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 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 
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ζηεξίδνπλ φια απηά ηα ρξφληα. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

   Ο ξφινο ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ φζνλ αθνξά ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηνλ 

νηθνλνκηθφ ηνκέα κηαο ρψξαο θαη δε λαπηηιηαθήο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο θαη 

θαζνξηζηηθφο. Χζηφζν, ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο ζαιάζζηεο 

κεηαθνξέο, θπξίσο φηαλ πξφθεηηαη γηα επηθίλδπλα θαη ξαδηελεξγά θνξηία, θαη απφ ηε 

κε ζπκκφξθσζε ησλ ρσξψλ κε ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ νξίδνπλ νη αλάινγεο 

πκβάζεηο θαη Κψδηθεο εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο ηφζν γηα ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ φζν 

θαη γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία.  

   Αλαιπηηθφηεξα, ζην Κεθάλαιο 1 παξνπζηάδεηαη ε ζπκβνιή ηεο εκπνξηθήο 

λαπηηιίαο ζην παγθφζκην εκπφξην θαη ηελ εζληθή νηθνλνκία, θαζψο θαη ν ξφινο ησλ 

Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ ζηελ εκπνξηθή λαπηηιία φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ηνπ 

ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. Σν Κεθάλαιο 2 πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ 

επηθίλδπλσλ θνξηίσλ, ηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο απηψλ ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ 

δηαθηλνχληαη δηα ζαιάζζεο θαη κηα αλαθνξά ησλ πισηψλ κέζσλ κεηαθνξάο απηνχ 

ηνπ είδνπο θνξηίσλ. 

    ην Κεθάλαιο 3 αλαιχεηαη ε αηπρεκαηηθή θαη ιεηηνπξγηθή ξχπαλζε πνπ 

πξνθαιείηαη απφ ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ησλ επηθίλδπλσλ αγαζψλ, ελψ ζην 

Κεθάλαιο 4 παξνπζηάδνληαη νη επηπηψζεηο ηεο ξχπαλζεο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ 

θαη ηνπο ζαιάζζηνπο νξγαληζκνχο.  

   ην Κεθάλαιο 5 νξίδεηαη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο ησλ 

επηθίλδπλσλ θαη ξαδηελεξγψλ θνξηίσλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη πκβάζεηο θαη 

Κψδηθεο, έρνληαο σο ζεκαηνθχιαθεο ην Γηεζλή Ναπηηιηαθφ Οξγαληζκφ, ηνλ 

Οξγαληζκφ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ηνλ Οηθνλνκηθφ Οξγαληζκφ πλεξγαζίαο θαη 

Αλάπηπμεο θαη ηε Γηεζλή Τπεξεζία Αηνκηθήο Δλέξγεηαο. Σέινο, κε βάζε φζα 

αλαιχζεθαλ, εμάγνληαη θάπνηα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην αλ ηα κέηξα πνπ 

νξίδνπλ νη πκβάζεηο θαη νη Κψδηθεο γηα ηε ζαιάζζηα κεηαθνξά ησλ επηθίλδπλσλ 

θνξηίσλ θαη γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ απνθπγή ζαιάζζηαο ξχπαλζεο είλαη 

απνηειεζκαηηθά.  
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ABSTRACT 

 

The role of maritime transport in terms of their contribution to the economic sector of 

a particular country and, especially when it comes to shipping country, is very 

important and crucial. However, the problems caused by maritime transport, mostly 

when dealing with hazardous and radioactive loads, and the reluctance of states to 

comply with the safety measures laid down by the proportionate Conventions and 

Codes pose risks for both the marine environment and human health.  

    Specifically, in Chapter 1 the contribution of merchant shipping in global trade and  

national economy and the role of international organizations in the merchant shipping 

in terms of protecting the marine environment are presented. Chapter 2 contains a 

detailed description of dangerous goods, the main categories of such goods carried by 

sea and a report of waterborne transport of these loads.  

   Chapter 3 analyzes the operational and accidental pollution caused by maritime 

transport of dangerous goods, while Chapter 4 presents the effects of pollution on the 

marine environment and organisms.  

   Chapter 5 provides the legislative framework of maritime transport of hazardous 

and radioactive cargo, which comprises Conventions and Codes, having guardians the 

International Maritime Organization, the United Nations, the Organisation Economic 

Cooperation and Development and the International Atomic Energy Agency. Finally, 

based on those analyzed, some conclusions are exported about whether the measures 

laid down by the Conventions and Codes for the Carriage of Dangerous Goods and 

the prevention and elimination of marine pollution are effective. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

   Ζ ηεξάζηηα ζεκαζία ησλ κεηαθνξψλ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη απνηεινχλ ην 

ζπλδεηηθφ θξίθν αλάκεζα ζηελ παξαγσγή θαη ηελ θαηαλάισζε αγαζψλ, ηα νπνία 

πξννξίδνληαη ζηνπο αλζξψπνπο γηα ηελ άκεζε θαη έκκεζε εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ 

ηνπο, θαη  έρνπλ δσηηθή ζεκαζία γηα ηελ Δλσκέλε Δπξψπε. Τπάξρνπλ πνιινί 

παξάγνληεο πνπ επλφεζαλ ηελ αλάπηπμε ησλ κεηαθνξψλ, φπσο  ε κεγάιε αχμεζε ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο γεο, ε ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, ε ίδξπζε 

νηθνλνκηθψλ δηαθξαηηθψλ ελψζεσλ, ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, θαζψο θαη λένη 

ηξφπνη κεηαθνξάο, φπσο είλαη ηα ζπλδπαζκέλα κέζα κεηαθνξάο, ηα νπνία  

πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηα γηα γξήγνξε, νηθνλνκηθή θαη αζθαιή κεηαθνξά
1
. 

   Δηδηθφηεξα, νη κεηαθνξέο πξντφλησλ δηα ζαιάζζεο έρεη ππνινγηζηεί φηη 

αληηπξνζσπεχνπλ ην 98% ησλ κεηαθνξψλ ηνπ παγθνζκίνπ εκπνξίνπ θαη πξνζθέξνπλ 

πεξίπνπ ην 10% ηνπ πινχηνπ ηνπ ΑΔΠ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Απνηεινχλ 

νηθνλνκηθφ θιάδν πνπ αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζε 1 ηξηζεθαηνκκχξην επξψ εηεζίσο θαη 

απαζρνιεί πεξηζζφηεξν απφ 10 εθαηνκκχξηα άηνκα ιφγσ ηνπ ιεγφκελνπ λαπηηιηαθνχ 

πιέγκαηνο. Δίλαη αδηακθηζβήηεην φηη ε Δπξσπατθή λαπηηιία ζπλεηζθέξεη νπζηαζηηθά 

ζηελ αεηθφξν νηθνλνκηθή αλάπηπμε, απμάλνληαο ην εζληθφ πξντφλ ησλ Δπξσπατθψλ 

ρσξψλ, θαη παξάιιεια εληζρχεη ηε ζηξαηεγηθή ζέζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζψο 

θαη ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ηεο δχλακε ζηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο
2
. 

   Χζηφζν, έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ζηφρνπο ηεο λαπηηιίαο ππήξμε πάληνηε ε 

βειηίσζε ησλ επηπέδσλ ηεο αζθάιεηαο, ε νπνία άιισζηε ήηαλ θαη ε ζεκειηψδεο αηηία 

ίδξπζεο ηνπ IMO, ελφο νξγαληζκνχ ηνπ νπνίνπ ε δξαζηεξηφηεηα κέρξη θαη ζήκεξα 

έρεη αθηεξσζεί θαηά έλα κεγάιν κέξνο ζηελ πξνεηνηκαζία Κσδηθψλ, Καλφλσλ, 

Καλνληζκψλ θαη πκβάζεσλ. Δηδηθά, θαηά ηε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ θαη 

ξαδηελεξγψλ θνξηίσλ, ησλ νπνίσλ ε δηαθίλεζή ηνπο έρεη απμεζεί ξαγδαία κεηά ηε 

δεθαεηία ηνπ ‟50, απαηηείηαη αθελφο ε ιήςε επηπιένλ κέηξσλ θαη αθεηέξνπ 

κεγαιχηεξε πξνζνρή. Ζ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη ε απνθπγή ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο, απνηεινχλ ζέκαηα 

πςίζηεο ζεκαζίαο. ην πιαίζην ηεο έληνλεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο πνπ 

επηθξαηεί ζηελ επνρή καο, ην ζέκα ηεο πξφιεςεο θαη ηεο απνθπγήο ξχπαλζεο ηνπ 

                                                 
1
Ακπαθνχκθηλ Κ.(2000), “ρεδηαζκόο κεηαθνξηθώλ ζπζηεκάησλ”, Δθδφζεηο πκκεηξία, Αζήλα. 

2
www.yen.gr/wide/yen.chtm?prnbr=25190 
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ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ αηπρεκάησλ, πνπ πξνθαινχληαη θαηά ηε κεηαθνξά 

ησλ επηθίλδπλσλ θαη ξαδηελεξγψλ θνξηίσλ, έρεη ιάβεη κεγάιεο δηαζηάζεηο  κε 

απνηέιεζκα λα πξαγκαηνπνηνχληαη έληνλεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ήδε 

ππαξρφλησλ θαλνληζκψλ θαη ηε ζέζπηζε λέσλ αιιά θαη απζηεξφηεξσλ ξπζκίζεσλ. 

   Αξρηθά, ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε πεξηιακβάλεη πεξηγξαθή ησλ επηθίλδπλσλ θνξηίσλ 

θαη έλαλ δηαρσξηζκφ απηψλ ζε θαηεγνξίεο, θαζψο θαη ηελ αλαθνξά ζε πκβάζεηο θαη 

ζεζκηθά πιαίζηα, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο, φπσο είλαη ν ΟΖΔ 

θαη ν ΗΜΟ, θαη δηέπνπλ ηε ζαιάζζηα κεηαθνξά απηνχ ηνπ είδνπο θνξηίσλ. θνπφο, 

ινηπφλ, ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε εθηίκεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ζαιάζζηαο 

κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ θνξηίσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θσδηθνπνίεζε, αλάιπζε θαη 

απνηίκεζε ηνπ ξφινπ ηνπ πθηζηακέλνπ Γηεζλνχο θαη Κνηλνηηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πα
νεπ
ιστ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς



 13 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

Ζ ζσμβολή ηης Δμπορικής Νασηιλίας ζηο Παγκόζμιο Δμπόριο 

 

1.1 Ιζηνξηθή αλαδξνκή 

 

   Ζ ρξήζε θαη ε αλάπηπμε ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ μεθίλεζε πνιχ πην 

λσξίο ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα κεηαθνξηθά κέζα. Δίλαη γλσζηφ φηη ηα πισηά κέζα 

δηέζρηδαλ ηηο ζάιαζζεο θαη ηνπο σθεαλνχο απφ ηνπο πξψηκνπο ηζηνξηθνχο ρξφλνπο 

θαη απφ ηελ επνρή ησλ κεγάισλ αλαθαιχςεσλ. Δλ αληηζέζεη, ε ζπκβνιή ησλ 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ ηεο μεξάο ζηηο κεηαθνξέο απέθηεζε λφεκα γηα ηελ νηθνλνκία 

κφλν απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο αηκνκεραλήο, ελψ ε ελαέξηα κεηαθνξά αξρίδεη θαη 

θάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία ηεο ηνλ 20φ αηψλα, ε νπνία πήξε κάιηζηα έληνλεο 

δηαζηάζεηο ηελ πεξίνδν κεηά ην Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν. 

   Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ε καδηθή κεηαθνξά αγαζψλ, θπξίσο φηαλ πξφθεηηαη γηα 

ρχδελ θνξηία, φπσο είλαη ηα δεκεηξηαθά θαη νη πξψηεο χιεο, θαζίζηαηαη νηθνλνκηθά 

θαη ηερληθά εθηθηή εμαηηίαο ηεο χπαξμεο ηνπ εκπνξηθνχ πινίνπ. Γελ είλαη θαζφινπ 

ηπραίν ην γεγνλφο φηη ηα 4/5 πεξίπνπ ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ κεηαθέξνληαη δηα 

ζαιάζζεο. Ζ ζεκαζία θαη ε ζπκβνιή βέβαηα ηεο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο ζηελ 

νηθνλνκία δελ ήηαλ πάληνηε ην ίδην ζεκαληηθή. Απφ απηή ηελ άπνςε, ε αλάπηπμε ηεο 

ζαιάζζηαο κεηαθνξάο δχλαηαη λα δηαθξηζεί ζε ηξεηο πεξηφδνπο: Ζ πξψηε πεξίνδνο 

είλαη κέρξη ηνλ 15
ν
 αηψλα, ε δεχηεξε πεξίνδνο κέρξη ην πξψην ηέηαξην ηνπ 19

νπ
 αηψλα 

θαη ηέινο ε ηξίηε ηνπνζεηείηαη ζην ππφινηπν ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη ζηε ζχγρξνλε επνρή. 

   Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζαιάζζηα κεηαθνξά θαηά ηελ πξψηε πεξίνδν, ελψ πνηέ δελ 

έπαπε λα είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ νηθνλνκία, είρε έλα πεξηνξηζκφ φζνλ αθνξά ηνλ 

φγθν θαη ηελ έθηαζή ηεο. Ζ αλάπηπμε ησλ κεζνγεηαθψλ πνιηηηζκψλ απφ ηνπο 

Φνίληθεο, ηνπο Έιιελεο θαη ηνπο Ρσκαίνπο, θαζψο θαη ε νηθνλνκηθή άλζηζε ηνπ 

Βπδαληίνπ, νθείινληαη ζε απηήλ. Δπίζεο, θαηά ην Μεζαίσλα, ε αλάπηπμε ηνπ 

ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ ηφζν ζηε Μεζφγεην κε επίθεληξν ηηο Ηηαιηθέο δεκνθξαηίεο, φζν 

θαη ζε νιφθιεξν ηνλ Δπξσπατθφ ρψξν, δεκηνχξγεζε ηηο βάζεηο γηα ηηο ζπλαιιαγέο 

θαη γηα ηε κεηέπεηηα αλάπηπμε ηεο Δπξσπατθήο νηθνλνκίαο. 

   Ζ δεχηεξε πεξίνδνο ραξαθηεξίδεηαη απφ κία εκβέιεηα, πξάγκα ην νπνίν ζεκαίλεη 

φηη νη κεηαθνξέο αγαζψλ θαη πξνζψπσλ δελ πεξηνξίδνληαη κφλν εληφο ηεο Δπξψπεο 

θαη ζηε Μεζφγεην, αιιά απνθηνχλ δηεζλή θαη παγθφζκην ραξαθηήξα. Δίλαη ε επνρή 
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θαηά ηελ  νπνία ηζρπξνπνηήζεθε θαη ν ξφινο ηνπ πινίνπ, κε ην νπνίν κεηαθέξνληαη 

πάζεο θχζεο αγαζά αιιά θαη άλζξσπνη απφ ην έλα ζεκείν ηεο γεο ζην άιιν πξνο 

αλαδήηεζε θαη αμηνπνίεζε πινπηνπαξαγσγηθψλ πφξσλ. Έηζη, γίλεηαη ιφγνο γηα 

ππεξαηιαληηθέο κεηαθνξέο, νη νπνίεο αθελφο απνηέιεζαλ ην ππφβαζξν ηεο 

νηθνλνκηθήο άλζηζεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο θαη αθεηέξνπ ην ππφβαζξν ηεο 

αλαθαηαλνκήο ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ αλά ηελ πθήιην. Ζ ηεξάζηηα ζεκαζία 

θαη ν ξφινο ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ δηαθαίλεηαη γηα αθφκα κηα θνξά, θαζψο 

έζεζε ηηο βάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη γηα ηε δεκηνπξγία ησλ 

ζχγρξνλσλ παγθφζκησλ αγνξψλ ηεο ζπλαιιαθηηθήο νηθνλνκίαο. 

   Σέινο, ε ηξίηε πεξίνδνο, πνπ αθνινχζεζε ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε, 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ θαη ηηο ηαρχηαηεο 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, απνηέιεζκα ησλ νπνίσλ είλαη ην ζχγρξνλν πινίν. Δπίζεο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε πνιχ κεγάιε αλάπηπμε ησλ ζπγθνηλσληψλ γηα κεηαθνξά 

επηβαηψλ ζε ππεξπφληηεο ρψξεο, αιιά θαη ηε κεηαγελέζηεξε παξαθκή απηνχ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ.  

   Χζηφζν, απηφ ην νπνίν παξαηεξήζεθε ιίγν κεηά ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε ήηαλ 

ε νκαδηθή κεηαλάζηεπζε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ απφ ηελ Δπξψπε πξνο ηηο Νέεο 

Υψξεο, φπσο ηφηε απνθαινχληαλ. Τπνινγίδεηαη φηη κεηαμχ ησλ εηψλ 1815 θαη 1914 

ηνπιάρηζηνλ 65 εθ. Δπξσπαίνη κεηαλάζηεπζαλ πξνο ππεξπφληηεο πεξηνρέο, θπξίσο 

πξνο ηηο ΖΠΑ. Παξαηεξείηαη ινηπφλ φηη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο δηαδξακάηηζε 

πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν θαη δε ε επηβαηεγφο λαπηηιία ζπλεηέιεζε ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ζε κηα επνρή πνπ ελείρε ηνπο θηλδχλνπο ηνπ ππεξπιεζπζκνχ θαη πνπ νη 

κεραλέο είραλ αξρίζεη λα αληηθαζηζηνχλ ζε έλα κεγάιν βαζκφ ηελ αλζξψπηλε 

εξγαζία. Ζ ζπκβνιή ηεο λαπηηιίαο ζηελ αλαθαηαλνκή ησλ δχν απφ ηνπο ηξεηο 

ζπληειεζηέο παξαγσγήο (πξντφληα ηεο γεο θαη εξγαζία) ζε παγθφζκηα θιίκαθα, 

πξάγκα ην νπνίν επλφεζε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, θαη ζηε δηακφξθσζε ηεο 

ζχγρξνλεο ζπλαιιαθηηθήο νηθνλνκίαο είλαη πξνθαλήο. Ηδηαίηεξα κεηά ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζηδήξνπ θαη ηνπ ράιπβα σο πιηθφ θαηαζθεπήο ησλ πινίσλ θαη 

ράξηο ζηελ ηειεηνπνίεζε ησλ κεραληθψλ κέζσλ πξφσζεο, πινπνηείηαη θαη είλαη θαη 

νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα ε καδηθή κεηαθνξά ρχδελ θνξηίσλ, πάλσ ζηελ νπνία 

ζηεξίρζεθε ε ιεηηνπξγία ηεο ζχγρξνλεο νηθνλνκίαο θαη κε ηελ νπνία επηηεχρζεθε ε 

δηακφξθσζε παγθνζκίσλ ηηκψλ σο πξνο ηα βαζηθά αγαζά. Δπίζεο, 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ε εγθαηάζηαζε ηαθηηθψλ ζαιάζζησλ γξακκψλ (liner 

shipping), νη νπνίεο πξνζθέξνπλ κέρξη θαη ζήκεξα πνηνηηθέο θαη αμηφπηζηεο 
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ππεξεζίεο  θαη πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίρζεθε ε αλάπηπμε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ 

γεληθψλ θνξηίσλ
3
. 

   πκπεξαζκαηηθά, ην δηεζλέο ζαιάζζην εκπφξην απνηέιεζε ζεκαίλνληα παξάγνληα 

φρη κφλν γηα ηελ νηθνλνκηθή δσή θαη ηελ αλάπηπμε ησλ εζλψλ αιιά θαη γηα ηελ ίδηα 

ηελ χπαξμε εθαηνκκχξησλ αλζξψπσλ, θαζψο ηα βαζηθά είδε δηαηξνθήο, πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ, κεηαθέξνληαη δηα ζαιάζζεο θαηά έλα 

κεγάιν κέξνο. 

  

 

1.2 Ο δηεζλήο ραξαθηήξαο ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο 

 

   Έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηε δήηεζε γηα ζαιάζζηεο 

κεηαθνξέο είλαη ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, πνπ άκεζα 

ζπλδεδεκέλα κε απηφ ηνλ πξσηαξρηθφ παξάγνληα είλαη θαη ν ξπζκφο αλάπηπμεο 

ρσξψλ θαη πεξηνρψλ, θαζψο θαη θέληξσλ παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο. Δπίζεο, είλαη 

ζεκεησηένλ φηη ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, πνπ αλαπηχζζεηαη κε πην 

γξήγνξνπο ξπζκνχο απφ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, ζπλέβαιε δξαζηηθά ζηε κεγάιε 

δήηεζε γηα ζαιάζζηεο κεηαθνξέο. Ζ άλζηζε ινηπφλ ηεο νηθνλνκίαο θαη ν γξήγνξνο 

ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, γεγνλφο ην νπνίν νθείιεηαη ζηηο νινέλα 

εληεηλφκελεο ηάζεηο θηιειεπζεξνπνίεζεο ηνπ θαη ζηε κείσζε ηνπ πξνζηαηεπηηζκνχ, 

είλαη ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ην δηεζλή ραξαθηήξα ηεο λαπηηιίαο. 

   Ζ λαπηηιία απνηειεί ζεκαίλνληα παξάγνληα γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία κε 

θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε, ηελ επεκεξία θαη ηελ ελνπνίεζε ησλ αγνξψλ 

γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: 

 Μεηψλεη ην θφζηνο κεηαθνξάο, πνπ είλαη αλαπφζπαζην κέξνο  ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ. Ζ ζαιάζζηα κεηαθνξά έρεη ρακειφηεξν 

κεηαθνξηθφ θφζηνο  ζε ζρέζε κε ηα άιια κέζα κεηαθνξάο. Έηζη, αθελφο 

αλαπηχζζεηαη ν αληαγσληζκφο θαη αθεηέξνπ ε θάζε ρψξα κπνξεί λα 

αλαπηχμεη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ έρεη είηε απηά είλαη ζηαηηθνχ ραξαθηήξα( 

ζπγθξηηηθά) είηε δπλακηθνχ θαη πξνέξρνληαη απφ ηελ εθαξκνγή γλψζεσλ, 

ηερλνινγίαο, ηερλνγλσζίαο θαη θαηλνηνκίαο (αληαγσληζηηθά). ηαλ κεζνιαβεί 

                                                 
3
 Βιάρνο Γ.Π. (2007), “Δκπνξηθή Ναπηηιία θαη Θαιάζζην Πεξηβάιινλ”, Δθδφζεηο ηακνχιεο, Αζήλα, 

ζει.53-56. 

Πα
νεπ
ιστ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς



 16 

έλα ζεκαληηθφ θφζηνο κεηαθνξάο, νη δηαθνξέο ζην θφζηνο παξαγσγήο κεηαμχ 

δχν παξαγσγψλ δελ αληηθαηνπηξίδνληαη, άξα δελ ππάξρεη αληαγσληζκφο. Με 

ρακειφ κεηαθνξηθφ θφζηνο επηηπγράλεηαη ν θαηακεξηζκφο θαη ε γεσγξαθηθή 

απνθέληξσζε παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο, 

επηρεηξήζεσλ θαη ρσξψλ. 

 Ζ ξαγδαία κείσζε ηνπ πξνζηαηεπηηζκνχ ζην Γηεζλέο Δκπφξην ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο κε ηε κείσζε ή θαη κε ηελ θαηάξγεζε αξθεηψλ νηθνλνκηθψλ 

εκπνδίσλ δε ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί αλ δε ζπλνδεπφηαλ απφ ην ρακειφ 

θφζηνο κεηαθνξάο. Ο ζπλδπαζκφο θαη ησλ δχν απηψλ παξαγφλησλ απνηειεί 

κεγάιε αληαγσληζηηθή βάζε ζηελ παγθφζκηα αγνξά
4
. 

   Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ αλσηέξσ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη απφ ηηο 

δηεζλείο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο, απηέο πνπ αθνξνχλ ηα ζαιάζζηα κεηαθνξηθά κέζα 

δεκηνχξγεζαλ ηηο επξχηεξεο επλντθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκίαο, ηφζν φζνλ αθνξά ηηο πεξηνρέο φζν θαη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηφπνπο 

θαηαλνκήο ηεο εγθαηάζηαζεο ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο. Απνηειεί ινηπφλ 

αδηακθηζβήηεην γεγνλφο αθελφο φηη κφλν δηα ζαιάζζεο πξαγκαηνπνηείηαη αιιά θαη 

είλαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα ε καδηθή δηαθίλεζε πξψησλ θαη ελεξγεηαθψλ πιψλ 

απφ ηα θέληξα παξαγσγήο πξνο ηα θέληξα θαηαλάισζεο, ε απφζηαζε ησλ νπνίσλ 

είλαη εμαηξεηηθά καθξηλή. Αθεηέξνπ, νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο εμαγσγήο πξψησλ θαη 

θαπζίκσλ πιψλ είλαη δηάζπαξηεο θαηά ηέηνην ηξφπν ζηελ πδξφγεην, ψζηε κφλν δηα 

ζαιάζζεο ζπλδένληαη κε ηηο θχξηεο θαηαλαισηηθέο αγνξέο. 

   Σν δηεζλέο ζαιάζζην εκπφξην απνηειεί ζε κέγεζνο θαη ζε ζπνπδαηφηεηα ην 

κεγαιχηεξν κέξνπο ηνπ ζπλνιηθνχ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη παξνπζίαζε ηαρχηαηε 

εμέιημε θαηά ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν. Σν δηεζλέο ζαιάζζην εκπφξην αλαθέξεηαη ζε 

πνζφηεηα πνπ θηλείηαη γχξσ ζηα 4.500 εθαηνκκχξηα ηφλνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

θαζεκεξηλά ν φγθνο ησλ θνξηψζεσλ πιεζηάδεη πεξίπνπ ηα δψδεθα εθαηνκκχξηα θαη 

κε απηφλ ηνλ αξηζκφ ηαπηίδεηαη θαη ην κέγεζνο ησλ εθθνξηψζεσλ. 

 

 

 

 

                                                 
4
 Θενδσξφπνπινο ., Λεθάθνπ Μ.Β., Πάιιεο Α.Α. (2006), “Δπξσπατθέο Πνιηηηθέο γηα ηε Ναπηηιία”, 

Δθδφζεηο Σππσζήησ, Αζήλα, Κεθ.3. 

Πα
νεπ
ιστ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς



 17 

1.3 Παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηε δήηεζε θαη ηελ πξνζθνξά ησλ ζαιάζζησλ 

κεηαθνξώλ 

 

   Πξσηνχ επηζεκαλζεί ε ζεκαζία ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο ζηελ εζληθή νηθνλνκία, 

είλαη αλαγθαίν λα ππνγξακκηζηνχλ νη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηε δήηεζε θαη ηελ 

πξνζθνξά ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ. Δμεηάδνληαη ζπγθεθξηκέλα νη ζαιάζζηεο 

κεηαθνξέο θαζψο ην 90% ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί, αθνξά ηηο 

κεηαθνξέο δηα ζαιάζζεο. Δίλαη πξνθαλέο φηη αλάκεζα ζηελ νηθνλνκία θαη ηε 

λαπηηιία ππάξρεη κηα άκεζε ζρέζε,  δεδνκέλνπ φηη ε Διιεληθή νηθνλνκία ζηεξίδεηαη 

θαηά έλα κεγάιν κέξνο ζηελ Δκπνξηθή Ναπηηιία. Μάιηζηα, ιέγεηαη φηη ν ιεγφκελνο 

λαπηηιηαθφο θχθινο πξνεγείηαη ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ, πξάγκα ην νπνίν ζεκαίλεη 

φηη ε θίλεζε ησλ λαχισλ πξνεμνθιεί κειινληηθέο εμειίμεηο ηνπ παγθφζκηνπ 

νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο.  

   ζνλ αθνξά ηε δήηεζε ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, κεηξεκέλε ζε ηνλνκίιηα 

κεηαθηλνχκελνπ θνξηίνπ, είλαη ηφζν αζηαζήο θαη επκεηάβιεηε πνπ κπνξεί λα 

κεηαβάιεηαη κέρξη θαη 10% κέζα ζην ίδην έηνο. Ζ πην ζεκαληηθή επηξξνή ηεο 

δήηεζεο ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ είλαη αλακθίβνια ε παγθφζκηα νηθνλνκία, θαζψο θαη 

ηξία ηκήκαηα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, φπσο είλαη ν ιεγφκελνο νηθνλνκηθφο 

θχθινο, ν θχθινο αλάπηπμεο θαη ε ειαζηηθφηεηα ηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ. Έρεη 

απνδεηρζεί φηη νη δηαθπκάλζεηο ησλ λαχισλ ζπκπίπηνπλ δηαρξνληθά κε ηηο αληίζηνηρεο 

ησλ θχθισλ ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Απηφ είλαη απφιπηα ινγηθφ, αλ αλαινγηζηεί 

θαλείο φηη ε δήηεζε γηα ζαιάζζηεο κεηαθνξέο θαιχπηεη παξάγσγν δήηεζε, ε νπνία 

γελλάηαη θαη‟ αξρήλ απφ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ην ζαιάζζην 

εκπφξην, είηε κέζσ ηεο εηζαγσγήο πξψησλ πιψλ γηα ηελ θαηαζθεπαζηηθή βηνκεραλία 

είηε κέζσ ηνπ εκπνξίνπ ηειηθψλ πξντφλησλ. Ζ δεχηεξε ζεκαληηθή κεηαβιεηή ηεο 

δήηεζεο ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ είλαη ην ζαιάζζην εκπφξην ησλ θνξηίσλ θαη νη 

δηαδξνκέο ηνπ. Άκεζα ζπλδεδεκέλα κε απηή ηε κεηαβιεηή, πνπ επεξεάδνπλ ηε δνκή 

ηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ, είλαη ε επνρηθφηεηα νξηζκέλσλ θνξηίσλ, θπξίσο ηα 

αγξνηηθά πξντφληα θαη ην πεηξέιαην πνπ ππφθεηληαη ζε επνρηαθέο δηαθπκάλζεηο, νη 

κεηαβνιέο ζηε δήηεζε θνξηίνπ θαη ζηηο πεγέο άληιεζεο θαη εμαγσγήο ηνπ θνξηίνπ 

θαη ηέινο νη κεηαβνιέο ζηελ ηνπνζεζία ηνπ εξγνζηαζίνπ επεμεξγαζίαο ηνπ θνξηίνπ 

θαη ζηε κεηαθνξηθή πνιηηηθή ησλ θνξησηψλ. Ζ ηξίηνο παξάγνληαο είλαη ε κέζε 

δηαλπφκελε απφζηαζε ησλ ζαιάζζησλ δηαδξνκψλ. Σν θιέηζηκν ελφο θαλαιηνχ 

αλαγθάδεη ην πινίν λα θάλεη ηνλ πεξίπινπ, απμάλνληαο ηελ απφζηαζε θαη ηε ρξνληθή 
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δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα ζαιάζζηεο 

κεηαθνξέο θαη ηε κεηαηφπηζε ρσξεηηθφηεηαο απφ κία αγνξά ζε κία άιιε, έρνληαο σο 

επαθφινπζν ηελ αχμεζε ησλ λαχισλ. Σέινο, δηάθνξνη εμσγελείο παξάγνληεο, πνπ 

απνδίδνληαη ζε θπζηθά αίηηα θαη ζε θνηλσληθέο δπλάκεηο, θαζψο θαη ελδνγελείο 

παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ίδηα ηε λαπηηιηαθή αγνξά, επεξεάδνπλ ηε δήηεζε 

ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ. 

   ζνλ αθνξά ηελ πξνζθνξά ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, είλαη δπζκεηάβιεηε θαη 

δπζπξνζάξκνζηε, δεδνκέλνπ φηη κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηελ απμαλφκελε δήηεζε 

κε λέεο θαηαζθεπέο πινίσλ, αιιά επεηδή ν ρξφλνο θαηαζθεχεο ησλ εκπνξηθψλ 

πινίσλ θπκαίλεηαη απφ έλα έσο ηξία έηε, αληαπνθξίλεηαη κε κηα ρξνληθή πζηέξεζε. 

   Ζ πξνζθνξά πινίσλ, ινηπφλ, ειέγρεηαη ή επεξεάδεηαη απφ ηέζζεξηο νκάδεο ιήςεο 

απνθάζεσλ· ηνπο πινηνθηήηεο, νη νπνίνη είλαη απηνί πνπ παίξλνπλ ηηο πξσηνγελείο 

θαη θαζνξηζηηθέο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ην πινίν θαη ηελ πνξεία ηνπ, ηνπο θνξησηέο-

λαπισηέο κε ηελ πνιηηηθή λαπιψζεσλ πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, ηηο λαπηηιηαθέο 

ηξάπεδεο, θαζψο θαη ηνπο δηάθνξνπο λνκνζεηηθνχο νξγαληζκνχο κε ηα κέηξα πνπ ζα 

επηβάινπλ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη ην πεξηβάιινλ. Δπίζεο, έλαο άιινο 

παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ πξνζθνξά είλαη ν παγθφζκηνο εκπνξηθφο ζηφινο 

πινίσλ, πνπ άκεζα ζπλδεδεκέλα κε απηφ είλαη θαη ε ξαγδαία θιηκάθσζε ζηα κεγέζε 

ησλ πινίσλ, θαζψο θαη ν βαζκφο ππνθαηάζηαζεο αλάκεζα ζηνπο ηχπνπο ησλ πινίσλ. 

Σξίηνο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ πξνζθνξά είλαη νη λαππεγήζεηο θαη νη 

παξαδφζεηο πινίσλ θαζψο, φπσο πξναλαθέξζεθε, ππάξρεη κηα ρξνληθή πζηέξεζε 

αλάκεζα ζηελ παξαγγειία θαη ζηελ παξάδνζε ηνπ πινίνπ. Σέινο, ν ξπζκφο 

αλάπηπμεο ηνπ εκπνξηθνχ ζηφινπ εμαξηάηαη απφ ηελ ηζνξξνπία αλάκεζα ζηηο 

παξαδφζεηο λέσλ πινίσλ θαη ηηο δηαγξαθέο πινίσλ απφ ηηο ιίζηεο ηνπ ζηφινπ είηε 

επεηδή νδεγήζεθαλ ζηα δηαιπηήξηα είηε επεηδή απσιέζζεθαλ απφ θάπνην αηχρεκα
5
. 

Τπάξρνπλ αξθεηνί παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ έλαλ πινηνθηήηε ζηελ απφθαζε 

δηάιπζεο ηνπ πινίνπ, φπσο είλαη ε ειηθία ηνπ, ε ηερληθή θαη νηθνλνκηθή απαμίσζή 

ηνπ, ηα επίπεδα ησλ λαχισλ, νη ηηκέο δηάιπζεο, θαζψο θαη ηα ηξέρνληα έζνδα ζε 

ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ πινίνπ. 

 

 

                                                 
5
 Γθηδηάθεο Κ., Παπαδφπνπινο Α.Η., Πισκαξίηνπ Δ.Ζ. (2006), “Ναπιώζεηο”, Δθδφζεηο ηακνχιεο, 

Αζήλα, ζει.202-230. 
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1.4 Η ζεκαζία ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο ζηελ εζληθή νηθνλνκία 

 

      Οηθνλνκία ρσξίο λαπηηιία δε λνείηαη. Ζ παγθφζκηα λαπηηιία, παξά ηελ θξίζε πνπ 

δνθηκάδεη, απνηειεί έλα απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ππιψλεο ζηνπο νπνίνπο κπνξεί λα 

ζηεξηρζεί ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο ρψξαο θαη δε ρσξψλ πνπ βξίζθνληαη ζε θαιή 

γεσγξαθηθή θαη ζηξαηεγηθή ζέζε, φπσο ε Διιάδα. Ζ λαπηηιία δελ είλαη κφλν νη 

ζαιάζζηεο κεηαθνξέο αιιά θαη φ,ηη ζρεηίδεηαη κε ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

ιεγφκελνπ λαπηηιηαθνχ πιέγκαηνο (maritime cluster). Αθνχ, ινηπφλ, θαζνξίζηεθαλ νη 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δήηεζε θαη ηελ πξνζθνξά ησλ ζαιάζζησλ 

κεηαθνξψλ, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί θαη ε ζπκβνιή ηεο λαπηηιίαο ζε βαζηθά 

καθξννηθνλνκηθά κεγέζε, πνπ εληνπίδεηαη ζηα εμήο ζεκεία: 

 ην εζληθφ πξντφλ θαη ζην εηζφδεκα ηεο ρψξαο κε ηηο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ λαπηηιηαθνχ πιέγκαηνο, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ έρεη θαη 

άκεζεο επηπηψζεηο, φπσο είλαη ε παξαγφκελε θαζαξή πξνζηηζέκελε αμία φισλ 

απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, θαη έκκεζεο, πνιιαπιαζηαζηηθνχ ραξαθηήξα, 

ζηνπο άιινπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο, πνπ πξνκεζεχνπλ ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο ηνπ πιέγκαηνο κε ηηο απαξαίηεηεο εηζξνέο. Ζ 

πξνζθνξά ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο ζηε δηακφξθσζε ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο 

είλαη πνιχ ζεκαληηθή, θαζψο γίλεηαη κε ηηο πην επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ 

θνηλσλία. Σν ζχλνιν ζρεδφλ ηνπ θαζαξνχ εζληθνχ εηζνδήκαηνο πνπ 

παξάγεηαη ζην εμσηεξηθφ πξνέξρεηαη απφ ηελ εκπνξηθή λαπηηιία. 

 ην Ηζνδχγην Πιεξσκψλ. Ζ ζεκαληηθφηεξε ζπκβνιή ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο 

ζε φ,ηη αθνξά ηελ αλάπηπμε ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο είλαη κε ηελ εηζαγσγή 

ζπλαιιάγκαηνο, κηα πξνζθνξά πνπ ζήκεξα αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηα 2 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα εηεζίσο, αληηπξνζσπεχνληαο ην 6% ηνπ 

Αθαζάξηζηνπ Δζληθνχ Πξντφληνο, ηε ζηηγκή πνπ ην έιιεηκκα ησλ ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 3,9 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Μέζσ ηνπ 

λαπηηιηαθνχ ζπλαιιάγκαηνο ππάξρεη εηζξνή ρξήκαηνο ζην εζσηεξηθφ ηεο 

ρψξαο. Άξα, ζπκβάιιεη αθελφο ζην λα πεξηνξίδεηαη ηφζν ην δηπιφ έιιεηκκα 

ηεο ρψξαο (ηζνδχγην πιεξσκψλ θαη δεκφζην) φζν θαη ην δηπιφ ρξένο ηεο 

ρψξαο (εμσηεξηθφ θαη δεκφζην) θαη αθεηέξνπ ζηε ξεπζηφηεηα ησλ ηξαπεδψλ. 

Σν λαπηηιηαθφ ζπλάιιαγκα ζε ζρέζε κε ην ηαμηδησηηθφ ζπλάιιαγκα απνηειεί 

θαζαξή εηζξνή, ην νπνίν δεκηνπξγείηαη ρσξίο ηελ επηβάξπλζε ηνπ θξαηηθνχ 
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πξνυπνινγηζκνχ. Μάιηζηα, απνθέξεη ζην θξάηνο άκεζα έζνδα απφ 

θνξνινγία θαη δε απφ ηα πινία κε ειιεληθή ζεκαία. 

