ 

νπζησδψλ ππεξεζηψλ εθ κέξνπο ησλ ηδησηψλ ελφπισλ θξνπξψλ επί ηνπ πινίνπ, µε 
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αλαγλψξηζε ζηηο εμνπζίεο ηνπ πινηάξρνπ σο δηνηθεηή ηνπ πινίνπ, κε βάζε µε ηελ 

αληίζηνηρε εζσηεξηθή λνκνζεζία. Σν ζχλνιν ησλ νξηδνκέλσλ ζε απηφ θαη ηδηαηηέξσο ε 

ζχλδεζε ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ µε θίλδπλν πνπ απεηιείηαη γηα ηνπο 

επηβαίλνληεο, ην πινίν ή ην θνξηίν, εθφζνλ απηφο είλαη άκεζα επηθείκελνο θαη δελ 

κπνξεί αιιηψο λα απνηξαπεί, ζχκθσλα µε δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεηαη ζην ρέδην 

Αζθαιείαο ηνπ πινίνπ, θαηαδεηθλχεη ηελ αλαγθαία νξγάλσζε θαη επηζεκαίλεη ην ζθνπφ 

ηνπ λφκνπ γηα πξνζηαζία θαη άκπλα.  

Ιδηαίηεξα ε πξφβιεςε γηα απαγφξεπζε ηεο ρξήζεο ησλ φπισλ θαη ησλ 

ππξνκαρηθψλ εάλ δνζεί εληνιή απφ ην Αξρεγείν Ληκεληθνχ ψκαηνο – Διιεληθήο 

Αθηνθπιαθήο ή απφ άιιε ειιεληθή ζηξαηησηηθή αξρή ή αιινδαπή ζηξαηησηηθή αξρή 

πνπ δξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο πεηξαηείαο ή αλ ν πινίαξρνο δψζεη πξνο ηνχην 

εληνιή,  αληαλαθιά, φπσο θαη πξνεγνχκελεο ξπζκίζεηο, ηε δπλακηθή ηνπ ζέκαηνο ρσξίο 

λα εμαξηά ηελ παξνρή ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ην λφκν ππεξεζηψλ απφ ηελ 

πξνεγνχκελε χπαξμε ηέηνησλ εληνιψλ, πιελ βέβαηα ηεο εληνιήο ηνπ πινηάξρνπ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πξνβιεπφκελε απηή εληνιή ηνπ πινηάξρνπ απνηειεί 

αλαγθαίν µελ ζηνηρείν θαη δε κπνξεί λα εθιεθζεί σο δηθαηνινγία ζε πεξίπησζε δξάζεο 

ησλ ηδησηψλ ελφπισλ θξνπξψλ θαηά παξάβαζε ηνπ ηζρχνληνο ζρεηηθνχ λνκηθνχ 

πιαηζίνπ, αθφκα θαη φηαλ πθίζηαηαη ε εληνιή απηή. 

Σν λνκνζρέδην, επηπιένλ, ξπζκίδεη ηηο ππνρξεψζεηο πινηάξρνπ ειιεληθνχ 

πινίνπ θαη πινίνπ ππφ μέλε ζεκαία εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο,  ζηα νπνία 

επηβαίλνπλ έλνπινη ηδηψηεο θξνπξνί πξνο παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πνπ ξπζκίδεη ν λφµνο, 

γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη µε ηελ έλλνηα ηεο αβιαβνχο δηέιεπζεο πινίσλ, ηελ ηάμε θαη 

ηελ εζληθή αζθάιεηα.  

Δπηπξφζζεηα, εηζάγεη ηηο αλαγθαίεο πνηληθέο θπξψζεηο ζε πεξίπησζε παξάβαζεο 

απφ ππφρξενπο ησλ επηκέξνπο δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ, επηθπιαζζνµέλεο βέβαηα ηεο 

επηβνιήο απζηεξφηεξσλ θπξψζεσλ ζε πεξίπησζε παξάβαζεο άιισλ νπζηαζηηθψλ 

δηαηάμεσλ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, πνπ ζρεηίδνληαη µε ηε ρξήζε φπισλ θαη ηα 

απνηειέζκαηα απηήο. ∆εδνµέλνπ φηη πινηνθηήηεο, δηαρεηξηζηήο πινίνπ, φπσο θαη 

εηαηξεία παξνρήο ππεξεζηψλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζην λφµν κπνξεί λα είλαη λνµηθά 

πξφζσπα, ην ππνθείκελν γηα ηελ επηβνιή ησλ πνηληθψλ θπξψζεσλ θπζηθφ πξφζσπα (ή 

θπζηθά πξφζσπα),  ζα νξίδεηαη ζην πιαίζην έθδνζεο ηεο σο άλσ Απφθαζεο. 
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4.2 Η ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΑΜΤΝΑ ΣΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΠΛΟΙΧΝ  

 

 

Οη γιψζζεο ηεο Ηπεηξσηηθήο Δπξψπεο αθφκα πεξηέρνπλ ηνπο γξαθηθνχο φξνπο 

κε ηνπο νπνίνπο απνθαινχληαλ νη αζθνχληεο ηελ εθκεηάιιεπζε  ηνπ πινίνπ.
34

  Αλ θαη 

ε αλαβίσζε  απηψλ ησλ κεζφδσλ απνθηά φιν θαη πεξηζζφηεξνπο ππνζηεξηθηέο ζε 

νξηζκέλνπο ηνκείο ηεο λαπηηιίαο, έρεη νξηζκέλνπο έθδεινπο πεξηνξηζκνχο. Γελ 

ππάξρνπλ ππξνβφια φπια αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ πνπ λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

κε αζθάιεηα ζε δεμακελφπινην ή αεξηνθφξν. 

 πλήζσο νη πεηξαηέο είλαη εμνπιηζκέλνη κε εθηνμεπηέο ρεηξνβνκβίδσλ πνπ 

κπνξνχλ λα ηξππήζνπλ ιακαξίλεο πινίνπ. Η αληαιιαγή ππξψλ κε πεηξαηέο είλαη πνιχ 

πηζαλφ λα πξνθαιέζεη εηζεξρφκελα ππξά. Καη απηφ ζα κπνξνχζε εχθνια λα πξνμελήζεη 

κία θαηαζηξνθή ηεξαζηίσλ δηαζηάζεσλ, φηαλ ην εκπιεθφκελν πινίν είλαη 

δεμακελφπινην ή αεξηνθφξν.
35

 

  Σα πινία μεξνχ θνξηίνπ ίζσο είλαη θαηαιιειφηεξα γηα άκπλα κε ρξήζε 

ζαλαηεθφξσλ φπισλ.  κσο ηα πξάγκαηα δελ είλαη ηφζν απιά φζν ζα ήηαλ ε ρνξήγεζε 

φπισλ θαη ππξνκαρηθψλ ζην πιήξσκα, φηαλ ην πινίν πιεζηάδεη ην δηάπινπ ηνπ 

Κφιπνπ ηνπ Άληελ. Νφκνη θαη θαλνληζκνί πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ θαηνρή φπισλ ζε 

εκπνξηθφ πινίν απνηεινχλ έλα κεγάιν εκπφδην. Οη πην πνιιέο ρψξεο έρνπλ λφκνπο πνπ 

απαγνξεχνπλ ηελ θαηνρή ππξνβφισλ φπισλ απφ εκπνξηθφ πινίν.
36

 

                                                 
34

 «Armateur», «armador», «ευοπλιστής» είλαη φξνη πνπ κε ηελ αξρηθή ηνπο ζεκαζία 

αλαθέξνληαλ ζ’ απηφλ πνπ εμφπιηδε ην πινίν κε θαλφληα θαη άιια φπια (ηα «άξκαηα»)  

αλαγθαία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεηξαηψλ πνπ πηζαλψο ζα ζπλαληνχζε ην πινίν ζηα ηαμίδηα 

ηνπ.   Δθείλεο ηηο επνρέο θαίλεηαη πσο νη λαπηηθνί είραλ θαη θαηάξηηζε ζηελ ρξήζε ησλ φπισλ, 

αιιά ζηηο εκέξεο καο κφλνλ ε νξνινγία έρεη απνκείλεη. 
35

 Η ζχγθξηζε ζε απψιεηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη πιηθήο δεκίαο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ 

κία ηέηνηα ζχγθξνπζε, κε  ην θφζηνο ηεο θξάηεζεο ηνπ πινίνπ γηα κία πεξίνδν πεξίπνπ 60 

εκεξψλ πνπ ζα αλαισζνχλ ζε δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ηελ πιεξσκή πεξίπνπ $ 5,000,0000, 

απινπνηνχλ ηελ επηινγή.      