 Αλαβαζκίδεη δχν απφ ηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο, ηελ εξγαζία, θαζψο 

απαζρνιεί έκςπρν εξγαηηθφ δπλακηθφ ζε ζάιαζζα θαη μεξά, θαη ηνπο 

θπζηθνχο πφξνπο, θαζψο ε δήηεζε γηα ζαιάζζηεο κεηαθνξέο δεκηνπξγείηαη 

απφ ηε δήηεζε γηα αγαζά. Αξθεηά απφ απηά ηα αγαζά πνπ κεηαθέξνληαη είλαη 

βαζηθά δηαηξνθηθά είδε, πξάγκα ην νπνίν ζεκαίλεη φηη πξνζθέξεηαη θαη 

αμηνπνηείηαη έδαθνο γηα λα παξαρζνχλ. 

   Ο ηνκέαο ηεο ειιεληθήο εκπνξηθήο λαπηηιίαο, εθηφο απφ έλα κηθξφ ζρεηηθά 

πνζνζηφ πνπ αζρνιείηαη κε ην ζαιάζζην ηνπξηζκφ θαη ηηο αθηνπιντθέο ζπγθνηλσλίεο, 

εμειίζζεηαη δπλακηθά θαη απηνδχλακα, απφ ηελ άπνςε φηη δελ αληιεί πφξνπο ηεο 

εζληθήο νηθνλνκίαο. ηηο βηνκεραληθέο θαη λαπηηιηαθέο ρψξεο ησλ αλεπηπγκέλσλ 

ρσξψλ, ζε αληίζεζε κε ηελ Διιάδα, νη λαπηηιηαθέο επελδχζεηο αληηπξνζσπεχνπλ έλα 

κηθξφ πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ εζληθψλ επελδχζεσλ
6
. 

 

 

1.5 Η ζπκβνιή ησλ Γηεζλώλ Οξγαληζκώλ ζηελ εκπνξηθή λαπηηιία κε έκθαζε ηελ 

πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο 

 

   Ζ αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα ελφςεη ηεο πξνζηαζίαο ησλ επηβαηψλ θαη ησλ κειψλ ηνπ 

πιεξψκαηνο, θαζψο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ 

παξάθηησλ πεξηνρψλ ζπληζηά πξσηαξρηθφ ζηφρν ηεο πνιηηηθήο γηα ηηο ζαιάζζηεο 

κεηαθνξέο. Ζ παγθφζκηα δηάζηαζε ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ θαζηζηά πξσηαξρηθήο 

ζεκαζίαο ηελ αλάπηπμε πξνηχπσλ αζθαιείαο απφ ηνλ IMO (Γηεζλή Ναπηηιηαθφ 

Οξγαληζκφ) ηα νπνία ζα είλαη εληαία θαη αλαγλσξηζκέλα ζε παγθφζκην επίπεδν. 

   Ζ επηδείλσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ δεηήκαηνο ζε δηεζλέο επίπεδν, θαη θπξίσο 

νηηδήπνηε αθνξά ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, θηλεηνπνίεζε ζηαδηαθά ηε δηεζλή 

θνηλφηεηα κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ή θαη ηελ απαινηθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνβιήκαηνο. Οη δηεζλείο απηέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο είραλ σο αθεηεξία είηε ηελ άκεζε ζπλεξγαζία θξαηψλ ηεο δηεζλνχο 

θνηλφηεηαο είηε ηε δξαζηεξηνπνίεζε δηεζλψλ, θπβεξλεηηθψλ θαη κε, νξγαληζκψλ. 

                                                 
6
 Βιάρνο Γ.Π. (2007), “Δκπνξηθή Ναπηηιία θαη Θαιάζζην Πεξηβάιινλ”, Δθδφζεηο ηακνχιεο, Αζήλα, 

ζει.86-88. 
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  Δηδηθά, ζην ρψξν ηεο δηεζλνχο πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο έρεη 

επηζεκαλζεί ην έληνλν ελδηαθέξνλ ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δεθαεηηψλ ηνπ 1920 θαη ηνπ 1930, παξά ην γεγνλφο φηη ην δήηεκα ηεο ζαιάζζηαο 

ξχπαλζεο απφ πεηξέιαην δελ είρε ιάβεη ηηο δηαζηάζεηο πνπ παξνπζηάδεη ζηε ζεκεξηλή 

επνρή. Δπίζεο, είλαη αμηνζεκείσην φηη ελψ ε θχξηα αξκνδηφηεηα απηνχ ηνπ ηφζνπ 

ζεκαληηθνχ θπβεξλεηηθνχ νξγαληζκνχ ήηαλ ε δηαηήξεζε ηεο παγθφζκηαο εηξήλεο, 

πξνζπάζεζε λα επηιχζεη, αιιά ηειηθά αλεπηηπρψο, ην πξφβιεκα ηεο πεηξειατθήο 

ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο. 

   Μεηά ην Β‟ Παγθφζκην πφιεκν θαη ν Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ΟΖΔ), πνπ 

δηαδέρζεθε ηελ Κνηλσλία ησλ Δζλψλ, αζρνιήζεθε εμίζνπ ζνβαξά κε ην δήηεκα ηεο 

ζαιάζζηαο ξχπαλζεο θαη πξνζπκνπνηήζεθε λα ην επηιχζεη, αλ θαη δελ είρε 

πξνηεξαηφηεηα θαη αξκνδηφηεηα ζε ηέηνηνπ είδνπο ζέκαηα. ην πιαίζην απηφ είλαη 

εκθαλήο ε κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ζάιαζζαο θαη ησλ βηνινγηθψλ ηεο πφξσλ 

απφ ηηο πκβάζεηο ηεο πξψηεο ζπλδηάζθεςεο γηα ην Γίθαην ηεο ζάιαζζαο πνπ 

πηνζεηήζεθαλ ζηε Γελεχε ην 1958 κε πξσηνβνπιία ηνπ ΟΖΔ. 

   Σν θαηλφκελν ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο, ην νπνίν ζηηο κέξεο καο βξίζθεηαη ζε 

έμαξζε, έζεζε επηηαθηηθά ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ  ζηφρσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ θαη 

ηε ιεηηνπξγηθή αλαδηάξζξσζε ησλ πθηζηακέλσλ δηεζλψλ θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ. 

ήκεξα, αθφκα θαη ε ίδηα ε Δπξσπατθή Έλσζε, αληαπνθξηλφκελε ζηηο ζχγρξνλεο 

επηηαγέο, έρεη δηακνξθψζεη ζπγθεθξηκέλε θαη ζεζκνζεηεκέλε πνιηηηθή γηα ην 

πεξηβάιινλ
7
. 

 

 

1.6 Οη Γηεζλείο Οξγαληζκνί θαη ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ 

 

   Οη εηδηθεπκέλνη νξγαληζκνί ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην 

πεξηβάιινλ είλαη νη εμήο: 

 I.M.O: ν Γηεζλήο Ναπηηιηαθφο Οξγαληζκφο ηδξχζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1959 

θαη είλαη απφ ηνπο παιαηφηεξνπο νξγαληζκνχο πνπ έρνπλ ζπκβάιεη ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. Δίλαη κία εμεηδηθεπκέλε ππεξεζία 

ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηε βειηίσζε ηεο 

                                                 
7
 Βιάρνο Γ.Π. (2007), “Δκπνξηθή Ναπηηιία θαη Θαιάζζην Πεξηβάιινλ”, Δθδφζεηο ηακνχιεο, Αζήλα, 

ζει.412-415. 
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αζθάιεηαο ζηε ζάιαζζα θαη ηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο απφ ηα πινία. 

θνπφο ηνπ Οξγαληζκνχ είλαη λα παξέρεη ην κεραληζκφ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

Κπβεξλήζεσλ ζην πεδίν ησλ θπβεξλεηηθψλ θαλνληζκψλ θαη πξαθηηθψλ, πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηερληθά ζέκαηα πάζεο θχζεσο θαη αθνξνχλ ηε λαπζηπινΐα 

ζην δηεζλέο εκπφξην. Δπίζεο, πξνζπαζεί λα ελζαξξχλεη θαη λα δηεπθνιχλεη ηελ 

πηνζέηεζε ησλ πςειφηεξσλ δπλαηψλ πξνηχπσλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο λαπζηπινΐαο ηελ  

πξφιεςε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο. Ο Οξγαληζκφο έρεη επίζεο 

ηελ αξκνδηφηεηα λα αζρνιείηαη κε δηνηθεηηθά θαη λνκηθά δεηήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζθνπνχο απηνχο. 

   Πξψην κέιεκα ηνπ ΗΜΟ ήηαλ λα πηνζεηήζεη κηα λέα έθδνζε ηεο Γηεζλνχο 

χκβαζεο γηα ηελ Αζθάιεηα ηεο Αλζξψπηλεο Εσήο ζηε Θάιαζζα (SOLAS), ε 

ζεκαληηθφηεξε απφ φιεο ηηο ζπλζήθεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αζθάιεηα ζηε 

ζάιαζζα. Απηφ επηηεχρζεθε ην 1960 θαη ν ΗΜΟ, ζηε ζπλέρεηα, γχξηζε ηελ 

πξνζνρή ηνπ ζε ζέκαηα φπσο ε δηεπθφιπλζε ηεο δηεζλνχο ζαιάζζηαο 

θπθινθνξίαο, ε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ θαη ην ζχζηεκα κέηξεζεο 

ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ πινίσλ πνπ αλαζεσξήζεθε. Αλ θαη ε αζθάιεηα ήηαλ θαη 

παξακέλεη ε πην ζεκαληηθή επζχλε ηνπ ΗΜΟ, έλα λέν πξφβιεκα άξρηζε λα 

αλαδχεηαη, ε ξχπαλζε. Ζ αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ πεηξειαίνπ πνπ κεηαθέξεηαη 

δηα ζαιάζζεο θαη ην κέγεζνο ησλ πεηξειαηνθφξσλ ήηαλ ηδηαίηεξε αλεζπρία, θαη 

δε ε θαηαζηξνθή ηνπ Torrey Canyon ηνπ 1967, θαηά ηελ νπνία 120.000 ηφλνη 

πεηξειαίνπ δηέξξεπζαλ, θαηέδεημε ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

   Καηά ηε δηάξθεηα ησλ επφκελσλ εηψλ ν ΗΜΟ εηζήγαγε κηα ζεηξά κέηξσλ πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ πξφιεςε ησλ αηπρεκάησλ ησλ πεηξειαηνθφξσλ θαη ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο. Αληηκεησπίδνπλ επίζεο ηελ πεξηβαιινληηθή 

απεηιή πνπ πξνθαιείηαη απφ ζπλήζεηο εξγαζίεο, φπσο ν θαζαξηζκφο ησλ 

δεμακελψλ πεηξειαίνπ ή ηε δηάζεζε ησλ απνβιήησλ ηνπ κεραλνζηαζίνπ. Σν πην 

ζεκαληηθφ απ 'φια απηά ηα κέηξα ήηαλ ε Γηεζλήο χκβαζε γηα ηελ Πξφιεςε ηεο 

Ρχπαλζεο απφ Πινία, ην 1973, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Πξσηφθνιιν ηνπ 

1978 (MARPOL 73/78). Γελ θαιχπηεη κφλν ηελ αηπρεκαηηθή θαη ιεηηνπξγηθή 

ξχπαλζε πεηξειαίνπ αιιά θαη ηε ξχπαλζε απφ ρεκηθέο νπζίεο, ηα εκπνξεχκαηα 

ζε ζπζθεπαζκέλε κνξθή, ηα ιχκαηα, ηα ζθνππίδηα θαη ηελ αηκνζθαηξηθή 

ξχπαλζε.  
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   Γχν πξσηνβνπιίεο γηα ηε δεθαεηία ηνπ 1990 είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο ζην 

βαζκφ πνπ αθνξνχλ ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα ζηε λαπηηιία. Σελ 1ε Ηνπιίνπ 

1998 ν Γηεζλήο Κψδηθαο Γηαρείξηζεο ηεο Αζθάιεηαο ηίζεηαη ζε ηζρχ θαη άξρηζε 

λα εθαξκφδεηαη ζε επηβαηεγά πινία, ζε πεηξειαηνθφξα θαη ρεκηθά 

δεμακελφπινηα, ζε θνξηεγά πινία κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίνπ, κεηαθνξάο αεξίνπ 

θαη ζε θνξηεγά ηαρχπινα ζθάθε νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 500 θφξσλ θαη άλσ. Σελ 

1ε Φεβξνπαξίνπ 1997, νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 1995 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο γηα ηα 

πξφηππα εθπαίδεπζεο θαη έθδνζεο πηζηνπνηεηηθψλ ησλ λαπηηθψλ ηέζεθαλ ζε 

ηζρχ. Γηα πξψηε θνξά δφζεθαλ ζην ΗΜΟ αξκνδηφηεηεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο δξάζεο 

θπβεξλήζεσλ κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη ηηο ππνρξέσζε λα παξέρνπλ 

πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηε χκβαζε. 

   Νέεο ζπκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ εθδφζεθαλ ζηε δεθαεηία 

ηνπ 2000, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε κία αθνξά ηα αληηξξππαληηθά ζπζηήκαηα  (AFS 

2001), κία άιιε ηε δηαρείξηζε ηνπ πδάηηλνπ έξκαηνο γηα λα απνηξέςεη ηελ 

εηζβνιή μεληθψλ εηδψλ (BWM 2004) θαη ηέινο κία πνπ αθνξά ηελ αλαθχθισζε 

πινίσλ (Υνλγθ Κνλγθ Γηεζλέο χκβαζε γηα ηελ αζθαιή θαη πεξηβαιινληηθά 

νξζή αλαθχθισζε ησλ πινίσλ, 2009). Δπίζεο, ζηε δεθαεηία ηνπ 2000 δφζεθε 

έκθαζε ζηελ αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα, ζέηνληαο ζε ηζρχ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2004 έλα 

λέν, νινθιεξσκέλν ζχζηεκα αζθαιείαο γηα ηε δηεζλή λαπηηιία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ απηνχ γηα ηηο  Ληκεληθέο Δγθαηαζηάζεηο (Κψδηθαο ISPS), 

κε ππνρξεσηηθή ηζρχ βάζεη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηεο SOLAS πνπ εγθξίζεθαλ ην 

2002. Σέινο, ην 2005, ν IMO πηνζέηεζε ηηο  ηξνπνπνηήζεηο ζηε χκβαζε γηα ηελ 

θαηαζηνιή ησλ παξάλνκσλ πξάμεσλ (ΚΠΠ) θαηά ηεο αζθάιεηαο ηεο λαπζηπινΐαο 

ηνπ  1988 θαη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια (2005 ΚΠΠ πξσηφθνιια), ηα νπνία κεηαμχ 

άιισλ, θαζηέξσζαλ ην δηθαίσκα ζε έλα θξάηνο κέινο λα επηβηβαζηεί ζε έλα πινίν 

πνπ θέξεη ηε ζεκαία ελφο άιινπ θξάηνπο κέινπο, φηαλ ην  πξψην έρεη βάζηκνπο 

ιφγνπο λα ππνπηεχεηαη φηη ην πινίν ή έλα άηνκν επί ηνπ πινίνπ, έρεη, ή πξφθεηηαη 

λα ζπκκεηέρεη  ζηελ ηέιεζε αμηφπνηλεο πξάμεο ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε. 

    Ζ απνζηνιή ηνπ Γηεζλνχο Ναπηηιηαθνχ Οξγαληζκνχ (IMO), σο εμεηδηθεπκέλε 

ππεξεζία ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, είλαη λα πξνσζήζεη ηελ αζθαιή θαη 

πεξηβαιινληηθά νξζή, απνηειεζκαηηθή θαη βηψζηκε λαπηηιία κέζσ ηεο 

ζπλεξγαζίαο. Απηφ ζα επηηεπρζεί κε ηελ πηνζέηεζε ησλ πςειφηεξσλ πξνηχπσλ 

ηεο αζθάιεηαο ηεο λαπζηπινΐαο θαη κε ηελ πξφιεςε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ξχπαλζεο 

απφ ηα πινία, θαζψο θαη κέζσ ηεο εμεηάζεσο ησλ ζρεηηθψλ λνκηθψλ ζεκάησλ θαη 
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ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ πξάμεσλ ηνπ ΗΜΟ, κε ζθνπφ ηελ θαζνιηθή 

θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηνπο
8
. εκεησηένλ είλαη δε, φηη ε βάζε ηεο εξγαζίαο 

ηνπ I.M.O πξαγκαηνπνηείηαη ράξε ζε πέληε επηηξνπέο, νη νπνίεο είλαη: ε Δπηηξνπή 

Ναπηηθήο Αζθάιεηαο, ε Δπηηξνπή Πξνζηαζίαο Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο, ε 

Ννκηθή Δπηηξνπή, ε Δπηηξνπή Σερληθήο πλεξγαζίαο θαη ηέινο ε Δπηηξνπή 

Γηεπθφιπλζεο. 

 U.N.E.S.C.O: είλαη έλαο νξγαληζκφο, ν νπνίνο ζρεηίδεηαη κε ηελ εθπαίδεπζε, 

ηελ επηζηήκε θαη ηελ θνπιηνχξα θαη ν νπνίνο δείρλεη έκπξαθηα κεγάιε 

επαηζζεζία γηα ην πεξηβάιινλ είηε κέζα απφ εηδηθέο έξεπλεο είηε κέζα απφ 

ηελ νξγάλσζε δηεζλψλ ζπλδηαζθέςεσλ κε ζθνπφ ηε ξχζκηζε 

πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ. Χζηφζν, ζεκαληηθή ήηαλ ε ελέξγεηα ηεο 

U.N.E.S.C.O λα ζέζεη ππφ ηελ αηγίδα ηεο ηε ζπλζήθε ηνπ RAMSAR ζρεηηθά 

κε ηελ πξνζηαζία ησλ πδξνβηνηφπσλ
9
.  

 U.N.E.P.: Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ ν Ο.Ζ.Δ έρεη δεκηνπξγήζεη ην U.N.E.P., 

έλα πξφγξακκα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην πεξηβάιινλ. θνπφο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη ε πινπνίεζε ησλ αξρψλ ηεο Γηαθήξπμεο ηεο ηνθρφικεο 

ζε ζρέζε κε ηελ επζχλε ησλ θξαηψλ γηα νηθνινγηθέο θαηαζηξνθέο, θαζψο θαη 

ηελ παξφηξπλζε γηα ζπλνκνιφγεζε θάζε είδνπο δηεζλψλ ζπλζεθψλ κε ζηφρν 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Σν πξφγξακκα κειεηά θαη πξνηείλεη ιχζεηο 

αξθεηά πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ηε 

δεκφζηα πγεία, ην ξφιν ηεο νηθνινγίαο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηελ 

πξνζηαζία ησλ απεηινχκελσλ κε εμαθάληζε εηδψλ θ.ά. 

 REMPEC: Ζ αλάγθε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ηεο 

Μεζνγείνπ νδήγεζε θαη ζηε δεκηνπξγία  ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Κέληξνπ 

Αληηκεηψπηζεο Θαιάζζηαο Ρχπαλζεο Έθηαθηεο Αλάγθεο γηα ηε Μεζφγεην 

Θάιαζζα, πνπ θαζηεξψζεθε ζηε Μάιηα ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ 1976, κε ζθνπφ 

λα βνεζεζνχλ ηα κεζνγεηαθά παξάθηηα θξάηε ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

Πξσηνθφιινπ ζρεηηθά κε ηε ζπλεξγαζία ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο κφιπλζεο 

ηεο Μεζνγείνπ απφ ην πεηξέιαην θαη άιισλ επηβιαβψλ νπζηψλ ζε 

πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο (Πξσηφθνιιν έθηαθηεο αλάγθεο), ζηε 
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πλζήθε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Μεζνγείνπ ελάληηα ζηε ξχπαλζε (πλζήθε 

ηεο Βαξθειψλεο). Ο νξγαληζκφο θαηεπζχλεηαη απφ ηνλ ΗΜΟ θαη ην UNEP. 

 Οικονομική Δπιηροπή για ηην Δσρώπη:  Δίλαη επηηξνπή ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ θαη αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηε δηαηήξεζε θαη ηε βειηίσζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζηελ Δπξσπατθή Ήπεηξν. Ζ ζπκβνιή ηεο Δπηηξνπήο είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, θαζψο έρεη δηνξγαλψζεη ζπλέδξηα κε ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ
10

. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΦΟΡΣΗΑ 

 

2.1 Δηζαγσγή ζηα επηθίλδπλα θνξηία 

    

   ηελ παξνχζα εξγαζία ζα δνζεί έκθαζε ζηα ραξαθηεξηδφκελα σο επηθίλδπλα 

θνξηία, θαζψο είλαη απηά πνπ ζην ζχλνιφ ηνπο είλαη ζρεδφλ ππεχζπλα γηα ηε 

ξχπαλζε ηεο ζάιαζζαο πνπ δελ πξνέξρεηαη απφ ρεξζαίεο πεγέο. Βέβαηα, ζην πιαίζην 

απηήο ηεο κειέηεο ζα εμεηαζζνχλ κφλν ηα επηθίλδπλα θνξηία ηα νπνία κεηαθέξνληαη 

κε εκπνξηθά πινία θαη πξννξίδνληαη γηα θαιφ ζθνπφ. Αληίζεηα, δε ζα εμεηαζηνχλ ηα 

επηθίλδπλα θνξηία πνπ κεηαθέξνληαη δηα ζαιάζζεο θαη πξννξίδνληαη γηα άκεζε 

ζηξαηησηηθή ρξήζε, φπσο είλαη ηα φπια θαη ηα ππξνκαρηθά. 

   Χο επηθίλδπλα θνξηία νξίδνληαη ηα εκπνξεχκαηα, είδε θαη πιηθά απφ ηα νπνία 

κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ θίλδπλνη γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν, ηε δσή θαη ηελ πγεία ησλ 

αλζξψπσλ θαη ησλ δψσλ θαζψο θαη γηα ηε δεκφζηα ηάμε θαη αζθάιεηα. Οη θίλδπλνη 

απηνί είλαη δπλαηφ λα νθείινληαη ζηε θχζε, ηηο ηδηφηεηεο θαη ηελ θαηάζηαζε απηψλ 

ησλ θνξηίσλ, θαζψο θαη ζε ηπρφλ αηχρεκα θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο. Ζ βηνκεραλία θαη 

νη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ απαηηνχλ ηελ θαζεκεξηλή κεηαθνξά κεγάισλ 

πνζνηήησλ επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ. Ζ δηαθίλεζε ησλ επηθηλδχλσλ θνξηίσλ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ηδηαίηεξα ζνβαξφ αηχρεκα. Αθφκα θαη φηαλ νη κεηαθεξφκελεο 

πνζφηεηεο είλαη κηθξέο, ν θίλδπλνο εκθάληζεο αηπρήκαηνο κεγάιεο έθηαζεο είλαη 

ππαξθηφο. Άιισζηε ε ίδηα ε θχζε ηεο κεηαθνξάο επηβάιιεη ηελ θπθινθνξία ησλ 

επηθίλδπλσλ θνξηίσλ ζε δεκφζην ρψξν (δξφκν, ιηκάλη ή αεξνδξφκην), καθξηά απφ ην 

ειεγρφκελν πεξηβάιινλ κηαο βηνκεραληθήο εγθαηάζηαζεο. Τπάξρνπλ κάιηζηα 

πεξηπηψζεηο, φπνπ ε πξφθιεζε αηπρήκαηνο δελ νθείιεηαη ζε παξαιείςεηο πνπ 

αθνξνχλ απζηεξά ην κεηαθεξφκελν θνξηίν, αιιά ζηνπο ζπλήζεηο θηλδχλνπο ηεο 

θπθινθνξίαο
11

. Δπίζεο, είλαη αλαγθαίν λα ηνληζηεί πσο φηαλ επηθίλδπλε νπζία 

πξφθεηηαη λα κεηαθεξζεί δηα ζαιάζζεο πξέπεη λα δειψλεηαη ζε φια ηα θνξησηηθά 

έγγξαθα κε ην νξζφ ηερληθφ φλνκά ηεο θαη ζε φζεο πεξηπηψζεηο ρξεηάδεηαη κε ην 

φλνκά ηεο πνπ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηα Ζλσκέλα Έζλε. Ο αξηζκφο ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ είλαη ν αξηζκφο κε ηνλ νπνίν θαηαρσξείηαη θάζε επηθίλδπλε νπζία ζηνπο 

Πίλαθεο Δπηθίλδπλσλ Τιψλ ηνπ ΟΖΔ. Αλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ, ε πεξηγξαθή γίλεηαη 
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κε ηνλ ηίηιν ηεο Καηεγνξίαο ζηελ νπνία αλήθεη, ζχκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ 

Γηεζλνχο Ναπηηιηαθνχ Οξγαληζκνχ ΗΜΟ
12

. 

 

 

2.2 Γηαρσξηζκόο ησλ επηθίλδπλσλ θνξηίσλ ζε θιάζεηο 

 

   ηελ Διιάδα ζρεηηθά κε ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο αθνινπζείηαη ε θαηάηαμε ησλ 

επηθίλδπλσλ θνξηίσλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΗΜΟ θαη εηδηθά κε βάζε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Γηεζλνχο Ναπηηιηαθνχ  Κψδηθα Δπηθίλδπλσλ Φνξηίσλ (IMGD Code). 

χκθσλα κε ηε Γηεζλή χκβαζε γηα ηελ Αζθάιεηα ηεο Αλζξψπηλεο Εσήο ζηε 

Θάιαζζα ηνπ 1974 θαη ην Γηεζλή Ναπηηιηαθφ Οξγαληζκφ ΗΜΟ, ηα επηθίλδπλα θνξηία 

ηαμηλνκνχληαη ζε 9 θιάζεηο (πίλαθαο 1), νη νπνίεο είλαη νη εμήο: 

 Κιάζε 1: Δθξεθηηθά. Πξφθεηηαη γηα νπζίεο πνπ έρνπλ ηελ πξέπνπζα ζχλζεζε 

ψζηε κε απνζχλζεζε ή νμείδσζε λα πξνθαινχλ ην δηαξξεθηηθφ ηνπο 

απνηέιεζκα ή ππξθαγηά χζηεξα απφ θαηάιιειε παξφξκεζε. Δίλαη ηφζν 

εθείλεο νη νπζίεο πνπ απηνχζηεο ή πεξηερφκελεο ζε δηάηαμε εηδηθά 

πξνεηνηκαζκέλε έρνπλ γίλεη γηα παξαγσγή πξαθηηθνχ απνηειέζκαηνο κε 

έθξεμε ή ππξνηερληθνχ απνηειέζκαηνο φζν θαη φιεο εθείλεο νη ελψζεηο, πνπ ν 

ραξαθηήξαο ησλ εθξεθηηθψλ ηνπο ηδηνηήησλ ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

εθαξκφδνληαη θαηά ηελ πξνεγνχκελε έλλνηα. 

 Κιάζε 2: Αέξηα (ζπκπηεζκέλα, πγξνπνηεκέλα, δηαιπκέλα). πκπηεζκέλα είλαη 

ηα αέξηα πνπ βξίζθνληαη ππφ πίεζε, πγξνπνηεκέλα είλαη απηά ηα νπνία έρνπλ 

πγξνπνηεζεί κε πίεζε ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο θαη δηαιπκέλα εθείλα 

πνπ έρνπλ δηαιπζεί κε ηε βνήζεηα πίεζεο ζε έλα δηαιχηε θαη έρνπλ 

απνξξνθεζεί κέζα ζε πνξψδεο πιηθφ. 

 Κιάζε 3: Δχθιεθηα πγξά. Δίλαη πγξά ή κείγκαηα πγξψλ, ή πγξά πνπ 

πεξηέρνπλ ζηεξεά, δηαιπκέλα ή δηαζθνξπηζκέλα, ηα νπνία αλαδίδνπλ 

εχθιεθηνπο αηκνχο ζε 61 βαζκνχο Κειζίνπ θαη θάησ, φηαλ ν ζρεηηθφο 

έιεγρνο δηεμάγεηαη ζε θιεηζηφ δνρείν, ή ζε 65,5 C θαη θάησ, φηαλ ν έιεγρνο 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε αλνηρηφ δνρείν. Με βάζε ην ζεκείν αλάθιεμήο ηνπο, ηα 

εχθιεθηα πγξά ππνδηαηξνχληαη ζε 3 νκάδεο: 
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1. Μηθξνχ ζεκείνπ αλάθιεμεο, κε ζεκείν αλάθιεμεο θάησ ησλ -18 C 

(Κιάζε 3.1). 

2. Δλδηάκεζνπ ζεκείνπ αλάθιεμεο, κε ζεκείν αλάθιεμεο απφ -18 C έσο 

-23 C (Κιάζε 3.2). 

3. Μεγάινπ ζεκείνπ αλάθιεμεο κε ζεκείν αλάθιεμεο απφ -23 C έσο -61 

C (Κιάζε 3.3). 

 Κιάζε 4: Δχθιεθηα ζηεξεά. Δίλαη νη ζηεξεέο εθείλεο νπζίεο, πνπ κε ηελ 

επίδξαζε ηεο ζεξκφηεηαο δχλαηαη λα αλαθιερζνχλ ή λα πξνθαιέζνπλ 

ππξθαγηά, ή λα ζπκβάινπλ ζηε θσηηά. Σα εχθιεθηα ζηεξεά ππνδηαηξνχληαη ζε 

3 νκάδεο: 

1. Οκάδα εχθιεθησλ ζηεξεψλ (Κιάζε 4.1), δειαδή ζηεξεά επθφισο 

αλαθιέμηκσλ κε ηελ επίδξαζε εμσηεξηθψλ πεγψλ ζεξκφηεηαο. 

2. Οκάδα απζνξκήησο θαηφκελσλ ή θαπζίκσλ νπζηψλ (Κιάζε 4.2). 

3. Οκάδα νπζηψλ πνπ ειθχνπλ εχθιεθηα αέξηα φηαλ δηαβξαρνχλ (Κιάζε 

4.3). 

 Κιάζε 5: Ομεηδσηηθέο νπζίεο. Δίλαη νπζίεο πνπ κπνξνχλ εχθνια λα 

ειεπζεξψζνπλ νμπγφλν θαη θαηά ζπλέπεηα λα πξνθαιέζνπλ θαχζε θαη λα 

απμήζνπλ ηελ έληαζε ηεο θσηηάο πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ άιια πιηθά. Οη 

νμεηδσηηθέο νπζίεο ππνδηαηξνχληαη ζε 2 νκάδεο: 

1. Οκάδα νμεηδσηηθψλ νπζηψλ (Κιάζε 5.1), πνπ πεξηιακβάλεη γεληθά 

αλφξγαλεο ρεκηθέο νπζίεο. 

2. Οκάδα νξγαληθψλ ππεξνμεηδίσλ (Κιάζε 5.2), εθ ησλ νπνίσλ νη 

πεξηζζφηεξεο νπζίεο είλαη θαχζηκεο, ελψ ηνλίδεηαη φηη ηα νξγαληθά 

ππεξνμείδηα γίλεηαη λα αληηδξάζνπλ επηθίλδπλα κε άιιεο νπζίεο θαη 

είλαη επαίζζεηα ζε θξνχζεηο ή ηξηβέο. 

 Κιάζε 6: Γειεηεξηψδεηο ηνμηθέο θαη κνιπζκαηηθέο νπζίεο. Οη ζπγθεθξηκέλεο 

νπζίεο ππνδηαηξνχληαη ζε 2 νκάδεο: 

1. Οκάδα ηνμηθψλ νπζηψλ (Κιάζε 6.1), πνπ πεξηιακβάλεη νπζίεο πνπ 

κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ζάλαην ή ζνβαξή βιάβε ηεο πγείαο ησλ 

αλζξψπσλ, φηαλ γίλεη εηζαγσγή ζηνλ νξγαληζκφ κε εηζπλνή, 

θαηάπνζε ή απφ επαθή κε ην δέξκα. 

2. Οκάδα κνιπζκαηηθψλ νπζηψλ (Κιάζε 6.2), πνπ πεξηιακβάλεη νπζίεο 

πνπ πεξηέρνπλ παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο. 
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 Κιάζε 7: Ραδηελεξγέο νπζίεο. Δίλαη νπζίεο πνπ απηφκαηα εθπέκπνπλ 

ζεκαληηθή ξαδηελέξγεηα θαη πνπ έρνπλ εηδηθή αθηηλελέξγεηα κεγαιχηεξε απφ 

0,002 microcurie αλά γξακκάξην. Αλάινγα κε ηε ξαδηελέξγεηά ηνπο 

ππνδηαηξνχληαη ζε 3 θαηεγνξίεο: 

1. Καηεγνξία I Λεπθή 

2. Καηεγνξία II Κίηξηλε 

3. Καηεγνξία III Κφθθηλε. 

 Κιάζε 8: Γηαβξσηηθά. Δίλαη νπζίεο γεληθά ζηεξεέο ή πγξέο νη νπνίεο ζε 

θαλνληθή θαηάζηαζε κπνξνχλ λα είλαη ζε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ 

ηθαλέο λα πξνθαινχλ δεκηά ζηνπο δψληεο ηζηνχο. 

 Κιάζε 9: Γηάθνξεο επηθίλδπλεο νπζίεο. Δίλαη νπζίεο πνπ δελ είλαη επηθίλδπλεο 

αιιά γηα δηάθνξνπο ιφγνπο δελ κπνξνχλ λα θαηαηαγνχλ ζηηο πξνεγνχκελεο 

θαηεγνξίεο. 

 

Πίνακας 1: Γηαρσξηζκφο επηθίλδπλσλ θνξηίσλ ζε θιάζεηο. 

ΓΗΑΚΡΗΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΔ ΟΤΗΔ 

Καηεγνξία (θιάζε) 1 Δθξεθηηθά 

Καηεγνξία (θιάζε) 2 Αέξηα: ζπκπηεζκέλα, πγξνπνηεκέλα, ή 

ζπκπηεζκέλα ππφ πίεζε. 

Καηεγνξία (θιάζε) 3 Δχθιεθηα (*) πγξά 

Καηεγνξία (θιάζε) 4 Δχθιεθηα ζηεξεά, νπζίεο απζφξκεηα 

ππνθείκελεο ζε θαχζε, νπζέο πνπ ζ‟ επαθή 

κε ην λεξφ ειθχνπλ επαλάθιεθηα αέξηα. 

Καηεγνξία (θιάζε) 5 Ομεηδσηηθά, νμεηδσηηθέο νπζίεο 

(παξάγνληεο) θαη νξγαληθά ππεξνμείδηα. 

Καηεγνξία (θιάζε) 6 Γειεηεξηψδεηο (ηνμηθέο) θαη κνιπζκαηηθέο 

νπζίεο. 

Καηεγνξία (θιάζε) 7 Ραδηελεξγά πιηθά 

Καηεγνξία (θιάζε) 8 Γηαβξσηηθά 

Καηεγνξία (θιάζε) 9 Γηάθνξεο επηθίλδπλεο νπζίεο 

Πηγή: www.econews.gr/2004/06/24/code-imdg/. 

 (*) ην Γηεζλή Ναπηηιηαθό Κώδηθα Δπηθίλδπλσλ Φνξηίσλ (ΙΜDG) ηνπ ΙΜΟ γίλεηαη δεθηό όηη ην 

ελλνηνινγηθό πεξηερόκελν ησλ όξσλ εύθιεθην (inflammable) θαη επαλάθιεθην (flammable) είλαη ην ίδην. 

Οη όξνη απηνί κπνξνύλ ινηπόλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη ελαιιαθηηθά. 
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   Χζηφζν, ηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θαηάηαμε ησλ επηθίλδπλσλ θνξηίσλ 

είλαη πνιιαπιά πηζαλψο ιφγσ ηεο χπαξμεο δηαδνρηθψλ ελαιιαθηηθψλ ζθειψλ ηεο 

κεηαθνξηθήο δηαδηθαζίαο. Παξ‟ φια απηά, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα είλαη γλσζηέο 

νη ηδηφηεηεο ελφο εκπνξεχκαηνο, εηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα ηε κεηαθνξά ή ηελ 

απνζήθεπζή ηνπ. Με ηνλ νξζφ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηαπηφηεηαο ησλ επηθίλδπλσλ 

θνξηίσλ, ηελ νπνία αλαθέξακε αξρηθά, επηηπγράλεηαη ε θάιπςε πνιιψλ αλαγθψλ, 

φπσο είλαη θαη ν ζσζηφο ρεηξηζκφο ηνπο θαηά ηελ παξάδνζε ή ηελ παξαιαβή ηνπο 

απφ ηα κεηαθνξηθά κέζα. Βέβαηα, ε θαιή ζηνηβαζία ησλ επηθίλδπλσλ θνξηίσλ παίδεη 

πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο
13

. 

 

 

2.3 Βαζηθέο δηαθξίζεηο ησλ επηθίλδπλσλ θνξηίσλ πνπ δηαθηλνύληαη δηα ζαιάζζεο 

 

   Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζα εξγαζίαο ζα γίλεη κηα θαηάηαμε ησλ θπξηφηεξσλ 

επηθίλδπλσλ θνξηίσλ, απηψλ δειαδή πνπ ζην ζχλνιφ ηνπο μεπεξλνχλ ην 99,9% ηνπ 

ζπλνιηθνχ φγθνπ ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξηθψλ επηθίλδπλσλ θνξηίσλ (πίλαθαο 2). 

Έηζη, δηαθξίλνληαη ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο, νη νπνίεο είλαη νη εμήο: 

 Σα ρχδελ πγξά επηθίλδπλα θνξηία. 

 Σα ρχδελ μεξά επηθίλδπλα θνξηία. 

 Σα ζπζθεπαζκέλα επηθίλδπλα θνξηία. 

 

 

Πίνακας 2: Πνζνζηηαία θαηαλνκή φγθνπ εηζαγσγψλ επηθίλδπλσλ θνξηίσλ αλά ηξφπν 

κεηαθνξάο. 
 

ΔΣΖ  1981 1982 1983 1984 1985 

ΘΑΛΑΗΔ 

ΟΓΟΗ 

93,10 88,26 81,76 78,09 91,00 

ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΟ 2,52 2,02 2,16 2,16 2,36 

ΥΔΡΑΗΔ ΟΓΟΗ 4,23 4,54 16,02 19,62 6,56 

ΑΔΡΑ 0,15 0,18 0,06 0,13 0,08 

ΤΝΟΛΟ % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

ΤΝΟΛΟ 

(ΣΟΝΟΗ) 

4.744.990 9.186.343 925.177 9.083.412 3.151.602 

Πηγή: Δ..Τ.Δ (ηαηηζηηθέο Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ). 

                                                 
13

 Βιάρνο Γ.Π. (2007), “Δκπνξηθή Ναπηηιία θαη Θαιάζζην Πεξηβάιινλ”, Δθδφζεηο ηακνχιεο, Αζήλα, 

ζει.283-290. 
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2.4 Σα ρύδελ επηθίλδπλα πγξά θνξηία 

 

2.4.1 Σν αξγό πεηξέιαην 

 

   Σν αξγφ πεηξέιαην είλαη ε βάζε φισλ ησλ πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ θαη απνηειεί 

ηελ πξψηε χιε ησλ δηπιηζηεξίσλ πεηξειαίνπ. Δίλαη ειαηψδεο, εχθιεθην, βαξηάο 

ραξαθηεξηζηηθήο νζκήο, κε ρξψκα πνπ πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζή ηνπ απφ 

θηηξηλσπφ ζε ζθνπξνθφθθηλν, πξάζηλν θζνξίδνλ έσο θαη θαηάκαπξν. Γηαηξείηαη ζε 

ηνπιάρηζηνλ 140 βαζηθέο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην βαζκφ ειαθξφηεηαο ηνπ, ε νπνία 

κεηξάηαη ζε βαζκνχο Α.P.I. Γηα ζαιάζζεο κεηαθέξεηαη ζε εμαηξεηηθά κεγάιεο 

πνζφηεηεο ζε αλαινγηθά κεγάιεο απνζηάζεηο
14

. Κάζε ρξφλν, 800 εθαηνκκχξηα ηφλνη 

κεηαθέξνληαη απφ ή πξνο ηνπο ιηκέλεο ηεο Κνηλφηεηαο. Πεξίπνπ ην 70% ησλ 

θηλήζεσλ ελφο πεηξειαηνθφξνπ ζηελ Έλσζε θαηαγξάθνληαη θαηά κήθνο ηνπ 

Αηιαληηθνχ θαη ηηο αθηέο ηεο Βφξεηαο Θάιαζζαο (ην ππφινηπν 30% είλαη κέζσ ηεο 

Μεζνγείνπ), θαζηζηψληαο έηζη απηέο ηηο δψλεο πην επάισηεο ζε πεηξειαηνθειίδεο, 

φπσο απνδεηθλχεηαη θαη απφ ην λαπάγην ηνπ Erika θαη, πην πξφζθαηα, ην Prestige, θαη 

επηβαξχλνληαο ηα ηνπηθά νηθνζπζηήκαηα
15

. 

 

 

2.4.2 Σα πξντόληα πεηξειαίνπ 

 

Σα πξντφληα πεηξειαίνπ ραξαθηεξίδνληαη είηε σο «καχξα» (ππνιείκκαηα) είηε σο 

«ιεπθά» (απνζηάγκαηα). Μεηαθέξνληαη ζε καδηθή θιίκαθα δηα ζαιάζζεο. Οη 

βαζηθέο θαηεγνξίεο ησλ πξντφλησλ πεηξειαίνπ είλαη νη εμήο: 

1) AVGAS (Αviation Gas) ή θαχζηκν αεξνπιάλσλ κε επηά ππνθαηεγνξίεο. 

2) TURBO FUEL (Kerozene based) ή θαχζηκν θηλεηήξσλ ηνχξκπν αεξνπνξίαο 

κε πέληε ππνθαηεγνξίεο, αλάινγα κε ην ζεκείν βξαζκνχ ηνπο. 

3) TURBO FUEL (Naptha Gas) κε ηέζζεεξηο ππνθαηεγνξίεο. Πξφθεηηαη γηα 

θαχζηκν κε βάζε ηε βελδίλε, πςεινχ αξηζκνχ νθηαλίσλ, γηα θηλεηήξεο 

κεγάιεο απφδνζεο. 

                                                 
14

 Βιάρνο Γ.Π. (2007), “Δκπνξηθή Ναπηηιία θαη Θαιάζζην Πεξηβάιινλ”, Δθδφζεηο ηακνχιεο, Αζήλα, 

ζει.290. 

15
 europa.eu/legislation_summaries/transport/waterborne_transport/l24230_en.htm 
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4) GASOLINE (βελδίλε) κε 18 ππνθαηεγνξίεο θαη είλαη παξάγσγν ηεο λάθζαο. 

5) POWER FORMED FEED VIRGIN NAPTHA κε 17 ππνθαηεγνξίεο. 

Πξφθεηηαη γηα ην ειαθξχηεξν θιάζκα πνπ ζπιιέγεηαη θαηά ηελ απφζηαμε ηνπ 

αξγνχ πεηξειαίνπ. 

6) WHITE SPIRITS με 4 ππνθαηεγνξίεο. Πξφθεηηαη γηα θιάζκαηα πνπ 

εθηείλνληαη ζε πεξηνρέο βξαζκνχ κεηαμχ βελδίλεο θαη θεξνδίλεο. 

7) VAPORATION OIL. Αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ πηεηηθψλ πξντφλησλ. 

Μπνξεί λα πγξνπνηεζεί ζε ζπλζήθεο ειαθξάο ςχμεο. Απφ πεξηβαιινληηθή 

άπνςε είλαη άξηζην θαχζηκν, θαζψο δελ πεξηέρεη ζεηάθη θαη θαίγεηαη πιήξσο. 

8) REGULAR KEROZENE κε 3 βαζηθέο ππνθαηεγνξίεο. 

9) PREMIUM KEROZENE κε 2 βαζηθέο ππνθαηεγνξίεο. 

10) D.F.O (distillate fuel oil) κε 7 βαζηθέο ππνθαηεγνξίεο θαη πεξηιακβάλεη ηα 

«θαζαξά θαχζηκα» κε επξχηαηε ρξήζε. 

11) GAS OIL κε 10 βαζηθέο ππνθαηεγνξίεο. Απνηειείηαη απφ ην Light Gas Oil 

θαη ην Heavy Gas Oil θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο ζπζηαηηθφ ηνπ Diesel. 

12) CRACKED GAS OIL κε 2 ππνθαηεγνξίεο. 

13) MARINE DIESEL OIL κε 2 ππνθαηεγνξίεο. Πξφθεηηαη γηα ην γλσζηφ 

Diesel, πεηξέιαην δειαδή εζσηεξηθήο θαχζεο. 

14) FUEL OIL κε 14 ππνθαηεγνξίεο. Πξφθεηηαη γηα ην γλσζηφ καδνχη, πεηξέιαην 

δειαδή εμσηεξηθήο θαχζεο. 

15) CUT FEED (AVGO-DIRTY) κε 7 βαζηθέο ππνθαηεγνξίεο. Πξφθεηηαη γηα ηελ 

πξψηε χιε πνπ ηξνθνδνηεί ηηο κνλάδεο πνπ παξάγνπλ ην AVIATION GAS. 

16) CRUDE OIL (TIA JOANA CRUDE). Δίλαη έλα είδνο crude oil ακεξηθαληθήο 

πξνέιεπζεο, ην νπνίν έρεη εμσηεξηθά κεγάιν εηδηθφ βάξνο ζε A.P.I. gravity. 

17) CRUDE OIL COMPONENT/DISTILLATE SPIKE κε 2 βαζηθέο 

ππνθαηεγνξίεο. Δίλαη ηα δηάθνξα ζπζηαηηθά ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ. 

   Σφζν ην αξγφ πεηξέιαην φζν θαη ηα πξντφληα ηνπ, φηαλ ρπζνχλ ζηε ζάιαζζα, 

ζρεκαηίδνπλ ακέζσο κηα θειίδα, ε νπνία απιψλεηαη πνιχ γξήγνξα. Ζ θειίδα απηή 

αθνχ έξζεη ζε επαθή κε ην ζαιαζζηλφ λεξφ θαη θάησ απφ ηελ επίδξαζε πνιιψλ 

παξαγφλησλ εμαηκίδεη γξήγνξα φια ηα πνιχ πηεηηθά θιάζκαηα ηνπ πεηξειαίνπ. Μεηά 

αθνινπζεί ν δηαζθνξπηζκφο αιιά θαη ηαπηφρξνλα ην θαηλφκελν ηεο δηάιπζεο ηνπ 

πεηξειατθνχ πξντφληνο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ. ην δηάγξακκα 1 απεηθνλίδνληαη νη 

πεηξειαηνθειίδεο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί αλά ηχπν ξχπαλζεο ηα έηε 1996-2000. Σα 

πεηξειατθά πξντφληα, αλάινγα κε ηελ ππθλφηεηά ηνπο, πξνθαινχλ δεκηέο 
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δηαθνξεηηθήο ζεκαζίαο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Γηα παξάδεηγκα, ηα ιεγφκελα 

«ειαθξά πξντφληα» κπνξνχλ ππφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο λα δηαιπζνχλ ζην λεξφ, αλ θαη 

φρη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, ελψ ηα «βαξέα πξντφληα» κπνξνχλ θαη λα πιήμνπλ ηνπο 

ζαιάζζηνπο νξγαληζκνχο
16

. Οη επηπηψζεηο πνπ έρεη ην πεηξέιαην, θαζψο θαη ηα 

πξντφληα ηνπ, ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ζα αλαιπζνχλ ζην ηξίην θεθάιαην. 

 

Γιάγραμμα 1: Πεηξειαηνθειίδεο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί αλά ηχπν ξχπαλζεο ηα έηε 

1996-2000. 

8%
8%

43%
16%

1%

24%

ΒΑΡΔΑ ΚΑΤΗΜΑ

ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΒΔΝΕΗΝΖ

ΔΝΓΗΑΜΔΑ ΚΑΤΗΜΑ

ΑΛΛΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΚΑ

ΔΛΑΗΑ

ΜΖ ΠΔΣΡΔΛΑΗΚΑ ΔΛΑΗΑ

ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΟ

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ

 

  Πηγή: Bureau of transportation statistics. 

 

 

2.4.3 Σα ρεκηθά θνξηία 

 

   Σα ζπγθεθξηκέλα θνξηία επεηδή είλαη πάξα πνιιά νη ζαιάζζηνη κεηαθνξείο 

επηδεηνχλ εχρξεζηεο θαηεγνξηνπνηήζεηο. Σε ζχκβαζε MARPOL ηελ ελδηαθέξνπλ 

173 νπζίεο, νη νπνίεο ζεσξνχληαη ηνμηθέο θαη γηα ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ θαη γηα ηελ 

αλζξψπηλε δσή θαη ρσξίδνληαη ζε 4 θαηεγνξίεο: 

 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Α (12 πξντφληα): Οπζίεο πνιχ ηνμηθέο πνπ απνηεινχλ θίλδπλν γηα 

ηελ αλζξψπηλε θαη πδξφβηα δσή. 

                                                 
16

 Βιάρνο Γ.Π. (2007), “Δκπνξηθή Ναπηηιία θαη Θαιάζζην Πεξηβάιινλ”, Δθδφζεηο ηακνχιεο, Αζήλα, 

ζει.291-295. 
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 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Β (32 πξντφληα): Οπζίεο πνπ είλαη βηνζπζζσξεπκέλεο κε κηα 

βξαρεία ζπλνρή ηεο ηάμεο κηαο βδνκάδαο ή ιηγφηεξν, νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ κφιπλζε ηεο ζαιάζζηαο ηξνθήο. 

 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Γ (66 πξντφληα): Οπζίεο πνπ είλαη ειαθξά ηνμηθέο γηα ηελ πδξφβηα 

δσή είηε νπζίεο πνπ δελ είλαη ηδηαίηεξα ηνμηθέο, αιιά γηα ηηο νπνίεο δίλεηαη 

ηδηαίηεξν βάξνο ζε πξφζζεηνπο παξάγνληεο ζηελ εηθφλα ηνπ θηλδχλνπ ή ζε εηδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο νπζίαο. 

 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Γ (63 πξντφληα): Οπζίεο πνπ είλαη πξαθηηθά κε ηνμηθέο γηα ηελ 

πδξφβηα δσή, αιιά πξνθαινχλ θαηαθαζηδήζεηο πνπ θαιχπηνπλ ην βπζφ ηεο 

ζάιαζζαο, ή νπζίεο πνπ είλαη επηθίλδπλεο γηα ηελ αλζξψπηλε δσή ή θαη νπζίεο πνπ 

πξνθαινχλ κέηξηα κείσζε ηεο αξκνλίαο ηνπ ρψξνπ. 

   Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη γηα ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ησλ ρεκηθψλ θνξηίσλ ηφζν 

ε γλψζε ησλ θηλδχλσλ φζν θαη ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα λα 

πεξηνξηζηνχλ ή θαη λα εθκεδεληζηνχλ νη πηζαλφηεηεο γηα ζαιάζζηα ξχπαλζε θαη 

αηχρεκα απαηηνχλ ηελ πξαθηηθή εκπεηξία ζε φια ηα επίπεδα ηεο λαπηηιηαθήο 

επηρείξεζεο
17

. 

 

 

2.4.4 Σα πγξαέξηα 

 

   Σα πγξαέξηα κεηαθέξνληαη ζε πγξή κνξθή θάησ απφ ζπλζήθεο πίεζεο, ςχμεο ή 

πίεζεο θαη ςχμεο αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ αεξίνπ ή κε ην είδνο ηνπ κεηαθνξηθνχ 

κέζνπ. Σα πγξαέξηα, ηα νπνία απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

κεηαθεξφκελσλ αεξίσλ δηα ζαιάζζεο, είλαη ηα εμήο: Μεζάλην, βνπηάλην, πξνπάλην, 

αηζπιέλην, ακκσλίεο, αζεηπιίλεο, λάθζεο, αξσκαηηθά θαη ηέινο ηα επγελή αέξηα
18

. 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 Βιάρνο Γ.Π. (2007), “Δκπνξηθή Ναπηηιία θαη Θαιάζζην Πεξηβάιινλ”, Δθδφζεηο ηακνχιεο, Αζήλα, 

ζει.295. 

18
 Βιάρνο Γ.Π. (2007), “Δκπνξηθή Ναπηηιία θαη Θαιάζζην Πεξηβάιινλ”, Δθδφζεηο ηακνχιεο, Αζήλα, 

ζει.296. 
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2.5 Σα ρύδελ επηθίλδπλα μεξά θνξηία 

 

   Ζ κέρξη ηψξα θιαζηθή θαηάηαμε ησλ ρχδελ επηθίλδπλσλ μεξψλ θνξηίσλ 

αλαθέξεηαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο, νη νπνίεο είλαη νη εμήο: 

 Ξεξά θνξηία ηα νπνία εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο γηαηί κπνξεί λα ξεπζηνπνηεζνχλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ. 

 Ξεξά θνξηία ηα νπνία είλαη επηθίλδπλα γηαηί πεξηθιείνπλ ρεκηθνχο θηλδχλνπο. 

 

   Ζ πξψηε θαηεγνξία (Η) βαζίδεη ηελ επηθηλδπλφηεηά ηεο ζην φηη κηα ξεπζηνπνίεζε 

ηνπ θνξηίνπ ζα νδεγήζεη εχθνια ή δχζθνια ζε κηα αλαηξνπή ηνπ πινίνπ. πλεπψο, ε 

επηθηλδπλφηεηα αθνξά ηελ αλζξψπηλε δσή, ην πινίν θαη ην θνξηίν θαη φρη ην 

ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη κεξηθά απφ ηα ρχδελ επηθίλδπλα μεξά 

θνξηία: ζεηνχρνο ςεπδάξγπξνο, θξχγκαηα θαη θαηάινηπα ςεπδαξγχξνπ, καγλεηίηεο, 

θαζψο θαη άιιεο αδξαλείο χιεο, αιιά θαη χιεο πνπ πξνθαινχλ ζνβαξφ πξφβιεκα 

ξχπαλζεο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ. 

   Ζ δεχηεξε θαηεγνξία (ΗΗ) βαζίδεη ηελ επηθηλδπλφηεηά ηεο ζηελ έλλνηα ηνπ «ρεκηθνχ 

θηλδχλνπ» γηα ην πινίν, ην πιήξσκα θαη ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Απηή ε θαηεγνξία 

πεξηιακβάλεη 5 ππνθαηεγνξίεο κε δηαθνξεηηθφ βαζκφ επηθηλδπλφηεηαο θαη 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν δξάζεο πάλσ ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ θαη είλαη νη εμήο: 

 ΤΠΟΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Α: «Σνμηθέο νπζίεο», θπξίσο βαξέα κέηαιια, θπηνθάξκαθα, 

δειεηήξηα θ.α. Ο θπξηφηεξνο κεραληζκφο ηεο ηνμηθήο δξάζεο ησλ κεηάιισλ 

ζεσξείηαη φηη είλαη ε δειεηεξίαζε ησλ ελδχκσλ. Ζ ζρεηηθή ηνμηθφηεηα ησλ 

δηαθφξσλ κεηάιισλ νξίδεηαη απφ ην «δείθηε ηνπ ζρεηηθνχ δπλακηθνχ ξχπαλζεο». 

ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ χιεο, φπσο είλαη νη ζηάρηεο ςεπδαξγχξνπ, ηα 

κεηαιιεχκαηα βαλαδίνπ, ην νμείδην ηνπ ςεπδαξγχξνπ θ.α. 

 ΤΠΟΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Β: «Οξγαληθέο κε απνηθνδνκήζηκεο χιεο». Οη χιεο απηέο δε 

ρξεζηκεχνπλ γηα ηξνθή απφ ηνπο ζαιάζζηνπο νξγαληζκνχο θαη δηαζπψληαη αξθεηά 

δχζθνια. ε κεγάιεο πνζφηεηεο κπνξνχλ λα δηαζπάζνπλ ην νηθνζχζηεκα, ελψ νη 

δεκηέο πνπ πξνθαινχλ ζε θιεηζηνχο θφιπνπο θαη αθηέο είλαη ζνβαξέο. ε απηή ηελ 

θαηεγνξία αλήθνπλ χιεο, φπσο είλαη ν άλζξαθαο, ε πίζζα ζε ζβψινπο, ε 

αζθαιηφπεηξα θ.α. 

 ΤΠΟΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Γ: «Θξεπηηθέο χιεο». Πξφθεηηαη θπξίσο γηα άιαηα αδψηνπ θαη 

θσζθφξνπ, ηα νπνία πξνθαινχλ ην θαηλφκελν ηνπ επηξνθηζκνχ. Ο επηξνθηζκφο 

δεκηνπξγείηαη κε ηελ ππέξκεηξε αχμεζε ηνπ θπηνπιαγθηφλ θαη άιισλ αιγψλ, 

Πα
νεπ
ιστ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς



 36 

πξάγκα ην νπνίν νδεγεί ζε ππεξθαηαλάισζε νμπγφλνπ γηα ηελ απνδφκεζή ηνπο κε 

απνηέιεζκα νη ζαιάζζηνη νξγαληζκνί λα αζθπθηηνχλ. Χζηφζν, ξχπαλζε θαη 

επηξνθηζκφο δελ είλαη πάληα ην ίδην πξάγκα. Μηα πεξηνρή κπνξεί λα είλαη 

ξππαζκέλε ρσξίο λα γίλεη επηξνθηθή. Γηα παξάδεηγκα, ξχπαλζε κπνξεί λα 

πξνθιεζεί απφ βηνκεραληθά ηνμηθά απφβιεηα πνπ αλαζηέιινπλ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

θσηνζχλζεζεο θαη δε ζπκκεηέρνπλ ζηνλ επηξνθηζκφ. Οπσζδήπνηε φκσο ν 

επηξνθηζκφο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ξχπαλζε, πξνθαιψληαο έιιεηςε νμπγφλνπ ζην 

λεξφ θαη καδηθή αλάπηπμε θπθηψλ. ε απηή ηελ θαηεγνξία θαηαηάζζνληαη χιεο, 

φπσο είλαη ην ληηξηθφ αζβέζηην, ην ληηξηθφ θάιην, ην ληηξηθφ βάξην θ.α. 

 ΤΠΟΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Γ: «Οξγαληθέο απνηθνδνκήζηκεο χιεο». ε απηή ηελ 

ππνθαηεγνξία αλήθνπλ χιεο, φπσο είλαη νη ζπφξνη θίθηλνπ θαη ην ηρζπάιεπξν, νη 

νπνίεο ρξεζηκεχνπλ ζαλ ηξνθή απφ ηνπο ζαιάζζηνπο νξγαληζκνχο θαη πνπ ζε 

κεγάιεο πνζφηεηεο δηαηαξάζζνπλ ην νηθνζχζηεκα. 

 ΤΠΟΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Δ: «Αδξαλείο χιεο». Απηή ε ππνθαηεγνξία πεξηιακβάλεη χιεο, 

φπσο είλαη ην νμείδην ηνπ ζηδήξνπ, ν ζπνγγψδεο ζίδεξνο θ.α., νη νπνίεο 

πξνζβάιινπλ θαη επεξεάδνπλ αξλεηηθά ην βέλζνο
19

. 

 

 

2.6 Σα ζπζθεπαζκέλα επηθίλδπλα θνξηία 

 

Απηά ηα θνξηία κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ είηε κε ηελ παξαδνζηαθή κνξθή 

ζπζθεπαζίαο (δίρηπα, ηειάξα, δέκαηα θ.α.) είηε κε ηηο πιένλ ζχγρξνλεο κνξθέο ηνπ 

Unitisation (containers, παιέηεο, θνξηεγίδεο «αλνηρηήο ζαιάζζεο» θ.α.). Δίλαη 

γεγνλφο φηη γηα ιφγνπο κείσζεο ηνπ κεηαθνξηθνχ θφζηνπο αιιά θαη γηα ιφγνπο 

αλάπηπμεο νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, ηα παξαθάησ αγαζά αθνξνχλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν 

ηνπ 90% ησλ ζπλνιηθψλ επηθίλδπλσλ θνξηίσλ πνπ κεηαθέξνληαη δηα ζαιάζζεο ζε 

ζπζθεπαζκέλε κνξθή
20

. 

 Υχδελ ζηεξεά πνπ αλαθιέγνληαη, ξεπζηνπνηνχληαη ή εκπεξηέρνπλ ρεκηθνχο 

θηλδχλνπο. 

                                                 
19

 Βιάρνο Γ.Π. (2007), “Δκπνξηθή Ναπηηιία θαη Θαιάζζην Πεξηβάιινλ”, Δθδφζεηο ηακνχιεο, Αζήλα, 

ζει.297-301. 

20
 Βιάρνο Γ.Π. (2007), “Δκπνξηθή Ναπηηιία θαη Θαιάζζην Πεξηβάιινλ”, Δθδφζεηο ηακνχιεο, Αζήλα, 

ζει.302-303. 
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 Άλζξαθαο ζε container. 

 Ραδηελεξγέο νπζίεο θάζε είδνπο (πξφθεηηαη γηα ζέκα αζθάιεηαο ζηε 

κεηαθνξηθή δηαδηθαζία). 

 Δθξεθηηθά θάζε είδνπο. 

 Άρπξν/βακβάθη/ιηλφ/θαπφθ/γηνχηα/ζηζάι. 

 Τθάζκαηα/ξαθί θαη ζηνππηά. 

 Τγξαέξηα ζε θηάιεο ή ζε containers. 

 Υεκηθά πξντφληα. 

 Πξντφληα πεηξειαίνπ ζε containers. 

 Υεκηθά πγξά θνξηία ζε containers. 

 

 

2.7 Σα πισηά κέζα κεηαθνξάο ησλ επηθίλδπλσλ θνξηίσλ 

 

   ια ηα παξαπάλσ εκπνξεχκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ ραξαθηεξίδνληαη σο επηθίλδπλα 

θνξηία θαη κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο ηχπνπο εκπνξηθψλ 

πινίσλ. ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε έκθαζε δίλεηαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηε ζαιάζζηα κεηαθνξά ησλ επηθίλδπλσλ θνξηίσλ, θαη φρη ζηηο ρεξζαίεο ή ελαέξηεο 

κεηαθνξέο, θαζψο ηα πεξηζζφηεξα αγαζά δηαθηλνχληαη κέζσ ζαιάζζεο ιφγσ ησλ 

θζελψλ, αιιά θαη αμηφπηζησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη  ε λαπηηιία. πλνπηηθά 

αλαθέξνληαη 23 βαζηθνί ηχπνη πινίσλ κε ηηο ππνθαηεγνξίεο ηνπο, πνπ κεηαθέξνπλ 

επηθίλδπλα θνξηία: 

1. Γεμακελφπινηα κεηαθνξάο αξγνχ πεηξειαίνπ (Tankers). Σν αξγφ πεηξέιαην 

είλαη ην θνξηίν πξνο κεηαθνξά. 

2. Γεμακελφπινηα πξντφλησλ πεηξειαίνπ (Product carriers). Σα πξντφληα 

πεηξειαίνπ είλαη ην κεηαθεξφκελν θνξηίν. 

3. Γεμακελφπινηα ρεκηθψλ θνξηίσλ (Chemicals carriers).  Σα πξντφληα ηεο 

ρεκηθήο βηνκεραλίαο είλαη ην θνξηίν πξνο κεηαθνξά. 

4. Γεμακελφπινηα πξντφλησλ πεηξειαίνπ/ρεκηθψλ θνξηίσλ (Product/Chemicals 

oil carriers). Μεηαθέξνληαη ελαιιαθηηθά είηε πξντφληα πεηξειαίνπ είηε 

ρεκηθά πξντφληα. 
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5. Γεμακελφπινηα παξαγψγσλ θαη αξγνχ πεηξειαίνπ (Product/Crude oil 

carriers). To αξγφ πεηξέιαην θαη ηα πξντφληα ηνπ κεηαθέξνληαη ζπλήζσο 

ελαιιαθηηθά. 

6. Πινία κεηαθνξάο πγξνπνηεκέλνπ κεζαλίνπ (LNG carriers). Τγξνπνηεκέλν 

κεζάλην, θάησ απφ πςειή ςχμε θαη πίεζε, είλαη ην θνξηίν πνπ κεηαθέξεηαη. 

7. Πινία κεηαθνξάο πγξνπνηεκέλσλ αεξίσλ πεηξειαίνπ (LPG carriers). ια ηα 

αέξηα ηνπ πεηξειαίνπ ζε πγξνπνηεκέλε κνξθή κεηαθέξνληαη.  

8. Πινία κηθηψλ αεξίσλ (LNG carriers/LPG carriers). Σαπηφρξνλα 

κεηαθέξνληαη φια ηα είδε πγξνπνηεκέλσλ αεξίσλ. 

9. Πινία ρχδελ μεξνχ θνξηίνπ (Bulk carriers). Σν θχξην κεηαθεξφκελν θνξηίν 

είλαη ν άλζξαθαο. 

10. Πινία ζπλδπαζκέλσλ ρχδελ κεηαθνξψλ (Combined carriers), ηα νπνία 

έρνπλ ηηο εμήο ππνθαηεγνξίεο: 

10α. Πινία Ο/Ο (Ore/Oil carriers), ηα νπνία κεηαθέξνπλ αξγφ πεηξέιαην ή 

παξάγσγα πεηξειαίνπ ή δηάθνξεο κνξθέο ζηδεξνκεηαιιεχκαηνο. 

10β. Πινία Β/Ο (Bulk/Oil carriers), ηα νπνία κεηαθέξνπλ αξγφ πεηξέιαην ή 

άλζξαθα (ή ππφινηπα επηθίλδπλα ρχδελ μεξά θνξηία). 

10γ. Πινία Ο/Β/Ο (Ore/Bulk/Oil carriers), ηα νπνία κεηαθέξνπλ αξγφ 

πεηξέιαην ή παξάγσγα πεηξειαίνπ ή άλζξαθα (ή ππφινηπα επηθίλδπλα ρχδελ 

μεξά θνξηία ή δηάθνξεο κνξθέο ζηδεξνκεηαιιεχκαηνο). 

11. Πινία ρχδελ μεξνχ θνξηίνπ/ζπζθεπαζκέλνπ θνξηίνπ (Bulk/General cargo 

ships). Σν θνξηίν πνπ κεηαθέξεηαη είλαη ν άλζξαθαο (ή ππφινηπα επηθίλδπλα 

ρχδελ μεξά θνξηία) ή νπνηνδήπνηε ζπζθεπαζκέλν μεξφ πξντφλ ηεο 

βηνκεραλίαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο επηθίλδπλν ζχκθσλα κε ηνλ IMDG Code. 

12. Πινία γεληθνχ θνξηίνπ «θιαζηθνχ ηχπνπ» (General cargo vessels). 

Οπνηνδήπνηε ζπζθεπαζκέλν μεξφ πξντφλ ηεο βηνκεραλίαο/βηνηερλίαο, ην 

νπνίν αλήθεη ζηελ θαηάηαμε ηνπ IMDG Code, κεηαθέξεηαη. 

13. Πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (Container ships), ηα νπνία 

δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

13.α Πινία ρχδελ μεξνχ θνξηίνπ/εκπνξεπκαηνθηβψηηα (Bulk container 

ships). Απηφ πνπ θπξίσο κεηαθέξεηαη ζε containers είλαη ν άλζξαθαο ή 

ηαπηφρξνλα νπνηνδήπνηε μεξφ πξντφλ ηεο βηνκεραλίαο πνπ αλήθεη ζηελ 

ηαμηλφκεζε ηνπ IMDG Code. 
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13.βΠινία γεληθνχ θνξηίνπ/εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (General cargo/container 

ships). Οπνηνδήπνηε μεξφ πξντφλ ηεο βηνκεραλίαο, πνπ θαηαηάζζεηαη ζηνλ 

IMDG Code, κεηαθέξεηαη είηε κε ηελ «θιαζηθή κνξθή» (θαζφληα, ζάθνη 

θ.ιπ.) είηε ζε containers. 

13.γ Πινία απνθιεηζηηθήο κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (Full container 

cellular ships). Με απηά ηα πινία κεηαθέξεηαη νπνηνδήπνηε επηθίλδπλν μεξφ 

πξντφλ ηεο βηνκεραλίαο ή νπνηνδήπνηε επηθίλδπλν πγξφ θνξηίν ζπζθεπαζκέλν 

ζε containers. 

14. Πινία Ro-Ro (Roll on/Roll off ships). 

15. Πινία Ro-Ro/εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (Ro-Ro/Container ships). 

16. Πινία Ro/Ro/νρεκάησλ (Ro-Ro/Car ferry ships). 

17. Πινία κεηαθνξάο θνξηεγίδσλ (Barge carriers). Μεηαθέξνληαη ζρεδφλ φια 

ηα επηθίλδπλα θνξηία κέζα ζηηο θνξηεγίδεο ηνπ πινίνπ, πιελ ηα ρχδελ πγξαέξηα. 

18. Φνξηεγίδεο αλνηρηήο ζαιάζζεο (sea going Barges). Άλζξαθαο ή αξγφ 

πεηξέιαην είλαη ηα θνξηία πνπ κεηαθέξνληαη απνθιεηζηηθά. 

19. Παιεηνθφξα πινία (Pallet ships). 

20. Ορεκαηνγσγφ/ρχδελ μεξνχ θνξηίνπ (Bulk/Car carriers). 

21. Ορεκαηνγσγφ/ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (Car carrier/containers). 

22. Πνιιαπιήο ρξήζεο πινία μεξνχ θνξηίνπ (Multi purpose ships). 

23. Πινία αθηνπιντθψλ κεηαθνξψλ (Coasters). 

 

   Σα παξαπάλσ πινία είλαη απηά πνπ κεηαθέξνπλ ηα επηθίλδπλα θνξηία. Χζηφζν, 

ππάξρνπλ θαη άιινη παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη πνπ εγθπκνλνχλ 

θηλδχλνπο γηα ηε κεηαθνξηθή δηαδηθαζία
21

. αθψο θαη είλαη ε ίδηα ε θχζε ησλ 

θνξηίσλ πνπ θαζηζηά απφ κφλε ηεο ηε δηαδηθαζία επηθίλδπλε, αιιά δελ είλαη κφλν 

απηή. Παξάκεηξνη, φπσο είλαη ε ειηθία, ην ηνλάδ θαη ε ζεκαία ησλ πινίσλ, θαζψο θαη 

νη ζηξαηεγηθέο πνπ εθαξκφδνληαη, πξνθεηκέλνπ νη επηρεηξήζεηο λα ζπκπηέζνπλ ην 

θφζηνο παξαγσγήο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ζπκβάιινπλ ζην βαζκφ 

επηθηλδπλφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΡΤΠΑΝΖ ΠΟΤ ΠΡΟΚΑΛΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖ ΘΑΛΑΗΑ 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΧΝ ΑΓΑΘΧΝ 

 

3.1 Σν θαηλόκελν ηεο ζαιάζζηαο ξύπαλζεο 

 

   Ζ ξχπαλζε ησλ ζαιαζζψλ θαη ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ είλαη έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ηνπ πιαλήηε καο. Ηδηαίηεξα ζε θιεηζηέο 

ζάιαζζεο, φπσο ε Μεζφγεηνο, ηκήκα ηεο νπνίαο απνηεινχλ θαη νη Διιεληθέο 

ζάιαζζεο, ε ζαιάζζηα ξχπαλζε είλαη εληνλφηεξε ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο αλάκεημεο 

ησλ ζαιαζζίσλ πδάησλ κε απηά ησλ σθεαλψλ
22

.  

   Ζ ξχπαλζε ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο σο μερσξηζηφ πξφβιεκα άξρηζε λα 

απνηειεί πεδίν εηδηθήο έξεπλαο θπξίσο κεηά ην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ παγθφζκηνπ 

πνιέκνπ, κνινλφηη νη πξψηεο εθηηκήζεηο εκθαλίζηεθαλ ζπνξαδηθά ζην ρξνληθφ 

κεζνδηάζηεκα ησλ δχν πνιέκσλ. Δηδηθφηεξα, ε ζπζηεκαηηθή αλάιπζε θαη δηαξθήο 

έξεπλα γηα ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ επηθεληξψζεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1970 φπνπ κπνξεί θαλείο λα αλαηξέμεη ζε κία εθηελή βηβιηνγξαθία θαη ζηα ζρεηηθά 

λνκηθά θείκελα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ χζηεξα απφ κία ζεηξά αηπρεκάησλ 

δεμακελφπινησλ πνπ έθξνπζαλ ηνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ, ίζσο γηα πξψηε θνξά ηφζν 

έληνλα, θαη αλάγθαζαλ ηα παξάθηηα θξάηε λα ζηξέςνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηηο 

επηπηψζεηο (βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνρξφληεο) πνπ επηθέξνπλ ζην ζαιάζζην 

πεξηβάιινλ. πσο ήδε αλαθέξακε, ε πξψηε θνξά πνπ γίλεηαη αληηιεπηφ ην 

πξφβιεκα ηεο ξχπαλζεο ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο αλήθεη ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 

ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηνπ δεχηεξνπ παγθφζκηνπ πνιέκνπ. Αθνξά θπξίσο ζηε 

ζαιάζζηα ξχπαλζε απφ πεηξέιαην θαη απηφ δηφηη πνιιά ζπκκαρηθά εκπνξηθά πινία 

πνπ κεηέθεξαλ θαχζηκα ήηαλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθφο ζηφρνο ησλ γεξκαληθψλ 

ππνβξπρίσλ. Απηφ νδήγεζε ζηελ πξψηε ηζηνξηθά καδηθή ζαιάζζηα ξχπαλζε δηφηη 

εθηηκάηαη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ρχζεθαλ πάλσ απφ 4.000.000 ηφλνη 

πεηξειαίνπ ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Δάλ πξνζζέζνπκε θαη ηα πινία πνπ ππήξμαλ 

ζχκαηα λαξθνπεδίσλ θαη ππνζαιάζζησλ εθξήμεσλ κεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ, ηφηε ν 

αξηζκφο απηφο είλαη αθφκε κεγαιχηεξνο. ηηο εκέξεο πνπ αθνινχζεζαλ 
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παξαηεξήζεθε κία βαζκηαία αχμεζε ζηελ εηζαγσγή ξππνγφλσλ ζηνηρείσλ ζην 

ζαιάζζην πεξηβάιινλ ελψ ζήκεξα έθζαζε λα απνηειεί θαζεκεξηλφ εξψηεκα γηα ηνπο 

επηζηήκνλεο. Οη παξάγνληεο πνπ άζθεζαλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε γξήγνξε 

αλάπηπμε ηνπ θαηλφκελνπ ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο είλαη νη εμήο: 

(α) ε έληνλε αζηηθνπνίεζε  

(β) ε ζπγθέληξσζε ελφο ηθαλνχ αξηζκνχ βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε      

πεξηνξηζκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο 

(γ) ε ρξήζε ηνπ πεηξειαίνπ σο βαζηθή πεγή ελέξγεηαο  

(δ) ε κεγάιε αχμεζε ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο πεηξειαίνπ θαη άιισλ επηθίλδπλσλ 

ρεκηθψλ θνξηίσλ 

(ε) ε ηερλνινγηθή πξφνδνο 

(ζη) ε ρξήζε ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ 

(δ) ην θαηλφκελν ηεο πιεζπζκηαθήο έθξεμεο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο 

(ε) ην θαηλφκελν ηεο ππεξθαηαλάισζεο ζηηο βηνκεραληθέο ρψξεο 

   Χζηφζν, ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη εηδηθφηεξα ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο ζήκεξα δελ είλαη δπλαηφλ λα ζηεξηρζεί ζηε λνκνζεζία κφλν αιιά 

πξέπεη λα αλαπηπρζεί θαη ην αίζζεκα ηεο αηνκηθήο ππεπζπλφηεηαο. Άιισζηε δελ 

είλαη πνιιά ρξφληα πνπ ηφζν ν απιφο πνιίηεο φζν θαη νη επηζηήκνλεο ζεσξνχζαλ φηη 

ε πξνζθνξά ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο ήηαλ ίζε κε ην άπεηξν θαη επνκέλσο δελ 

ππήξραλ φξηα γηα ελαιιαθηηθέο ρξήζεηο ηνπ. ηε δηθή καο επνρή ήδε ην 37% ηνπ 

ρψξνπ ησλ σθεαλψλ πνπ βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 200 λ.κ. απφ ηελ αθηή ή θαη 

ιηγφηεξν, ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ άλζξσπν γηα δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο.  

   Απφ φπνηα πιεπξά θαη λα ην εμεηάζεη θαλείο ε ζάιαζζα απνηειεί ην απψηαην 

ζεκείν βχζηζεο ησλ δηάθνξσλ θαηαινίπσλ ζε παγθφζκην επίπεδν (ultimate sink) ηα 

νπνία έρνπλ ηελ θαηαγσγή ηνπο είηε ζηελ μεξά είηε ζηηο παξάθηηεο θαη ππνζαιάζζηεο 

εγθαηαζηάζεηο είηε ζηελ θίλεζε, ηηο ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηα αηπρήκαηα ησλ 

πινίσλ ή αθφκε θαη ζηελ εζθεκκέλε απφξξηςε ππξεληθψλ νπζηψλ θαη άρξεζηνπ 

ζηξαηησηηθνχ πιηθνχ. 

   Σν θνηλσληθφ θφζηνο σο ζνβαξφηεξνο παξάγσλ ζα έπξεπε λα ιεηηνπξγεί 

απνηξεπηηθά ζηηο πξνζπάζεηεο ειαρηζηνπνίεζεο ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο, πφζν 

κάιινλ φηαλ ε ζεκαζία ηνπ έγηλε θαηαλνεηή κφιηο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη θαηά 

θνηλή δηαπίζησζε φρη αθφκε επξέσο απνδεθηή. Δπηζεκαίλεηαη δε φηη ε ζαιάζζηα 

ξχπαλζε πνπ πξνθαιείηαη απφ αξγφ πεηξέιαην ή νξηζκέλα ρεκηθά θνξηία εμαηξεηηθνχ 

βαζκνχ ηνμηθφηεηαο, πξνμελεί κεγάιε δηαηαξαρή ζην ζαιάζζην νηθνζχζηεκα ελψ 
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ηαπηφρξνλα ε θαηαπνιέκεζή ηνπο είλαη επίπνλε, ρξνλνβφξα θαη δαπαλεξή κε 

ακθίβνια απνηειέζκαηα γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ επηθξαηνχλ επηβαξπληηθέο 

ζπλζήθεο.  