36
 Οη Η.Π.Α., γηα παξάδεηγκα, δελ επηηξέπνπλ ηνλ απφπινπ απφ ιηκέλεο ηνπο κε φπια επί ηνπ 

πινίνπ, εθηφο απφ νξηζκέλεο πνιχ πεξηνξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαη κε απζηεξά ειεγρφκελεο 

πξνυπνζέζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηνπο θαλνληζκνχο ITAR   22 CFR § 123.1. 
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  ηελ επνρή καο, κε ηελ απμεκέλε επαγξχπλεζε γηα ηελ ηξνκνθξαηία, ε 

νπινθνξία ζηα εκπνξηθά πινία ζα απνηεινχζε έλαλ αηειείσην εθηάιηε γηα ηηο αξρέο 

αζθαιείαο ιηκέλσλ. ηαλ έλα πινίν ιάβεη νδεγίεο λα απνπιεχζεη πξνο θάπνηα 

θαηεχζπλζε «for orders» νχηε ν πινίαξρνο νχηε θαη νη πινηνθηήηεο γλσξίδνπλ εάλ ν 

ηειηθφο ιηκέλαο θφξησζεο ή εθθφξησζεο βξίζθνληαη ζε ρψξεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ 

νπινθνξία. 

 Αιιά, έζησ θαη εάλ ν πινίαξρνο ή ε πινηνθηήηξηα εηαηξία γλσξίδνπλ κε 

βεβαηφηεηα φηη ην πινίν ζα θνξηψζεη θαη ζα μεθνξηψζεη ζε ρψξεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ 

νπινθνξία, ε πξνζπκία ηνπ πιεξψκαηνο, πνπ απνηειείηαη απφ απινχο πνιίηεο, λα 

εκπιαθεί ζε αληαιιαγή ππξψλ κε πεηξαηέο, παξακέλεη  εξσηεκαηηθφ. Αληαιιαγή 

ζαλαηεθφξσλ ππξψλ κε έκπεηξνπο ζηε κάρε έλνπινπο δελ ηαηξηάδεη ζε φπνηνλ 

αηζζάλεηαη ιηπφςπρνο. 
37

 

 Η ρξήζε επαγγεικαηηψλ πνιεκηζηψλ είηε απφ ηνλ ηδησηηθφ είηε απφ ηνλ θξαηηθφ 

ηνκέα, γηα ηε δηάξθεηα ηεο ζρεηηθά ζχληνκεο πεξηφδνπ ηνπ δηάπινπ ηνπ Κφιπνπ ηνπ 

Άληελ, απνηειεί κία αθφκα επηινγή γηα ηελ άκπλα ηνπ πινίνπ απέλαληη ζηελ πεηξαηεία. 

Οη ππεξεζίεο απηέο πξνζθέξνληαη ηφζν απφ ηδησηηθνχο φζν θαη απφ θξαηηθνχο θνξείο 

κε ηδησηηθή ζχκβαζε. 

 Οη λνκηθνί, δηνηθεηηθνί, θαη νξγαλσηηθνί πξνβιεκαηηζκνί πνπ απαζρνινχζαλ ηε 

ρξήζε ελφπισλ ζπλνδψλ ζηε δηάξθεηα ηνπ δηάπινπ ηεο επηθίλδπλεο δψλεο, έρνπλ 

επηιπζεί, ψζηε ε κεηάβαζε, επηβίβαζε θαη απνβίβαζε γίλεηαη κέζσ ρσξψλ πνπ δελ 

απαγνξεχνπλ απηνχ ηνπ είδνπο ηε δξαζηεξηφηεηα. Δληνχηνηο, ε ρξήζε έλνπινπ 

πξνζσπηθνχ δε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο Καιχηεξεο Πξαθηηθέο Γηαρείξηζεο γηα ηελ 

Απνηξνπή Πεηξαηείαο ζηνλ Κφιπν ηνπ ΄Αληελ θαη ζηηο Παξάθηηεο Πεξηνρέο ηεο 

νκαιίαο. 

 

 

 

                                                 
37

 Ο ζάλαηνο είλαη πηζαλφ απνηέιεζκα ζε κία ηέηνηα ζχγθξνπζε. Σν λα παξακείλεη θαλείο 

φκεξνο γηα 2-3 κήλεο θαη κεηά λα απειεπζεξσζεί είλαη πξνθαλψο πξνηηκφηεξν απφ ην λα 

ζθνησζεί ζε κία αληαιιαγή ππξψλ κε νκαινχο πεηξαηέο. Η πξνζπκία ηνπ πιεξψκαηνο ελφο 

ζχγρξνλνπ εκπνξηθνχ πινίνπ κε ζεκαία επθνιίαο λα εκπιαθεί ζε κία έλνπιε κάρε 

ππεξακπλφκελν ηνπ πινίνπ, φηαλ πξνζθέξνληαη αζθαιέζηεξεο επηινγέο, είλαη ακθίβνιε. 
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4.3 Η ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΣΑ ΚΙΝΓΤΝΧΝ ΠΔΙΡΑΣΔΙΑ 

 

 

ε θάζε ηαμίδη ηνπ, ην εκπνξηθφ πινίν αζθαιίδεηαη γηα πξνζηαζία απφ ηνπο 

εμήο θηλδχλνπο: απψιεηα ή δεκηά ζην πινίν ή ζηα κεραλήκαηά ηνπ πνπ πξνμελνχλ  

ζαιάζζηνη θίλδπλνη, επζχλε ηνπ πινηνθηήηε πξνο ηξίηνπο γηα δεκία πνπ πξνμελεί ν 

πινηνθηήηεο, νη ελεξγνχληεο θαη’ εληνιή ηνπ ή νη ππάιιεινί ηνπ, απψιεηεο ή δεκίεο 

ηνπ είδνπο ησλ πξνεγνπκέλσλ δχν θαηεγνξηψλ πνπ πξνμελνχληαη φκσο απφ πφιεκν ή 

απφ επηρεηξήζεηο παξφκνηεο κε πφιεκν. 

 Οη θίλδπλνη απφ ζπκβάλ πεηξαηείαο ζηνλ Κφιπν ηνπ Άληελ δε θαίλεηαη λα 

ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο παξαπάλσ ηξεηο θαηεγνξίεο θηλδχλσλ. Ο θπξηφηεξνο θίλδπλνο 

απφ έλα ζπκβάλ απηνχ ηνπ είδνπο είλαη ε θξάηεζε ηνπ πινίνπ γηα κεξηθνχο κήλεο θαη 

ηα ιχηξα πνπ ζα αλαγθαζηεί λα πιεξψζεη ν πινηνθηήηεο γηα λα ειεπζεξψζεη ην πινίν.  

κσο θακία απφ ηηο ηξεηο αλσηέξσ αζθάιεηεο πινίνπ, P&I θαη θηλδχλσλ πνιέκνπ 

παξέρνπλ θάιπςε γηα ηελ θξάηεζε ηνπ πινίνπ, ηελ πιεξσκή ησλ ιχηξσλ θαη ησλ 

ζπλαθψλ εμφδσλ θαη ηνπ θφζηνπο. 

 Μνινλφηη νη φξνη ηεο αζθαιίζεσο ηνπ πινίνπ (Institute Time Hull Clauses) 

ξεηά θαιχπηνπλ ηελ πεηξαηεία σο ζαιάζζην θίλδπλν, γίλεηαη επξεία ρξήζε απφ ηνπο 

αζθαιηζηέο επηπξφζζεησλ φξσλ πνπ ηίζεληαη ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην θαη 

εμαηξνχλ ηελ πεηξαηεία, ζαλ θίλδπλν γηα ηνλ νπνίν θαλείο αζθαιίδεηαη.
38

 

Η αζθάιηζε P&I, εμάιινπ, αλ θαη εθηείλεη ηελ θάιπςή ηεο ζε φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο πεξηφδνπ ηεο θαηάιεςεο θαη θξάηεζεο ηνπ πινίνπ απφ πεηξαηέο γηα ηνπο θηλδχλνπο 

πνπ ζπλήζσο θαιχπηεη (κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία ε απψιεηα πξνέιζεη 

απφ ηε ρξήζε φπινπ πνιέκνπ), εληνχηνηο δελ θαιχπηεη ηα ιχηξα πνπ πιεξψλνληαη γηα 

ηελ απειεπζέξσζε πινίνπ θαη πιεξψκαηνο. 

 Απηή ε ζπγθερπκέλε θαηάζηαζε πξαγκάησλ είλαη πξφζθνξν έδαθνο γηα ηελ 

αλάπηπμε αβεβαηφηεηαο θαη δηακάρεο πεξί ηνπ ηη θαιχπηεηαη αζθαιηζηηθά θαη πνηα 

αζθάιεηα ην θαιχπηεη. Απφ απηή ηελ θαηάζηαζε θαη κε θίλεηξν ηα πςειά αζθάιηζηξα 

                                                 
38

 Αλ θαη νη φξνη ηεο αζθάιεηαο θαηά θηλδχλσλ πνιέκνπ (Institute Wars and Strikes Clauses) 

ξεηψο εμαηξνχλ ηελ πεηξαηεία ζαλ θίλδπλν έλαληη ηνπ νπνίνπ θαλείο αζθαιίδεηαη, αιιά 

πξνζθέξεηαη επηπξφζζεηνο φξνο ν νπνίνο, αλ ζπκπεξηιεθζεί ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην, 

θαζηζηά ηελ πεηξαηεία θίλδπλν πνπ θαιχπηεηαη αζθαιηζηηθά.   
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πνπ κπνξνχλ νη αζθαιηζηέο λα θεξδίζνπλ αζθαιίδνληαο νπζηαζηηθά φιν ην ηνλάδ πνπ 

πεξλάεη απφ ην Καλάιη ηνπ νπέδ θαηά θηλδχλσλ πεηξαηείαο, πξνέθπςε έλαο λένο 

θιάδνο αζθαιίζεσλ πνπ είρε αικαηψδε αλάπηπμε, δειαδή θαηά  θηλδχλσλ απαγσγήο 

θαη πιεξσκήο ιχηξσλ ζε πεξίπησζε πεηξαηείαο (kidnapping and ransom insurance). 

 Απηή ε εηδηθή αζθάιηζε πξνζθέξεηαη ζηελ αγνξά ή κέζσ αιιειαζθαιηζηηθψλ 

θνξέσλ πνπ θαιχπηνπλ θηλδχλνπο πνιέκνπ. Ο ηνκέαο απηφο ησλ αζθαιηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ ήδε έρεη αλαπηχμεη νπζηαζηηθή εμεηδίθεπζε ζηηο ζπλδηαιιαγέο κε ηνπο 

πεηξαηέο, ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ απειεπζέξσζε πινίσλ θαη πιεξσκάησλ πνπ 

θξαηνχληαη, ζηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ ιχηξσλ, ζηελ παξάδνζε ησλ ιχηξσλ ζηνπο 

πεηξαηέο θαη γεληθά ζην ρεηξηζκφ ηεο θάζε ππεξεζίαο πνπ θαζίζηαηαη αλαγθαία φηαλ 

έλα πινίν εκπιαθεί ζε πεηξαηεία.
39

 

 ηαλ ην πινίν θαηαιεθζεί απφ πεηξαηέο, ε εξγαζία ηνπ δηαθφπηεηαη γηα ηνπο 

ζπλήζσο δχν έσο ηέζζεξηο κήλεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα νινθιεξσζνχλ νη 

δηαπξαγκαηεχζεηο θαη λα πιεξσζνχλ ηα ιχηξα. Δάλ ην βαπφξη είλαη ρσξίο λαχιν φηαλ 

ην θαηαιάβνπλ πεηξαηέο, ν πινηνθηήηεο κπνξεί λα ράζεη ζεκαληηθά έζνδα, εάλ ην 

πινίν δελ έρεη θάπνην είδνο αζθάιηζεο γηα ηελ απψιεηα ηνπ λαχινπ.
40

 

Οξηζκέλεο αζθάιεηεο πξνβιέπνπλ γηα ειάρηζηε πεξίνδν θξάηεζεο, πνπ είλαη 

ζαλ deductible. Άιιεο δελ έρνπλ θαλέλα deductible, θαη πιεξψλνπλ απφ ηελ πξψηε 

εκέξα. Απηή ε θάιπςε κπνξεί λα απνβεί ρξήζηκε, αιιά εμαξηάηαη απφ ηνπο φξνπο 

θάησ απφ ηνπο νπνίνπο πξνζθέξεηαη, πνπ απαηηνχλ πξνζεθηηθή εμέηαζε, θαζψο 

δηαθέξνπλ νπζηαζηηθά απφ αζθαιηζηή ζε αζθαιηζηή. 

 

 

 

 

                                                 
39

 Λαβαίλνληαο ππφςε ηηο αβεβαηφηεηεο θάιπςεο κε ηηο ζπκβαηηθέο αζθαιίζεηο πινίνπ, 

θηλδχλσλ πνιέκνπ, θαη P & I, ε αζθάιηζε γηα θηλδχλνπο πεηξαηείαο(kidnapping and ransom) 

αμίδεη ηα αζθάιηζηξα πνπ πιεξψλνληαη.  Βέβαηα,  δε ρξεηάδεηαη ζπδήηεζε φηη ν Κφιπνο ηνπ 

Άληελ ζεσξείηαη πεξηνρή απμεκέλνπ αζθαιίζηξνπ θαη πξέπεη λα δεισζεί ζηνλ αζθαιηζηή πφηε 

ην πινίν ζα πεξάζεη θαη λα θαηαβιεζεί ην ζρεηηθφ απμεκέλν αζθάιηζηξν. 

40
 Πξνζθέξεηαη αζθάιηζε γηα ηελ απψιεηα λαχινπ γηα ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ζηελ αγνξά ή απφ 

αιιειαζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαη νη φξνη κε ηνπο νπνίνπο πξνζθέξεηαη δηαθέξνπλ 

νπζηαζηηθά απφ αζθαιηζηή ζε αζθαιηζηή. 
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4.4 ΔΙΓΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΠΔΙΡΑΣΔΙΑ 

 

 

Έλα εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη εχινγα είλαη εάλ δηθαηνχηαη ν πινηνθηήηεο 

πιεξσκή λαχινπ φηαλ θαηαιάβνπλ ην πινίν πεηξαηέο. Η ίδηα θαηάζηαζε αβεβαηφηεηαο 

πνπ επηθξαηεί ζην θάζε ηη πνπ άπηεηαη ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πεηξαηείαο, ραξαθηεξίδεη θαη 

ηα δεηήκαηα πνπ κπνξεί λα  πξνθχςνπλ ζηηο λαπιψζεηο. Η θξάηεζε ηνπ πινίνπ απφ 

πεηξαηέο δελ απνηειεί βάζεη ησλ πεξηζζφηεξσλ – εάλ φρη φισλ – ησλ λαπινζπκθψλσλ 

θαηάζηαζε πνπ επηηξέπεη ηελ παχζε πιεξσκήο ρξνλνλαχινπ (off hire). 

 κσο, νη πην πνιιέο θφξκεο ρξνλνλαπινζπκθψλσλ ή λαπινζχκθσλσλ ζε 

ηαμίδη δελ αλαθέξνπλ ελδερφκελα ζπκβάληα πεηξαηείαο. Αλαθχπηνπλ, ζπλεπψο, 

εξσηήκαηα, φπσο εάλ ζα δηθαησλφηαλ απφθαζε πινηνθηήηε λα ηαμηδέςεη ην βαπφξη απφ 

ην αθξσηήξην ηεο Καιήο Διπίδαο γηα λα απνθχγεη πηζαλή πεηξαηεία ζηνλ Κφιπν ηνπ 

Άληελ, έλαληη λαπισηή πνπ ζα επέκελε λα κεηψζεη ην λαχιν γη’ απηή ηελ αηηία, εάλ έρεη 

δηθαίσκα λα επηκείλεη ν λαπισηήο λα αθνινπζήζεη ην πινίν ηε ζπλήζε δηαδξνκή (κέζσ 

ηνπ Κφιπνπ ηνπ Άληελ) ή εάλ ζπληζηά ηειηθά παξέθθιηζε ν πινπο κέζσ ηνπ 

Αθξσηεξίνπ ηεο Καιήο Διπίδαο. 