   Οη πιένλ ζεκαληηθέο θαηεγνξίεο ξχπσλ πνπ θαηαιήγνπλ ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ 

είλαη ηα βαξέα κέηαιια, ην πεηξέιαην θαη ηα πξντφληα ηνπ, ηα δηάθνξα θπηνθάξκαθα 

θαη απνξξππαληηθά, ηα απνξξίκκαηα, ηα αζηηθά ιχκαηα θαη νη κηθξννξγαληζκνί 

(βαθηεξίδηα, κχθεηεο θαη ηνί), ηα απφβιεηα θαη ηα ξαδηελεξγά πιηθά
23

. ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα επηρεηξνχκε κία παξνπζίαζε ησλ βαζηθφηεξσλ ξχπσλ πνπ 

εθρχλνληαη ζηνπο σθεαλνχο θαη νθείινληαη είηε ζηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα είηε 

ζε θπζηθέο πεγέο: 

 

Πίνακας 3: Δηζαγσγή ησλ θπξηφηεξσλ ξχπσλ ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ. 

Δίδη ρύπων Προέλεσζη από 

θσζικές πηγές 

Προέλεσζη από 

ανθρώπινες 

ενέργειες 

Κύρια 

αποηελέζμαηα 

Τδξνγνλάλζξαθεο 

πεηξειαίνπ 

Πνηάκηα, λεξά 

βξνρήο, 

αηκφζθαηξα 

Πινία, αγσγνί, 

παξαγσγή 

εληνκνθηφλσλ 

Απψιεηεο 

ζαιάζζησλ εηδψλ, 

ζπγθέληξσζε 

πίζζαο ζηηο 

παξαιίεο 

Θξεπηηθά 

ζπζηαηηθά 

Πνηάκηα, λεξά 

βξνρήο, βηνινγηθή 

αλαθχθισζε  

Αζηηθά ιχκαηα, 

γεσξγηθά 

ιηπάζκαηα 

Τπεξαλάπηπμε 

θπθψλ, εκθάληζε 

θφθθηλσλ 

παιηξξνηψλ 

Αησξνχκελα 

ζσκαηίδηα 

Πνηάκηα, ξεχκαηα, 

λεθεινεηδείο 

ζηηβάδεο 

Κηελνηξνθία, 

αιηεία, ιηκεληθνί 

ρψξνη 

Γηαηαξαρέο 

νηθνζπζηεκάησλ 

Βαξέα κέηαιια Ζθαίζηεηα, 

ηδήκαηα, 

απνζχλζεζε 

νξγαληζκψλ 

Βηνκεραληθά 

απφβιεηα, αζηηθά 

απφβιεηα 

Πξνβιήκαηα 

θσηνζχλζεζεο, 

θξνχζκαηα 

επηδεκηψλ 

Ραδηελεξγά πιηθά Πνηάκηα, 

αηκφζθαηξα, 

κεηαιινθφξα 

θνηηάζκαηα 

Ππξεληθά 

εξγνζηάζηα, 

ππξεληθέο δνθηκέο 

Θεξκά ξαδηελεξγά 

ζεκεία πςεινχ 

θηλδχλνπ 

Πηγή: Α.Β.Αιεμφπνπινο, “Γηεζλέο Θαιάζζην Πεξηβαιινληηθφ Γίθαην”, 

Παλεπηζηεκηαθέο ζεκεηψζεηο αθαδεκατθνχ έηνπο 2004-2005, ζει.13. 
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   Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρνπλ γίλεη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο. Ζ νκάδα εηδηθψλ ηνπ ΟΖΔ (GESAMP 2003) 

νξίδεη ηε ζαιάζζηα ξχπαλζε σο ηελ "εηζαγσγή απφ ηνλ άλζξσπν ζην ζαιάζζην 

πεξηβάιινλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθβνιψλ ησλ πνηακψλ) νπζηψλ ή 

ελέξγεηαο, άκεζα ε έκκεζα, κε απνηέιεζκα δειεηεξηψδεηο ζπλέπεηεο, φπσο βιάβεο 

ζε έκβηνπο νξγαληζκνχο, θίλδπλνπο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία, παξεκπφδηζε 

ζαιάζζησλ δξαζηεξηνηήησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αιηείαο, κείσζε ηεο 

πνηφηεηαο γηα ηε ρξήζε ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ θαη ειάηησζε ηεο ζειθηηθφηεηαο ησλ 

πδάησλ". Βέβαηα, ζηνλ παξαπάλσ νξηζκφ πξέπεη λα ηνληζηεί ε ππεπζπλφηεηα ηνπ 

αλζξψπνπ γηα ηελ πξνθαινχκελε ξχπαλζε, νπφηε ηπρφλ θπζηθέο εηζξνέο ζηε 

ζάιαζζα, πνπ πεγάδνπλ απφ ηεθηνληθή δξαζηεξηφηεηα, εθαίζηεηα ή θαηαηγίδεο 

εμαηξνχληαη. Παξάιιεια γίλεηαη ζαθέο φηη ε ξχπαλζε πεξηιακβάλεη κεξηθέο 

ηνπιάρηζηνλ δπζκελείο επηπηψζεηο, δηαρσξίδνληαο ηε ξχπαλζε (pollution) απφ ηελ 

απιή κφιπλζε (contamination). Ζ απιή εηζαγσγή θάπνηαο νπζίαο απφ ηνλ άλζξσπν 

ζηε ζάιαζζα ζε ηηκέο πάλσ απφ ην θπζηθφ επίπεδν, αιιά ρσξίο πξφθιεζε δπζκελψλ 

απνηειεζκάησλ, δε ζεσξείηαη ξχπαλζε, αιιά απιή κφιπλζε ηεο ζάιαζζαο. Ζ 

κφιπλζε ζπλδέεηαη κε ηελ παξνπζία παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ. ηα πιαίζηα 

απηά, εθφζνλ ε ξχπαλζε δεκηνπξγείηαη απφ αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, είλαη 

αλακελφκελν φηη ζηηο πην αθξαίεο κνξθέο ηεο ζπλδέεηαη κε έληνλεο ζπγθεληξψζεηο 

αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ. Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα ξχπαλζεο παξνπζηάδνληαη 

θαηά κήθνο ησλ αθηψλ ηεο ζάιαζζαο, γχξσ απφ κεγάιεο πφιεηο θαη βηνκεραληθά 

ζπγθξνηήκαηα, θαζψο θαη ζηηο πεξηνρέο πνπ γεηηληάδνπλ κε εθβνιέο κεγάισλ 

πνηακψλ, νη νπνίνη δέρνληαη ηα λεξά ππθλνθαηνηθεκέλσλ ή έληνλα θαιιηεξγεκέλσλ 

πεξηνρψλ. ηα πιαίζηα απηά, γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ νξγαληθψλ ζαιάζζησλ ξχπσλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη αθφινπζεο παξάκεηξνη :  

• BOD: βηνρεκηθά απαηηνχκελν νμπγφλν (γηα ηε βηνινγηθή απνηθνδφκεζε ησλ 

νξγαληθψλ ελψζεσλ)  

• COD: ρεκηθά απαηηνχκελν νμπγφλν (ε αλαγθαία ζεσξεηηθά πνζφηεηα νμπγφλνπ γηα 

ηε ρεκηθή κεηαηξνπή ησλ νξγαληθψλ ξχπσλ ζε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, λεξφ, ληηξηθά 

ηφληα θαη νμείδηα κεηάιισλ) 

• TOD: ζπλνιηθά απαηηνχκελν νμπγφλν (γηα νμείδσζε θαη κηθξνβηνινγηθφ 

κεηαβνιηζκφ).  

πσο θαζίζηαηαη ζαθέο απφ ηα ζηνηρεία πνπ πξναλαθέξζεθαλ, γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο έληαζεο ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο, ελδηαθέξεη φρη κφλν ην είδνο αιιά θαη ε 
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δηάξθεηα θαη ε έθηαζε ηεο ξχπαλζεο. Οη θπξηφηεξεο αηηίεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο είλαη 

νη εμήο:  

 Μεηαθνξά επηθίλδπλσλ θνξηίσλ, πνπ εληνπίδεηαη θπξίσο ζηελ Αλνηθηή 

ζάιαζζα θαη ζηηο Παξάθηηεο πεξηνρέο. 

 Τπνζαιάζζηεο ππξεληθέο δνθηκέο θαη ελαπφζεζε ξαδηελεξγψλ θαηαινίπσλ, 

γεγνλφο ην νπνίν παξαηεξείηαη έληνλα ζηελ Αλνηθηή ζάιαζζα. 

 Γηαθίλεζε πεηξειαηνεηδψλ ζηελ Αλνηθηή ζάιαζζα θαη ζηηο Παξάθηηεο 

πεξηνρέο. 

 Καζαξηζκφο πεηξειαηνεηδψλ ζηελ Αλνηθηή ζάιαζζα θαη ζηηο Παξάθηηεο 

πεξηνρέο. 

 Σνπξηζηηθή θαη εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ζηηο Παξάθηηεο πεξηνρέο. 

 Δθβνιή δηθηχσλ απνρέηεπζεο θαη βηνκεραληθψλ απνβιήησλ ζηηο Παξάθηηεο 

πεξηνρέο. 

 Καηάιεςε ζεκαληηθψλ ζαιάζζησλ εθηάζεσλ γηα άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο 

Παξάθηηεο πεξηνρέο. 

 Απφξξηςε ζηεξεψλ θαη απνξξηκκάησλ θαη θαηαινίπσλ απφ βηνκεραληθή θαη 

θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηηο Παξάθηηεο πεξηνρέο. 

 Καηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε ζάιαζζα, φπσο ηνχλει θαη γέθπξεο, 

ζηελ Αλνηθηή ζάιαζζα θαη ζηηο Παξάθηηεο πεξηνρέο. 

 Ηρζπνθαιιηέξγεηεο θαη ππεξαιίεπζε ζηηο Παξάθηηεο πεξηνρέο. 

 Θεξκηθή κφιπλζε ηφζν ζηηο Παξάθηηεο πεξηνρέο φζν θαη ζηελ Αλνηθηή 

ζάιαζζα. 

 Δθκεηάιιεπζε θπζηθψλ πφξσλ ζηελ Αλνηθηή ζάιαζζα. 

 Σέινο, απφ ηελ αηκφζθαηξα- απφ θπζηθά αίηηα ζηελ Αλνηθηή ζάιαζζα. 

 

   Δίλαη ζεκεησηένλ φηη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ξχπαλζεο εμαξηάηαη ζεκαληηθά απφ 

ηνλ ηξφπν απνηθνδφκεζεο ηνπ ξχπνπ. Σξφπνη απνηθνδφκεζεο είλαη νη αθφινπζνη: 

εμάηκηζε, αξαίσζε-δηάρπζε-δηαζπνξά, γαιαθησκαηνπνίεζε, νμείδσζε, 

βηναπνηθνδφκεζε, πξνζθφξεζε ζε ζσκαηίδηα, ηδεκαηνπνίεζε θαη θαηάπνζε απφ ην 

δσνπιαγθηφλ. Αληίζηνηρα, ε έθηαζε ηεο ξχπαλζεο εμαξηάηαη απφ ηνπο αθφινπζνπο 

παξάγνληεο, φπσο είλαη ην είδνο ηνπ ξχπνπ θαη ε πνζφηεηά ηνπ, ε ηαρχηεηα θαη ε 

δηάξθεηα εθξνήο, ε ηαρχηεηα θαη ε θαηεχζπλζε ηνπ αέξα, ησλ θπκάησλ θαη ησλ 

ξεπκάησλ, ε ζπγθέληξσζε θαηά ηελ εθξνή, ην βάζνο απφξξηςεο, θαζψο θαη ε 
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ηνπνγξαθία θαη ε ζχζηαζε ηνπ ππζκέλα
24

. ηελ παξνχζα εξγαζία ζα δνζεί έκθαζε 

ζηε ζαιάζζηα ξχπαλζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ησλ αγαζψλ, 

θαη θπξίσο ησλ επηθίλδπλσλ εκπνξεχκαησλ, θαη νθείιεηαη ζηε ζπλερή θίλεζε ησλ 

πινίσλ θαη ζηε δηαθίλεζε ησλ θνξηίσλ.  

 

 

3.2 Ρύπαλζε από ηα εκπνξηθά πινία 

 

   Ζ ξχπαλζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ησλ αγαζψλ θαη 

νθείιεηαη ζηε ζπλερή θίλεζε ησλ πινίσλ θαη ηε δηαθίλεζε ησλ θνξηίσλ κπνξεί λα 

δηαηξεζεί ζε δχν θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε θαηεγνξία αθνξά ζηε ιεηηνπξγηθή ξχπαλζε. 

Με ηνλ φξν ιεηηνπξγηθή ξχπαλζε νξίδεηαη ε νπνηαδήπνηε κε αηπρεκαηηθήο κνξθήο 

ξχπαλζε, πνπ πξνθαιεί ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ε ζπλεζηζκέλε ιεηηνπξγία ελφο 

πινίνπ. Ζ ιεηηνπξγηθή ξχπαλζε κπνξεί λα αλαδεηεζεί ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηεο 

δσήο ελφο πινίνπ, δειαδή ζηελ αξρή (θαηαζθεπή πινίνπ), ζηελ θαλνληθή νηθνλνκηθή 

δσή ηνπ (ζπληεξήζεηο, επηζθεπέο, θνξηνεθθνξηψζεηο, κεηαγγίζεηο θαπζίκσλ, 

εξκαηηζκφο) θαη ζην ηέινο (δηάιπζε ηνπ πινίνπ)
25

. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία ηεο 

ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο απφ ηελ θίλεζε ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ αθνξά ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ απηά εκπιέθνληαη ζε αηπρήκαηα. Σα βαζηθφηεξα είδε αηπρεκάησλ 

πνπ νθείινληαη θπξίσο ζε αλζξψπηλν ζθάικα είλαη ηα εμήο: ζπγθξνχζεηο ή επαθέο 

πινίσλ θαη κφληκσλ εγθαηαζηάζεσλ, πξνζαξάμεηο ή φηαλ ην πινίν πέθηεη έμσ, 

εθξήμεηο θαη ππξθαγηέο πάλσ ζηα πινία, βπζίζεηο ή εμαθαλίζεηο πινίσλ, θαζψο θαη 

κηθηέο κνξθέο ησλ φζσλ αλαθέξζεθαλ
26

. Χζηφζν, ε ζαιάζζηα ξχπαλζε πνπ 

πξνέξρεηαη απφ απηή ηελ πεγή θαη νθείιεηαη ζε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα δελ 

μεπεξλά ην 12% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνζηνχ ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο (πίλαθαο 4)
27

. 

 

 

 

 

                                                 
24

 lyk-ag-deka.ira.sch.gr/project/Project%202/11.rypanshThalason.doc. 

25
 Βιάρνο Γ.Π. (2011), “Ναπηηιηαθή Οηθνλνκία”, Δθδφζεηο ηακνχιεο, Αζήλα, ζει. 157. 

26
 Βιάρνο Γ.Π. (2011), “Ναπηηιηαθή Οηθνλνκία”, Δθδφζεηο ηακνχιεο, Αζήλα, ζει.147. 

27
 Βιάρνο Γ.Π. (2011), “Ναπηηιηαθή Οηθνλνκία”, Δθδφζεηο ηακνχιεο, Αζήλα, ζει.145. 
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Πίνακας 4: Πεγέο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο. 

Πεγή Πνζνζηηαία ζπκκεηνρή (%) 

Απνξξνέο θαη απφβιεηα απφ ηελ μεξά 44 

Δθπνκπέο αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ 33 

Ναπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 12 

Δμνξχμεηο ππνζαιάζζησλ θνηηαζκάησλ 1 

Απνξξίςεηο – πνληίζεηο 10 

ΤΝΟΛΟ 100 

ΠΖΓΖ: UNEP, (1990), The State of the Marine Environment. 

 

 

3.2.1 Αηπρεκαηηθή ξύπαλζε 

 

   Δίλαη γλσζηφ φηη ηα εκπνξηθά πινία θαηά ηελ επηρεηξεζηαθή ηνπο ιεηηνπξγία 

θηλδπλεχνπλ απφ θάζε είδνπο αηπρήκαηα. Οη θίλδπλνη ηεο ζάιαζζαο πξνέξρνληαη απφ 

ζθνδξνχο αλέκνπο θαη ηελ θίλεζε ησλ θπκάησλ, ηα παιηξξνηαθά ξεχκαηα, ηελ 

νκίριε, ηνπο πθάινπο ηδίσο θνληά ζε αθηέο θαη ηα δηάθνξα αβαζή. Οη απφηνκεο 

αιιαγέο ζηελ θίλεζε ησλ αλέκσλ κεηαβάιινπλ ηηο ζπλζήθεο ζηε ζάιαζζα θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αδπλακία ηνπ αλζξψπνπ πνιιέο θνξέο λα αληηκεησπίζεη (ή θαη λα 

επηβηψζεη) αβνήζεηνο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, νδεγνχλ ζε απψιεηεο αλζξψπηλσλ 

δσψλ, πινίνπ, θνξηίνπ θαη πηζαλφλ ζε ζαιάζζηα ξχπαλζε.  

   Μία πεγή  ππνζηεξίδεη φηη νη αηπρεκαηηθέο απνξξίςεηο απφ ηα δεμακελφπινηα είλαη 

δχν εηδψλ. Ζ πξψηε πεξίπησζε αθνξά ζηνπο ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο θαηά ηε δηάξθεηα 

θνξηψζεσλ ή εθθνξηψζεσλ. Οη απνξξίςεηο απηέο κνινλφηη απνηεινχλ έλα κηθξφ 

κέξνο ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο, πηζαλφλ λα πξνθαινχλ ζνβαξέο ζπλέπεηεο δηφηη ην 

πεηξέιαην είλαη ζπλήζσο αδηάιπην θαη απεηιεί ηνπο ρψξνπο ησλ ιηκέλσλ. Ζ δεχηεξε 

πεξίπησζε πνπ είλαη θαη ε πην ζνβαξή απφ ηηο δχν αθνξά ζηα αηπρήκαηα ησλ 

ηάλθεξο ζηε ζάιαζζα, ηα νπνία ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζπκβαίλνπλ θνληά ζηηο αθηέο 

ή θαη ζε πεξηνρέο ππθλήο θπθινθνξίαο. Ο πίλαθαο 5 παξνπζηάδεη ηηο κεγαιχηεξεο 

πεηξειαηνθειίδεο πξνεξρφκελεο απφ αηπρήκαηα δεμακελφπινησλ απφ ην 1967. 

εκεησηένλ, δε, φηη ην λαπάγην ηνπ Exxon Valdez ήηαλ ε αθνξκή γηα λα ππνγξάςεη ν 
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πξφεδξνο Bush (1990) ην λφκν Oil Pollution Act (OPA)
28

 χζηεξα θαη απφ πνιχ 

κεγάιε πίεζε πνπ αζθήζεθε απφ νκάδεο πνιηηψλ, πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο θαη 

εηδηθνχο ηεο εγρψξηαο λαπηηιίαο. ε γεληθέο γξακκέο νη βαζηθέο θαηεγνξίεο 

αηπρεκάησλ κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ σο εμήο: 

 Βχζηζε ηνπ πινίνπ (foundering or sinking) θπξίσο ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα 

θπξίσο ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα ιφγσ δπζκελψλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ ή 

κεηαηφπηζεο θνξηίνπ, κε απνηέιεζκα λα θνπεί ην πινίν ζε δχν θνκκάηηα. Γηα 

λα ζεσξεζεί ε βχζηζε ζαλ νιηθή απψιεηα ηνπ πινίνπ απηφ εμαξηάηαη απφ 

παξάγνληεο φπσο ε πηζαλφηεηα λα αλειθπζηεί ζε ζρέζε κε ηελ θαηάζηαζή 

ηνπ θαη ηνλ ηφπν ηνπ αηπρήκαηνο θαζψο θαη νη δηαζέζηκεο ππεξεζίεο 

επηζαιάζζηαο αξσγήο. 

 Πξνζάξαμε ηνπ πινίνπ (grounding) ή φπσο θνηλψο απνθαιείηαη φηαλ ην πινίν 

«πέθηεη έμσ» (stranding) ζπλήζσο ζε παξάθηηεο πεξηνρέο κε ππθλή 

θπθινθνξία ιφγσ θπξίσο κεραληθήο βιάβεο, θαθνθαηξίαο θαη ιαλζαζκέλεο 

πινήγεζεο. Σα κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο δεμακελφπινηα (Very Large Crude 

Carriers) είλαη ηδηαίηεξα εππαζή ζε ηέηνηνπ είδνπο αηπρήκαηα ιφγσ ησλ 

δηαζηάζεσλ ηνπο θαη ηεο χπαξμεο ειάρηζηνπ ρψξνπ γηα ειηγκνχο 

(manoeuvering). 

 χγθξνπζε (collision) ή επαθή ηνπ πινίνπ (contact). ηελ πξψηε πεξίπησζε 

κε άιιν πινίν θπξίσο ζε ιηκέλεο ή ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο θαη ζηηο ζαιάζζηεο 

πεξηνρέο κε ζπρλή θπθινθνξία, φπσο είλαη ζε δηεζλή ζηελά ή ζε δηψξπγεο. 

ηε δεχηεξε πεξίπησζε έρνπκε επαθή ηνπ πινίνπ κε κία κφληκε εγθαηάζηαζε 

π.ρ. κεηαθνξηθά κέζα μεξάο, πξνβιήηεο ιηκέλσλ, πιαηθφξκεο εμφξπμεο 

πεηξειαίνπ. Οη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο ζεσξνχλ φηη πεξίπνπ ην 90% ησλ 

πεξηπηψζεσλ ζχγθξνπζεο θαη επαθήο είλαη απνηέιεζκα αλζξψπηλνπ ιάζνπο. 

πνπδαίν ξφιν ζηε κείσζε ησλ λαπηηθψλ αηπρεκάησλ απφ ζπγθξνχζεηο 

                                                 
28

 Μέζσ ηεο λνκνζεζίαο Oil Pollution Act, ην 1990, θαζηεξψζεθε ν ζρεδηαζκφο δεμακελφπινησλ 

δηπινχ ηνηρψκαηνο (double hull) θαη δηπινχ ππζκέλα (double bottom), θαζψο θαη ην θαζεζηψο 

απεξηφξηζηεο επζχλεο γηα ηνλ πινηνθηήηε. Χζηφζν, ην εηξσληθφ ζηνηρείν είλαη φηη ε OPA '90 

πξνέθπςε απφ έλα αηχρεκα ηάλθεξ πνπ ε πνζφηεηα πεηξειαίνπ πνπ ρχζεθε ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ 

ήηαλ πην κηθξή ζε ζρέζε κε ηελ πνζφηεηα πεηξειαίνπ πνπ δηέξξεπζε απφ ην αηχρεκα ηνπ Amoco 

Cadiz (220,000 ηφλνη). Σν Exxon Valdez μαθληθά θαηέιεμε λα είλαη κία νηθνινγηθή θαηαζηξνθή 

"δεκνζίσλ ζρέζεσλ" γηα ηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία ησλ δ/μ θαη ζπλέβε φρη κφλν ζε κία νηθνινγηθά 

επαίζζεηε πεξηνρή αιιά θαη ζηελ "πίζσ απιή" ηνπ πην ηζρπξνχ παγθνζκίσο πεξηβαιινληηθνχ ιφκππ. 
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δηαδξακαηίδεη ε ζχκβαζε ηνπ ΗΜΟ  «Γηεζλείο θαλνληζκνί γηα ηελ απνθπγή 

ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηε ζάιαζζα» (1972), ε νπνία θαζηεξψλεη ηηο 

ππνρξεσηηθέο πνξείεο πινίσλ (traffic seperation schemes), ηδίσο ζε πεξηνρέο 

πνπ ππάξρεη ζπρλή θπθινθνξία, θαη λέα βειηησκέλα ζπζηήκαηα ξαληάξ (ην 

ιεγφκελν ARPA). 

 Έθξεμε (explosion) ή ππξθαγηά (fire) πνπ εκθαλίδεη πςειά πνζνζηά ζε  

απψιεηεο αλζξψπηλσλ δσψλ δηφηη ζπλήζσο ην πινίν δελ έρεη άκεζε βνήζεηα 

απφ ηελ πιεζηέζηεξε αθηή θαη νη επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο είλαη εμαηξεηηθά 

δχζθνιεο, ηδίσο θαηά ηε δηάξθεηα ζθνδξήο θαθνθαηξίαο, φηαλ κεηαθέξεηαη 

επηθίλδπλν θνξηίν. 

 Μηθηέο κνξθέο ησλ παξαπάλσ, φπσο ππξθαγηά θαη βχζηζε, ζχγθξνπζε θαη 

βχζηζε, πξνζάξαμε θαη ππξθαγηά, ζχγθξνπζε θαη έθξεμε. Σν θαηλφκελν ησλ 

κηθηψλ κνξθψλ αηπρεκάησλ πξνβάιιεη αξθεηέο δπζθνιίεο ζηελ 

θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο δηφηη εμαξηάηαη απφ ην πνηνο νξγαληζκφο θάλεη ηελ 

επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ. Γηα παξάδεηγκα έλα πινίν πξνζαξάζζεη ελψ 

πξνζπαζεί λα απνθχγεη κία ζχγθξνπζε αιιά ηειηθψο ζπγθξνχεηαη κε άιιν 

πινίν, ηη είδνπο αηχρεκα ζα ζεσξεζεί απηφ. 

 

 

Πίνακας 5: Οη κεγαιχηεξεο πεηξειαηνθειίδεο πξνεξρφκελεο απφ ηάλθεξ απφ ην 

1967. 

Ονομαζία πλοίοσ Περιοτή 

αηστήμαηος 

(κράηος) 

Ζμερομηνία 

σμβάνηος 

Ποζόηηηα 

πεηρελαίοσ ζε 

ηόνοσς (ton) 

1. χγθξνπζε 

Αtlantic Empress 

θαη Aegean Captain 

Σξηληληάλη θαη 

Σνκπάγθν, Γπηηθέο 

Ηλδίεο, Καξατβηθή 

19 Ηνπιίνπ 1979 287.000 

2. ABT Summer 700 λαπηηθά κίιηα 

απφ ηελ Αγθφια 

1991 260.000 

3. Castillo de 

Bellver 

Κέηπ Σάνπλ 6 Απγνχζηνπ 1983 252.000 

4. Amoco Cadiz Βξεηάλε, Γαιιία 16 Μαξηίνπ 1978 223.000 

5. Haven Γέλνβα, Ηηαιία 11 Απξηιίνπ 1991 144.000 
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6. Odyssey 700 λαπηηθά κίιηα 

απφ ηε Νέα 

θσηία, Καλαδάο 

1988 132.000 

7. Torrey Canyon Νφηηα Αγγιία 18 Μαξηίνπ 1967 119.000 

8. Sea Star Κφιπνο Οκάλ 19 Γεθεκβξίνπ 

1972 

115.000 

9. Irenes Serenade Ναβαξίλν, Διιάδα 1980 100.000 

10. Urquiola Λα Κνξνχληα, 

Ηζπαλία 

12 Ματνπ 1976 100.000 

11. Hawaiian 

Patriot 

Βφξεηνο Δηξεληθφο 26 Φεβξνπαξίνπ 

1977 

95.000 

12. Independenta Βφζπνξνο, 

Σνπξθία 

1979 95.000 

13. Jakob Maersk Οπφξην, 

Πνξηνγαιία 

1975 88.000 

14. Braer Νεζηά έηιαλη, 

Αγγιία 

1993 85.000 

15. Khark 5 120 λαπηηθά κίιηα 

απφ ηελ αθηή ηνπ 

Μαξφθν ζηνλ 

Αηιαληηθφ 

1989 80.000 

16. Aegean Sea Λα Κνξνχληα, 

Ηζπαλία 

1992 74.000 

17. Sea Empress Μilford Haven, 

Aγγιία 

Φεβξνπάξηνο 1996 72.000 

18. Katina P. Μαπνχην, 

Μνδακβίθε 

1992 72.000 

19. Nova Ηξαληθφο θφιπνο 1985 70.000 

20. Tasman Spirit Παθηζηάλ 27 Ηνπιίνπ 2003 69.000 

21. Prestige Ηζπαλία 2002 63.000 

22. Othello Κφιπνο Tralhavet, 

νπεδία 

20 Μαξηίνπ 1970 60.000-100.000 

35. Exxon Valdez Αιάζθα, ΖΠΑ 1989 37.000 
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Πηγή: ITOPF (The International Tanker Owners Pollution Federation L.td). 

 

 

    Δίλαη επλφεην φηη φζν κεγαιχηεξεο είλαη νη πνζφηεηεο θνξηίνπ πνπ κεηαθέξνληαη, 

ηφζν κεγαιχηεξε είλαη θαη ε πξφθιεζε δεκηάο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ κε φιεο ηηο 

ζρεηηθέο ζπλέπεηεο. αλ απνηέιεζκα, ηα γηγαληηαία πινία απεηινχλ κε ζνβαξνχο 

θηλδχλνπο ηηο πεξηνρέο κέζα ζηηο νπνίεο θηλνχληαη παξά ηελ πξνζπάζεηα ηεο δηεζλνχο 

λνκνζεζίαο πνπ ζηνρεχεη λα πεξηνξίζεη ηνπο θηλδχλνπο απηνχο. Δίλαη αλαγθαίν λα 

ππνγξακκηζηεί φηη ε ζαιάζζηα ξχπαλζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ην αξγφ πεηξέιαην, ηα 

παξάγσγα πεηξειαίνπ ή νξηζκέλα ρεκηθά θνξηία εμαηξεηηθά κεγάιεο ηνμηθφηεηαο γηα 

ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, πξνμελεί κεγάιε δηαηαξαρή ζην ζαιάζζην νηθνζχζηεκα 

ελψ ζπγρξφλσο ε θαηαπνιέκεζε ηεο είλαη επίπνλε, ρξνλνβφξα θαη εμαηξεηηθά 

δαπαλεξή κε ακθίβνια κάιηζηα απνηειέζκαηα ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ δξνπλ 

επηβαξπληηθέο ζπλζήθεο. Δθηφο φκσο απφ ηηο απψιεηεο πινίσλ πνπ πξνμέλεζαλ 

ζνβαξή δεκηά ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, πνιιέο θνξέο απνθεχρζεθε ε 

πεξηβαιινληηθή θαηαζηξνθή (ηελ ηειεπηαία ίζσο ζηηγκή) δηφηη δε δεκηνπξγήζεθε 

ζνβαξή ξχπαλζε παξά ην γεγνλφο φηη πνιιά απφ απηά ηα πινία ήηαλ θνξησκέλα 

θπξίσο κε αξγφ πεηξέιαην θαηά ηε ζηηγκή ηεο θαηαζηξνθήο. Απηφ βέβαηα ζεκαίλεη 

φηη ηα ζσζηηθά κέζα θαηφξζσζαλ λα ζέζνπλ ππφ έιεγρν ηελ θαηάζηαζε ή λα 

δηαζψζνπλ κεγάιν κέξνο ηνπ θνξηίνπ πξηλ απηφ δηαξξεχζεη ζηε ζάιαζζα
29

.  

 

 

 

3.2.2 Λεηηνπξγηθή ξύπαλζε 

 

   Χο ιεηηνπξγηθή ξχπαλζε νξίδεηαη, φπσο θαη πξναλαθέξζεθε, ε νπνηαδήπνηε κε 

αηπρεκαηηθήο κνξθήο ξχπαλζε πνπ πξνμελεί ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ε ζπλήζεο 

ιεηηνπξγία ελφο εκπνξηθνχ πινίνπ. Χζηφζν είλαη αλαγθαίν λα γίλεη έλαο δηαρσξηζκφο 

ζε απηή ηελ ελφηεηα. Ζ πξψηε θαηεγνξία αθνξά ζηηο ιεηηνπξγηθέο απνξξίςεηο πνπ 

γίλνληαη φηαλ ην πινίν δελ θηλείηαη, φηαλ γηα παξάδεηγκα παξακέλεη ην πινίν ζε έλα 

ιηκάλη ή ζε κία επηζθεπαζηηθή βάζε, νπφηε θαη ζα εμεηάζνπκε ηηο πεξηπηψζεηο 

λαππήγεζεο, ζπληήξεζεο θαη δηάιπζεο ηνπ πινίνπ, θαη ε δεχηεξε θαηεγνξία πνπ 

                                                 
29

 Α.Β.Αιεμφπνπινο, “Γηεζλέο Θαιάζζην Πεξηβαιινληηθό Γίθαην”, Παλεπηζηεκηαθέο ζεκεηψζεηο 

αθαδεκατθνχ έηνπο 2004-2005, ζει.24-29. 
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αθνξά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην πινίν εθηειεί ηαμίδηα θαη ζα εμεηάζνπκε ηηο 

πεξηπηψζεηο θνξηψζεσλ, εθθνξηψζεσλ, εξκαηηζκνχ θαη αθεξκαηηζκνχ. 

 

 

3.2.2.1 Ρύπαλζε ζηε λαππεγν-επηζθεπαζηηθή δώλε 

 

(α) Ρχπαλζε θαηά ηε λαππήγεζε ηνπ πινίνπ 

   Δίηε απηφ πξαγκαηνπνηείηαη ζε πισηή δεμακελή είηε ζε δεμακελή μεξνχ ηχπνπ, θαη 

ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ππνιείκκαηα απφ ρξψκαηα θαη πθαινρξψκαηα, πνπ πεξηέρνπλ 

πνιιά βαξέα κέηαιια, ππνιείκκαηα απφ γξάζα θαη ιάδηα, ππνιείκκαηα απφ 

ακκνβνιέο θαη πδξνβνιέο, ζθνπξηέο απφ ηηο ιακαξίλεο, θαζψο θαη δηάθνξα 

ππνιείκκαηα απφ θαιψδηα θαη ζσιήλεο, έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ην ζαιάζζην 

πεξηβάιινλ
30

. 

 

 

(β) Ρχπαλζε θαηά ηε ζπληήξεζε ηνπ πινίνπ 

 

   Παξφκνηαο κνξθήο ξχπαλζεο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο πξνθαιείηαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ηαθηηθψλ θαη έθηαθησλ ζπληεξήζεσλ θαη επηζθεπψλ, νη νπνίεο είλαη 

ππνρξεσηηθέο θαη ζπλνδεχνπλ ην πινίν ζε φιε ηε δσή ηνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, νη 

αλάγθεο γηα ζπκπίεζε ηνπ θφζηνπο (πεξηνξηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ παξακνλήο 

ζηηο δεμακελέο) θαζψο θαη γηα ηελ αχμεζε ηνπ αθαζάξηζηνπ εζφδνπ (πεξηνξηζκφο 

ησλ ιεγφκελσλ λεθξψλ ρξφλσλ γηα επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο) ζπληεινχλ ζηελ 

έληαζε ηνπ θαηλνκέλνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ζπληήξεζε ή νη επηζθεπέο γίλνληαη 

πάλσ ζην πινίν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ, ηφηε θαη πάιη παξάγνληαη άρξεζηεο 

απνβιεηέεο χιεο παξφκνηαο θχζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε φκσο, ε απφξξηςή ηνπο 

ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ειέγρεηαη ή ηνπιάρηζηνλ πξέπεη λα ειέγρεηαη ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο δηεζλνχο λνκνζεζίαο πεξί απνξξηκάησλ ηνπ πινίνπ ή garbage ( 

Πέκπην Παξάξηεκα  ηεο χκβαζεο MARPOL)
31

. 

 

 

                                                 
30

 Βιάρνο Γ.Π. (2011), “Ναπηηιηαθή Οηθνλνκία”, Δθδφζεηο ηακνχιεο, Αζήλα, ζει.157. 

31
 Βιάρνο Γ.Π. (2011), “Ναπηηιηαθή Οηθνλνκία”, Δθδφζεηο ηακνχιεο, Αζήλα, ζει.157-158. 
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(γ) Ρχπαλζε θαηά ηε δηάιπζε ηνπ πινίνπ 

 

   ηηο εηδηθέο κνλάδεο δηάιπζεο πινίσλ θαη παξαγσγήο παιαηνζίδεξνπ (scrap), ε 

πξφθιεζε ζαιάζζηαο ξχπαλζεο είλαη φρη κφλν εμίζνπ ζεκαληηθή αιιά θαη πνιχ 

εληνλφηεξε απφ ηηο δχν πξνεγνχκελεο δηαδηθαζίεο. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ πνιχ 

κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε πιηθψλ ακειεηέαο αμίαο ηα νπνία θαηά θαλφλα 

θαηαιήγνπλ ζηε ζάιαζζα κε νπνηνδήπνηε ηξφπν. Απφ ηε κέζνδν δηάιπζεο ελφο 

πινίνπ πξνθχπηεη ζαιάζζηα ξχπαλζε πνπ νθείιεηαη ζε αέξηα, πγξά θαη ζηεξεά 

απφβιεηα. Γεδνκέλνπ φηη εθηεινχληαη πνηθίιεο εξγαζίεο θνπήο ζηδήξνπ κε νμπγφλν 

θαη απνζπλαξκνιφγεζεο ησλ ιακαξηλψλ, ιφγσ ηεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο, 

εκθαλίδνληαη πςειά πνζνζηά θαπλνχ θαη ζθφλεο πνπ ζπληεινχλ ζε αηκνζθαηξηθή 

ξχπαλζε ελψ απνξξίπηνληαη ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ πνιιά κεηαιιηθά ηκήκαηα
32

.  

 

 

3.2.2.2 Ρύπαλζε από ηηο δηαδηθαζίεο θνξην-εθθόξησζεο 

 

   Καηά ηε δηάξθεηα ηφζν ησλ θνξηψζεσλ φζν θαη ησλ εθθνξηψζεσλ ππάξρεη κεγάιν 

ελδερφκελν λα πξνθιεζεί ξχπαλζε ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ δηαθνξεηηθήο κνξθήο 

αλάινγα κε ην εάλ ην θνξηίν είλαη ρχδελ πγξφ ή ρχδελ μεξφ. Ζ θνξηνεθθφξησζε 

ρχδελ πγξνχ θνξηίνπ εγθπκνλεί πεξηζζφηεξνπο θαη ζνβαξφηεξνπο θηλδχλνπο γηα 

πξφθιεζε ξχπαλζεο. ηελ πεξίπησζε απηή αξγφ πεηξέιαην θαη δηάθνξα πεηξειατθά 

πξντφληα μεθεχγνπλ απφ ηα ζηφκηα ή ηνλ θνξκφ ησλ ζσιελψζεσλ θαη δηαξξένπλ ζην 

ζαιάζζην πεξηβάιινλ δεκηνπξγψληαο κία αξγή αιιά ζηαζεξή ξχπαλζε. Δδψ ζα 

πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη ηα βαζηθά αίηηα πξφθιεζεο ξχπαλζεο είλαη ην θζαξκέλν 

πιηθφ είηε ησλ ζσιελψζεσλ είηε ησλ ζηνκίσλ θαη ε άγλνηα ε αδηαθνξία ή ε αδπλακία 

εμεχξεζεο ησλ θαηάιιεισλ αληαιιαθηηθψλ επηηφπνπ γηα ηηο απαξαίηεηεο επηζθεπέο ή 

θαη αληηθαηαζηάζεηο θαη φρη ην ρξεκαηηθφ θφζηνο ηνπ εγρεηξήκαηνο ην νπνίν είλαη 

κάιινλ ακειεηέν. ηελ πεξίπησζε πνπ ην θνξηίν είλαη ρχδελ μεξφ, πάιη κπνξεί λα 

πξνμελήζεη ξχπαλζε ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Σφζν θαηά ηε θφξησζε φζν θαη θαηά 

ηελ εθθφξησζε θαη αλεμάξηεηα απφ ηε κέζνδν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, έλα κέξνο ηνπ 

θνξηίνπ πέθηεη πάλσ ζην πινίν ή θαη θαηεπζείαλ ζηε ζάιαζζα ζην θελφ κεηαμχ ηνπ 

                                                 
32

 Βιάρνο Γ.Π. (2011), “Ναπηηιηαθή Οηθνλνκία”, Δθδφζεηο ηακνχιεο, Αζήλα, ζει.158. 

 

Πα
νεπ
ιστ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς



 53 

ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ ή ηεο απνβάζξαο θαη ηνπ πινίνπ. Δδψ ππαίηηνο κπνξεί λα είλαη 

έλαο ηζρπξφο άλεκνο ή αθφκα (ην ζπλεζέζηεξν) ιάζνο ππνινγηζκφο ή αδηαθνξία ηνπ 

ρεηξηζηή ηνπ κεραλήκαηνο θνξηνεθθφξησζεο. 

   Αμίδεη λα αλαθεξζεί έλα ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζην παξειζφλ ηα 

δεμακελφπινηα, ζηε δεθαεηία ηνπ 1960 άξρηζε λα θαζηεξψλεηαη, θαη ην νπνίν 

ζπλέβαιιε ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ξχπαλζεο ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ. 

Πξφθεηηαη γηα ην ζχζηεκα «θφξησζεο απφ πάλσ», ην ιεγφκελν load-on-top (LOT). 

χκθσλα κε απηφ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξκαηηζκνχ ηα πεηξειατθά θαηάινηπα ησλ 

δεμακελψλ, ηα νπνία ιφγσ δηαθνξάο ηνπ εηδηθνχ βάξνπο ηνπ πεηξειαίνπ απφ ην λεξφ 

αλεβαίλνπλ ζηελ θνξπθή, νδεγνχληαη κε θαηάιιειεο ζσιελψζεηο ζε εηδηθή δεμακελή 

θαηαινίπσλ (slop tanks) απνθεχγνληαο έηζη ηελ εθξνή ηνπο καδί κε ην ζαιαζζηλφ 

λεξφ θαηά ηνλ αθεξκαηηζκφ. ηε ζπλέρεηα ιεηηνπξγεί εηδηθφο δηαρσξηζηήξαο (oil 

water seperator) πνπ μερσξίδεη ηα πεηξειατθά θαηάινηπα απφ ηηο ήδε ππάξρνπζεο 

πξνζκίμεηο κε ζαιαζζηλφ λεξφ, ην νπνίν απνδίδεηαη πιένλ θαζαξφ ζηε ζάιαζζα. Ζ 

ζπκβνιή ηνπ ζπζηήκαηνο LOT ζηε κείσζε ησλ πνζνζηψλ ηεο ξχπαλζεο απφ 

πεηξειαηνεηδή απφ ηα εκπνξηθά πινία ήηαλ ζεκαληηθή ζηε δεθαεηία πνπ αθνινχζεζε 

(1970-1980), παξ‟ φιν πνπ ηελ ίδηα πεξίνδν απμήζεθαλ ζεκαληηθά νη ζαιάζζηεο 

κεηαθνξέο πεηξειαίνπ (πίλαθαο 6). Χζηφζν ην ζχζηεκα επηθξίζεθε ζε κεγάιν βαζκφ 

ιίγν πξηλ ηελ θαζηέξσζε ηεο λέαο ζχκβαζεο ηνπ ΗΜΟ ηε MARPOL (1973), δηφηη είρε 

ιηγνζηέο πηζαλφηεηεο λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά ζε ηαμίδηα κε δχζθνιεο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο. Ο δηαρσξηζκφο πεηξειαίνπ θαη λεξνχ ζηηο δεμακελέο θαηαινίπσλ 

γηα λα είλαη πιήξεο απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ 36 ψξεο κε ήξεκε θαηάζηαζε ηεο 

ζάιαζζαο θαη εμαξηάηαη επίζεο απφ ην είδνο ηνπ πεηξειαίνπ. Δπίζεο είρε κηθξή 

πηζαλφηεηα επηηπρίαο ζε κηθξήο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηαμίδηα (ιηγφηεξν απφ 50 ψξεο), 

θαζψο ην πεηξέιαην δελ πξνιαβαίλεη λα αλέβεη ζηελ θνξπθή ηεο δεμακελήο ζε ηφζν 

κηθξή ρξνληθή πεξίνδν. πλ ηνηο άιινηο ζεσξήζεθε λνκηθά παξάλνκν δηφηη νξηζκέλεο 

θνξέο νη απνξξίςεηο μεπεξλνχζαλ ηα φξηα ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο ηνπ ΗΜΟ ηελ 

OILPOL (1954). Σέινο, ζεσξήζεθε νηθνλνκηθά αζχκθνξν δηφηη ε θαηαθξάηεζε ησλ 

θαηαινίπσλ επί ηνπ πινίνπ θαη ε απφξξηςή ηνπο ζηα ιηκάληα θφξησζεο ζα 

δηπιαζίαδε ηνλ ρξφλν παξακνλήο ησλ πινίσλ θαη ζα ηα εμαλάγθαδε, ζε κηθξά 
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ρξνληθά ηαμίδηα, λα παξακέλνπλ ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα κε ζθνπφ λα δηεπθνιχλνπλ ηε 

δηαδηθαζία δηαρσξηζκνχ πεηξειαίνπ θαη λεξνχ
33

. 

 

 

 

Πίνακας 6: Eηήζηα πνζφηεηα πεηξειαηνθειίδσλ. 
 

ΓΔΚΑΔΣΗΑ 1970 

 

ΔΣΟ ΠΟΟΣΖΣΑ (Δ ΣΟΝΟΤ) 

1970 330.000 

1971 138.000 

1972 297.000 

1973 164.000 

1974 175.000 

1975 357.000 

1976 364.000 

1977 291.000 

1978 386.000 

1979 640.000 

ΤΝΟΛΟ 3.142.000 
 

ΓΔΚΑΔΣΗΑ 1980 

 

ΔΣΟ ΠΟΟΣΖΣΑ (Δ ΣΟΝΟΤ) 

1980 206.000 

1981 48.000 

1982 12.000 

1983 384.000 

1984 28.000 

1985 85.000 

1986 19.000 

1987 30.000 

1988 190.000 

1989 174.000 

ΤΝΟΛΟ 1.176.000 

Πηγή: Βιάρνο Γ.Π. (2007), “Δκπνξηθή Ναπηηιία θαη Θαιάζζην Πεξηβάιινλ”, 

Δθδφζεηο ηακνχιεο, Αζήλα, ζει.214. 

 

3.2.2.3 Ρύπαλζε από ηηο δηαδηθαζίεο εξκαηηζκνύ-αθεξκαηηζκνύ 

 

   Σα θάζε είδνπο πεηξειαηνθφξα πινία είλαη αλαγθαζκέλα απφ ηε δηάξζξσζε ηεο 

αγνξάο λα εθηεινχλ ην έλα απφ ηα δχν ηαμίδηα ρσξίο θνξηίν (ballast), δεδνκέλνπ φηη 
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θαηεπζχλνληαη απφ κία θαηαλαισηηθή θαη εηζαγσγηθή πεξηνρή πεηξειαηνεηδψλ (π.ρ. 

Ηαπσλία, Γπηηθή Δπξψπε) ζε κία παξαγσγηθή θαη εμαγσγηθή πεξηνρή (π.ρ. θξάηε ηεο 

Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηεο Βφξεηαο ή Γπηηθήο Αθξηθήο) γηα λέα παξαιαβή θνξηίνπ. 

ην ρσξίο θνξηίν απηφ ηαμίδη είλαη αλαγθαζκέλα λα γεκίζνπλ ηηο δεμακελέο ηνπο κε 

ζαιαζζηλφ έξκα (ή αιιηψο ζαβνχξα) γηα λα είλαη ηερληθά δπλαηή ε πιεχζε. Πξέπεη 

λα ζεκεησζεί φηη έλα εληειψο άθνξην δεμακελφπινην (νχηε ζαιαζζηλφ λεξφ) δελ 

κπνξεί λα πιεχζεη κε αζθάιεηα ιφγσ ησλ ππέξκεηξσλ θηλδχλσλ αλαηξνπήο πνπ 

παξνπζηάδεη. ηαλ ην πινίν εηνηκάδεηαη λα παξαιάβεη θνξηίν, πξαγκαηνπνηεί ηηο 

δηαδηθαζίεο αθεξκαηηζκνχ, δειαδή μαλαξίρλεη ην ζαιάζζην έξκα απφ ηηο δεμακελέο 

θνξηίνπ ζηε ζάιαζζα. Σφηε φκσο ζπκπαξαζχξνληαη θαη θάζε είδνπο θαηάινηπα 

θνξηίνπ πνπ βξίζθνληαη ζηηο δεμακελέο θαη δεκηνπξγείηαη αμηφινγε πεηξειατθή 

θειίδα. 

   Σν παιαηφ ζχζηεκα, ην νπνίν ππάξρεη αθφκε θαη ζήκεξα ζηα δεμακελφπινηα, είλαη 

νη «δεμακελέο θαζαξνχ έξκαηνο» (CBT). Πξφθεηηαη γηα δεμακελέο θνξηίνπ, νη νπνίεο 

κεηαηξάπεθαλ πξνζσξηλά ζε δεμακελέο κεηαθνξάο θαζαξνχ έξκαηνο, φκσο νη 

αληίζηνηρεο ζσιελψζεηο θαη αληιίεο ησλ δεμακελψλ απηψλ παξακέλνπλ ζηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνξηνεθθφξησζεο θνξηίνπ, γη' απηφ θαη απαηηείηαη 

πξνζεθηηθφο θαζαξηζκφο ηνπο πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε θαζαξνχ έξκαηνο. Οη 

δεμακελέο CBT ζηνρεχνπλ ζηελ ειάηησζε ηεο ξχπαλζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηηο 

δηαδηθαζίεο εξκαηηζκνχ θαη αθεξκαηηζκνχ. Μεγάιν πιενλέθηεκά ηνπο απνηειεί ην 

ρακειφ ηνπο θφζηνο, ην νπνίν νθείιεηαη θπξίσο ζην φηη δε ρξεηάδεηαη αιιαγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο αληιηψλ θαη ζσιελψζεσλ ηνπ πινίνπ, αιιά θαη ην φηη νη ίδηεο δεμακελέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθά γηα θνξηίν θαη ζαιαζζηλφ έξκα. 

   Δπεηδή φκσο ην πξφβιεκα ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο δελ κπνξνχζε λα πεξηνξηζηεί, ν 

ΗΜΟ θαζηέξσζε απφ ην 1983 ηηο «μερσξηζηέο δεμακελέο έξκαηνο» (SBT) πνπ 

πξφθεηηαη γηα δεμακελέο νη νπνίεο πξννξίδνληαη απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπο  εηδηθά γηα 

ηε κεηαθνξά ζαιαζζηλνχ έξκαηνο. Οιφθιεξν ην θχθισκα εμππεξέηεζεο ηνπο 

(αληιίεο, ζσιελψζεηο, αληιηνζηάζην) είλαη εληειψο αλεμάξηεην απφ ην αληίζηνηρν 

θχθισκα θνξηνεθθφξησζεο ησλ δεμακελψλ θνξηίνπ θαη ησλ θαπζίκσλ, 

εθκεδελίδνληαο έηζη ηηο πηζαλφηεηεο γηα ξχπαλζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαδηθαζηψλ 

εξκαηηζκνχ θαη αθεξκαηηζκνχ. Ζ εγθαηάζηαζε ηνπο πξνβιέπεηαη ζε επηιεγκέλεο 

ζέζεηο (protective location), ψζηε λα παξέρεηαη πξνζηαζία ηνπ πινίνπ θαη ηνπ 

θνξηίνπ, ζε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο ή πξνζάξαμεο. χκθσλα κε απηήλ ηελ ηερληθή νη 

δεμακελέο SBT ηνπνζεηνχληαη ζηηο πιεπξέο ή ζηνπο δηπινχο ππζκέλεο ηνπ πινίνπ, 
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παξέρνληαο κία επηπιένλ αζθάιεηα. Μεγάιν πιενλέθηεκα ησλ δεμακελψλ SBT σο 

πξνο ηηο CBT είλαη ε θαζαξφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ην θχθισκά ηνπο, κε εμαθάληζε 

ηεο πηζαλφηεηαο πξφθιεζεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο ιφγσ αθεξκαηηζκνχ. Χζηφζν ηα 

δχν κεγάια κεηνλεθηήκαηα πνπ ππάξρνπλ είλαη αθελφο ην πςειφ θφζηνο κεηαζθεπήο 

ιφγσ εθηεηακέλσλ εξγαζηψλ επί ηνπ πινίνπ (κεηαηξνπέο δεμακελψλ, ηνπνζεηήζεηο 

ζσιελψζεσλ, αγνξέο λέσλ αληιηψλ) θαη αθεηέξνπ πεξηνξίδνπλ ζνβαξά ηε δηαζέζηκε 

ρσξεηηθφηεηα ηνπ πινίνπ ζε θφξνπο θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο, αθνχ αθαηξνχλ 

ζεκαληηθφ ηκήκα απφ ηηο ήδε ππάξρνπζεο δεμακελέο θνξηίνπ. ζνλ αθνξά ζην ζέκα 

ηνπ θφζηνπο, απφ ηελ αξρή έγηλε αλαγθαία ε δηαθνξνπνίεζε ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο, αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ηε ρσξεηηθφηεηα ησλ πινίσλ. Απηφ δηφηη 

πινία κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο ή θαη κηθξήο ειηθίαο έρνπλ ζπλήζσο κεγαιχηεξεο 

δπλαηφηεηεο γηα απφζβεζε ηνπ θφζηνπο κεηαηξνπήο απφ αληίζηνηρα πινία κηθξήο 

ρσξεηηθφηεηαο ή θαη κεγάιεο ειηθίαο. ζνλ αθνξά ζην ζέκα πεξηνξηζκνχ ηεο 

δηαζέζηκεο ρσξεηηθφηεηαο, ιεηηνχξγεζε ζεηηθά ελ κέξεη γηα ηνπο πινηνθηήηεο ησλ 

πινίσλ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, πνπ είραλ ηελ ππνρξέσζε γηα εθαξκνγή ησλ SBT 

δεμακελψλ. ε κηα επνρή έληνλεο θαη καθξνρξφληαο λαπηηιηαθήο θξίζεο ζηηο 

κεηαθνξέο ρχδελ πγξψλ θνξηίσλ, έλαο ηέηνηνο ηερλεηφο πεξηνξηζκφο ηεο δηαζέζηκεο 

θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο ζα βειηίσλε ηελ θαηάζηαζε ησλ εμαηξεηηθά ρακειψλ 

λαχισλ
34

. 

 

 

3.2.2.4 Ρύπαλζε από ηηο δηαδηθαζίεο πιύζεο δεμακελώλ θνξηίνπ 

 

   Ο παξαδνζηαθφο ηξφπνο θαζαξηζκνχ ησλ δεμακελψλ θνξηίνπ ελφο δεμακελφπινηνπ, 

πνπ εθαξκφδνληαλ κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1970, αθνξνχζε ηελ πιχζε απηψλ κε 

ζαιαζζηλφ λεξφ (κέζνδνο Butterworth) κε άκεζε ζπλέπεηα ηελ απφξξηςε ησλ 

θαηαινίπσλ θνξηίνπ ζηε ζάιαζζα. Βαζίδεηαη ζηε ρξεζηκνπνίεζε κίαο 

πεξηζηξεθφκελεο δέζκεο λεξνχ ε νπνία δεκηνπξγείηαη ράξε ζε έλα εηδηθφ κεραληζκφ 

πνπ κπαίλεη ζηε δεμακελή θνξηίνπ απφ αλνίγκαηα ζηελ νξνθή ηεο. Χο κέζν 

θαζαξηζκνχ ρξεζηκνπνηείηαη ην δεζηφ λεξφ (ζηνπο 80 βαζκνχο Κειζίνπ θαη πίεζε 

ζηηο 12 αηκφζθαηξεο). Δπηπιένλ, ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη 
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δηαιπηηθά γηα ηνλ πιήξε θαζαξηζκφ αληί γηα λεξφ, φπσο θαπζηηθή ζφδα. Ζ πιχζε ησλ 

δεμακελψλ θνξηίνπ κε ηε κέζνδν απηή ζεσξείηαη γηα ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα σο 

εμαηξεηηθά ξππνγφλα, γη' απηφ θαη εθαξκφδεηαη ζε ιίγεο ζρεηηθά πεξηπηψζεηο. 

   ήκεξα ηα δεμακελφπινηα είλαη εθνδηαζκέλα κε ην ζχζηεκα Crude Oil Washing  

(COW), δειαδή ηελ πιχζε ησλ δεμακελψλ κε θνξηίν (αξγφ πεηξέιαην). Οη εξγαζίεο 

θαη ηα πεηξάκαηα ησλ εηαηξηψλ εθκεηάιιεπζεο πεηξειαηνεηδψλ έδεημαλ φηη ην αξγφ 

πεηξέιαην ήηαλ έλαο θαιφο δηαιχηεο θαη κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζν 

πιχζεο. χκθσλα κε ην ζχζηεκα COW θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθθφξησζεο ηκήκα ηνπ 

εμεξρφκελνπ θνξηίνπ επαλέξρεηαη ζε θξνπλνχο πςειήο πίεζεο πνπ ζηνρεχνπλ 

βαζκηαία φια ηα εζσηεξηθά ειάζκαηα ησλ δεμακελψλ θνξηίνπ. Έηζη αθαηξνχληαη ηα 

πεηξειαηνεηδή θαηάινηπα πνπ απνκέλνπλ εθεί κεηά ηελ εθθφξησζε ηνπ πεηξειαίνπ 

θαη εμέξρνληαη καδί κε ην θνξηίν. πσο φια ηα ζπζηήκαηα, έηζη θαη ην ζπγθεθξηκέλν 

είρε αξθεηά πιενλεθηήκαηα αιιά θαη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα. ηα βαζηθά 

πιενλεθηήκαηα ζπγθαηαιέγνληαη ε κείσζε ηεο ξχπαλζεο, ε αχμεζε ηεο κεηαθνξηθήο 

ηθαλφηεηαο, θαζψο κε απηή ηε κέζνδν νη πνζφηεηεο ησλ θαηαινίπσλ θνξηίνπ πνπ 

απνκέλνπλ ζηηο δεμακελέο κεηψλνληαη πεξίπνπ 4 θνξέο, θαη ηέινο ε αχμεζε ηεο 

παξαδηδφκελεο πνζφηεηαο πεηξειαίνπ. ρεδφλ φια ηα ππνιείκκαηα ηνπ θνξηίνπ 

εθθνξηψλνληαη καδί κε ην θνξηίν, εθφζνλ ην ζχζηεκα COW εθηειείηαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εθθφξησζεο θαη ην παξαδηδφκελν πεηξέιαην επαλαθέξεηαη ζηε θπζηθή 

θαηάζηαζε πνπ θνξηψζεθε θαη δελ ππάξρνπλ ζε απηφ ζεκαληηθέο πνζφηεηεο λεξνχ. 

ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο COW πεξηιακβάλνληαη ην πςειφ θφζηνο, ε 

αχμεζε ηνπ ρξφλνπ εθθφξησζεο, άξα θαη ηνπ λεθξνχ ρξφλνπ, θαη ε απαξαίηεηε 

ζπλχπαξμε ηνπ ζπζηήκαηνο αδξαλνχο αεξίνπ (Inert Gas System)
35

.  

 

 

3.2.2.5 Δθνύζηεο απνξξίςεηο νπζηώλ από ηα πινία 

   

 Οη εθνχζηα απνξξηπηφκελεο νπζίεο απφ έλα πινίν κπνξεί λα είλαη πεηξειαηνεηδή 

θαηάινηπα, πνπ παξάγνληαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ κεραλνζηαζίνπ, θαηάινηπα θνξηίνπ, 

θπξίσο πεηξειαηνεηδή, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο ρψξνπο πνπ ηνπνζεηείηαη ην θνξηίν, 

θαζψο θαη ιχκαηα (sewage) θαη απνξξίκκαηα ηνπ πινίνπ (garbage), πνπ 
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πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην πιήξσκά ηνπ. Δπίζεο, νη εθνχζηα απνξξηπηφκελεο νπζίεο 

κπνξεί λα είλαη θαη ρεκηθέο νπζίεο (chemicals)
36

, πνπ αλ θαη ε κεηαθεξφκελε 

πνζφηεηά ηνπο είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξε απφ απηή ησλ πεηξειαηνεηδψλ, νη 

πηζαλφηεηεο ξχπαλζεο ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξεο, 

δεδνκέλνπ φηη ηα ρεκηθά απνβαίλνπλ πνιιέο θνξέο πνιχ πην επηθίλδπλα γηα ηνλ 

άλζξσπν απφ φηη ην πεηξέιαην. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36

 Α.Β.Αιεμφπνπινο, “Γηεζλέο Θαιάζζην Πεξηβαιινληηθό Γίθαην”, Παλεπηζηεκηαθέο ζεκεηψζεηο 

αθαδεκατθνχ έηνπο 2004-2005, ζει.66. 

Πα
νεπ
ιστ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς



 59 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΔΠΗΠΣΧΔΗ  ΡΤΠΑΝΖ ΑΠΟ ΣΖ ΘΑΛΑΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΧΝ ΦΟΡΣΗΧΝ 

 

4.1 Δπηπηώζεηο ξύπαλζεο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ 

 

   Ζ ζάιαζζα απνηειεί ζεκαληηθή πεγή πξσηεΐλεο ηφζν γηα ηνπο νξγαληζκνχο ηεο 

φζν θαη γηα ηνπο νξγαληζκνχο πνπ δνπλ ζην ρεξζαίν πεξηβάιινλ. Ζ ξχπαλζή ηεο 

επεξεάδεη ινηπφλ φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηα νηθνζπζηήκαηα ηεο γεο θαη σο 

ηέηνην θαηλφκελν έρεη παγθφζκηα δηάζηαζε. ε αληίζεζε φκσο κε ηε ξχπαλζε ηνπ 

εδάθνπο, γηα ηελ νπνία κπνξνχλ δπλεηηθά λα ιεθζνχλ κέηξα απφ ηηο θπβεξλήζεηο 

ησλ θξαηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ην πξφβιεκα, ζηε ζάιαζζα ε θαηάζηαζε 

αληηκεησπίδεηαη πνιχ πην δχζθνια ή θαζφινπ εμαηηίαο ηεο αραλνχο εθηάζεψο ηεο 

αιιά θαη επεηδή ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δελ αλήθεη ζε θαλέλα θξάηνο. Δλψ ινηπφλ 

νη δξαζηεξηφηεηεο απφ φιεο ηηο επείξνπο επηβαξχλνπλ ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, 

θαλέλα θξάηνο δελ είλαη ηππηθά ππεχζπλν γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πξνβιεκάησλ. 

   Ρχπαλζε, φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζην ηξίην θεθάιαην, είλαη θάζε άκεζε ή έκκεζε 

εηζαγσγή νπζηψλ ή ελέξγεηαο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ. Ζ ξχπαλζε αθελφο έρεη 

βιαβεξή επίδξαζε ζηνπο νξγαληζκνχο, αιιά θαη ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ κέζσ ηεο 

δηαηξνθήο ηνπ, θαη αθεηέξνπ αιινηψλεη ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ θαη ππνβαζκίδεη ηηο 

δπλαηφηεηεο ρξήζεο ηνπ, αθφκα θαη γηα ςπραγσγηθνχο ζθνπνχο. Οη επηπηψζεηο ηεο 

ξχπαλζεο κπνξεί λα είλαη άκεζεο ή έκκεζεο. Οη άκεζεο επηπηψζεηο αθνινπζνχλ 

ζπλήζσο κεγάια επεηζφδηα ξχπαλζεο θαηά ηα νπνία ξππνγφλεο νπζίεο εηζέξρνληαη 

ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ (θπξίσο ζε θιεηζηνχο θφιπνπο) ζε κεγάιεο ζπγθεληξψζεηο, 

ζπλήζσο κεηά απφ αηπρήκαηα, θαη πξνθαινχλ απνηειέζκαηα ζε κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαη ζε κεγάιν αξηζκφ κειψλ κηαο βηνθνηλσλίαο (ζάλαηνο ςαξηψλ). Σα 

ζπζηήκαηα βέβαηα κπνξεί λα παξακείλνπλ λεθξά ή έληνλα επεξεαζκέλα γηα κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα ή λα κελ κπνξνχλ λα αλαθάκςνπλ αλ δελ ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια 

δηνξζσηηθά κέηξα. Σα έκκεζα απνηειέζκαηα ηεο ξχπαλζεο είλαη ίζσο πην επηθίλδπλα 

θαη πην εθηεηακέλα απφ ηα άκεζα δηφηη επηδξνχλ ζηηο ζαιάζζηεο βηνθνηλσλίεο θαη 

νηθνζπζηήκαηα επί καθξφλ, επεξεάδνληαο φια ηα ηξνθηθά επίπεδα θαη ηηο 

αιιειεμαξηήζεηο ησλ νξγαληζκψλ. Έηζη, ελψ δελ παξαηεξείηαη άκεζε εμφλησζε 

ζαιάζζησλ νξγαληζκψλ, ππάξρνπλ επηδξάζεηο ζηηο δηαδηθαζίεο αλαπαξαγσγήο, ζηελ 

Πα
νεπ
ιστ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς



 60 

αληνρή ησλ νξγαληζκψλ ζε αζζέλεηεο, ζηε δηάξθεηα δσήο ηνπο, πνιινί δε απφ ηνπο 

νπνίνπο δελ θαηνξζψλνπλ λα θζάζνπλ νχηε σο ηελ πξψηε αλαπαξαγσγή, κείσζε ηεο 

αθζνλίαο θαη ησλ απνζεκάησλ, βηνζπζζψξεπζε ηνμηθψλ κεηάιισλ θαη νξγαληθψλ 

νπζηψλ
37

.  

   Οη θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο ξχπσλ είηε είλαη θπζηθνί είηε ηερληθνί, πνπ θαηαιήγνπλ 

ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, είλαη ηα βαξέα κέηαιια, ην πεηξέιαην θαη ηα παξάγσγά 

ηνπ, ηα ξαδηελεξγά απφβιεηα, νη δηάθνξεο ζπλζεηηθέο νξγαληθέο ελψζεηο, ηα 

ιηπάζκαηα θαη ηα απνξξππαληηθά. ην θεθάιαην απηφ ζα αλαιπζνχλ νη 
 
βαζηθφηεξεο 

θαη ζεκαληηθφηεξεο ζπλέπεηεο, πνπ έρεη ε απηή ε εηζξνή νπζηψλ ζην ζαιάζζην 

πεξηβάιινλ. 

 

 

4.1.1 Δπίδξαζε ησλ ξύπσλ ζηελ πνηόηεηα ηνπ λεξνύ 

 

   Οη ξχπνη πνπ κπνξεί λα βξεζνχλ ζην λεξφ επεξεάδνπλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη 

δηαθνξεηηθή έληαζε ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, νδεγψληαο καθξνπξφζεζκα ζε 

θιηκαηηθέο αιιαγέο ελψ ζε αθξαίεο θαηαζηάζεηο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ αθφκα θαη 

ην ζάλαην ζαιάζζησλ νξγαληζκψλ. ηελ εηθφλα 1 απεηθνλίδεηαη ν θχθινο ηνπ λεξνχ, 

γλσζηφο θαη σο πδξνινγηθφο θχθινο, θαη δείρλεη πσο ην λεξφ ηνπ πιαλήηε ζπλερψο 

αιιάδεη θπζηθή θαηάζηαζε θαη πψο θαηά ζπλέπεηα πψο ε εηζξνή ξππνγφλσλ νπζηψλ 

ζηε ζάιαζζα απφ ηα πινία κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηε δηακφξθσζε θιηκαηηθψλ 

ζπλζεθψλ. ινη νη νξγαληζκνί πάλησο δελ επεξεάδνληαη κε ην ίδην ηξφπν ή ζηνλ ίδην 

βαζκφ απφ ηε ξχπαλζε, θαζψο θάπνηνη είλαη πεξηζζφηεξν αλζεθηηθνί απφ άιινπο ή 

αθφκα θάπνηνη βηνζπζζσξεχνπλ ξχπνπο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ. 

   Γχν απφ ηηο ζεκαληηθέο πνηνηηθέο παξακέηξνπο ηνπ λεξνχ, πνπ επεξεάδνληαη απφ 

ηελ παξνπζία ξππνγφλσλ νπζηψλ, είλαη ην pH ηνπ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε δηαιπκέλν 

νμπγφλν (πίλαθαο 7). Παξφιν πνπ θάπνηνη ξχπνη είλαη πηζαλφλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

ρεκηθέο αληηδξάζεηο κέζα ζην λεξφ κε θαηαλάισζε νμπγφλνπ, ελ ηνχηνηο ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ ε ειάηησζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε δηαιπκέλν 

νμπγφλν νθείιεηαη ζηελ απνζχλζεζε ηεο νξγαληθήο χιεο απφ ηα βαθηήξηα, θαζψο 

απηά θαηαλαιψλνπλ νμπγφλν θαηά ην ζηάδην ηεο αλαπλνήο. ηαλ ε πεξηεθηηθφηεηα 

ηνπ νμπγφλνπ ειαηησζεί ζεκαληηθά ή κεδεληζηεί ηφηε νμπγφλν παξάγεηαη απφ ηηο 
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ζεηηθέο θαη ληηξηθέο ξίδεο πνπ πεξηέρνληαη επίζεο ζην λεξφ κε ηαπηφρξνλε παξαγσγή 

ζνπιθηδίσλ θαη ακκσλίαο (αλαεξφβηα βαθηήξηα). ε απηέο ηηο ζπλζήθεο έιιεηςεο 

νμπγφλνπ ηα ςάξηα αζθπθηηνχλ ελψ ην παξαγφκελν πδξφζεην θαζηζηά ηα λεξά 

ηδηαηηέξσο ηνμηθά γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο νξγαληζκνχο αιιά θαη δπζάξεζηα 

εμαηηίαο ηεο νζκήο ηνπ Ζ2S (νζκή ζάπησλ αβγψλ). ε αθξαίεο θαηαζηάζεηο 

πξνθαιείηαη φρη κφλν εμαθάληζε ησλ ςαξηψλ αιιά θαη ζάλαηνο αλζεθηηθψλ 

νξγαληζκψλ, φπσο ηα αζπφλδπια, κε ηειηθή επηθξάηεζε αλαεξφβησλ βαθηεξίσλ θαη 

ειάηησζε ηεο ηηκήο pH ηνπ λεξνχ θαη ησλ ηδεκάησλ. Σα θαηλφκελα απηά έρνπλ 

θπξίσο έληνλεο επηδξάζεηο ζε πεξηνρέο πνπ ηα χδαηα δελ αλαλεψλνληαη γξήγνξα ή 

εχθνια, φπσο είλαη νη θιεηζηνί θφιπνη θαη ηδηαίηεξα απηνί ζηνπο νπνίνπο 

αλαπηχζζνληαη εκπνξηθέο θαη βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ζπλερείο απνξξίςεηο 

απνβιήησλ κεγάινπ ξππαληηθνχ θνξηίνπ γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

   Οη επηδξάζεηο ησλ ηδηαίηεξα φμηλσλ ή αιθαιηθψλ απνβιήησλ κπνξνχλ λα έρνπλ 

θαηαζηξεπηηθά απνηειέζκαηα ζηνπο πιεζπζκνχο ησλ ςαξηψλ, ηδηαίηεξα ζηα γιπθά 

λεξά φπνπ ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ λεξνχ ζε άιαηα είλαη κηθξή θαη σο εθ ηνχηνπ ην 

ζχζηεκα δελ έρεη κεγάιε ηθαλφηεηα λα αληηζηαζκίζεη ηηο αιιαγέο ζην pH. ηε 

ζάιαζζα φκσο, φπνπ ηα άιαηα αζζελψλ νμέσλ είλαη βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ λεξνχ, ε 

ηθαλφηεηα εμνπδεηέξσζεο ησλ αιιαγψλ ζην pH είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξε εθηφο 

ίζσο απφ εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν φγθνο ησλ απνβιήησλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα 

ζε νμέα ή βάζεηο μεπεξλά ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λεξνχ λα αληηζηαζκίζεη ηε κεηαβνιή. 

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε ηνμηθφηεηα ησλ ξχπσλ δελ κπνξεί λα απνδνζεί ζην 

νξγαληθφ θνξηίν ηνπο αιιά ζηελ νμχηεηα ή ηελ αιθαιηθφηεηά ηνπο. 

 

 

       Πίνακας 7: Δχξνο ηηκψλ γηα έμη ηδηφηεηεο ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ. 

 

ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΔΠΗΘΤΜΖΣΖ 

ΠΔΡΗΟΥΖ 

Αιαηφηεηα (%) 20-35 

Θεξκνθξαζία ( ˚C) 5-25 

Γηαιπκέλν νμπγφλν 

(mg/L) 

5-12 

Ph 6,5-8,5 

Αησξνχκελα ζηεξεά 5-25 
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(mg/L) 

Γηαχγεηα (m) >1 

       Πηγή: www.prosodol.gr 

 

   Σέινο, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε ξχπαλζε ελφο ζπζηήκαηνο ζπάληα 

πξνθαιείηαη απφ ηελ επίδξαζε κηαο θαη κφλν θαζαξήο ρεκηθήο νπζίαο. Σα απφβιεηα 

ζπρλά πξνέξρνληαη απφ πεξηζζφηεξεο απφ κία πεγέο θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη 

εκπινπηηζκέλα κε δηάθνξεο νπζίεο αλάινγα κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ή πξνέξρνληαη 

απφ κία πεγή θαη πεξηέρνπλ ηα παξαπξντφληα κηαο ζεηξάο δηαδηθαζηψλ πνπ 

αθνινπζνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ. Με ηελ είζνδν ησλ ξχπσλ 

ζην λεξφ ζπκβαίλεη κία ζεηξά θπζηθψλ θαη ρεκηθψλ δηαδηθαζηψλ, φπσο είλαη ε 

δηαζπνξά θαη ε θαζίδεζε αληίζηνηρα, πνπ κπνξεί λα ειαηηψζνπλ ηελ ηνμηθφηεηα ησλ 

ξχπσλ ή αθφκα ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαη λα ηελ απμήζνπλ. Γεληθά φκσο ηα 

ζαιάζζηα ζπζηήκαηα ιφγσ ηεο παξνπζίαο πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ αιάησλ είλαη 

ιηγφηεξν επαίζζεηα ζηε ξχπαλζε απφ φηη ηα ζπζηήκαηα ηνπ γιπθνχ λεξνχ
38

. 

 

Δικόνα 1: Τδξνινγηθφο θχθινο. 
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4.1.2 Δπηπηώζεηο ησλ ξύπσλ ζηε βηνπνηθηιόηεηα  

 

4.1.2.1 Σν Φαηλόκελν ηεο βηνζπζζώξεπζεο θαη ηεο βηνκεγέλζπζεο 

 

   Ζ πνζφηεηα ησλ ρεκηθψλ θαη ξεπζηνπνηεκέλσλ αεξίσλ, πνπ κεηαθέξεηαη δηα 

ζαιάζζεο, είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξε απφ απηή ησλ πεηξειαηνεηδψλ. Χζηφζν, είλαη  

πην επηδήκηα γηα ην πεξηβάιινλ, θαζψο είλαη ηνμηθή θαη δηακέζνπ ηεο ηξνθηθήο 

αιπζίδαο κπνξεί λα απεηιήζεη ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη λα νδεγήζεη ζε ππνβάζκηζε 

ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο.  

   Οξηζκέλεο θνξέο ε επίδξαζε ησλ ρεκηθψλ ξχπσλ ζηνπο νξγαληζκνχο ζρεηίδεηαη κε 

ηελ ηνμηθφηεηα ηεο ρεκηθήο νπζίαο ζε έλα θξίζηκν φξγαλν ηνπ νξγαληζκνχ. ε πνιιά 

πνπιηά θαη άιια κηθξά δψα γηα παξάδεηγκα παξνπζηάδεηαη παξάιπζε ησλ άθξσλ. 

Πεηξάκαηα δείρλνπλ φηη δηάθνξεο ρεκηθέο νπζίεο επηδξνχλ ζηνπο ζπξενεηδείο αδέλεο 

ησλ πηελψλ θαη ζηε κείσζε ηνπ πάρνπο ηνπ θειχθνπο ησλ απγψλ ηνπο. Ζ δξάζε ησλ 

ρεκηθψλ ξχπσλ κπνξεί λα κεηαβιεζεί ζεκαληηθά φηαλ αληρλεπηεί κίγκα ρεκηθψλ 

νπζηψλ ζην πεξηβάιινλ. Σφηε κπνξνχλ λα ππάξμνπλ πξνζζεηηθέο δξάζεηο, ζπλεξγηθέο 

ή αληαγσληζηηθέο. Σν φδνλ θαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα δξνπλ ζπλεξγηθά ζηα θπηά. 

Οη πεξηζζφηεξεο ρεκηθέο ελψζεηο, ηδηαίηεξα νη νξγαληθέο, είλαη πδξφθνβεο θαη σο εθ 

ηνχηνπ ζπγθεληξψλνληαη ζηνπο ιηπαξνχο ηζηνχο ησλ νξγαληζκψλ. Μεγάιν βαζκφ 

επηθηλδπλφηεηαο έρνπλ νη ιεγφκελνη επίκνλνη νξγαληθνί ξχπνη (POPs-Persistent 

Organic Pollutants), θαζψο απνδνκνχληαη εμαηξεηηθά δχζθνια θαη κε αξγφ ξπζκφ. 