 Οη BIMCO θαη Intertanko έρνπλ επεμεξγαζηεί πξφζζεηνπο φξνπο, πνπ 

ιαβαίλνπλ ππφςε ηα αληίζηνηρα ζπκθέξνληα εάλ ν λαπισηήο απαηηήζεη ην πινίν λα 

ηαμηδέςεη κέζσ ηνπ Κφιπνπ ηνπ Άληελ. Γηα λαπινζχκθσλα ζπλερψλ ηαμηδηψλ νη φξνη 

απηνί ζπκπεξηιακβάλνπλ: 

 

 δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ πινηάξρνπ / πινηνθηήηε λα εθηειεζηεί ην ηαμίδη κε 

ελαιιαθηηθή εχινγε δηαδξνκή, φηαλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ πινηάξρνπ / πινηνθηήηε ε 

δηαδξνκή ηνπ ηαμηδίνπ θαηαζηεί παξάινγα επηθίλδπλε ιφγσ επηθείκελσλ θηλδχλσλ 

πεηξαηείαο 

 επρέξεηα λα αθνινπζνχληαη νη νδεγίεο ησλ αζθαιηζηψλ ή ηεο ζεκαίαο 

 λα ηαμηδέςεη ην πινίν ζε θνκβφη 

 λα ρξεζηκνπνηεζεί πινίν ζπλνδείαο 

 λα ρξεζηκνπνηεζεί πξνζσπηθφ θξνχξεζεο. 
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Οη φξνη επίζεο πξνβιέπνπλ επηπξφζζεην λαχιν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αιιαγή 

δηαδξνκήο θαηαζηεί αλαγθαία, πιεξσκή απφ ηνπο λαπισηέο ησλ εμφδσλ ηνπ 

πινηνθηήηε γηα αζθάιηζηξα θαηά θηλδχλσλ πεηξαηείαο (kidnapping and ransom 

insurance), εμαίξεζε ηεο παξέθθιηζεο ζαλ βάζε απαίηεζεο, ζε πεξίπησζε επηινγήο 

ελαιιαθηηθήο δηαδξνκήο. 

 Γηα ρξνλνλαπινζχκθσλα νη λένη φξνη ζπκπεξηιακβάλνπλ: 

 

 ηελ επρέξεηα αιιαγήο δηαδξνκήο, φηαλ θαη εθφζνλ ε αξρηθή θαζίζηαηαη επηθίλδπλε  

 ηελ έθδνζε απφ ηνπο λαπισηέο λέσλ νδεγηψλ ηαμηδηνχ ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη ηελ 

πιεξσκή απνδεκίσζεο εάλ ε έθδνζή ηνπο θαζπζηεξήζεη. 

 

Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ νη πινηνθηήηεο ζπκθσλήζνπλ λα ηαμηδέςεη ην πινίν ζε 

δηαδξνκή φπνπ εθηίζεηαη ζε θηλδχλνπο πεηξαηείαο, νη φξνη πξνβιέπνπλ ηελ επρέξεηα λα 

ιεθζνχλ κέηξα πνπ πεξηιακβάλνπλ: λα ηαμηδέςεη ην πινίν ζε θνκβφη, λα 

ρξεζηκνπνηήζεη πινίν ζπλνδείαο, λα απνθεχγεη ηε λαπζηπινΐα ηελ εκέξα, λα αιιάδεη 

πνξείεο θαη ηαρχηεηεο, λα ρξεζηκνπνηεί πξνζσπηθφ θξνχξεζεο, λα αθνινπζνχληαη νη 

νδεγίεο ησλ αζθαιηζηψλ ή ηεο ζεκαίαο θαη ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ Ο.Η.Δ. 

 Οη φξνη επίζεο πξνβιέπνπλ ηελ πιεξσκή ή επηζηξνθή ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ 

πιεξψζεθαλ απφ ηνλ πινηνθηήηε γηα επηπξφζζεηα έμνδα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηελ 

πξφζιεςε θξνπξψλ, γηα επηδφκαηα δψλεο πνιέκνπ ζην πιήξσκα, θαη ηελ επηζηξνθή 

εμφδσλ γηα πξφζζεηα αζθάιηζηξα θαηά θηλδχλσλ πεηξαηείαο (kidnapping and ransom 

insurance). 

 Οη πξφζζεηνη φξνη ηεο BIMCO πξνβιέπνπλ επίζεο φηη, φηαλ ην πινίν 

θαηαιεθζεί απφ πεηξαηέο, νη πινηνθηήηεο δηθαηνχληαη πιεξσκή ρξνλνλαχινπ κέρξη  90 

εκέξεο, θαη  επίζεο φηη ε επηινγή ελαιιαθηηθήο δηαδξνκήο δε ζπληζηά παξέθθιηζε. 

Οη πεξηζζφηεξεο θφξκεο λαπινζπκθψλσλ ζπληάρζεθαλ είηε ζε εηξεληθέο επνρέο 

είηε ζηνπο δχν παγθφζκηνπο πνιέκνπο. Γελ πξνβιέπνπλ ηε δηαηάξαμε θαη ηα 

γεληθφηεξα απνηειέζκαηα πνπ κπνξεί λα πξνμελήζεη έλα ζπκβάλ πεηξαηείαο. Δίλαη 

ζθφπηκν ηα ηκήκαηα λαπιψζεσλ λα ζπκβνπιεχνληαη ηνπο λνκηθνχο ζπκβνχινπο ηνπο, 

ψζηε λα ζπληάζζνληαη ζσζηά νη αλαγθαίνη πξφζζεηνη φξνη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

πεηξαηεία. 
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Η ηζρπξφηεξε θαη πην απνηειεζκαηηθή αληίδξαζε ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ζα 

ήηαλ απηή πνπ επδνθίκεζε ζηελ πάηαμε ηεο πεηξαηείαο θαηά ην 19
ν
 αηψλα·  ε 

θαηαζηξνθή ησλ πεηξαηηθψλ βάζεσλ. Σα ελδηαθεξφκελα θξάηε, ίζσο κε κία μεθάζαξε 

απφθαζε ηνπ Ο.Η.Δ. πνπ ζα εμνπζηνδνηνχζε απηή ηελ ελέξγεηα, ζα κπνξνχζαλ λα 

πιήμνπλ επζέσο ηηο πεηξαηηθέο βάζεηο ηεο νκαιίαο, θαηαζηξέθνληαο ηηο 

εγθαηαζηάζεηο θαη ην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη πεηξαηέο, εθδηψθνληαο θαη ηνπο 

ίδηνπο. Οη πεηξαηηθέο βάζεηο είλαη γλσζηέο θαη πεξηβφεηεο. 

 Σν Eyl θαη ην Garacad είλαη ζηελ Puntland. Καη νη δχν πφιεηο είλαη πιήξεηο 

πεηξαηψλ θαη ηα εκπνξηθά πινία θξαηνχληαη ζηα αγθπξνβφιηά ηνπο. Θα ήηαλ απιφ λα 

ζηαινχλ δχν θξεγάηεο θαη κεξηθά ειηθνπηεξνθφξα κε ην αλάινγν πξνζσπηθφ, γηα λα 

θιείζνπλ κφληκα ηα πεηξαηηθά νξκεηήξηα Eyl θαη Garacad. 

 Τπάξρεη κία νιφθιεξε ζεηξά ιφγσλ πνπ εμεγνχλ γηαηί δελ έρεη ζπκβεί θάηη 

ηέηνην. Μία επηρείξεζε δηάζσζεο ησλ νκήξσλ, πνπ ζα πξέπεη ινγηθά λα είλαη ην πξψην 

βήκα, κπνξεί λα έρεη ζαλ ηίκεκά ηεο έλαλ απαξάδεθηα κεγάιν αξηζκφ ζπκάησλ κεηαμχ 

ησλ νκήξσλ, κε ηηο επαθφινπζεο πνιηηηθέο επηπηψζεηο. Κακία ρψξα, φζν ηζρπξή θαη αλ 

είλαη, δε ζα αλαιάκβαλε ηνλ εζηθά δπζβάζηαθην θίλδπλν ηεο απνηπρίαο θαη ησλ 

απσιεηψλ. 

 Μία επηρείξεζε απηνχ ηνπ ηχπνπ κε ηε ζχκπξαμε θξαηψλ είλαη απίζαλν λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ιφγσ ησλ γεσπνιηηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ ρσξψλ πνπ ζα είραλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ηελ εθηειέζνπλ. Οη πεηξαηέο ηεο Puntland δελ είλαη θαλαηηθνί ζχκκαρνη 

ηεο Al Qaeda. Ίζσο λα είλαη ην κηθξφηεξν απφ δχν δεηλά, εάλ ην πεδίν επηινγήο είλαη 

κεηαμχ απηψλ θαη ησλ θαλαηηθψλ ηξνκνθξαηψλ, ζε κία πνιηηεία πνπ αγσλίδεηαη λα 

εδξαηψζεη  κία ππνηππψδε θαηάζηαζε έλλνκεο ηάμεο. 