ηελ νπζία δηαιχνληαη εθιεθηηθά ζην ιηπαξφ ηκήκα θαη ιφγσ ηεο αξγήο κεηαθνξάο 

ηνπο κέζσ ησλ κεκβξαλψλ απαηηνχλ κεγαιχηεξν ρξφλν κεηαβνιηζκνχ θαη 

απέθθξηζεο απφ ηνλ νξγαληζκφ, απμάλνληαο έηζη ηα επίπεδα βηνζπζζψξεπζεο 

ρεκηθψλ νπζηψλ, πνπ ηειηθά ζα θαηαλαισζνχλ απφ ηνλ άλζξσπν
39

. Πξφθεηηαη γηα ην 

θαηλφκελν ηεο βηνκεγέλζπζεο, φπνπ ε ζπγθέληξσζε κηαο νπζίαο πνπ πεξηέρεηαη ζην 

ζψκα ελφο νξγαληζκνχ απμάλεηαη φζν ςειφηεξα αλεβαίλνπκε ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα. 

Φαίλεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν πσο ε βηνζπζζψξεπζε ησλ ρεκηθψλ ξχπσλ ζηνπο 

νξγαληζκνχο κπνξεί λα γίλεη θαη κέζσ ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο. Οη βηνζπζζσξεπκέλνη 

ξχπνη δελ εμαθαλίδνληαη κε ηνλ ζάλαην ηνπ νξγαληζκνχ, αιιά κεηαθέξνληαη 

δηακέζνπ ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν έλαο ξχπνο κπνξεί δηαδνρηθά 

λα κεηαθεξζεί ρξνληθά θαη γεσγξαθηθά καθξηά απφ ην ζεκείν απφξξηςήο ηνπ 
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(βηνκεηαθνξά). Ζ ζεσξία ησλ ηξνθηθψλ επηπέδσλ απνδέρεηαη ην γεγνλφο φηη νη 

ζπγθεληξψζεηο απμάλνληαη ζε θάζε ζηάδην ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο, ιφγσ ηεο 

ζπληήξεζεο ηεο κάδαο ηνπ ξχπνπ ζε θάζε επίπεδν, θπξίσο φηαλ αθνξά ξχπνπο πνπ 

έρνπλ κηθξή βηνδηαζπαζηκφηεηα (εηθφλα 2). Σέινο, είλαη ζεκεησηένλ φηη κεξηθά απφ 

ηα δψα ηεο ζάιαζζαο έρνπλ ηελ ηδηφηεηα λα βηνζπζζσξεχνπλ ηνπο ξχπνπο θαηά 

εθαηνληάδεο θνξέο. Ζ βηνζπζζψξεπζε βέβαηα εμαξηάηαη θαη απφ πεξηβαιινληηθνχο 

παξάγνληεο, φπσο είλαη ην είδνο θαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ ξχπνπ, αιιά θαη απφ 

βηνινγηθνχο παξάγνληεο, φπσο είλαη ην είδνο θαη ε ειηθία ηνπ νξγαληζκνχ
40

. 

 

Δικόνα 2: Σν θαηλφκελν ηεο βηνζπζζψξεπζεο. 

 

 

 

4.1.2.2 Σν θαηλόκελν ηνπ επηξνθηζκνύ 

 

   Δίλαη γλσζηφ φηη ηα ιχκαηα πνπ απειεπζεξψλνληαη απφ έλα πινίν είλαη επηθίλδπλα 

γηα ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, θαζψο πεξηέρνπλ βαθηήξηα θαη ηνχο, νη νπνίνη είλαη 

επηβιαβείο γηα ηνπο ζαιάζζηνπο νξγαληζκνχο.  

   Σα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηα ζαιάζζηα ιχκαηα 

πεξηιακβάλνπλ ηελ εηζαγσγή νπζηψλ, φπσο είλαη ην άδσην θαη ν θψζθνξνο, ζην 

ζαιάζζην πεξηβάιινλ
41

. Πξφθεηηαη γηα ην θαηλφκελν ηνπ επηξνθηζκνχ (εηθφλα 3), ην 
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νπνίν αλ θαη παξαηεξείηαη θπξίσο ζηηο ιίκλεο
42

, επεξεάδεη ηα παξαιηαθά λεξά θαη ηα 

σθεάληα χδαηα. ηελ νπζία δεκηνπξγείηαη ππέξκεηξε αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο 

ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ πδάησλ κε 

απνξξνέο ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ (ληηξηθά θαη θσζθνξηθά ηφληα απφ ιηπάζκαηα θαη 

απνξξππαληηθά). Σα βαθηήξηα θαη νη άιγεο απμάλνληαη ζε αξηζκφ ηφζν, πνπ 

ζρεκαηίδνπλ επηθάιπκκα ζηηο πδάηηλεο επηθάλεηεο, πξνθαιψληαο ζθίαζε ζην λεξφ 

θάησ απφ ηελ επηθάλεηα. Υσξίο θσο, νη θσηνζπλζεηηθνί νξγαληζκνί ζηνλ ππζκέλα 

ζαλαηψλνληαη, πξνζθέξνληαο αθφκε κεγαιχηεξε πνζφηεηα ηξνθήο ζε άιια 

βαθηήξηα, πνπ ζπλερίδνπλ λα αλαπηχζζνληαη. Καζψο ν αξηζκφο ησλ βαθηεξίσλ 

απμάλεηαη, ε θαηαλάισζε ηνπ δηαιπκέλνπ ζην λεξφ νμπγφλνπ απμάλεηαη δξακαηηθά, 

ελψ ε παξαγσγή ειαηηψλεηαη, κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη νμπγφλν γηα ηνπο κε 

θσηνζπλζεηηθνχο νξγαληζκνχο, φπσο γηα ηα ςάξηα. Σα ςάξηα είλαη νη πξψηνη 

νξγαληζκνί πνπ πεζαίλνπλ ελψ αθνινπζνχλ θαη ηα βαθηήξηα δεκηνπξγψληαο έλα 

λεθξφ νηθνζχζηεκα. Απνηέιεζκα ηνπ επηξνθηζκνχ είλαη ε πηψζε ηεο πνηφηεηαο 

ηνπ λεξνχ, ε κεηαβνιή ηεο ρισξίδαο θαη ηεο παλίδαο ησλ λεξψλ, ε κείσζε ηεο 

αηζζεηηθήο αμίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη νη πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο 

γηα αλαςπρή
43

. 

   Ο επηξνθηζκφο απνηειεί κεγάιε απεηιή γηα ην νηθνζχζηεκα θαη πξφβιεκα γηα ηνλ 

ίδην ηνλ άλζξσπν, ν νπνίνο νθείιεη λα είλαη πνιχ πξνζερηηθφο θαη λα ζέβεηαη ην 

πεξηβάιινλ. Ο ππεξβνιηθφο εκπινπηηζκφο ηνπ λεξνχ ηεο ζάιαζζαο θαη ησλ σθεαλψλ 

κε ζξεπηηθά ζηνηρεία εθηφο απφ ηελ πξφθιεζε επηξνθηζκνχ κπνξεί λα έρεη 

αιπζηδσηέο ζπλέπεηεο ζηελ ππνβάζκηζε ησλ ελδηαηηεκάησλ ησλ εηδψλ θαη ζηε 

δηαηαξαρή ησλ ηξνθηθψλ αιπζίδσλ
44

. ηηο ιίκλεο έρεη ήδε παξαηεξεζεί έληνλα ην 

θαηλφκελν ηνπ επηξνθηζκνχ, φπνπ αθνινπζψληαο απηνχο ηνπο ξπζκνχο δε ζα 

θάλνπκε ιφγν κφλν γηα επηξνθηζκφ ησλ ιηκλψλ αιιά θαη γηα επηξνθηζκφ κεγάισλ 

ζαιάζζησλ εθηάζεσλ.  
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43
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Δικόνα 3: Σν θαηλφκελν ηνπ επηξνθηζκνχ. 

 

 

 

4.1.3 Δπηπηώζεηο πεηξειαηνθειίδσλ 

 

   Οη επηπηώζεηο ηνπ πεηξειαίνπ ζην πεξηβάιινλ είλαη πνηθηιόκνξθεο θαη πνιύπινθεο. 

Μεξηθέο εκθαλίδνληαη ακέζσο, άιιεο είλαη καθξνρξόληεο. Δπηδξνύλ ζε δηαθνξεηηθό 

βαζκό ηόζν ζην δσηθό όζν θαη ζην θπηηθό βαζίιεην ηεο ζάιαζζαο. ηελ πεξίπησζε 

αξγώλ πεηξειαίσλ, ηα πιένλ πηεηηθά ζπζηαηηθά θαη νη αξσκαηηθέο ελώζεηο είλαη ηα 

πιένλ ηνμηθά. Γηα ηα πξντόληα δηύιηζεο, νη πιένλ επηβιαβείο επηπηώζεηο πξνέξρνληαη 

γεληθά από πξντόληα ηα νπνία έρνπλ ρακειό ζεκείν βξαζκνύ (Εαγνξαίνο 2008). 

 Καζψο ην πεηξέιαην δηαξξέεη ζηε ζάιαζζα ιακβάλνπλ ρψξα θάπνηεο δηαδηθαζίεο, 

πνπ πξνμελνχλ θπζηθέο θαη ρεκηθέο κεηαβνιέο ζην πεηξέιαην, φπσο είλαη ε εμάηκηζε 

θαη ε δηάιπζε ζε πξψην ζηάδην, ε γαιαθησκαηνπνίεζε θαη ε κεραληθή αλαγσγή ζε 

δεχηεξν ζηάδην θαη ε θσηνρεκηθή νμείδσζε θαη ε βηναπνδφκεζε ζε ηξίην ζηάδην. 

Απηέο νη κεηαβνιέο επηδξνχλ άκεζα ζηελ ηνμηθφηεηά ηνπ πεηξειαίνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, φηαλ ην πεηξέιαην δηαξξέεη ζηε ζάιαζζα έρεη ηελ ηάζε λα 

εμαπιψλεηαη νξηδφληηα θάησ απφ ηηο δπλάκεηο επηθαλεηαθήο ηάζεο θαη 

ζπλεθηηθφηεηαο, ελψ ζεκαληηθφ θαη θαζνξηζηηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ νη δπλάκεηο 

βαξχηεηαο. Σαπηφρξνλα, θαη εθφζνλ νη ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη έληαζεο ηνπ 

αλέκνπ ην επηηξέπνπλ, έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ, έσο θαη 40%, ησλ ειαθξψλ 

θιαζκάησλ ηνπ πεηξειαίνπ εμαηκίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν πξψησλ εκεξψλ. 

Λφγσ ησλ παξαπάλσ δηεξγαζηψλ, ηα πεξηζζφηεξα είδε ηνπ πεηξειαίνπ δηαρένληαη 
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ππφ ηελ επίδξαζε ησλ δπλάκεσλ επηθαλεηαθήο ηάζεο, ζρεκαηίδνληαο ζηξψκαηα 

πάρνπο ηεο ηάμεσο ησλ 0.3 mm. Έηζη, νη πεηξειαηνθειίδεο θαηαιακβάλνπλ ζπρλά 

ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο, θαζψο έλα ιίηξν πεηξειαίνπ θαιχπηεη επηθάλεηα πεξίπνπ 1000 

η.κ. Μεηά απφ θάπνηεο κέξεο ην ζρεκαηηζζέλ ζηξψκα πεηξειαίνπ ιεπηαίλεη αθφκα 

πεξηζζφηεξν απνθηψληαο έλα «αζεκί» ρξψκα, ελψ δηεπθνιχλεηαη θαη ε ηαρεία 

δηάζπαζή ηνπ κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο ειαθξηάο έζησ αλαηαξαρήο ηεο ζαιάζζηαο 

επηθάλεηαο. 

   ζνλ αθνξά ηηο επηπηψζεηο ησλ πεηξειαηνθειίδσλ ζηα ηνπηθά νηθνζπζηήκαηα, 

πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε δεκηνπξγία ηνπο ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο κεηαμχ άιισλ 

απνθιείεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ αληαιιαγή αεξίσλ κεηαμχ ηεο αηκφζθαηξαο θαη 

ηεο επηθάλεηαο ηεο ζάιαζζαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ πεξηνξίδεηαη ε πνζφηεηα ηνπ 

δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ ζην λεξφ, έρνληαο ζπλέπεηεο ζηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο. Ζ 

ειάηησζε απηή κε ηελ ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο ζαιάζζαο ζπληειεί 

ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε κηθξννξγαληζκψλ, νη νπνίνη θαηαλαιψλνπλ ην 

ελαπνκείλαλ νμπγφλν επεξεάδνληαο ζεκαληηθά ηελ ηζνξξνπία ηνπ ηνπηθνχ 

νηθνζπζηήκαηνο. Σαπηφρξνλα, ε παξνπζία πεηξειαίνπ παξεκπνδίδεη ηε δηείζδπζε 

ησλ αθηηλψλ ηνπ ειίνπ ζηε ζάιαζζα κε άκεζν απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο 

θσηνζπλζεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ πδξφβησλ θπηψλ, νδεγψληαο ζηελ ειάηησζεο ηεο 

ππάξρνπζαο ρισξνθχιιεο θαη ηελ αλαζηνιή ηεο θσηνζχλζεζεο ησλ ππνζαιάζζησλ 

θπηψλ. Μεηά απφ θάπνηεο κέξεο μεθηλά κηα καθξνρξφληα δηαδηθαζία 

βηναπνηθνδφκεζεο ηνπ πεηξειαίνπ εμαξηψκελε απφ ηε ζεξκνθξαζία, ηε 

δηαζεζηκφηεηα ζξεπηηθψλ νπζηψλ θαη νμπγφλνπ (γηα ηελ αλάπηπμε βαθηεξηδίσλ) θαη 

ηνλ ηχπν ηνπ πεηξειαίνπ. Σέινο, πνιιά ζηαγνλίδηα ηνπ πεηξειαίνπ θαηαιήγνπλ ζηα 

ζαιάζζηα ηδήκαηα κε απνηέιεζκα ηε δηαηάξαμε ησλ βελζηθψλ βηνθνηλσληψλ θαη ηεο 

πγείαο ησλ ςαξηψλ
45

. Βέβαηα, ε επίδξαζε πνπ κπνξεί λα έρνπλ ηα πεηξειαηνεηδή 

ζηνπο δηάθνξνπο νξγαληζκνχο εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο φπσο είλαη ην 

είδνο ηνπ πεηξειαίνπ, ην είδνο ηνπ νξγαληζκνχ, ε ειηθία ηνπ, ε ζεξκνθξαζία θαη 

θπθινθνξία ησλ πδάησλ, ε νμχηεηα, ε ζνιεξφηεηα ησλ πδάησλ, ε παξνπζία 

ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ή άιισλ ξχπσλ θαη ε αιαηφηεηα. Οξγαληζκνί πνπ βξίζθνληαη 

ζε λεξά πνπ αλαλεψλνληαη δχζθνια, φπσο είλαη νη θφιπνη, ππνθέξνπλ πεξηζζφηεξν 

                                                 
45

 www.academia.edu/4464185/πιινγή_θαη_Παξνπζίαζε_Θαιάζζησλ_Ρππαληψλ 
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γηαηί ζε απηνχο επηδξνχλ επηπιένλ ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ ξχπνπ θαη νη παξάγνληεο 

ηεο ζπρλφηεηαο πξνζβνιήο θαη ηνπ ρξφλνπ επαθήο
46

. 

   Δπίζεο, ηα πδαηνδηαιπηά ζπζηαηηθά ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ θαη ησλ δηπιηζµέλσλ 

πξντφλησλ ηνπ πεξηέρνπλ µηα πνηθηιία ελψζεσλ πνπ είλαη ηνμηθέο γηα έλα επξχ θάζµα 

ζαιαζζίσλ νξγαληζµψλ. Σα απγά, νη πξνλχµθεο ησλ ςαξηψλ θαη ηα λεαξά άηνµα 

είλαη γεληθά πην επαίζζεηα ζηε ξχπαλζε απφ πεηξειαηνεηδή. Σν πεηξέιαην πξνθαιεί 

δηαηαξαρέο ζηε θπζηνινγία θαη ηε ζπµπεξηθνξά ησλ νξγαληζµψλ, θαζψο θαη 

αλσµαιίεο ζηελ αλάπηπμε ησλ ςαξηψλ, νδεγψληαο ηειηθά ζηνλ πξφσξν ζάλαηφ ηνπο. 

Αθφµε θαη 1 µg/l (1ppb) πεηξειαίνπ ζηε ζάιαζζα µπνξεί λα βιάςεη ηνπο πην 

επαίζζεηνπο νξγαληζµνχο. Ίρλε πεηξειαίνπ ζην λεξφ επεξεάδνπλ ηε ζεμνπαιηθή 

ζπµπεξηθνξά ησλ ζαιαζζίσλ νξγαληζµψλ, ηε δπλαηφηεηα πξνζαλαηνιηζµνχ ηνπο θαη 

ηνπο ξπζµνχο αθνµνίσζεο ηεο ηξνθήο. Κάπνηεο απφ ηηο ζπλέπεηεο απηέο εληζρχνληαη 

απφ ηε ραµειή αιαηφηεηα θαη ηηο πςειέο ζεξµνθξαζίεο, ελψ ππάξρεη ζπλεξγηζηηθή 

δξάζε αλάµεζα ζηνπο αξσµαηηθνχο πδξνγνλάλζξαθεο θαη θάπνηα µέηαιια. Μφιηο 

0,2 µg/l πεηξειαίνπ ζην ζαιαζζηλφ λεξφ µπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ αλαπαξαγσγή 

νξηζµέλσλ αιγψλ. ε ζπγθεληξψζεηο 2-10 µg/l ην πεηξέιαην επεξεάδεη ηελ επηβίσζε 

ησλ λπµθψλ ησλ ςαξηψλ θαη ειαηηψλεη ηελ παξαγσγή απγψλ θαη ηελ πηζαλφηεηα 

επηηπρνχο σνηνθίαο. ε ζπγθεληξψζεηο 20-40 µg/l ην πεηξέιαην µπνξεί λα επηθέξεη 

αιιαγέο ζηε ζχζηαζε ηνπ θπηνπιαγθηνχ, επλνψληαο µηθξφηεξα είδε θαη 

αλαηξέπνληαο θαη' απηφ ηνλ ηξφπν ηηο ηζνξξνπίεο νιφθιεξεο ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο. 

πγθεληξψζεηο ηεο ηάμεο ησλ 0,1 g/Kg ζηα ηδήµαηα µπνξνχλ λα επηθέξνπλ δπζµελείο 

επηπηψζεηο ζηνπο βελζηθνχο νξγαληζµνχο. Σέινο, ην πεηξέιαην έρεη θαη ζεκαληηθέο 

επηπηψζεηο ζηηο ακκψδεηο θαη βξαρψδεηο αθηέο θαη ζηελ παξάθηηα βιάζηεζε. ηηο 

ακκψδεηο αθηέο ην πεηξέιαην δελ απνθνιιάηαη εχθνια ελψ ζηηο βξαρψδεηο αθηέο 

πξνθαιεί ην ζάλαην κεγάινπ αξηζκνχ δψσλ αιιά θαη ησλ επαίζζεησλ θφθθηλσλ θαη 

πξάζηλσλ αιγψλ
47

. 

 

 

 

 

 

                                                 
46

 www.prosodol.gr 

47
 www.greenpeace.org/greece/Global/greece/report/2006/8/591349.pdf 

Πα
νεπ
ιστ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς



 69 

4.1.4 Βηνινγηθέο εηζβνιέο 

 

   Έλα ζεκαληηθφ δήηεκα ησλ ζαιάζζησλ νηθνζπζηεκάησλ, ην νπνίν πξνζειθχεη 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ην ελδηαθέξνλ ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο, είλαη νη 

βηνινγηθέο εηζβνιέο. Σν δήηεκα απηφ αλαθέξεηαη ζηελ θπζηθή ή αλζξσπνγελή 

κεηαλάζηεπζε μέλσλ εηδψλ (ηα νπνία ιέγνληαη „μεληθά‟ ή „μεληζηέο‟ ή „βηνινγηθνί 

εηζβνιείο‟) ζε νηθνζπζηήκαηα φπνπ δελ απαληψληαη κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή. 

Οξηζκέλα απφ ηα είδε απηά  κπνξεί λα πξνζαξκνζηνχλ νκαιά ζην λέν νηθνζχζηεκα, 

ελψ νξηζκέλα άιια κπνξεί λα δηαηαξάμνπλ αλεπαλφξζσηα ην ηξνθηθφ δίθηπν, λα 

κεηψζνπλ δξαζηηθά ηε βηνπνηθηιφηεηα ηεο πεξηνρήο θαη λα επηθέξνπλ αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ζε νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε αιηεία θαη ν ηνπξηζκφο. πλήζσο 

ηα είδε απηά κεηαθέξνληαη κέζσ αλζξψπηλσλ (ζθφπηκσλ ή κε ζθφπηκσλ) 

παξεκβάζεσλ αιιά κπνξεί επίζεο λα κεηαλαζηεχζνπλ απφ κφλα ηνπο ιφγσ ηεο 

κεηαβνιήο ησλ θπζηθνρεκηθψλ θαη βηνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα βηνινγηθψλ εηζβνιψλ πνπ 

νθείινληαη ζηνλ άλζξσπν είλαη ηα είδε πνπ πξνζηίζεληαη ζε κηα πεξηνρή γηα 

νηθνλνκηθνχο ιφγνπο θαη ηδηαίηεξα ηα είδε ηα νπνία κεηαθέξνληαη απφ ηα πινία 

(κέζσ ηνπ „έξκαηνο‟) πνπ δηαθηλνχληαη ζε καθξηλέο πεξηνρέο. Ο ηειεπηαίνο 

παξάγνληαο ζεσξείηαη θαη σο ε βαζηθφηεξε αηηία ηεο εκθάληζεο βηνινγηθψλ 

εηζβνιψλ ζηα ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα. 

   ηελ εηθφλα 4 παξνπζηάδνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο «δηαδξνκέο» θαη ε πξνέιεπζε 

ησλ βηνινγηθψλ εηζβνιέσλ. Απφ ηελ εηθφλα απηή θαίλεηαη φηη ε Μεζφγεηνο απνηειεί 

κηα απφ ηηο πην επάισηεο πεξηνρέο ζε απηφ ην θαηλφκελν θαη αξηζκεί πεξηζζφηεξα 

απφ 250 μεληθά είδε. Κχξηα δηαδξνκή πνπ αθνινπζνχλ νη βηνινγηθνί εηζβνιείο ηεο 

Μεζνγείνπ είλαη ε δηψξπγα ηνπ νπέδ, κέζσ ηεο νπνίαο εηζέξρνληαη είδε απφ ηνλ 

Ηλδηθφ θαη Δηξεληθφ Χθεαλφ, αιιά θαη ην Γηβξαιηάξ, απφ ην νπνίν εηζέξρνληαη είδε 

ηνπ Αηιαληηθνχ Χθεαλνχ
48

.  

 

 

 

 

 

                                                 
48

www.env-edu.gr/Chapters.aspx?id=115 

Πα
νεπ
ιστ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς



 70 

Δικόνα 4: Οη πεξηνρέο φπνπ εληνπίδνληαη ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα βηνινγηθψλ 

εηζβνιψλ ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ θαη νη δηαδξνκέο πνπ αθνινπζνχλ ηα είδε απηά. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΘΑΛΑΗΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 

ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΧΝ ΦΟΡΣΗΧΝ 

 

5.1 Κώδηθεο πνπ αθνξνύλ ηε ζαιάζζηα κεηαθνξά επηθίλδπλσλ θαη ξαδηελεξγώλ 

θνξηίσλ θαη ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ 

 

   ην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, ε λαπηηιία είλαη κία πνιχ ηζρπξή 

θαη ζεηηθή δχλακε, θάλνληαο κηα ζεκαληηθή ζπκβνιή ζην παγθφζκην εκπφξην θαη ηελ 

επεκεξία, κε ηξφπν πνπ λα έρεη κφλν έλα ζρεηηθά κηθξφ αξλεηηθφ αληίθηππν ζην 

παγθφζκην πεξηβάιινλ. Ζ λαπηηιία, ε νπνία κεηαθέξεη ην 90% ηνπ παγθφζκηνπ 

εκπνξίνπ είλαη, ζηαηηζηηθά, ν ιηγφηεξν επηβιαβήο γηα ην πεξηβάιινλ ηξφπνο 

κεηαθνξάο, φηαλ ε παξαγσγηθή αμία ηεο ιακβάλεηαη ππφςε. Ζ ηεξάζηηα πνζφηεηα 

ζηηεξψλ πνπ απαηηείηαη γηα ηηο αλάγθεο ζίηηζεο ησλ αλζξψπσλ, γηα παξάδεηγκα, δελ 

ζα κπνξνχζε λα κεηαθεξζεί κε θαλέλα άιιν ηξφπν παξά κφλν κε πινίν. Δπηπιένλ, ζε 

αληηπαξάζεζε κε ηε βηνκεραλία μεξάο, ε λαπηηιία είλαη ζπγθξηηηθά ειάζζσλ 

ζπληειεζηήο ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο πνπ πξνέξρεηαη απφ αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

Ζ αξρηθή εληνιή ηνπ ΗΜΟ αθνξνχζε θαηά θχξην ιφγν ηελ αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα. 

Χζηφζν, σο ζεκαηνθχιαθαο ηεο χκβαζεο OILPOL ηνπ 1954, ν Οξγαληζκφο, 

ζχληνκα αθφηνπ άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ην 1959, αλέιαβε ηελ επζχλε γηα ζέκαηα 

ξχπαλζεο θαη ζηε ζπλέρεηα έρεη, εδψ θαη πνιιά ρξφληα, πηνζεηήζεη έλα επξχ θάζκα 

κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ξχπαλζεο, πνπ πξνθαιείηαη απφ ηα 

πινία, θαη γηα ηελ άκβιπλζε ησλ επηπηψζεσλ νπνηαζδήπνηε δεκίαο πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςεη σο απνηέιεζκα ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ αηπρεκάησλ
49

. 

Δηδηθά, γηα ηα επηθίλδπλα θαη ξαδηελεξγά θνξηία, πνπ θαζηζηνχλ ηε ζαιάζζηα 

κεηαθνξά εθ ησλ πξαγκάησλ πην απεηιεηηθή γηα ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, έρνπλ 

θαζηεξσζεί Κψδηθεο θαη εηδηθέο πκβάζεηο γηα ηε ζαιάζζηα κεηαθνξά απηψλ ησλ 

θνξηίσλ. 
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5.1.1 Γηεζλήο Ναπηηιηαθόο Κώδηθαο γηα ηα επηθίλδπλα εκπνξεύκαηα (International 

Maritime Dangerous Goods Code-IMDG Code) 

 

   O δηεζλήο Κψδηθαο Θαιάζζησλ Δπηθίλδπλσλ Δκπνξεπκάησλ (IMDG), πνπ 

αλαπηχρζεθε σο έλαο εληαίνο δηεζλήο Κψδηθαο γηα ηε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ 

εκπνξεπκάησλ δηα ζαιάζζεο, θαιχπηεη ζέκαηα φπσο είλαη ε ζπζθεπαζία, ε 

δηαθίλεζε θαη ε ζηνηβαζία ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζην 

δηαρσξηζκφ αζπκβίβαζησλ νπζηψλ. Ζ αλάπηπμε ηνπ θψδηθα IMDG ρξνλνινγείηαη 

απφ ην 1960 ζηε Γηάζθεςε  γηα ηελ Αζθάιεηα ηεο Αλζξψπηλεο Εσήο ζηε Θάιαζζα, 

ε νπνία ζπλέζηεζε φηη νη θπβεξλήζεηο ζα πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ έλαλ εληαίν  δηεζλή 

Κψδηθα γηα ηε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ δηα ζαιάζζεο γηα λα 

ζπκπιεξψζνπλ ηνπο θαλνληζκνχο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε Γηεζλή χκβαζε ηνπ 

1960 γηα ηελ Αζθάιεηα ηεο Εσήο ζηε Θάιαζζα (SOLAS).  

   Μηα νκάδα εξγαζίαο ηεο Δπηηξνπήο ηεο Θαιάζζηαο Αζθάιεηαο ηνπ IMO άξρηζε ηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπ Κψδηθα ην 1961, ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή 

Δκπεηξνγλσκφλσλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηε κεηαθνξά ησλ επηθίλδπλσλ 

εκπνξεπκάησλ, ε νπνία ζε κηα αλαθνξά ηνπ 1956 είρε ζεζπίζεη ηηο ειάρηζηεο 

απαηηήζεηο γηα ηε κεηαθνξά ησλ επηθίλδπλσλ θνξηίσλ γηα  φινπο ηνπο ηξφπνπο 

κεηαθνξάο. Μεηά ηελ έγθξηζή ηεο απφ ηελ ηέηαξηε πλέιεπζε ηνπ ΗΜΟ, ην 1965, ν 

θψδηθαο IMDG έρεη ππνζηεί πνιιέο αιιαγέο, ηφζν ζε εκθάληζε θαη πεξηερφκελν, 

ψζηε λα ζπκβαδίδνπλ κε ηηο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ηεο βηνκεραλίαο. 

Σξνπνινγίεο πνπ δελ επεξεάδνπλ ηηο αξρέο επί ησλ νπνίσλ ν θψδηθαο βαζίδεηαη, 

κπνξνχλ λα ζεζπίδνληαη απφ ηελ MSC, επηηξέπνληαο ηνλ  ΗΜΟ λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

εμειίμεηο ησλ κεηαθνξψλ ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

   Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Κψδηθα IMDG πξνέξρνληαη απφ δχν πεγέο:  Πξνηάζεηο πνπ 

ππνβάιινληαη απεπζείαο ζηνλ ΗΜΟ απφ ηα θξάηε κέιε θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ 

απαηηνχληαη γηα λα ιεθζνχλ ππφςε νη αιιαγέο ζην ηκήκα ησλ πζηάζεσλ ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ, πνπ θαζνξίδεη ηηο 

βαζηθέο απαηηήζεηο γηα φινπο ηνπο ηξφπνπο κεηαθνξάο. Οη ηξνπνπνηήζεηο ζηηο 

δηαηάμεηο ησλ Τπνδείμεσλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γίλνληαη ζε δηεηή θχθιν θαη 

πεξίπνπ  δχν ρξφληα κεηά ηελ έθδνζή ηνπο, εγθξίλνληαη απφ ηηο αξρέο πνπ είλαη 

αξκφδηεο γηα ηε ξχζκηζε ησλ δηαθφξσλ ηξφπσλ κεηαθνξάο. Με ηνλ ηξφπν απηφ έλα 

βαζηθφ ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ πνπ ηζρχνπλ γηα φια ηα κέζα κεηαθνξάο, παγηψλεηαη 
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θαη πινπνηείηαη, εμαζθαιίδνληαο έηζη φηη νη δπζθνιίεο δε ζπλαληψληαη ζε δηαηξνπηθέο 

δηαζπλδέζεηο.  

   Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Κψδηθα, ηα επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα 

θαηαηάζζνληαη ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο, γηα λα ππνδηαηξέζνπλ έλαλ αξηζκφ απφ 

απηέο ηηο ηάμεηο θαη λα θαζνξίζνπλ θαη λα πεξηγξάςνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο 

ηδηφηεηεο ησλ νπζηψλ, πιηθψλ θαη αληηθεηκέλσλ πνπ ζα εκπίπηνπλ ζε θάζε θαηεγνξία. 

χκθσλα κε ηα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ησλ ζαιάζζησλ ξχπσλ γηα ηνπο ζθνπνχο 

ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο γηα ηελ Πξφιεςε ηεο Ρχπαλζεο απφ 

Πινία, 1973, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Πξσηφθνιιν ηνπ 1978 (MARPOL 73/78), 

κηα ζεηξά απφ  επηθίλδπλεο νπζίεο ζηηο δηάθνξεο θιάζεηο έρνπλ επίζεο εληνπηζηεί σο 

νπζίεο επηβιαβείο γηα ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ (ζαιάζζηα ξχπαλζε)
50

. Καη φηαλ 

θάλνπκε ιφγν γηα ξχπαλζε, απφ νηθνλνκηθή άπνςε, ελλννχκε φηη ππνβαζκίδεηαη 

θάπνηνο απφ ηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο κε ηέηνην ηξφπν πνπ ε θχζε δελ κπνξεί λα 

ηνπο επαλαθέξεη ζηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε θαη γηα εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο πνπ 

δελ είλαη ελζσκαησκέλεο ζην θφζηνο παξαγσγήο, πξάγκα θαη ην νπνίν δελ επηηξέπεη 

θαη ηνλ ηέιεην αληαγσληζκφ (Γθηδηάθεο). Ζ ηαμηλφκεζε ησλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζε 

θιάζεηο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ IMDG Code έρεη πξναλαθεξζεί αλαιπηηθά 

ζην δεχηεξν θεθάιαην. 

 

 

5.1.2 Γηεζλήο Κώδηθαο γηα ηα ζπζθεπαζκέλα αθηηλνβνιεκέλα ππξεληθά θαύζηκα 

(Irradiated Nuclear Fuel Code-INF Code) 

 

   Ο Γηεζλήο Κψδηθαο γηα ηελ αζθαιή ζαιάζζηα κεηαθνξά ησλ πζθεπαζκέλσλ 

αθηηλνβνιεκέλσλ ππξεληθψλ θαπζίκσλ, πινπησλίνπ θαη εληφλσο ξαδηελεξγψλ 

απνβιήησλ, θαηέζηε ππνρξεσηηθφο απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2001 κε ηξνπνπνηήζεηο 

πνπ ζεζπίζηεθαλ κε ην θεθάιαην VII ηεο SOLAS (κεηαθνξά επηθίλδπλσλ 

εκπνξεπκάησλ). Ο θψδηθαο INF θαζνξίδεη πψο ην πιηθφ πνπ θαιχπηεηαη απφ ηνλ 

Κψδηθα πξέπεη λα κεηαθέξεηαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηα 

πινία. Σν πιηθφ πνπ θαιχπηεηαη απφ ηνλ θψδηθα πεξηιακβάλεη: 
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 Αθηηλνβνιεκέλσλ ππξεληθψλ θαπζίκσλ - πιηθφ πνπ πεξηέρεη νπξάλην, ζφξην 

θαη / ή ησλ ηζνηφπσλ πινπησλίνπ πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δηαηεξήζεη 

κηα απηνηξνθνδνηνχκελε ππξεληθήο αιπζηδσηήο αληίδξαζεο. 

 Πινπηψλην - ην πξνθχπηνλ κίγκα ησλ ηζνηφπσλ ηνπ πιηθνχ πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ππξεληθά θαχζηκα απφ επαλεπεμεξγαζία. 

 Τςεινχ επηπέδνπ ξαδηελεξγά απφβιεηα - πγξά απφβιεηα πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξψηνπ ζπζηήκαηνο εμαγσγήο ζηάδην ή ηα 

ζπκππθλσκέλα απφβιεηα απφ ηα επφκελα ζηάδηα εμφξπμεο, ζε κηα 

εγθαηάζηαζε γηα ηελ επαλεπεμεξγαζία αθηηλνβνιεκέλσλ θαπζίκσλ, ή ζηεξεά 

ζηα νπνία έρνπλ ηέηνηα πγξά απφβιεηα έρνπλ κεηαηξαπεί. 

    Ο INF θψδηθαο ηζρχεη γηα φια ηα πινία, αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία 

θαηαζθεπήο θαη ην κέγεζνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θνξηεγψλ πινίσλ θάησ 

ησλ 500 θφξσλ νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο, πνπ αζρνινχληαη κε ηε κεηαθνξά θνξηίνπ 

INF. Απηφο ν θψδηθαο δελ εθαξκφδεηαη ζηα πνιεκηθά πινία, ηα βνεζεηηθά ζθάθε ή 

άιια πινία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα θξαηηθή κε εκπνξηθή ππεξεζία. 

Χζηφζν, νη δηνηθήζεηο αλακέλεηαη λα δηαζθαιίζνπλ φηη  ηα πινία απηά είλαη ζχκθσλα 

κε ηνλ Κψδηθα. Δηδηθνί θαλνληζκνί ζηνλ Κψδηθα θαιχπηνπλ κηα ζεηξά ζεκάησλ, 

φπσο ηα εμήο: ηελ επζηάζεηα, ηελ ππξαζθάιεηα, ηνλ έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ 

ρψξνπ ηνπ θνξηίνπ, δηαξζξσηηθά κέηξα, ξπζκίζεηο αζθάιηζεο ηνπ θνξηίνπ, 

ειεθηξηθά είδε, εμνπιηζκφ γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηηο αθηηλνβνιίεο, ηελ θαηάξηηζε 

θαη ηηο ζπλζήθεο έθηαθηεο αλάγθεο ζην πινίν. Σα πινία πνπ κεηαθέξνπλ θνξηία INF 

θαηαηάζζνληαη ζε κηα απφ ηξεηο θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηε ζπλνιηθή ξαδηελέξγεηα 

ηνπ θνξηίνπ πνπ κεηαθέξεηαη επί ηνπ ζθάθνπο, θαη ησλ θαλνληζκψλ πνπ δηαθέξνπλ 

ειαθξψο αλάινγα κε ηελ θιάζε:  

 Καηεγνξία INF 1 πινίν - πινία, ηα νπνία έρνπλ άδεηα λα κεηαθέξνπλ INF 

θνξηίν κε ζπλνιηθή δξαζηεξηφηεηα ιηγφηεξν απφ 4.000 TBq (TeraBecquerel 

= κέηξεζε ηεο ξαδηελέξγεηαο). 

 Καηεγνξία INF 2 πινίν - πινία, ηα νπνία έρνπλ άδεηα λα κεηαθέξνπλ θνξηίν 

αθηηλνβνιεκέλσλ ππξεληθψλ θαπζίκσλ ή πνιχ ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ, κε 

ζπλνιηθή δξαζηεξηφηεηα ιηγφηεξν απφ 2 x 106 TBq θαη πινία ηα νπνία έρνπλ 

άδεηα λα κεηαθέξνπλ πινπηψλην κε ζπλνιηθή δξαζηεξηφηεηα ιηγφηεξν απφ 2 x 

105 TBq. 
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 Καηεγνξία INF 3 πινίν - πινία, ηα νπνία έρνπλ άδεηα λα κεηαθέξνπλ θνξηίν 

αθηηλνβνιεκέλσλ ππξεληθψλ θαπζίκσλ ή πνιχ ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ θαη 

πινία ηα νπνία έρνπλ άδεηα κεηαθνξάο πινπησλίνπ ρσξίο πεξηνξηζκφ ηεο 

κέγηζηεο ζπλνιηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ πιηθψλ. 

   Ο Γηεζλήο Κψδηθαο γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά ησλ πζθεπαζκέλσλ 

αθηηλνβνιεκέλσλ ππξεληθψλ θαπζίκσλ, πινπησλίνπ θαη εληφλσο ξαδηελεξγψλ 

απνβιήησλ, κε πινία, εγθξίζεθε κε ην ςήθηζκα MSC.88 (71), ζηηο 27 Μαΐνπ 1999
51

. 

 

 

5.1.3 Γηεζλήο Κώδηθαο γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 

ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο (International Safety Management-ISM Code) 

  

  Ο δηεζλήο Κψδηθαο Γηαρείξηζεο γηα ηελ Αζθαιή Λεηηνπξγία ησλ Πινίσλ θαη ηελ 

Πξνζηαζία ηνπ Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο 

Κψδηθεο, πνπ πηνζεηήζεθε ζηε ζπλδηάζθεςε ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο γηα ηελ 

αζθάιεηα ηεο αλζξψπηλεο δσήο ζηε ζάιαζζα (SOLAS) ζηηο 21/6/1994 θαη 

ελζσκαηψζεθε ζην λέν θεθάιαην IX ηεο χκβαζεο. Ζ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηνπ 

Κψδηθα μεθηλάεη γηα ηα επηβαηεγά, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηβαηεγψλ 

ηαρππιφσλ ζθαθψλ, απφ ηελ 1/7/1998, γηα ηα πεηξειαηνθφξα, ρεκηθά δεμακελφπινηα, 

πγξαεξηνθφξα θαη θνξηεγά κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίνπ νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο άλσ 

ησλ 500 θ.ν.ρ. απφ ηελ 1/7/1998, ελψ γηα ππφινηπα θνξηεγά πινία άλσ ησλ 500 

θ.ν.ρ., ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πισηψλ εμέδξσλ εμφξπμεο πεηξειαίνπ, απφ 

ηελ 1/7/2002
52

. 

   Ο ISM Code εζηηάδεη ζηελ εθαξκνγή πξνηχπσλ θαη δηαδηθαζηψλ απφ ηηο 

λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο θαη έρεη βαζηθφ ζηφρν ηνπ ηελ αζθάιεηα ηεο αλζξψπηλεο 

δσήο θαη ηελ απνθπγή πξφθιεζεο βιαβψλ ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ θαη ηελ 

πεξηνπζία. Δπηρεηξεί, έσο έλα βαζκφ, ηελ ηππνπνίεζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ιεηηνπξγίαο 

θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο πξαθηηθψλ πνπ βξίζθνληαη ζηα φξηα ηεο 

λνκηκφηεηαο. Ζ βαζηθή ηδέα ζηελ νπνία ζηεξίρζεθε ε αλάπηπμε ηνπ ISM Code 

ζπλδέεηαη κε ην ξφιν ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζηελ πξφιεςε θαη ηελ απνθπγή 

αλεπηζχκεησλ θαηαζηάζεσλ. Αθνχ ζηα πεξηζζφηεξα λαπηηθά αηπρήκαηα 
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θαηαγξάθεηαη εκπινθή ηνπ αλζξσπίλνπ παξάγνληα, έλα ζχζηεκα θαλφλσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ πνπ ζα νξίδεη ηηο ελέξγεηεο απηνχ ηνπ παξάγνληα θαη ζα πεξηνξίδεη ηελ 

απζαίξεηε δξάζε ηνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηε κείσζε αλεπηζχκεησλ 

θαηαζηάζεσλ
53

. 

   Οπζηαζηηθά, ν ISM Code επηβάιιεη ηελ νξζή ηήξεζε ησλ ήδε ππαξρνπζψλ 

Γηεζλψλ πκβάζεσλ, θπξίσο ησλ STCW, MARPOL θαη SOLAS. Ζ θαηλνηνκία πνπ 

εηζάγεη ν Κψδηθαο ζρεηίδεηαη κε ηηο γξαπηέο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζνχληαη πηζηά θαη αθνξνχλ θάζε ζηάδην ηεο κεηαθνξάο, φπσο είλαη: ν 

ζρεδηαζκφο θφξησζεο θαη εθθφξησζεο, ν ζρεδηαζκφο ηαμηδηνχ, νη δηαδηθαζίεο 

ειέγρνπ πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ, ε αληαιιαγή ζηνηρείσλ κε ηνπο 

πινεγνχο, ε επηθνηλσλία πινίνπ-γξαθείνπ-λαπισηψλ θαη δηαδηθαζίεο νιηθνχ ειέγρνπ 

απφ ηνλ πινίαξρν. 

   Οη ζηφρνη ηνπ Κψδηθα είλαη, φπσο θαη πξναλαθέξζεθε, ε δηαζθάιηζε ηεο 

αζθάιεηαο ζηε ζάιαζζα, ε πξφιεςε αλζξψπηλνπ ηξαπκαηηζκνχ ή απψιεηαο δσήο θαη 

ε απνθπγήο βιάβεο ζην πεξηβάιινλ, θαη εηδηθά ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ θαη 

πεξηνπζία. ηφρνη ηεο εηαηξείαο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο πξέπεη λα είλαη, κεηαμχ 

άιισλ, ε παξνρή αζθαιψλ πξαθηηθψλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ πινίνπ θαη ελφο αζθαινχο 

εξγαζηαθνχ  πεξηβάιινληνο. Δπίζεο, ε θαζηέξσζε κέηξσλ πξνζηαζίαο έλαληη φισλ 

ησλ πξνζδηνξηζζέλησλ θηλδχλσλ θαη ε ζπλερήο βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ 

δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ μεξά θαη επί ησλ πινίσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Δπηπιένλ, ην 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο 

ππνρξεσηηθνχο θαλφλεο θαη θαλνληζκνχο θαη φηη νη ηζρχνληεο θψδηθεο, νδεγίεο θαη 

πξφηππα, πνπ ζπληζηψληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ, ηε δηνίθεζε, ηνπο Νενγλψκνλεο θαη 

ηνπο ζαιάζζηνπο βηνκεραληθνχο νξγαληζκνχο, ιακβάλνληαη ππφςε. 

  Μία απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Κψδηθα είλαη θάζε εηαηξεία δηαρείξηζεο πνληνπφξσλ 

πινίσλ λα εθαξκφδεη θαη λα δηαηεξεί έλα χζηεκα Αζθαινχο Γηαρείξηζεο (Safety 

Management System), ην νπνίν θαη ζα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ ISM. Ζ θπβέξλεζε 

θάζε ρψξαο ή έλαο αλαγλσξηζκέλνο νξγαληζκφο, πνπ έρεη θαζνξίζεη ε θπβέξλεζε 

κηαο ρψξαο, είλαη ππεχζπλα γηα λα επαιεζεχνπλ ηε ζπκκφξθσζε ηεο εηαηξείαο κε ηηο 
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απαηηήζεηο ηνπ Κψδηθα. Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ ειέγρσλ βάζεη ηεο ζεκαίαο 

ησλ πινίσλ, ε εηαηξεία εθνδηάδεηαη κε έλα Έγγξαθν πκκφξθσζεο (Document Of 

Compliance) θαζψο θαη κε Πηζηνπνηεηηθφ Αζθαινχο Γηαρείξηζεο (Safety 

Management Certificate) γηα θάζε πινίν πνπ ηειεί ππφ ηε δηαρεηξηζηηθή επνπηεία ηεο. 

Ζ εηαηξεία πνπ δελ θαηέρεη ηα ζπγθεθξηκέλα αλαθεξζέληα έγγξαθα δε δχλαηαη λα 

δξαζηεξηνπνηείηαη λνκίκσο ζην ρψξν ηεο δηεζλνχο λαπηηιίαο
54

.  

   Με ηελ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα ISM επηηπγράλεηαη αθελφο κελ ε 

ζπκκφξθσζε φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ κε ηε λαπηηιία ζε δηεζλείο θαλφλεο 

θαη θαλνληζκνχο, αθεηέξνπ δε ε βησζηκφηεηα ηεο παγθφζκηαο λαπηηιίαο, θαζψο 

απνθεχγνληαη πεξηθεξεηαθέο ξπζκίζεηο, πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηα ζπκθέξνληα ηεο 

δηεπζχλνπζαο ρψξαο. Παξφια απηά, ν Κψδηθαο ISM δέρεηαη θξηηηθέο πνπ αθνξνχλ 

θπξίσο ζε ειιείςεηο ζε ζέκαηα ειέγρσλ ζπκκφξθσζεο θαη ζε ηεξάζηηα θελά ζε 

ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο, θπξίσο απφ νηθνινγηθέο 

νξγαλψζεηο (Φαξαχηεο 2008). Δπηπιένλ, ν Γηεζλήο Κψδηθαο θαη νη ινηπνί θαλνληζκνί 

επηθεληξψλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηα ηερλνινγηθά ή ζρεδηαζηηθά πξνβιήκαηα. 

Φαίλεηαη φκσο φηη ηα πεξηζζφηεξα λαπηηθά αηπρήκαηα νθείινληαη θπξίσο ζην 

αλζξψπηλν ιάζνο. Δπνκέλσο, ζα πξέπεη πξψηα απφ φια λα δνζεί κεγαιχηεξε έκθαζε 

θαη λα εληζρπζεί, κέζα απφ ηηο ππάξρνπζεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη θαη‟ επέθηαζε 

κέζα απφ ην Γηεζλή Κψδηθα Αζθάιεηαο, ν θξίθνο ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα. 

Άιισζηε, ηα αηπρήκαηα πνπ νδήγεζαλ ηνλ ΗΜΟ ζηε ζεζκνζέηεζε ηνπ θψδηθα ISM 

μεθηλνχλ πηζαλφλ απφ ηελ απψιεηα ηνπ Herald of Free Enterprise (1987), ηνπ 

Scandinavian Star (1991) ζην νπνίν μέζπαζε ππξθαγηά θαη ηνπ Estonia (1994) κε 

ζπλέπεηα ηελ απψιεηα 900 αλζξψπσλ. Οκνίσο, ηα δεμακελφπινηα Aegean Sea (1992) 

θαη Braer (1993), ηα νπνία πξνζάξαμαλ ζε αβαζή εληφο ησλ θνηλνηηθψλ πδάησλ θαη 

απφ ηα νπνία εθρχζεθαλ ζεκαληηθέο πνζφηεηεο πεηξειαηνθειίδσλ, έθαλαλ 

επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα ιήςε κέηξσλ σο πξνο ηνλ ξφιν ηνπ αλζξψπηλνπ 

παξάγνληα
55

. 
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5.1.4 Κώδηθαο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηνλ εμνπιηζκό πινίσλ πνπ κεηαθέξνπλ ρύδελ 

ρεκηθά (International Bulk Chemical Code-IBC Code) 

 

   Ζ κεηαθνξά ησλ ρχδελ ρεκηθψλ νπζηψλ θαιχπηεηαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο ηεο 

SOLAS Κεθάιαην VII γηα ηε κεηαθνξά ησλ επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ θαη 

MARPOL Παξάξηεκα II - Καλνληζκνί γηα ηνλ Έιεγρν ηεο Ρχπαλζεο απφ ρχδελ 

επηβιαβείο πγξέο νπζίεο. Ακθφηεξεο νη ζπκβάζεηο απαηηνχλ ηα ρεκηθά δεμακελφπινηα 

πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 1986 λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνλ Γηεζλή 

Κψδηθα γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηνλ εμνπιηζκφ ησλ πινίσλ πνπ κεηαθέξνπλ ρχδελ 

επηθίλδπλεο νπζίεο (Κψδηθαο IBC). 

   Ο IBC Code πξνβιέπεη έλα δηεζλέο πξφηππν γηα ηελ αζθαιή ζαιάζζηα κεηαθνξά 

ρχδελ επηθίλδπλσλ θαη επηβιαβψλ πγξψλ ρεκηθψλ νπζηψλ. Γηα λα ειαρηζηνπνηεζνχλ 

νη θίλδπλνη γηα ηα πινία, ηα πιεξψκαηα ηνπο θαη ην πεξηβάιινλ, ν Κψδηθαο θαζνξίδεη 

ηα πξφηππα ζρεδηαζκνχ θαη θαηαζθεπήο ησλ πινίσλ θαη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ πξέπεη λα 

θέξνπλ, ιακβάλνληαο δεφλησο ππφςε ηε θχζε ησλ πξντφλησλ. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 

1985, κε ην ςήθηζκα MEPC.19 ( 22 ), ν Κψδηθαο επεθηάζεθε γηα λα θαιχςεη ζέκαηα 

ζαιάζζηαο ξχπαλζεο θαη ηζρχεη γηα πινία πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κεηά ηελ 1ε 

Ηνπιίνπ 1986. 

   Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2004, ν IMO ελέθξηλε αλαζεσξεκέλνπο θαλνληζκνχο ηεο 

MARPOL παξάξηεκα ΗΗ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ξχπαλζεο απφ ρχδελ επηβιαβείο πγξέο 

νπζίεο. Απηφ ελζσκαηψλεη έλα ζχζηεκα θαηεγνξηνπνίεζεο κε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο 

γηα ηηο βιαβεξέο θαη πγξέο νπζίεο θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2007. 

Δπαθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο ζην ζπγθεθξηκέλν Κψδηθα εγθξίζεθαλ επίζεο ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2004, αληαλαθιψληαο ηηο κεηαβνιέο ηεο MARPOL παξάξηεκα II. Οη 

ηξνπνπνηήζεηο ελζσκαηψλνπλ ηηο αλαζεσξήζεηο ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε νξηζκέλσλ 

πξντφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ηδηφηεηέο ηνπο σο δπλεηηθψλ ζαιάζζησλ 

ξππνγφλσλ, θαζψο θαη  αλαζεσξήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηχπν ηνπ πινίνπ θαη ηηο 

απαηηήζεηο κεηαθνξάο κεηά ηελ αμηνιφγεζή ηνπο απφ ηελ αξκφδηα νκάδα ησλ 

επηθίλδπλσλ νπζηψλ.  

   Σα πινία πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ κεηά ην 1986, πνπ κεηαθέξνπλ νπζίεο πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη ζην θεθάιαην 17 ηνπ IBC Code, πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηηο 

απαηηήζεηο γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ 

πινίσλ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ ηνλ Κψδηθα. Σα πινία, πνπ ππφθεηληαη ζηνλ Κψδηθα, 

πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη ζχκθσλα κε έλα απφ ηα αθφινπζα πξφηππα : 
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 Ο πξψηνο ηχπνο πινίνπ είλαη έλα δεμακελφπινην πνπ πξννξίδεηαη γηα ηε 

κεηαθνξά ρεκηθψλ πξντφλησλ κε πνιχ ζνβαξνχο πεξηβαιινληηθνχο 

θηλδχλνπο, ηα νπνία απαηηνχλ κέγηζηα πξνιεπηηθά κέηξα γηα λα απνθεπρζεί 

κηα ηέηνηα δηαθπγή θνξηίνπ. 

 Ο δεχηεξνο ηχπνο πινίνπ είλαη έλα δεμακελφπινην πνπ πξννξίδεηαη γηα ηε 

κεηαθνξά ρεκηθψλ πξντφλησλ κε αηζζεηά ζνβαξέο πεξηβαιινληηθέο 

επηπηψζεηο θαη θηλδχλνπο αζθάιεηαο, πνπ απαηηνχλ πξνιεπηηθά κέηξα γηα λα 

απνθεπρζεί κηα ηέηνηα δηαθπγή θνξηίνπ . 

 Ο ηξίηνο ηχπνο πινίνπ είλαη έλα δεμακελφπινην πνπ πξννξίδεηαη γηα ηε 

κεηαθνξά ρεκηθψλ πξντφλησλ κε αξθεηά ζνβαξέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο 

θαη θηλδχλνπο αζθάιεηαο, πνπ απαηηνχλ έλα κέηξην βαζκφ πεξηνξηζκνχ 

πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε ηθαλφηεηα επηβίσζεο ζε κηα δχζθνιε θαηάζηαζε.  

   Οη ηξεηο πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο παξνπζηάδνπλ πξντφληα μεθηλψληαο απφ ηελ 

πξψηε θαηεγνξία κε ην πην κεγάιν βαζκφ επηθηλδπλφηεηαο. Έηζη, ην θάζε πινίν απφ 

απηά πνπ κεηαθέξνπλ ρχδελ ρεκηθέο νπζίεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια 

θαηαζθεπαζκέλν θαη εμνπιηζκέλν γηα ηε κεηαθνξά απηνχ ηνπ είδνπο επηθίλδπλσλ 

θνξηίσλ
56

. 

 

 

5.1.5 Κώδηθαο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηνλ εμνπιηζκό πινίσλ πνπ κεηαθέξνπλ ρύδελ 

πγξνπνηεκέλα αέξηα (International Gas Carrier Code- IGC Code) 

 

   Ο Γηεζλήο Κψδηθαο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηνλ εμνπιηζκφ ησλ πινίσλ πνπ 

κεηαθέξνπλ ρχδελ πγξνπνηεκέλα αέξηα (IGC Code) ηζρχεη γηα πινία κεηαθνξάο 

πγξνπνηεκέλνπ αεξίνπ, πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ηελ 1ε Ηνπιίνπ 1986 ή θαη κεηά απφ 

απηή ηελ εκεξνκελία. Σα πινία απηνχ ηνπ είδνπο, πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ πξηλ απφ 

ηελ εκεξνκελία απηή, ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Κψδηθα 

γηα ηελ Καηαζθεπή θαη Δμνπιηζκφ ησλ πινίσλ πνπ κεηαθέξνπλ ρχδελ πγξνπνηεκέλα 

αέξηα ή ηνλ Κψδηθα γηα ηα ππάξρνληα πινία πνπ κεηαθέξνπλ ρχδελ πγξνπνηεκέλα 

αέξηα. 

   Οη ζθνπνί απηψλ ησλ Kσδηθψλ είλαη λα θαζηεξψζεη έλα δηεζλέο πξφηππν γηα ηελ 

αζθαιή κεηαθνξά δηα ζαιάζζεο ρχδελ πγξνπνηεκέλσλ αεξίσλ θαη νξηζκέλσλ άιισλ 
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νπζηψλ, πξνζδηνξίδνληαο ηηο απαηηήζεηο ζρεδηαζκνχ θαη θαηαζθεπήο ησλ πινίσλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζε ηέηνηεο κεηαθνξέο θαη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ πξέπεη λα θέξνπλ έηζη ψζηε 

λα ειαρηζηνπνηεζεί ν θίλδπλνο γηα ην πινίν, ην πιήξσκά ηνπ θαη ην πεξηβάιινλ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηε θχζε ησλ πξντφλησλ. Ζ βαζηθή θηινζνθία είλαη φηη ην 

θαζέλα απφ απηά ηα πινία πνπ κεηαθέξνπλ επηθίλδπλα θνξηία θαιχπηνληαη απφ 

απηνχο ηνπο θψδηθεο, θαζέλα απφ ηα νπνία κπνξεί λα έρεη κία ή πεξηζζφηεξεο 

επηθίλδπλεο ηδηφηεηεο. Έλαο επηπξφζζεηνο θίλδπλνο κπνξεί λα πξνθχςεη ιφγσ ηεο 

κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ θάησ απφ ζπλζήθεο ςχμεο ή πίεζεο. νβαξέο ζπγθξνχζεηο 

γηα παξάδεηγκα ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε βιάβε ηεο δεμακελήο ηνπ θνξηίνπ 

θαη αλεμέιεγθηε «απειεπζέξσζε» ηνπ πξντφληνο. Σέηνηα «απειεπζέξσζε» ζα 

κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηελ εμάηκηζε θαη δηαζπνξά ηνπ πξντφληνο θαη, ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη ςαζπξή ζξαχζε ηνπ θχηνπο ηνπ πινίνπ. Οη 

απαηηήζεηο ηνπο Κψδηθα, πξννξίδνληαη γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ απηψλ 

ζην βαζκφ πνπ είλαη εθηθηφ, κε βάζε ηηο ζεκεξηλέο γλψζεηο θαη ηελ ηερλνινγία. 

   Ο IGC Code βξίζθεηαη ππφ αλαζεψξεζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εκπεηξία θαη ηελ 

ηερλνινγηθή αλάπηπμε. Ζ δηάηαμε ηνπ θψδηθα απηνχ είλαη ζχκθσλε κε ηνλ Γηεζλή 

Κψδηθα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ πινίσλ πνπ κεηαθέξνπλ ρχδελ 

επηθίλδπλεο νπζίεο (IBC Code)
57

. 

 

 

5.1.6 Κώδηθαο γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (Convention for Safe 

Containers- CSC Code) 

 

   ηε δεθαεηία ηνπ 1960, ππήξμε κηα ξαγδαία αχμεζε ηεο ρξήζεο ησλ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ γηα ηελ απνζηνιή ησλ εκπνξεπκάησλ δηά ζαιάζζεο θαη ηελ 

αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλσλ πινίσλ κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ . Σν 1967, o 

ΗΜΟ αλέιαβε λα κειεηήζεη ηελ αζθάιεηα ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζηηο ζαιάζζηεο 

κεηαθνξέο. Σν ίδην ην εκπνξεπκαηνθηβψηην αλαδείρζεθε σο ε πην ζεκαληηθή πηπρή 

πνπ πξέπεη λα εμεηαζηεί. Ο IMO , ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα 

ηελ Δπξψπε, αλέπηπμε έλα Κψδηθα ην 1972, ν νπνίνο ηειηθά εγθξίζεθε ζηε δηάζθεςε 

απφ ηα Ζλσκέλα Έζλε θαη ηνλ ΗΜΟ .  
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   Ζ χκβαζε ηνπ 1972 γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ έρεη δχν 

ζηφρνπο . Ζ κία είλαη λα  δηαηεξήζεη έλα πςειφ επίπεδν αζθάιεηαο ηεο αλζξψπηλεο 

δσήο ζηε κεηαθνξά θαη ηε δηαθίλεζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, πξνβιέπνληαο 

απνδεθηέο γεληθά δηαδηθαζίεο δνθηκηψλ θαη αληίζηνηρεο απαηηήζεηο αληνρήο. Ζ άιιε 

είλαη ε δηεπθφιπλζε ησλ δηεζλψλ κεηαθνξψλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ κε ηνλ 

θαζνξηζκφ εληαίσλ δηεζλψλ θαλφλσλ αζθαιείαο, πνπ λα ηζρχνπλ εμίζνπ γηα φινπο 

ηνπο ηξφπνπο επίγεηαο κεηαθνξάο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, κπνξεί λα απνθεπρζεί ε 

εμάπισζε ησλ δηαθνξεηηθψλ εζληθψλ θαλνληζκψλ αζθαιείαο . 

   Οη απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο ηζρχνπλ γηα ηε κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δηεζλψο, εθηφο απφ εθείλα πνπ είλαη 

εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα λα κεηαθέξνληαη ελαέξηα. Σν πεδίν εθαξκνγήο ηεο χκβαζεο 

πεξηνξίδεηαη ζε εκπνξεπκαηνθηβψηηα κε έλα πξνθαζνξηζκέλν ειάρηζην κέγεζνο πνπ 

έρεη γσληαθά εμαξηήκαηα ή ζπζθεπέο πνπ επηηξέπνπλ ην ρεηξηζκφ ή ην ζηνίβαγκα . Ζ 

ζχκβαζε πεξηιακβάλεη δχν παξαξηήκαηα: Σν παξάξηεκα Η πεξηιακβάλεη θαλφλεο γηα 

ηε δνθηκή, ηνλ έιεγρν, ηελ έγθξηζε θαη ηε ζπληήξεζε ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ελψ 

ην παξάξηεκα ΗΗ θαιχπηεη ηηο δηαξζξσηηθέο απαηηήζεηο αζθαιείαο θαη ηηο δνθηκέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ιεπηνκεξεηψλ γηα ηηο δηαδηθαζίεο δνθηκήο. 

   ην παξάξηεκα Η θαζνξίδνληαη δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο ηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δηεζλείο κεηαθνξέο πξέπεη λα είλαη ε αζθάιεηα, πνπ 

εγθξίζεθε απφ ηε Γηνίθεζε ελφο πκβαιιφκελνπ Κξάηνπο ή ελφο νξγαληζκνχ πνπ 

ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. Ζ Γηνίθεζε ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπνο ζα 

επηηξέπεη ζηνλ θαηαζθεπαζηή λα ηνπνζεηεί ζε εγθεθξηκέλα εκπνξεπκαηνθηβψηηα κία 

«πιάθα» έγθξηζεο αζθαιείαο, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα ζρεηηθά ηερληθά δεδνκέλα. Ζ 

έγθξηζε, ε νπνία απνδεηθλχεηαη απφ ηελ πηλαθίδα έγθξηζεο αζθαιείαο, πνπ 

ρνξεγείηαη απφ ην ζπκβαιιφκελν θξάηνο, ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη απφ ηα άιια 

ζπκβαιιφκελα θξάηε. Ζ αξρή ηεο ακνηβαίαο απνδνρήο ηεο αζθάιεηαο ησλ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πνπ εγθξίζεθε είλαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο χκβαζεο. 

Δπίζεο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη ε έγθξηζε θαη απηή ε πηλαθίδα αζθαιείαο 

αλακέλεηαη φηη ηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα ζα δηαθηλνχληαη δηεζλψο κε ηηο ειάρηζηεο 

δηαηππψζεηο ειέγρνπ  αζθάιεηαο. 

   Δίλαη αλαγθαίν λα ηνληζηεί, φηη ε επαθφινπζε ζπληήξεζε ηνπ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ κε ηελ εγθεθξηκέλε αζθάιεηα είλαη επζχλε ηνπ ηδηνθηήηε, ν 

νπνίνο απαηηείηαη λα ππνβάιεη ην container πεξηνδηθά ζε ειέγρνπο. Ζ ζχκβαζε 

πξνβιέπεη ζπγθεθξηκέλα φηη ηα containers πξέπεη λα ππνβάινληαη ζε δηάθνξνπο 
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ειέγρνπο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ έλα ζπλδπαζκφ ησλ απαηηήζεσλ αζθάιεηαο θαη ησλ 

ρεξζαίσλ θαη ησλ ζαιάζζησλ κέζσλ κεηαθνξάο. Γηάθνξεο ηξνπνπνηήζεηο ζρεηηθά κε 

ηνλ επαλέιεγρν ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, αιιά θαη ηηο δνθηκαζίεο θνξηψζεσλ, 

απαηηνχληαη απφ ηε χκβαζε
58

. 

 

 

5.2 πκβάζεηο γηα ηελ απνθπγή θαη ηελ πξόιεςε ζαιάζζηαο ξύπαλζεο από επηθίλδπλα 

θνξηία 

 

5.2.1 ύκβαζε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ γηα ην δίθαην ηεο ζάιαζζαο 

 

   Ζ χκβαζε γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο έρεη αλαδπζεί σο κνληέιν ζηε δηεζλή 

ζχζηαζε ζπλζεθψλ γηα πξνζπάζεηεο πξνζηαζίαο ησλ παγθφζκησλ θνηλψλ πφξσλ θαη 

γηα ηε ξχζκηζε ηεο ρξήζεο ησλ πειάγσλ γηα ην ζπιινγηθφ θαιφ φισλ ησλ 

αλζξψπσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε, ε νπνία ππνγξάθεθε ζην Μνληέγθν Μπαίπ 

ζηηο 10 Γεθεκβξίνπ ην 1982, ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 16 Ννεκβξίνπ 1994 θαη ζήκεξα 

νδεχεη πξνο παγθφζκηα ζπκκεηνρή κε 138 πκκεηέρνληα Κξάηε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 157 ζπκβαιφκελνπο. Χο έλα 

απφ ηα ζεκαληηθφηεξα λνκηθά φξγαλα ηνπ 20νπ αηψλα, ε χκβαζε επέθεξε 

θαηλνηνκίεο ζην δηεζλέο δίθαην ησλ ζπλζεθψλ. Έρνληαο ζπιιεθζεί σο «παθέην 

ζπκθσλίαο» πνπ αλαγλψξηδε φηη φια ηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ σθεάλην ρψξν 

ζπζρεηίδνληαη ζηελά θαη πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε σο ζχλνιν,  ζέζπηζε φηη ν 

ππζκέλαο ηεο ζάιαζζαο θαη ν ππζκέλαο ησλ σθεαλψλ πέξα απφ ηα φξηα ησλ εζληθψλ 

δηθαηνδνζηψλ είλαη ε «θνηλή θιεξνλνκηά ηεο αλζξσπφηεηαο» ηεο νπνίαο ε ρξήζε θαη 

πξνζηαζία είλαη δηθαίσκα θαη επζχλε φισλ. Δπηπιένλ, έθαλε ιφγν γηα ηελ 

ππνρξεσηηθή δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ, έζεζε ην γεληθφ λνκηθφ πιαίζην γηα φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο εληφο ή επί ησλ σθεαλψλ θαη πειάγσλ, θαη παξείρε ιεπηνκεξείο 

θαλφλεο πνπ δηέπνπλ φιεο ηηο ρξήζεηο ησλ σθεαλψλ θαη θαζφξηζε ηα δηθαηψκαηα θαη 

ηηο επζχλεο ησλ θξαηψλ
59

. 
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   Σα θξάηε κέξε ζηελ παξνχζα χκβαζε, έρνληαο επίγλσζε ηεο ηζηνξηθήο ζεκαζίαο 

ηεο παξνχζαο χκβαζεο σο κηαο ζεκαληηθήο ζπκβνιήο ζηε δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο 

ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο πξνφδνπ γηα φινπο ηνπο ιανχο ηεο αλζξσπφηεηαο θαη 

επηζεκαίλνληαο φηη νη εμειίμεηο κεηά ηηο πλδηαζθέςεηο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην 

Γίθαην ηεο Θάιαζζαο πνπ έιαβαλ ρψξα ζηε Γελεχε ην 1958 θαη ην 1960, θαηέζηεζαλ 

εληνλφηεξε ηελ αλάγθε γηα κία λέα θαη γεληθά απνδεθηή χκβαζε γηα ην δίθαην ηεο 

ζάιαζζαο. Έρνληαο επίγλσζε φηη ηα πξνβιήκαηα ηνπ σθεάλεηνπ ρψξνπ είλαη ζηελά 

ζπλπθαζκέλα κεηαμχ ηνπο θαη πξέπεη λα εμεηάδνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο, απνθάζηζαλ 

λα  δηεπζεηήζνπλ ζε πλεχκα ακνηβαίαο θαηαλφεζεο θαη ζπλεξγαζίαο φια ηα ζέκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δίθαην ηεο ζάιαζζαο. Ζ ζπλζήθε ζε γεληθέο γξακκέο θαιχπηεη 

ηα εμήο θχξηα ζέκαηα: ηα φξηα ζαιάζζησλ δσλψλ (ρσξηθά χδαηα, παξαθείκελε δψλε, 

απνθιεηζηηθή νηθνλνκηθή δψλε, πθαινθξεπίδα), ηα δηθαηψκαηα λαπζηπινΐαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηελψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δηεζλή λαπζηπινΐα, ηελ 

εηξήλε θαη ηελ αζθάιεηα ζηνπο σθεαλνχο θαη ζηα πειάγε, ηε δηαηήξεζε θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ δψλησλ ζαιάζζησλ πφξσλ, ηελ πξνζηαζία θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ 

ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα, ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζην 

ζαιάζζην ππζκέλα πέξα απφ ηα φξηα ησλ εζληθψλ δηθαηνδνζηψλ θαη ηέινο ηηο 

δηαδηθαζίεο γηα δηεπζέηεζε δηαθσληψλ αλάκεζα ζηα θξάηε. 

   Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηε ξχπαλζε πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηα εκπνξηθά πινία δηαζθαιίδεηαη ελ κέξεη κέζσ ηνπ θαζεζηψηνο ηεο 

«αβιαβνχο δηέιεπζεο ζηε ρσξηθή ζάιαζζα» θαη ηνπ «πινπ δηέιεπζεο». ην ζεκείν 

απηφ είλαη αλαγθαίν λα δηεπθξηληζηνχλ νξηζκέλεο έλλνηεο. χκθσλα κε ην άξζξν 17 

ηεο παξνχζαο χκβαζεο, ηα πινία φισλ ησλ θξαηψλ παξαθηίσλ ή άλεπ αθηψλ 

απνιακβάλνπλ ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο αβιαβνχο δηέιεπζεο κέζσ ηεο ρσξηθήο 

ζάιαζζαο. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηεο χκβαζεο, δηέιεπζε ζεκαίλεη 

λαπζηπινΐα κέζα απφ ηε ρσξηθή ζάιαζζα κε ζθνπφ ην δηάπινπ ηεο ζάιαζζαο απηήο 

ρσξίο είζνδν ζηα εζσηεξηθά χδαηα ή πξνζνξκηζκφ ζε αγθπξνβφιην ή ιηκεληθέο 

εγθαηαζηάζεηο έμσ απφ ηα εζσηεξηθά χδαηα ή ηελ πνξεία πξνο ή ηελ αλαρψξεζε απφ 

ηα εζσηεξηθά χδαηα ή ηνλ πξνζνξκηζκφ ζε αγθπξνβφιην ή ιηκεληθή εγθαηάζηαζε. 

Γεχηεξνλ, ε δηέιεπζε ζα είλαη ζπλερήο θαη ηαρεία. Δλ ηνχηνηο, ε δηέιεπζε 

πεξηιακβάλεη ην δηθαίσκα θξάηεζεο κεραλψλ θαη αγθπξνβνιίαο, αιιά κφλνλ εθφζνλ 

απηέο απνηεινχλ ζπλήζε ζπκβάληα ηεο λαπζηπινΐαο ή θαζίζηαληαη αλαγθαίεο ιφγσ 

αλσηέξαο βίαο ή θηλδχλνπ ή πξνο ηνλ ζθνπφ παξνρήο βνήζεηαο ζε πξφζσπα, πινία ή 

αεξνζθάθε ηα νπνία βξίζθνληαη ζε θίλδπλν. Δηδηθά, ε δηέιεπζε είλαη αβιαβήο 
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εθφζνλ δελ δηαηαξάζζεη ηελ εηξήλε, ηελ ηάμε ή ηελ αζθάιεηα ηνπ παξάθηηνπ 

θξάηνπο. Ζ δηέιεπζε ζα ιακβάλεη ρψξα ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα χκβαζε θαη ηνπο 

άιινπο θαλφλεο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ. Μάιηζηα, ε δηέιεπζε μέλνπ πινίνπ ζεσξείηαη 

φηη δηαηαξάζζεη ηελ εηξήλε, ηελ ηάμε ή ηελ αζθάιεηα ηνπ παξάθηηνπ θξάηνπο, εάλ, 

επξηζθφκελν ζηε ρσξηθή ζάιαζζα, πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε εθ πξνζέζεσο ζνβαξή 

ξχπαλζε θαηά παξάβαζε ηεο παξνχζαο χκβαζεο. Δπηπιένλ, ην παξάθηην θξάηνο 

δχλαηαη αθελφο λα πηνζεηήζεη λφκνπο θαη θαλνληζκνχο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

αβιαβή δηέιεπζε απφ ηε ρσξηθή ζάιαζζα, θαη αθεηέξνπ λα δεηά απφ ηα μέλα πινία, 

πνπ αζθνχλ ην δηθαίσκα ηεο αβιαβνχο δηέιεπζεο απφ ηε ρσξηθή ηνπ ζάιαζζα, λα 

ρξεζηκνπνηνχλ εθείλνπο ηνπο ζαιάζζηνπο δηαδξφκνπο θαη ηνπο θαλφλεο δηαρσξηζκνχ 

ηεο ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο ηνπο νπνίνπο ηνχην δχλαηαη λα θαζνξίζεη ή ππνδείμεη γηα 

ηελ ξχζκηζε ηεο δηέιεπζεο ησλ πινίσλ. Ηδηαίηεξα, ηα πεηξειαηνθφξα, ηα 

ππξελνθίλεηα πινία θαη ηα πινία πνπ κεηαθέξνπλ ξαδηελεξγέο ή άιιεο εγγελψο 

επηθίλδπλεο ή επηβιαβείο νπζίεο ή πιηθά, κπνξεί λα απαηηεζεί λα ρξεζηκνπνηνχλ γηα 

ηε δηέιεπζε ηνπο κφλν απηνχο ηνπο ζαιάζζηνπο δηαδξφκνπο. χκθσλα κε ην άξζξν 

23 ηεο παξνχζαο χκβαζεο, ηα μέλα ππξελνθίλεηα πινία θαη ηα πινία πνπ 

κεηαθέξνπλ ξαδηελεξγέο ή άιιεο εγγελψο επηθίλδπλεο ή βιαβεξέο νπζίεο θαηά ηελ 

άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο αβιαβνχο δηέιεπζεο απφ ηελ ρσξηθή ζάιαζζα, θέξνπλ 

έγγξαθα θαη ηεξνχλ ηα εηδηθά πξνιεπηηθά κέηξα πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί γηα απηά ηα 

πινία απφ δηεζλείο ζπκθσλίεο. 

   ζνλ αθνξά ηνλ πινπ δηέιεπζεο ζεκαίλεη, ζχκθσλα κε ηε δεχηεξε παξάγξαθν ηνπ 

άξζξνπ 38, ηελ άζθεζε ειεπζεξίαο ηεο λαπζηπινΐαο θαη ηεο ππέξπηεζεο κφλν γηα ην 

ζθνπφ ηνπ ζπλερνχο θαη ηαρέσο δηάπινπ ηνπ ζηελνχ κεηαμχ ελφο ηκήκαηνο αλνηθηήο 

ζάιαζζαο ή κηαο απνθιεηζηηθήο νηθνλνκηθήο δψλεο θαη ελφο άιινπ ηκήκαηνο 

αλνηθηήο ζάιαζζαο ή κηαο απνθιεηζηηθήο νηθνλνκηθήο δψλεο. Δλ ηνχηνηο, ε απαίηεζε 

γηα ζπλερή θαη ηαρχ δηάπινπ δελ απνθιείεη δηέιεπζε κέζα απφ ην ζηελφ κε ζθνπφ ηελ 

πξφζβαζε, αλαρψξεζε ή επηζηξνθή απφ ηηο αθηέο ελφο θξάηνπο παξάθηηνπ ζην 

ζηελφ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ φξσλ εηζφδνπ ζ' απηφ ην θξάηνο. χκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 2(α) θαη 2(β) ηνπ άξζξνπ 39 ηεο χκβαζεο, ηα πινία πνπ αζθνχλ ην 

δηθαίσκα ηνπ πινπ δηέιεπζεο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη αθελφο κε ηνπο γεληθά 

απνδεθηνχο δηεζλείο θαλνληζκνχο, δηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθή γηα ηελ αζθάιεηα ζηε 

ζάιαζζα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Γηεζλψλ Καλνληζκψλ Απνθπγήο 

πγθξνχζεσλ ζηε ζάιαζζα θαη αθεηέξνπ κε ηνπο γεληθά απνδεθηνχο δηεζλείο 

θαλνληζκνχο, δηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθή γηα ηελ απνθπγή, κείσζε θαη έιεγρν ηεο 
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ξχπαλζεο απφ πινία. Σέινο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 42 ηεο χκβαζεο, ηα παξάθηηα 

ησλ ζηελψλ θξάηε κπνξνχλ λα πηνζεηνχλ λφκνπο θαη θαλνληζκνχο ζρεηηθνχο κε ηνλ 

πινπ δηέιεπζεο απφ ηα ζηελά ζρεηηθά κε ηελ απνθπγή, κείσζε θαη έιεγρν ηεο 

ξχπαλζεο, εθαξκφδνληαο ηνπο ζρεηηθνχο δηεζλείο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

απφξξηςε πεηξειαίνπ, θαηαινίπσλ πεηξειαηνεηδψλ θαη άιισλ βιαβεξψλ νπζηψλ ζηα 

ζηελά.  