Δπίζεο, κπνξεί θαη ε εζληθφηεηα ησλ πινίσλ πνπ θαηαιακβάλνληαη ηεο 

πινηνθηεζίαο ηνπο λα αθήλεη αδηάθνξεο ηηο ρψξεο πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ηελ πεηξαηεία. Γε θαίλεηαη λα αλήθνπλ ηα πινία πνπ θαηαιακβάλνπλ 

νη πεηξαηέο ζε πνιίηεο απφ ηηο ρψξεο πνπ δηαζέηνπλ ηηο αλαγθαίεο ζηξαηησηηθέο 

δπλάκεηο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο απφβαζεο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα ηεζεί ηέινο ζηηο 

πεηξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Σα ζπκθέξνληα πνπ έρνπλ νη κεγάιεο δπλάκεηο ίζσο ππεξεηνχληαη 

ηθαλνπνηεηηθά κε ηελ παξνχζα δηεπζέηεζε ησλ πξαγκάησλ, άξα δε ζπληξέρεη ιφγνο λα 
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ζπκπξάμνπλ ζε πνιπεζληθφ ζπλαζπηζκφ γηα ηελ πάηαμε ησλ πεηξαηψλ ηνπ Κφιπνπ ηνπ 

Άληελ. 

 Οη κεγάιεο δπλάκεηο, θαηά πάζα πηζαλφηεηα, έρνπλ – θάζε κία ηνπο – ηα δηθά 

ηνπο ζρέδηα γηα ηε νκαιία. Οη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο δείρλνπλ κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ 

λα αληηκεησπίζνπλ ηελ Al Shabaab (ηνπηθή ζπγαηξηθή ηεο Al Qaeda) θαη έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξά δηαζέζεη ζηξαηησηηθή δχλακε γηα λα πιήμνπλ ηα 

ζηξαηεχκαηα θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο. 

 Άιιεο ρψξεο έρνπλ ζπληνλίζεη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο κέζσ ηνπ Ο.Η.Δ., ζε κία 

πξνζπάζεηα λα ζηεξίμνπλ ηελ απνηπρεκέλε Μεηαβαηηθή Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε 

ηεο νκαιίαο. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 

Η πεηξαηεία απνηειεί κία απφ ηηο πιένλ επηθίλδπλεο κνξθέο δηεζλνχο 

εγθιεκαηηθφηεηαο. Σν γεγνλφο φηη ην θαηλφκελν απηφ εμαθνινπζεί λα καζηίδεη ηε 

δηεζλή λαπηηιία ηνλ 21
ν
 αηψλα δελ είλαη κφλν αλεζπρεηηθφ. Απνηειεί έλα θξαπγαιέν 

δείγκα ηζηνξηθνχ αλαρξνληζκνχ. Η εμάιεηςε ηνπ θαηλνκέλνπ απνηειεί βαζηθή 

πξνυπφζεζε γηα λα κπνξεί θαλείο λα κηιά γηα ειεχζεξν εκπφξην, γηα ειεχζεξε αγνξά, 

γηα παγθφζκηα θνηλσλία δηθαίνπ. Γελ ππάξρεη, επνκέλσο, ακθηβνιία φηη ζα πξέπεη λα 

εληζρχζνπκε ηηο πξνζπάζεηέο καο ηφζν ζε δηεζλέο φζν ζε επξσπατθφ επίπεδν, κε ζηφρν 

ηελ εμάιεηςε ηεο πεηξαηείαο απφ θάζε πεξηνρή ηνπ πιαλήηε. 

Η Διιάδα, απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ζηήξημε ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ άμηνπ Γελ. 

Γξακκαηέα ηνπ ΙΜΟ θ. Δπζχκηνπ Μεηξφπνπινπ, θαζψο θαη φιεο ηηο Απνθάζεηο ηνπ 

πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ πάηαμε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

Τπελζπκίδνπκε ηε ζπλεηζθνξά ηεο ρψξαο καο κε 1.000.000 δνιάξηα ΗΠΑ ζηηο 

πξσηνβνπιίεο ηνπ ΙΜΟ γηα ζέκαηα αληηκεηψπηζεο ηεο πεηξαηείαο, θαζψο θαη ηελ 

αδηάιεηπηε ζπκκεηνρή ηεο ειιεληθήο λαπηηθήο δχλακεο ζην πιαίζην ηεο Δπηρείξεζεο 

ηεο Δ.Δ. ππφ ηελ νλνκαζία «ΑΣΑΛΑΝΣΑ», θαηαδεηθλχνληαο έηζη έκπξαθηα ηελ 

ηδηαίηεξε ζεκαζία πνπ απνδίδεη ε ρψξα καο ζηελ εμάιεηςε ηεο πεηξαηείαο. 

Δλψπηνλ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πεηξαηείαο, ε Δπξσπατθή Έλσζε κπνξεί λα 

δηαδξακαηίζεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν, ηδίσο ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν. Οθείινπκε λα 

θαηαζηνχκε απνηειεζκαηηθφηεξνη, δηεπξχλνληαο, αθελφο, ηελ επνπηεπφκελε ζαιάζζηα 

πεξηνρή θαη επαλαπξνζδηνξίδνληαο, αθεηέξνπ, ηνπο επηρεηξεζηαθνχο θαλφλεο 

εκπινθήο, πξνζδίδνληάο ηνπο κείδνλα επειημία. Παξάιιεια, δε ζα πξέπεη λα 

παξαβιέπεηαη ε αλάγθε εγξήγνξζεο θαη ζπλεπνχο ελεκέξσζεο ησλ αξκφδησλ θέληξσλ 

εθ κέξνπο ησλ λαπηηιηαθψλ θνξέσλ. ρεηηθά πάλησο πξέπεη λα ηνληζηεί φηη πξνέρεη ε 

αζθάιεηα ησλ πιεξσκάησλ. 

 Σν ζπκπέξαζκα είλαη φηη, αλ θαη ε ζηξαηησηηθή δξαζηεξηφηεηα κε αληηθείκελν 

ηελ θαηαζηξνθή ησλ πεηξαηηθψλ βάζεσλ ηεο νκαιίαο ζα ήηαλ ν πην απνηειεζκαηηθφο 

ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, θακία απφ ηηο κεγάιεο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο 

δελ ελδηαθέξεηαη λα θηλεζεί κνλνκεξψο,  έρνληαο ππφςε φηη είλαη εθηεζεηκέλεο ζηε 
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ζρεηηθά κηθξή πιηθή δεκία πνπ έρνπλ ππνζηεί, αιιά θαη ζην ζρεηηθά κεγάιν πνιηηηθφ 

θφζηνο κίαο απνηπρεκέλεο παξέκβαζεο. 

 Παξά ηαχηα, δηαθαίλνληαη θαη νξηζκέλεο ειπίδεο. Τπάξρνπλ ελδείμεηο φηη έλαο 

απνθιεηζκφο ή κπινθάξηζκα ησλ πεηξαηηθψλ βάζεσλ απφ ηηο δπλάκεηο ηεο EU 

NAVFOR θαηά ηνπο εξρφκελνπο κήλεο ίζσο απνηειέζεη ηελ αλαγθαία πξνιεπηηθή 

δξάζε απφ ηε ζαιάζζηα πιεπξά, πνπ κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηελ επηρεηξεζηαθή έθηαζε 

θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πεηξαηψλ. Δλ ησ κεηαμχ, θάζε πξφζθνξν πξνιεπηηθφ 

κέηξν γηα ηνλ δηάπινπ ηνπ Κφιπνπ ηνπ Άληελ ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη. 

 Δμεηάδνληαο πξνζεθηηθά ην γεληθφηεξν πξφβιεκα ηεο πεηξαηείαο θαη εηδηθφηεξα 

ηα θξνχζκαηα πεηξαηείαο ζηε νκαιία, δηαπηζηψλεη θαλείο φηη απνηειεί πιένλ έλα απφ 

ηα πην ζνβαξά δηεζλή πξνβιήκαηα, κε αληίθηππν ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Η 

Γηεζλήο Κνηλφηεηα, δπζηπρψο, θαίλεηαη φηη δελ πξνέβιεςε ηελ θαηάζηαζε πνπ ζα 

πξνέθππηε ζηε νκαιία απφ ηε δηαηψληζε ηεο εκθχιηαο αληηπαιφηεηαο. Η πεηξαηεία 

πξνέθπςε αθξηβψο απφ απηή ηελ – ππνθηλνχκελε ή φρη – δηαξθή απνζηαζεξνπνίεζε ηεο 

πεξηνρήο, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνχλ ηα φπνηα γεσπνιηηηθά ζπκθέξνληα ησλ 

ηζρπξψλ. Η θαηάζηαζε θαίλεηαη φηη, εάλ δελ ηεζεί ππφ έιεγρν, ελδέρεηαη λα ιάβεη 

δηαζηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε επξχηεξε παγθφζκηα απνζηαζεξνπνίεζε, 

ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο θαηάζηαζεο. 

Η ζχγρξνλε πεηξαηεία απαηηεί ξηδηθή αληηκεηψπηζε, θαζψο ηα ζηξαηησηηθά 

κέηξα θαίλεηαη πσο µφλν επηδεξκηθά θαη µφλν ελ κέξεη αληηκεησπίδνπλ ηε θαηάζηαζε. 

Η Γηεζλήο Κνηλφηεηα πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα ζηελ νπζία ηνπ – φρη 

εζεινηπθιψληαο – θαη λα αλαιάβεη θαηάιιειεο δξάζεηο, ψζηε ε νκαιία λα γίλεη 

θξάηνο θπξίαξρν, δεκνθξαηηθφ θαη επλνκνχκελν, µε νξγαλσκέλεο δπλάκεηο αζθαιείαο 

θαη Έλνπιεο Γπλάκεηο. Με απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο ζα νηθνδνκεζνχλ εθ λένπ νη 

ππνδνκέο πνπ ζα βειηηψζνπλ ηε δσή ησλ αλζξψπσλ, ψζηε λα απνθεξχμνπλ ηελ 

πεηξαηεία σο ιχζε αλάγθεο θαη λα δήζνπλ εηξεληθά θαη µε αζθάιεηα, ρξεζηκνπνηψληαο 

απνηειεζκαηηθά ηηο πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο ηνπ ηφπνπ ηνπο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

ΥΔ∆ΙΟ ΝΟΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΑΠΟ 

ΔΝΟΠΛΟΤ Ι∆ΙΩΣΔ ΦΡΟΤΡΟΤ Δ ΔΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ 

 

 

Άξζξν 1  

 

Παξνρή ππεξεζηψλ απφ έλνπινπο ηδηψηεο θξνπξνχο 

 

1.  Δπηηξέπεηαη µε άδεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ Αξρεγφ ηνπ Ληµεληθνχ ψµαηνο –  

Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο,  ε παξνρή ππεξεζηψλ αζθαιείαο απφ έλνπινπο ηδηψηεο 

θξνπξνχο ζε ππφ ειιεληθή ζεµαία εµπνξηθφ πινίν πνπ δελ εθηειεί πιφεο ζαιαζζίσλ 

ελδνµεηαθνξψλ θαη δηαπιέεη ζαιάζζηεο πεξηνρέο εθηεζεηµέλεο ζε θίλδπλν πεηξαηείαο,  

πξνο άµπλα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ επηβαηλφλησλ, ηνπ πινίνπ θαη ηνπ θνξηίνπ απηνχ 

απφ επηζέζεηο πνπ ζπληζηνχλ πεηξαηεία.   

2.  Η παξνρή ππεξεζηψλ ελφπισλ ηδησηψλ θξνπξψλ θαηά ηα νξηδφµελα ζηνλ παξφληα 

λφµν δελ ππνθαζηζηά ηε ιήςε θαη εθαξµνγή µέηξσλ ζην πινίν ζχµθσλα µε ηηο 

ζπληζηψµελεο Πξαθηηθέο Βέιηηζηεο ∆ηαρείξηζεο ηνπ ∆ηεζλνχο Ναπηηιηαθνχ 

Οξγαληζµνχ.  

 

Άξζξν 2  

 

ξνη θαη πξνυπνζέζεηο έθδνζεο άδεηαο 

 

1. Η άδεηα ηνπ άξζξνπ 1 εθδίδεηαη:  

α) θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ πινηνθηήηε ή δηαρεηξηζηή ηνπ πινίνπ ε νπνία πεξηιαµβάλεη 

ζηνηρεία γηα ηελ εμαηνµίθεπζε ηνπ πινίνπ θαζψο θαη αλάιπζε ηνπ εθηηµψµελνπ 

θηλδχλνπ ζε ζρέζε µε ηνλ θεξφµελν νπιηζµφ θαη ηελ θαηεγνξία θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πινίνπ, πνπ δηαµνξθψλεηαη αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη απφςεηο ηνπ 

πινίαξρνπ απηνχ.  

β)  εληφο δεθαπέληε εµεξψλ απφ ηελ ππνβνιή πιήξνπο θαθέινπ, ζηελ ειιεληθή θαη 
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ηελ αγγιηθή γιψζζα γηα ζπγθεθξηµέλν πινίν θαη θέξεηαη επί απηνχ ζε πξσηφηππν.    

2.  Η ηζρχο ηεο άδεηαο δχλαηαη λα είλαη έμη ή δψδεθα µελψλ, ζχµθσλα µε ηελ αίηεζε 

θαη παξαηείλεηαη απηνδίθαηα ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή ιήμεη ελψ ην πινίν βξίζθεηαη 

ζε πινπ θαη µέρξη ηνλ θαηάπινπ ηνπ ζε ιηµέλα πνπ επηηξέπεηαη ε απνβίβαζε ησλ 

ηδησηψλ θξνπξψλ θαη ηνπ εμνπιηζµνχ ηνπο.  

Η άδεηα δχλαηαη λα αλαλεψλεηαη θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ πινηνθηήηε ή ηνπ δηαρεηξηζηή 

ηνπ πινίνπ πξηλ ηε ιήμε ηεο,  εθφζνλ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη φξνη θαη νη 

πξνυπνζέζεηο έθδνζήο ηεο.  

3. Γηα ηελ έθδνζε ή ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ αηηνχληα ηέινο:  

α) δχν ρηιηάδσλ (2.000) επξψ, εθφζνλ ε ηζρχο ηεο είλαη έμη µελψλ,  

β)  ηξηψλ ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (3.500)  επξψ,  εθφζνλ ε ηζρχο ηεο είλαη δψδεθα 

µελψλ.  

Σα παξαπάλσ πνζά πεξηέξρνληαη σο έζνδα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζµνχ θαη 

εγγξάθνληαη ζηνλ νηθείν ΚΑΔ ηνπ εηδηθνχ θνξέα ηεο Διιεληθήο Τπεξεζίαο 

∆ηεξεχλεζεο Ναπηηθψλ Αηπρεµάησλ.  

4. Η άδεηα αλαθαιείηαη απφ ηνλ Αξρεγφ ηνπ Ληµεληθνχ ψµαηνο –  Διιεληθήο 

Αθηνθπιαθήο αλ εθιείςεη έζησ θαη µία απφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ έθδνζή ηεο.  Με θνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη2 

Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο,  ε νπνία εθδίδεηαη αθνχ ιεθζνχλ 

ππφςε ε ελ γέλεη δηαµνξθνχµελε θαηάζηαζε ζην θαηλφµελν ηεο πεηξαηείαο θαη ην 

αληίζηνηρν επίπεδν αζθαιείαο φπσο δηαµνξθψλεηαη γηα ηελ αληηµεηψπηζή ηεο 

δηεζλψο,  δχλαληαη λα αλαθιεζεί ή λα αλαζηαιεί αηηηνινγεµέλα ε ηζρχο άδεηαο πνπ 

έρεη ήδε εθδνζεί.   

5. Οη έλνπινη ηδηψηεο θξνπξνί δελ µπνξεί λα είλαη ειηθίαο µηθξφηεξεο ησλ εηθoζηελφο 

εηψλ,  δελ µπνξεί λα έρνπλ θαηαδηθαζηεί αµεηάθιεηα ζε ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο 

πνηλή µεγαιχηεξε ησλ έμη µελψλ γηα νπνηνδήπνηε αδίθεµα πνπ ηειέζζεθε µε δφιν 

θαη πξέπεη λα απνηεινχλ πξνζσπηθφ εηαηξείαο µε ηελ νπνία ν ελδηαθεξφµελνο 

πινηνθηήηεο ή δηαρεηξηζηήο πινίνπ ππνρξενχηαη λα ζπλάπηεη ζχµβαζε θαη ε νπνία 

είλαη εγθαηαζηεµέλε θαη ιεηηνπξγεί λνµίµσο ζηελ εµεδαπή ή ηελ αιινδαπή θαη 

δηαζέηεη αλαγλσξηζµέλε πηζηνπνίεζε πνηφηεηαο (ISO)  γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα λφµν.  Με θνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε,  Δμσηεξηθψλ θαη Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 
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Ναπηηιίαο, δχλαηαη λα απνθιείεηαη ε έθδνζε άδεηαο ηνπ άξζξνπ 1 γηα εηαηξείεο πνπ 

είλαη εγθαηαζηεµέλεο θαη ιεηηνπξγνχλ ζε ζπγθεθξηµέλα θξάηε.   

6. Με θνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ   Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε,  ∆ηθαηνζχλεο 

∆ηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ ∆ηθαησµάησλ,  Δμσηεξηθψλ,  Δζληθήο Άµπλαο,  

Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο,   γηα ηελ έθδνζε ηεο νπνίαο 

ιαµβάλνληαη ππφςε νη εθάζηνηε ηζρχνπζεο ζρεηηθέο νδεγίεο θαη εθζέζεηο ηνπ 

∆ηεζλνχο Ναπηηιηαθνχ Οξγαληζµνχ θαζνξίδνληαη ν ηχπνο ηεο άδεηαο, ηα ζηνηρεία πνπ 

πξέπεη λα πεξηέρεη ν θάθεινο µε ηελ αίηεζε ηνπ πινηνθηήηε ή ηνπ δηαρεηξηζηή πινίνπ 

θαη εηδηθφηεξεο απαηηήζεηο φπσο, ε εμαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ πινίνπ θαη ησλ 

επηβαηλφλησλ ζε ζρέζε µε ηνλ εμνπιηζµφ θαη ηα δηαηηζέµελα µέζα ηνπ πινίνπ,  ηα 

πεξί εμαζθάιηζεο επαξθνχο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ησλ ηδησηψλ θξνπξψλ,  νη 

πεξηνρέο πςεινχ θηλδχλνπ γηα πεηξαηηθή επίζεζε, ν ηχπνο θαη ε πνζφηεηα ησλ φπισλ 

θαη ησλ ππξνµαρηθψλ, ζηνηρεία πξνο δηαµφξθσζε ηνπ ρεδίνπ Αζθαιείαο ηνπ πινίνπ 

πνπ αθνξνχλ ην ρξφλν αλάιεςεο ησλ φπισλ, ηε ρξήζε απηψλ θαη ηα απνηειέζµαηα 

ηεο ρξήζεο απηψλ,  ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πινηάξρνπ ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηελ 

εμνηθείσζε ησλ ηδησηψλ θξνπξψλ επί ηνπ πινίνπ θαη ηελ θαηαγξαθή ηεο 

δξαζηεξηφηεηάο ηνπο επί απηνχ,  νη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζε 

πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο θαη θάζε άιιε αλαγθαία 

ζρεηηθή ιεπηνµέξεηα.  Η ζπλδξνµή θάζε φξνπ θαη πξνυπφζεζεο πνπ αθνξά ηνπο 

έλνπινπο ηδηψηεο θξνπξνχο βεβαηψλεηαη απφ ηελ εηαηξεία θαη εμαζθαιίδεηαη ζην 

πιαίζην ηεο ζχµβαζεο µε ηνλ πινηνθηήηε ή ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ πινίνπ.   

7. Με θνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε,  Οηθνλνµηθψλ,  

Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, ξπζµίδνληαη ηα πεξί εηζφδνπ/εμφδνπ 

ζηε/απφ ηε ρψξα θαη µεηαθνξάο ζην/απφ ην πινίν φπισλ θαη ππξνµαρηθψλ,  πνπ 

ζρεηίδνληαη µε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηνπ παξφληνο λφµνπ απφ έλνπινπο ηδηψηεο 

θξνπξνχο ζε πινίν νπνηαζδήπνηε ζεµαίαο πνπ βξίζθεηαη ζε ειιεληθφ ιηµέλα ή 

αγθπξνβφιην. Με φµνηα Απφθαζε δχλαηαη λα επαλαθαζνξίδεηαη ν µέγηζηνο ρξφλνο 

ηζρχνο άδεηαο θαη ην πνζφ ηνπ θαηαβαιιφµελνπ ηέινπο.  

8.  Με θνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, Δζληθήο Άµπλαο θαη 

Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαζνξίδνληαη ηα πξνζφληα,  ε 

πηζηνπνίεζε θαη ινηπέο ιεπηνµέξεηεο πνπ αθνξνχλ πξνζσπηθφ ηδησηψλ ελφπισλ 

θξνπξψλ πνπ δηαηίζεληαη ζε πινία απφ εηαηξείεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα.   
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Άξζξν 3  

 

∆ηθαηψµαηα λαπηηθψλ 

 

Οη έλνπινη ηδηψηεο θξνπξνί ηνπ παξφληνο λφµνπ δελ απνηεινχλ µέιε ηνπ 

πιεξψµαηνο ηνπ πινίνπ.   Ο πινηνθηήηεο ή ν δηαρεηξηζηήο ηνπ πινίνπ ελεµεξψλεη 

άµεζα θαη εγγξάθσο δηα ηνπ πινηάξρνπ ηνπ πινίνπ ηα µέιε ηνπ πιεξψµαηνο πεξί ηεο 

έθδνζεο ηεο άδεηαο. Ναπηηθφο, µέινο πιεξψµαηνο ηνπ πινίνπ πνπ µεηά ηελ έθδνζε 

ηεο άδεηαο παξνρήο ππεξεζηψλ ελφπισλ ηδησηψλ θξνπξψλ δελ επηζπµεί λα παξέρεη 

εξγαζία επί ηνπ πινίνπ,  ελεµεξψλεη γξαπηψο ηνλ πινίαξρν δηθαηνχµελνο ζε 

παιηλλφζηεζε µε δαπάλεο ηνπ πινηνθηήηε ή ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ πινίνπ.    

 

Άξζξν 4  

 

Υξήζε φπισλ 

 

1.  Οη έλνπινη ηδηψηεο θξνπξνί πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο επί ηνπ πινίνπ ζχµθσλα µε 

ηνλ παξφληα λφµν,  ηεινχλ ππφ ηελ εμνπζία ηνπ πινηάξρνπ θαη ελεξγνχλ µεηά απφ 

εληνιή ηνπ,  πνπ δίδεηαη αθνχ ιεθζεί ππφςε ν θίλδπλνο πνπ απεηιείηαη γηα ηνπο 

επηβαίλνληεο, ην πινίν ή ην θνξηίν, ηδηαηηέξσο εθφζνλ απηφο είλαη άµεζα επηθείµελνο 

θαη δελ µπνξεί αιιηψο λα απνηξαπεί, ζχµθσλα µε δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεηαη ζην 

ρέδην Αζθαιείαο ηνπ πινίνπ.  

2.  Σα φπια θαη ηα ππξνµαρηθά ησλ ελφπισλ ηδησηψλ θξνπξψλ θπιάζζνληαη εληφο 

ηνπ πινίνπ ζε ρψξν φπνπ έρνπλ πξφζβαζε απφ θνηλνχ ν πινίαξρνο ή ν 

αληηθαηαζηάηεο ηνπ θαη ν επηθεθαιήο ησλ ελφπισλ ηδησηψλ θξνπξψλ ή ν 

αληηθαηαζηάηεο ηνπ πνπ αλαθέξνληαη νλνµαζηηθά ζηελ άδεηα.  

3. ε πεξίπησζε πνπ ην πινίν πιέεη ζε πεξηνρέο εθηφο ησλ πεξηνρψλ πςεινχ 

θηλδχλνπ γηα πεηξαηηθή επίζεζε δελ επηηξέπεηαη νπνηαδήπνηε ρξήζε ησλ φπισλ θαη 

ησλ ππξνµαρηθψλ ελφπισλ ηδησηψλ θξνπξψλ,  ζπµπεξηιαµβαλνµέλεο θαη ηεο 

ζπληήξεζεο απηψλ.  

4. Καηά ηνλ δηάπινπ πινίνπ απφ πεξηνρέο πςεινχ θηλδχλνπ γηα πεηξαηηθή επίζεζε, ε 
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ρξήζε ησλ φπισλ θαη ησλ ππξνµαρηθψλ ελφπισλ ηδησηψλ θξνπξψλ δχλαηαη λα 

απαγνξεπζεί αλ, ζηε βάζε δηαηηζέµελσλ ζηνηρείσλ γηα ην επίπεδν αζθαιείαο, δνζεί 

εληνιή απφ ην Αξρεγείν Ληµεληθνχ ψµαηνο - Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο ή απφ άιιε 

ειιεληθή ζηξαηησηηθή αξρή ή αιινδαπή ζηξαηησηηθή αξρή πνπ δξα ζηηο πεξηνρέο 

απηέο γηα ηελ θαηαπνιέµεζε ηεο πεηξαηείαο ή αλ ν πινίαξρνο δψζεη πξνο ηνχην 

εληνιή.  

 

Άξζξν 5  

 

Τπνρξεψζεηο πινηάξρνπ ειιεληθνχ πινίνπ 

 

Ο πινίαξρνο ηνπ πινίνπ ην νπνίν έρεη εθνδηαζζεί µε ηελ άδεηα ηνπ άξζξνπ 1  

ππνρξενχηαη,  εθφζνλ απαηηείηαη,  λα ελεµεξψλεη ηηο αξµφδηεο αξρέο παξάθηηνπ 

θξάηνπο εληφο ησλ ρσξηθψλ πδάησλ ηνπ νπνίνπ δηαπιέεη ή ζε ιηµέλα ή αγθπξνβφιην 

ηνπ νπνίνπ θαηαπιέεη πεξί ηεο χπαξμεο ζην πινίν φπισλ θαη ππξνµαρηθψλ ελφπισλ 

ηδησηψλ θξνπξψλ, ηνπ αξηζµνχ, ηνπ είδνπο θαη ηεο πνζφηεηαο απηψλ θαζψο θαη ηνπ 

ρψξνπ θχιαμήο ηνπο,  επηδεηθλχνληαο ηελ άδεηα.  Η ίδηα ππνρξέσζε ηνπ πινηάξρνπ4 

πθίζηαηαη αλ ην αίηεµα πξνέξρεηαη απφ θπβεξλήηε πνιεµηθνχ πινίνπ νπνηνπδήπνηε 

θξάηνπο ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα.  

 

Άξζξν 6  

 

Τπνρξεψζεηο πινηάξρνπ πινίνπ μέλεο ζεµαίαο 

 

Πινίαξρνο πινίνπ ππφ μέλε ζεµαία ππνρξενχηαη εηθνζηηέζζεξηο (24) ψξεο πξηλ ηνλ 

θαηάπινπ ζε ειιεληθφ ιηµέλα ή αγθπξνβφιην λα ελεµεξψλεη εγγξάθσο ηελ αξµφδηα 

Ληµεληθή Αξρή ζε πεξίπησζε πνπ επί απηνχ επηβαίλνπλ έλνπινη ηδηψηεο θξνπξνί 

ή/θαη βξίζθνληαη ζην πινίν φπια θαη ππξνµαρηθά πνπ ζρεηίδνληαη µε ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ ελφπισλ ηδησηψλ θξνπξψλ θαη λα ζπµµνξθψλεηαη µε ηηο ηπρφλ 

παξερφµελεο νδεγίεο.  Η ελεµέξσζε απηή αθνξά ηνλ αξηζµφ,  ην είδνο θαη ηελ 

πνζφηεηα ησλ φπισλ θαη ησλ ππξνµαρηθψλ θαζψο θαη ηνλ ρψξν θχιαμήο ηνπο επί ηνπ 

πινίνπ θαζψο θαη ηνλ εθνδηαζµφ ηνπ πινίνπ µε ηε ζρεηηθή άδεηα ησλ αξρψλ ηεο 
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ζεµαίαο ηνπ πινίνπ.  Σελ ίδηα ππνρξέσζε ελεµέξσζεο θαη ζπµµφξθσζεο έρεη ν 

πινίαξρνο πινίνπ ππφ μέλε ζεµαία ζε πεξίπησζε πνπ εξσηεζεί απφ θπβεξλήηε 

πισηνχ µέζνπ ηνπ Ληµεληθνχ ψµαηνο –  Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο ή ειιεληθνχ 

πνιεµηθνχ πινίνπ ή απφ ηα Κέληξα Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Ληµεληθνχ ψµαηνο –  

Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο ή ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ Δζληθήο Άµπλαο, φηαλ ην ππφ ηελ 

δηαθπβέξλεζή ηνπ πινίν βξίζθεηαη εληφο ησλ ειιεληθψλ ρσξηθψλ πδάησλ.  

 

Άξζξν 7  

 

Γεληθή απαγφξεπζε 

 

1. Απαγνξεχεηαη εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο νπνηαδήπνηε ρξήζε φπισλ θαη   

ππξνµαρηθψλ, ζπµπεξηιαµβαλνµέλεο θαη ηεο ζπληήξεζεο απηψλ, πνπ µεηαθέξνληαη ή 

βξίζθνληαη ζε πινίν ππφ μέλε ζεµαία.  

2.Τπφ ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ηνπ άξζξνπ 6 φζνλ αθνξά 

ηε ζπµµφξθσζε µε ρνξεγνχµελεο απφ Ληµεληθή Αξρή νδεγίεο,  φπια θαη ππξνµαρηθά 

πνπ βξίζθνληαη ζε θάζε πινίν θαη ζρεηίδνληαη µε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ελφπισλ 

ηδησηψλ θξνπξψλ πξέπεη λα είλαη ζε εηδηθφ θιεηδσµέλν ρψξν επί απηνχ,  φηαλ ην 

πινίν βξίζθεηαη εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο.   

 

Άξζξν 8  

 

Κπξψζεηο 

 

1. Δθφζνλ δελ   πξνβιέπεηαη βαξχηεξε πνηλή απφ άιιεο δηαηάμεηο,   ηηµσξείηαη µε 

πνηλή θπιάθηζεο µέρξη ηξηψλ (3) εηψλ θαη ρξεµαηηθή πνηλή: 5 

α.  έλνπινο θξνπξφο πνπ επηβαίλεη ζε πινίν ρσξίο άδεηα θαζψο θαη φηαλ απηφο 

παξαβαίλεη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ άξζξσλ 4 θαη 7.  

β. ν πινηνθηήηεο ή ν δηαρεηξηζηήο ηνπ πινίνπ, ν πινίαξρνο θαη ε εηαηξεία παξνρήο 

ππεξεζηψλ αζθαιείαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα λφµν εθφζνλ µε 

νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν ελέθξηλαλ ή ζπλαίλεζαλ ζηελ επηβίβαζε ελφπισλ θξνπξψλ 

ζην πινίν ρσξίο άδεηα ή παξέβεζαλ ηνπο φξνπο ηεο άδεηαο.  
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γ. ν πινίαξρνο πινίνπ ππφ μέλε ζεµαία πνπ παξέβε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6.  

2.  πια θαη ππξνµαρηθά ελφπισλ ηδησηψλ θξνπξψλ επί πινίνπ ππφ ειιεληθή ή μέλε 

ζεµαία πνπ βξίζθεηαη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, γηα ηα νπνία δελ έρεη εθδνζεί άδεηα 

ησλ αξρψλ ηεο ζεµαίαο ηνπ πινίνπ,  θαηάζρνληαη θαη πεξηέξρνληαη ζην Ληµεληθφ 

ψµα - Διιεληθή Αθηνθπιαθή.  Η θαηάζρεζε δελ αίξεηαη αθφµα θαη αλ ε άδεηα ησλ 

αξρψλ ηεο ζεµαίαο επηδεηρζεί µεηαγελέζηεξα ή εθδνζεί µεηαγελέζηεξα έζησ θαη µε 

αλαδξνµηθή ηζρχ.  

 

Άξζξν 9  

 

Δθαξµνγή ησλ δηαηάμεσλ   

 

Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφµνπ εθαξµφδνληαη θαηά παξέθθιηζε ησλ ηζρπνπζψλ 

δηαηάμεσλ γηα ηε ξχζµηζε ζεµάησλ πνπ αθνξνχλ φπια, ππξνµαρηθά, εθξεθηηθέο χιεο,  

εθξεθηηθνχο µεραληζµνχο,  ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο παξνρήο αζθάιεηαο θαη γξαθεία 

ηδησηηθψλ εξεπλψλ.  

 

 

Άξζξν 10  

 

Έλαξμε ηζρχνο 

 

Η ηζρχο ηνπ παξφληνο λφµνπ αξρίδεη απφ ηε δεµνζίεπζή ηνπ ζηελ εθεµεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
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