   Ηδηαίηεξε έκθαζε ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο δίλεηαη ζην Μέξνο XII ηεο χκβαζεο. χκθσλα κε ην άξζξν 192, ηα 

θξάηε έρνπλ ππνρξέσζε λα πξνζηαηεχνπλ θαη λα δηαηεξνχλ ην ζαιάζζην 

πεξηβάιινλ. Δπίζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 194 ηα θξάηε ζα πξέπεη λα ιάβνπλ κέηξα 

ηα νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηελ πξφιεςε, ηε κείσζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ξχπαλζεο 

ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο απφ νπνηαδήπνηε πεγή, ρξεζηκνπνηψληαο γηα ην ζθνπφ 

απηφ ηα θαιχηεξα πξαθηηθά κέζα πνπ δηαζέηνπλ, θαη ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηεο 

ηνπο, θαη ζα πξέπεη λα πξνζπαζήζνπλ λα ελαξκνλίζνπλ ηελ πνιηηηθή ηνπο πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ην παξφλ Μέξνο ζα 

θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεγέο ξχπαλζεο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. Απηά ζα 

πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, κέηξα πνπ πξννξηζκφο ηνπο ζα είλαη λα κεηψζνπλ 

ζηνλ ειάρηζην δπλαηφ βαζκφ ηελ απειεπζέξσζε ηνμηθψλ, βιαβεξψλ ή επηδήκησλ 

νπζηψλ, ηδηαίηεξα απηψλ πνπ είλαη επίκνλεο, πνπ πξνέξρνληαη απφ ρεξζαίεο πεγέο, 

απφ ή κέζσ ηεο αηκνζθαίξαο ή απφ ηελ απφξξηςε νπζηψλ ζηε ζάιαζζα (άξζξν 216). 

Δπί πξνζζέησο, ηα θξάηε νθείινπλ λα ιακβάλνπλ κέηξα γηα ηε ξχπαλζε απφ πινία 

(άξζξν 211) θαη ηδηαίηεξα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ησλ αηπρεκάησλ (άξζξν 221) θαη 

ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ, ηελ εμαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο 

δξαζηεξηνηήησλ ζηε ζάιαζζα, ηελ παξεκπφδηζε εζειεκέλσλ ή ηπραίσλ εθξνψλ, 

θαζψο θαη ηε ξχζκηζε ηνπ ηχπνπ, θαηαζθεπήο, εμνπιηζκνχ, ιεηηνπξγίαο θαη 

επάλδξσζεο ησλ πινίσλ. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ην παξφλ Μέξνο 

πεξηιακβάλνπλ επίζεο θαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία θαη 

δηαηήξεζε ζπάλησλ ή εχζξαπζησλ νηθνζπζηεκάησλ θαζψο επίζεο ησλ νηθνηφπσλ 

ησλ εμαληιεκέλσλ, απεηινπκέλσλ ή θηλδπλεπφλησλ εηδψλ θαη άιισλ κνξθψλ 

ζαιάζζηαο δσήο
60

. Σέινο, είλαη αλαγθαίν λα ηνληζηεί φηη ζην πιαίζην απηήο ηεο 

χκβαζεο θαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 198 θαη 199, εάλ έλα θξάηνο αληηιεθζεί 

πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ θηλδπλεχεη άκεζα λα κνιπλζεί ή 
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έρεη κνιπλζεί απφ ξχπαλζε, εηδνπνηεί ακέζσο ηα άιια θξάηε, ηα νπνία ελδέρεηαη λα 

επεξεαζηνχλ απφ ηε ξχπαλζε, θαζψο θαη ηνπο αξκφδηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο. 

Πξαθηηθά ηα άξζξα απηά «θαινχλ» ηνπο αξκφδηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο λα 

ζπλεξγαζηνχλ ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ κε ζθνπφ ηελ εμάιεηςε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο 

ξχπαλζεο θαη ηελ πξφιεςε θαη ειαρηζηνπνίεζε ηεο δεκηάο. Γηα ην ιφγν απηφ, ηα 

θξάηε απφ θνηλνχ πξνζπαζνχλ λα αλαπηχμνπλ θαη λα πξνσζήζνπλ πξνγξάκκαηα 

έθηαθηεο αληηκεηψπηζεο πεξηζηαηηθψλ ξχπαλζεο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ. 

 

 

5.2.2 Γηεζλήο ύκβαζε γηα ηελ αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα ( Safety of Life at Sea- SOLAS) 

 

   Ζ ζχκβαζε SOLAS γεληθά ζεσξείηαη σο ε πην ζεκαληηθή φισλ ησλ δηεζλψλ 

ζπλζεθψλ πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ. Ζ πξψηε έθδνζε έγηλε 

ην 1914, σο απάληεζε ζηελ θαηαζηξνθή ηνπ Σηηαληθνχ, ε δεχηεξε ην 1929, ε ηξίηε 

ην 1948, θαη ε ηέηαξηε ην 1960. Ζ έθδνζε ηνπ 1974 πεξηιακβάλεη νπζηαζηηθά ηε 

ζησπεξή δηαδηθαζία απνδνρήο, γεγνλφο ην νπνίν πξνβιέπεη φηη ε ηξνπνπνίεζε 

αξρίδεη λα ηζρχεη κηα θαζνξηζκέλε εκεξνκελία, εθηφο εάλ, πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

απηή, νη αληηξξήζεηο γηα ηελ ηξνπνινγία ιακβάλνληαη νκφθσλα απφ ηα κέξε. Χο εθ 

ηνχηνπ ε ζχκβαζε ηνπ 1974 έρεη ηξνπνπνηεζεί επαλεηιεκκέλσο. Ζ ζχκβαζε, πνπ 

ηζρχεη ζήκεξα, κεξηθέο θνξέο αλαθέξεηαη σο SOLAS ηνπ 1974, φπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί. 

Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο χκβαζεο SOLAS είλαη λα θαζνξίζεη ηηο ειάρηζηεο 

πξνδηαγξαθέο γηα ηελ θαηαζθεπή, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ, 

ζπκβαηέο κε ηελ αζθάιεηά ηνπο. Ζ θάζε ζεκαία θξάηνπο είλαη ππεχζπλε λα 

δηαζθαιίζεη φηη ηα πινία πνπ θέξνπλ ηε ζεκαία ηνπο πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε 

ηηο απαηηήζεηο ηεο, θαζψο θαη κε κηα ζεηξά απφ πηζηνπνηεηηθά, πνπ πξνβιέπνληαη ζηε 

ζχκβαζε, σο απφδεημε φηη έρεη ππνγξαθεί. Ζ ηζρχνπζα ζχκβαζε SOLAS 

πεξηιακβάλεη  άξζξα, πνπ ζέηνπλ γεληθέο ππνρξεψζεηο, ηε δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο 

θαη νχησ θαζεμήο, θαη αθνινπζείηαη απφ έλα παξάξηεκα, ην νπνίν δηαηξείηαη ζε 12 

θεθάιαηα. 

Κεθάιαην I - Γεληθέο δηαηάμεηο 

Πεξηιακβάλεη θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ έξεπλα ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ ησλ 

πινίσλ θαη ηελ έθδνζε δηαθφξσλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ ζεκαίλεη φηη ην πινίν πιεξνί 

Πα
νεπ
ιστ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς



 87 

ηηο απαηηήζεηο ηεο χκβαζεο. Σν θεθάιαην απηφ πεξηιακβάλεη επίζεο δηαηάμεηο γηα 

ηνλ έιεγρν ησλ πινίσλ ζηα ιηκάληα ησλ άιισλ ζπκβαιιφκελσλ θξαηψλ. 

Κεθάιαην II - 1 - Καηαζθεπέο - Τπνδηαίξεζε θαη επζηάζεηα, κεραλνινγηθέο θαη 

ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο 

Ο δηαρσξηζκφο ησλ επηβαηεγψλ πινίσλ ζε πδαηνζηεγείο ζαιάκνπο πξέπεη λα είλαη 

ηέηνηνο ψζηε κεηά απφ ηελ ππνηηζέκελε δεκηά ζην θχηνο ηνπ πινίνπ, ην ζθάθνο ζα 

παξακείλεη ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο θαη ζηαζεξφ. Απαηηήζεηο θαη ζρεηηθέο 

ξπζκίζεηο γηα ζηεγαλφηεηα γηα ηα επηβαηεγά πινία πξνβιέπνληαη επίζεο, φπσο θαη νη 

απαηηήζεηο γηα επζηάζεηα γηα επηβαηεγά θαη θνξηεγά πινία. Οη απαηηήζεηο πνπ 

θαιχπηνπλ ηα κεραλήκαηα θαη ηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα 

εμαζθαιηζηεί φηη νη ελέξγεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πινίνπ, 

ησλ επηβαηψλ θαη ηνπ πιεξψκαηνο δηαηεξνχληαη θάησ απφ δηάθνξεο ζπλζήθεο 

έθηαθηεο αλάγθεο. Πξφηππα γηα ηα πεηξειαηνθφξα θαη ηα πινία κεηαθνξάο ρχδελ 

θνξηίνπ εγθξίζεθαλ ην 2010, απαηηψληαο ηα λέα πινία λα έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη 

θαηαζθεπαζηεί γηα κηα ζπγθεθξηκέλε δηάξθεηα δσήο θαη λα είλαη αζθαιή θαη θηιηθά 

πξνο ην πεξηβάιινλ. χκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ, ηα πινία ζα πξέπεη λα έρνπλ 

επαξθή αληνρή, ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηε ζηαζεξφηεηα γηα λα ειαρηζηνπνηεζεί ν 

θίλδπλνο απψιεηαο ηνπ πινίνπ ή ηεο ξχπαλζεο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. 

 Κεθάιαην II-2 - Ππξνπξνζηαζία, αλίρλεπζε θαη θαηάζβεζε ππξθαγηάο. 

Πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξείο δηαηάμεηο ππξαζθάιεηαο γηα φια ηα πινία θαη εηδηθά κέηξα 

γηα ηα επηβαηεγά θαη θνξηεγά πινία θαη ηα δεμακελφπινηα. Πεξηιακβάλνπλ ηηο 

αθφινπζεο αξρέο: δηαίξεζε ηνπ πινίνπ ζε θχξηεο θαη θαηαθφξπθεο δψλεο κε ζεξκηθά 

θαη θαηαζθεπαζηηθά φξηα. Γηαρσξηζκφο ησλ ρψξσλ ελδηαηηήζεσο απφ ην ππφινηπν 

πινίν κε ζεξκηθά θαη θαηαζθεπαζηηθά φξηα. Πεξηνξηζκέλε ρξήζε θαχζηκσλ πιηθψλ. 

Αλίρλεπζε εζηίαο ππξθαγηάο θαη θαηάζβεζε απηήο. Πξνζηαζία ησλ κέζσλ δηαθπγήο 

ή πξφζβαζεο γηα ζθνπνχο ππξφζβεζεο. Άκεζε δηαζεζηκφηεηα ησλ ππξνζβεζηηθψλ 

κέζσλ θαη ειαρηζηνπνίεζε ηεο πηζαλφηεηαο αλαθιέμεσο εχθιεθηνπ θνξηίνπ. 

Κεθάιαην ΗΗΗ - σζηηθά κέζα θαη ξπζκίζεηο  

Σν θεθάιαην απηφ πεξηιακβάλεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηα ζσζηηθά κέζα θαη ηηο ζρεηηθέο 

ξπζκίζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαηηήζεσλ γηα ηηο ζσζίβηεο ιέκβνπο 

ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν ηνπ πινίνπ. Ο δηεζλήο θψδηθαο πεξί ζσζηηθψλ κέζσλ (LSA) 

είλαη ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ 34, πνπ νξίδεη φηη φια ηα ζσζηηθά κέζα 

θαη νη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ηζρχνπζεο απαηηήζεηο ηνπ 

θψδηθα LSA. 
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Κεθάιαην IV - Ραδηνεπηθνηλσλίεο  

Σν θεθάιαην πεξηιακβάλεη ην παγθφζκην λαπηηιηαθφ ζχζηεκα θηλδχλνπ θαη 

αζθάιεηαο (GMDSS). ια ηα επηβαηεγά πινία θαη φια ηα θνξηεγά πινία νιηθήο 

ρσξεηηθφηεηαο 300 θφξσλ θαη άλσ ζηηο δηεζλείο πιφεο απαηηείηαη λα θέξνπλ 

εμνπιηζκφ πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα βειηηψζεη ηηο πηζαλφηεηεο δηάζσζεο κεηά απφ 

έλα αηχρεκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έλδεημεο ηεο ζέζεο θηλδχλνπ θαη ηεο 

 αλαδήηεζεο θαη ηεο δηάζσζεο απφ  αλακεηαδφηεο γηα ηε ζέζε ηνπ πινίνπ ή ηα 

ζσζηηθά ζθάθε. 

Κεθάιαην V - Αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο  

Σν θεθάιαην απηφ πξνζδηνξίδεη νξηζκέλεο ππεξεζίεο αζθάιεηαο ηεο λαπζηπινΐαο πνπ 

πξέπεη λα παξέρνληαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα θξάηε θαη παξαζέηεη ηηο δηαηάμεηο 

επηρεηξεζηαθνχ ραξαθηήξα πνπ εθαξκφδνληαη γεληθά ζε φια ηα πινία θαη γηα φια ηα 

δξνκνιφγηα. Σα ζέκαηα πνπ θαιχπηνληαη πεξηιακβάλνπλ ηε δηαηήξεζε ησλ 

κεηεσξνινγηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηα πινία, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηε δηάλνημε ηνπ 

πάγνπ, ηε δξνκνιφγεζε ησλ πινίσλ θαη ηε δηαηήξεζε ησλ ππεξεζηψλ έξεπλαο θαη 

δηάζσζεο. Σν θεθάιαην απηφ πεξηιακβάλεη επίζεο κηα γεληθή ππνρξέσζε γηα ηνπο 

πινηάξρνπο λα βνεζήζνπλ εθείλνπο πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν θαη γηα ηα 

ζπκβαιιφκελα θξάηε λα εμαζθαιίζνπλ φηη φια ηα πινία πξέπεη λα είλαη 

επαλδξσκέλα επαξθψο θαη απνηειεζκαηηθά απφ ηελ άπνςε ηεο αζθάιεηαο. Σν 

θεθάιαην απηφ ηέινο θαζηζηά ππνρξεσηηθή ηε κεηαθνξά ησλ ζπζθεπψλ θαηαγξαθήο 

δεδνκέλσλ ηαμηδίνπ (VDR) θαη ζπζηεκάησλ απηφκαηνπ εληνπηζκνχ πινίσλ (AIS). 

Κεθάιαην VI - Μεηαθνξά Δκπνξεπκάησλ  

Σν θεθάιαην απηφ πεξηιακβάλεη φια ηα είδε θνξηίνπ (εθηφο απφ ηα ρχδελ πγξά θαη 

αέξηα), ηα νπνία ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ θηλδχλσλ πνπ εγθπκνλνχλ γηα ην πινίν ή γηα 

ηνπο αλζξψπνπο επί ηνπ πινίνπ, κπνξεί λα απαηηνχληαη εηδηθέο πξνθπιάμεηο. Οη 

θαλνληζκνί απηνί πεξηιακβάλνπλ απαηηήζεηο γηα ηε ζηνηβαζία θαη ηελ αζθάιηζε ηνπ 

θνξηίνπ ή γηα ηα κνλαδνπνηεκέλα θνξηία, φπσο είλαη ηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα. Σν 

θεθάιαην απηφ απαηηεί ηα θνξηεγά πινία, πνπ κεηαθέξνπλ ζηηάξη, λα 

ζπκκνξθψλνληαη  κε ην δηεζλέο Κψδηθα ηηαξηνχ. 

Κεθάιαην VII - Μεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ  

Οη θαλνληζκνί πεξηέρνληαη ζε ηξία κέξε:  

Μέρος Α: Μεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ ζε ζπζθεπαζκέλε κνξθή. 

Πεξηιακβάλεη δηαηάμεηο γηα ηελ ηαμηλφκεζε, ηε ζπζθεπαζία, ηελ επηζήκαλζε θαη ηε 

ζηνηβαζία επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ. Σα ζπκβαιιφκελα θξάηε είλαη ππνρξεσκέλα 
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λα εθδίδνπλ νδεγίεο ζε εζληθφ επίπεδν. Σν θεθάιαην απηφ θαζηζηά ππνρξεσηηθφ ηνλ 

Κψδηθα Γηεζλψλ Θαιάζζησλ Δπηθίλδπλσλ Δκπνξεπκάησλ (IMDG Code), πνπ 

αλαπηχρζεθε απφ ηνλ ΗΜΟ, ν νπνίνο ελεκεξψλεηαη δηαξθψο πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί 

λα «θηινμελήζεη» λέα επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα θαη λα ζπκπιεξψζεη ή λα 

αλαζεσξήζεη ηηο πθηζηάκελεο δηαηάμεηο. 

Μέρος Α-1: Μεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ ζε ρχδελ ζηεξεά κνξθή θαιχπηεη 

ηηο απαηηήζεηο γηα ηεθκεξίσζε, απνζήθεπζε θαη δηαρσξηζκφ ησλ ελ ιφγσ αγαζψλ θαη 

απαηηεί ηελ θαηαγξαθή ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηα ελ ιφγσ εκπνξεχκαηα. 

Μέρος Β: Πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή θαη ηνλ εμνπιηζκφ ησλ πινίσλ πνπ 

κεηαθέξνπλ ρχδελ επηθίλδπλα ρεκηθά πγξά θαη απαηηεί ηα ρεκηθά δεμακελφπινηα λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε ην Γηεζλή Κψδηθα IBC. 

Μέρος Γ: Καιχπηεη ηελ θαηαζθεπή θαη ηνλ εμνπιηζκφ ησλ πινίσλ πνπ κεηαθέξνπλ 

ρχδελ πγξνπνηεκέλα αέξηα θαη απαηηεί απηά ηα πινία λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ Γηεζλνχο Κψδηθα IGC. 

Μέρος Γ: Πεξηιακβάλεη εηδηθέο απαηηήζεηο γηα ηε κεηαθνξά ησλ ζπζθεπαζκέλσλ 

αθηηλνβνιεκέλσλ ππξεληθψλ θαπζίκσλ, πινπησλίνπ θαη εληφλσο ξαδηελεξγψλ 

απνβιήησλ ζηα πινία θαη απαηηεί απφ ηα πινία πνπ κεηαθέξνπλ απηά ηα πξντφληα λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηνλ Γηεζλή Κψδηθα INF. 

Κεθάιαην VIII - Ππξεληθά πινία  

Γίλεη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηα ππξελνθίλεηα πινία θαη αζρνιείηαη ηδηαίηεξα κε 

ηνπο θηλδχλνπο αθηηλνβνιίαο. Αλαθέξεηαη ζην ιεπηνκεξή θαη πιήξε θψδηθα γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ ππξελνθίλεησλ εκπνξηθψλ πινίσλ, ν νπνίνο εγθξίζεθε απφ ηε 

πλέιεπζε ηνπ ΗΜΟ ην 1981. 

Κεθάιαην IX - Γηαρείξηζε γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ  

Σν θεθάιαην θαζηζηά ππνρξεσηηθφ ηνλ Κψδηθα ηεο αζθαινχο δηαρείξηζεο (ISM 

Code), ν νπνίνο απαηηεί έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο πνπ ζα θαζνξηζηεί 

απφ ηνλ πινηνθηήηε ή απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν πνπ αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ην 

πινίν. 

Κεθάιαην X- Μέηξα αζθαιείαο γηα ηαρχπινα ζθάθε 

Σν θεθάιαην απηφ θαζηζηά ππνρξεσηηθφ ην Γηεζλή Κψδηθα Αζθάιεηαο Σαρχπινσλ 

θαθψλ (HSC). 

Κεθάιαην XI-1 - Δηδηθά κέηξα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ζηε ζάιαζζα 

Σν θεθάιαην απνζαθελίδεη ηηο ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηελ εμνπζηνδφηεζε ησλ 

αλαγλσξηζκέλσλ νξγαληζκψλ (αξκφδηνη γηα ηε δηελέξγεηα επηζεσξήζεσλ θαη 
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ειέγρσλ), ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο ηνπ πινίνπ θαη ην ιηκεληθφ έιεγρν ηνπ θξάηνπο 

ζηηο επηρεηξεζηαθέο απαηηήζεηο. 

Κεθάιαην XI-2 - Δηδηθά κέηξα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ζηε ζάιαζζα  

Ο θαλνληζκφο XI-2/3 ηνπ θεθαιαίνπ θαζηεξψλεη ηνλ Κψδηθα Πινίσλ θαη Ληκεληθψλ 

Δγθαηαζηάζεσλ (ISPS Code). Σν κέξνο Α ηνπ Κψδηθα είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ην 

κέξνο Β πεξηέρεη νδεγίεο σο πξνο ηνλ θαιχηεξν ηξφπν γηα λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο 

ππνρξεσηηθέο απαηηήζεηο. Ο θαλνληζκφο XI-2/8 επηβεβαηψλεη ην ξφιν ηνπ θαπεηάληνπ 

γηα ηε δηαηήξεζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ πινίνπ. Λέεη φηη δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη απφ 

ηελ εηαηξεία, ηνλ λαπισηή ή απφ  νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν ζηηο απνθάζεηο ηνπ θαη 

ζηελ θξίζε ηνπ. Σν θεθάιαην απηφ πεξηιακβάλεη θαη άιινπο θαλνληζκνχο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα ηνπ πινίνπ θαη ησλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζχκθσλα 

κε ηνλ ISPS Code. 

Κεθάιαην XII - Πξφζζεηα κέηξα αζθαιείαο γηα πινία κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίνπ  

Σν θεθάιαην απηφ πεξηιακβάλεη ηηο δηαξζξσηηθέο απαηηήζεηο γηα ηα πινία κεηαθνξάο 

ρχδελ θνξηίνπ πνπ είλαη πάλσ απφ 150 κέηξα ζε κήθνο
61

. 

 

 

5.2.3 Γηεζλήο ύκβαζε γηα ηελ πξόιεςε ξύπαλζεο από ηα πινία (International 

Convention for the Prevention of Pollution from ships- MARPOL) 

 

   Ζ Γηεζλήο χκβαζε γηα ηελ Πξφιεςε ηεο Ρχπαλζεο απφ ηα Πινία ( MARPOL) 

είλαη ε θχξηα δηεζλήο ζχκβαζε πνπ θαιχπηεη ηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο ηνπ 

ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο πνπ νθείιεηαη ζε ιεηηνπξγηθή ή αηπρεκαηηθή ξχπαλζε ησλ 

πινίσλ. Ζ ζχκβαζε MARPOL εγθξίζεθε ζηηο 2 Ννεκβξίνπ 1973 απφ ηνλ IMO. Σν 

Πξσηφθνιιν ηνπ 1978 εθδφζεθε ζα κηα απάληεζε ζηελ έμαξζε ησλ αηπρεκάησλ ζηα 

δεμακελφπινηα πνπ παξαηεξήζεθε θαηά ηελ πεξίνδν 1976-1977. Γεδνκέλνπ φηη ε 

χκβαζε MARPOL ηνπ 1973 δελ είρε αθφκε ηεζεί ζε ηζρχ, ην πξσηφθνιιν ηνπ 1978 

MARPOL απνξξφθεζε ηε κεηξηθή ζχκβαζε . Ζ ζπλδπαζκέλε πξάμε ηέζεθε ζε ηζρχ 

ζηηο 2 Οθησβξίνπ 1983. Σν 1997, έλα πξσηφθνιιν εγθξίζεθε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε 

ηεο χκβαζεο θαη έλα λέν παξάξηεκα VI πξνζηίζεηαη, ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 19 

Μαΐνπ 2005. 
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   Ζ ζχκβαζε πεξηιακβάλεη δηαηάμεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξφιεςε θαη ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηεο ξχπαλζεο απφ ηα πινία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

ιεηηνπξγηθήο θαη ηεο αηπρεκαηηθήο ξχπαλζεο, θαη ζήκεξα πεξηιακβάλεη έμη ηερληθά 

παξαξηήκαηα, ηα νπνία είλαη ηα εμήο: 

Παξάξηεκα I: Καλνληζκνί γηα ηελ Πξφιεςε ηεο Ρχπαλζεο απφ Πεηξέιαην (ηέζεθε ζε 

ηζρχ ζηηο 2 Οθησβξίνπ 1983). Καιχπηεη ηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο απφ πεηξέιαην 

απφ ηελ εθαξκνγή ησλ επηρεηξεζηαθψλ κέηξσλ, θαζψο θαη απφ ηπραίεο απνξξίςεηο. 

Οη  ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 1992 ζην παξάξηεκα Η έρνπλ θαηαζηήζεη ππνρξεσηηθφ πιένλ 

γηα ηα λέα πεηξειαηνθφξα λα είλαη δηπχζκελα θαη δηπινχ ηνηρψκαηνο. Μάιηζηα, ζηε 

χλνδν ηεο Δπηηξνπήο (1992) ηνπ IMO γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο 

ζχκβαζεο πηνζεηήζεθαλ νη θαλνληζκνί 13F, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο απαηηήζεηο γηα ηα 

λέα δεμακελφπινηα, θαη 13G, πνπ αλαθέξεηαη ζηα ήδε ππάξρνληα δεμακελφπινηα. 

χκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 13F γηα ηα λέα ηάλθεξο πάλσ απφ 600 dwt ζα πξέπεη λα 

είλαη δηπινχ ηνηρψκαηνο θαη δηπινχ ππζκέλα (double hull, double bottom) θαη λα 

έρνπλ ελδηάκεζν θαηάζηξσκα (mid-deck). Δπίζεο, νπνηνδήπνηε άιιν ελαιιαθηηθφ 

ζρέδην, πνπ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ίδην επίπεδν πξνζηαζίαο ελάληηα ζηε ξχπαλζε 

απφ πεηξειαηνεηδή ζε πεξηπηψζεηο ζπγθξνχζεσλ ή πξνζαξάμεσλ, είλαη δεθηφ. Ο 

θαλνληζκφο 13F εθαξκφδεηαη ζε δεμακελφπινηα 600 ηφλσλ dw θαη άλσ πνπ ην 

ζπκβφιαην λαππήγεζεο ζα γίλεηαη ηελ ή κεηά ηελ εκεξνκελία 6/7/1993 ή νη εξγαζίεο 

λαππήγεζεο άξρηζαλ κεηά ηελ 6/1/1994 ή νη εξγαζίεο ζα έρνπλ νινθιεξσζεί κεηά 

ηελ 6/7/1996. Πξφζζεηα, γηα ηα λέα δεμακελφπινηα 5.000 ηφλσλ dw θαη άλσ 

απαηηείηαη δηπιφ πεξίβιεκα ή άιιν ελαιιαθηηθφ ζρέδην ηζνδχλακεο πξνζηαζίαο, ελψ 

ν θαλνληζκφο εμαηξεί πινία ρσξεηηθφηεηαο κηθξφηεξεο απφ 600 dwt
62

. χκθσλα κε 

ηνλ θαλνληζκφ 13G, έλα δεμακελφπινην αξγνχ πεηξειαίνπ 20.000 ηφλσλ λεθξνχ 

βάξνπο θαη άλσ ή έλα δεμακελφπινην πξντφλησλ πεηξειαίνπ 30.000 ηφλσλ λεθξνχ 

βάξνπο θαη άλσ, ην νπνίν δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο λένπ πεηξειαηνθφξνπ, 

ππνβάιιεηαη ζε ελδειερή επηζεψξεζε 20 έηε κεηά ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ ή 

25 έηε κεηά ηελ εκεξνκελία απηή, εάλ νη πιεπξηθέο δεμακελέο ηνπ πινίνπ ή νη ρψξνη 

ηνπ δηπινχ ππζκέλα, πνπ δε ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά πεηξειαίνπ, 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ θαλνληζκνχ 13G, εθηφο αλ έρεη κεηαζθεπαζηεί 

ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη πξνο ηνλ θαλνληζκφ 13F ηνπ ίδηνπ παξαξηήκαηνο. Έλα 

πεηξειαηνθφξν, φπσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ, ην νπνίν αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο 
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λένπ δεμακελφπινηνπ, ππνβάιιεηαη ζε ελδειερή επηζεψξεζε 25 έηε κεηά ηελ 

εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ, εθηφο εάλ αληαπνθξίλεηαη ή έρεη κεηαζθεπαζηεί ψζηε λα 

αληαπνθξίλεηαη πξνο ηνλ θαλνληζκφ 13F
63

.   

Παξάξηεκα ΗΗ: Καλνληζκνί γηα ηνλ Έιεγρν ηεο Ρχπαλζεο απφ ρχδελ επηβιαβείο πγξέο 

νπζίεο (πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 2 Οθησβξίνπ 1983). Οξίδεη ιεπηνκεξψο ηα θξηηήξηα 

θαη ηα κέηξα γηα ηνλ έιεγρν ηεο ξχπαλζεο απφ επηβιαβείο πγξέο νπζίεο πνπ 

κεηαθέξνληαη ρχδελ. Πεξίπνπ 250 νπζίεο εθηηκήζεθαλ θαη πεξηιήθζεθαλ ζηνλ 

θαηάινγν πνπ επηζπλάπηεηαη ζηε ζχκβαζε. Ζ απφξξηςε ησλ ππνιεηκκάησλ ηνπο 

επηηξέπεηαη κφλνλ ζε εγθαηαζηάζεηο ππνδνρήο κέρξηο φηνπ νξηζκέλεο ζπγθεληξψζεηο 

θαη ζπλζήθεο (νη νπνίεο πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ησλ νπζηψλ) 

ηεξνχληαη. ε θάζε πεξίπησζε, θακία απφξξηςε ησλ ππνιεηκκάησλ πνπ πεξηέρνπλ 

επηβιαβείο νπζίεο επηηξέπεηαη εληφο 12 κηιίσλ απφ ηελ πιεζηέζηεξε αθηή. 

Παξάξηεκα III: Πξφιεςε ηεο Ρχπαλζεο απφ επηβιαβείο νπζίεο πνπ κεηαθέξνληαη δηα 

ζαιάζζεο ζε ζπζθεπαζκέλε κνξθή (ηέζεθε ζε ηζρχ απφ 1εο Ηνπιίνπ 1992). Πεξηέρεη 

γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηελ έθδνζε ησλ ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηε 

ζπζθεπαζία, ηελ επηζήκαλζε, ηελ πηζηνπνίεζε, ηε ζηνηβαζία, ηνπο πνζνηηθνχο 

πεξηνξηζκνχο, ηηο εμαηξέζεηο θαη ηηο θνηλνπνηήζεηο. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο 

παξαξηήκαηνο, «βιαβεξέο νπζίεο» είλαη εθείλεο νη νπζίεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο 

ξππνγφλεο γηα ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ζηνλ IMDG Code, πνπ έρεη ήδε 

πξναλαθεξζεί, ή πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ πξνζαξηήκαηνο ηνπ παξαξηήκαηνο III. 

Παξάξηεκα IV: Πξφιεςε ηεο Ρχπαλζεο απφ ηα Λχκαηα ησλ πινίσλ (πνπ ηέζεθε ζε 

ηζρχ 27 επηεκβξίνπ 2003). Πεξηέρεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ξχπαλζεο ηνπ 

ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηα ιχκαηα. Ζ απφξξηςε ιπκάησλ ζηε ζάιαζζα 

απαγνξεχεηαη, εθηφο αλ ην πινίν δηαζέηεη ζε ιεηηνπξγία κηα εγθεθξηκέλε 

εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ή φηαλ ην πινίν απνξξίπηεη θνληνξηνπνηεκέλα 

ιχκαηα, ρξεζηκνπνηψληαο έλα εγθεθξηκέλν ζχζηεκα, ζε απφζηαζε άλσ ησλ ηξηψλ 

λαπηηθψλ κηιίσλ απφ ηελ πιεζηέζηεξε αθηή. Λχκαηα, ηα νπνία δελ είλαη 

θνληνξηνπνηεκέλα, πξέπεη λα απνξξίπηνληαη ζε απφζηαζε άλσ ησλ 12 λαπηηθψλ 

κηιίσλ απφ ηελ πιεζηέζηεξε αθηή. 

Παξάξηεκα V: Πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο απφ ζθνππίδηα ησλ πινίσλ (ηέζεθε ζε ηζρχ 

ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 1988). Σν ζπγθεθξηκέλν παξάξηεκα αζρνιείηαη κε δηάθνξα είδε 
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απνξξηκκάησλ θαη θαζνξίδεη ηηο απνζηάζεηο απφ ηελ μεξά θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

κπνξνχλ λα απνβάιινληαη. Σν πην ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ παξαξηήκαηνο 

απηνχ είλαη ε πιήξεο απαγφξεπζε πνπ επηβιήζεθε ζρεηηθά κε ηελ απφξξηςε ζηε 

ζάιαζζα φισλ ησλ πιαζηηθψλ. 

Παξάξηεκα VI: Πξφιεςε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο απφ ηα πινία (πνπ ηέζεθε ζε 

ηζρχ 19 Ματνπ 2005). Απηφ ην παξάξηεκα ζέηεη φξηα γηα ην νμείδην ηνπ ζείνπ θαη ηα 

νμείδηα ηνπ αδψηνπ πνπ πξνέξρνληαη  απφ ηα θαπζαέξηα ησλ πινίσλ θαη απαγνξεχεη 

ηηο ζθφπηκεο εθπνκπέο ηνπ φδνληνο. Καζνξηζκέλεο πεξηνρέο ειέγρνπ ησλ εθπνκπψλ 

ζέηνπλ απζηεξφηεξεο πξνδηαγξαθέο γηα ηηο εθπνκπέο SOx, NOx θαη ησλ 

αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ
64

.  

 

 

5.2.4 ύκβαζε γηα ηελ πξόιεςε ηεο ξύπαλζεο ηεο ζάιαζζαο από πεηξέιαην (Oil 

Pollution Convention of 1954- OILPOL Convention) 

 

   Ζ χκβαζε ηεο ξχπαλζεο απφ πεηξέιαην ηνπ 1954 ήηαλ ε πξψηε δηεζλήο ζπλζήθε 

πνπ ζηφρν είρε λα πξνζηαηεχζεη ηε ζαιάζζηα ξχπαλζε απφ ηα δεμακελφπινηα, 

απαγνξεχνληαο ηελ έθρπζε θαηαινίπσλ πεηξειαίνπ εληφο θαζνξηζκέλσλ δσλψλ. Μηα 

απαγνξεπκέλε δψλε θαιχπηεη κηα πεξηνρή 50 κίιηα απφ ηελ πιεζηέζηεξε αθηή. Ζ 

χκβαζε ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 26 Ηνπιίνπ ην 1958. Μεηά ηε ζέζπηζή ηεο, νη 

ηξνπνπνηήζεηο πεξηνδηθά επηβάιινπλ απζηεξφηεξεο πξνδηαγξαθέο. Γηα παξάδεηγκα, 

ην 1971 ε ηξνπνινγία δήηεζε λέεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηα λεφδκεηα 

πεηξειαηνθφξα. Χζηφζν, ε ζχκβαζε MARPOL ην 1973-1978 αληηθαηέζηεζε ηε 

χκβαζε ηνπ 1954
65

. 

   Ζ ζαιάζζηα πεηξειατθή ξχπαλζε έρεη αλαγλσξηζηεί σο πξφβιεκα ζην πξψην κηζφ 

ηνπ 20νπ αηψλα θαη δηάθνξεο ρψξεο εηζήγαγαλ εζληθνχο θαλνληζκνχο γηα ηνλ έιεγρν 

ησλ απνξξίςεσλ πεηξειαίνπ εληφο ησλ ρσξηθψλ πδάησλ. Χζηφζν, ην 1954, ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην δηνξγάλσζε έλα ζπλέδξην γηα ηελ πεηξειατθή ξχπαλζε πνπ 

θαηέιεμε ζηελ πηνζέηεζε ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο γηα ηελ Πξφιεςε ηεο Ρχπαλζεο 

ηεο Θάιαζζαο απφ ην Πεηξέιαην ( OILPOL ). Ζ ζπγθεθξηκέλε χκβαζε, ε νπνία 
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ηξνπνπνηήζεθε ην 1962, ην 1969 θαη ην 1971, απεπζχλεηαη θπξίσο ζε ξχπαλζε πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηηο ζπλήζεηο εξγαζίεο ησλ δεμακελφπινησλ θαη απφ ηελ απφξξηςε 

πεηξειαίνπ θαη ηα νπνία ζεσξνχληαη ζαλ ηα θχξηα αίηηα ηεο ξχπαλζεο απφ ηα πινία.     

Ζ χκβαζε ηνπ 1954 OILPOL, ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 26 Ηνπιίνπ 1958, 

πξνζπάζεζε λα αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα ηεο ξχπαλζεο ησλ ζαιαζζψλ απφ ην 

πεηξέιαην, πεξηιακβαλνκέλσλ ην αξγφ πεηξέιαην, ην καδνχη, ην βαξχ πεηξέιαην 

ληίδει θαη ηα ιηπαληηθά έιαηα, κε δχν βαζηθνχο ηξφπνπο: Πξψηνλ, κε ηηο 

θαζηεξσκέλεο «απαγνξεπκέλεο δψλεο» πνπ εθηείλνληαη ηνπιάρηζηνλ 50 ρηιηφκεηξα 

απφ ηελ πιεζηέζηεξε αθηή φπνπ απαγνξεχεηαη ε έθρπζε θαηαινίπσλ πεηξειαίνπ. 

Γεχηεξνλ, απαηηείηαη απφ φια ηα ζπκβαιιφκελα κέξε λα ιακβάλνπλ φια ηα 

θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ ππνδνρή ηνπ λεξνχ πνπ πεξηέρεη πεηξέιαην θαη ηα 

θαηάινηπα ηνπ πεηξειαίνπ. Μνινλφηη ε χκβαζε OILPOL ην 1954 πήγε λα 

αληηκεησπίζεη θαηά θάπνην ηξφπν ηε ξχπαλζε απφ ην πεηξέιαην, ε αλάπηπμε ζην 

εκπφξην ηνπ πεηξειαίνπ θαη νη εμειίμεηο ζηηο βηνκεραληθέο πξαθηηθέο είραλ αξρίζεη λα 

θάλνπλ ζαθέο φηη απαηηείηαη πεξαηηέξσ δξάζε. 

   Σν 1967, ην δεμακελφπινην Torrey Canyon πξνζάξαμε ελψ έκπαηλε ζηα ζηελά ηεο 

Μάγρε θαη δηέξξεπζαλ 120.000 ηφλνη αξγνχ πεηξειαίνπ ζηε ζάιαζζα. Απηφ είρε σο 

απνηέιεζκα ην κεγαιχηεξν αηχρεκα ξχπαλζεο πεηξειαίνπ κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή. 

Σν πεξηζηαηηθφ άξρηζε λα εγείξεη εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε 

ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο απφ πεηξέιαην απφ ηα πινία θαη εθηίζεληαη επίζεο νη 

ειιείςεηο ζην ηζρχνλ ζχζηεκα γηα ηελ παξνρή απνδεκίσζεο κεηά απφ αηπρήκαηα ζηε 

ζάιαζζα
66

. Σειηθά, ζηε δηεζλή δηάζθεςε ηνπ 1973 πηνζεηήζεθε ε Γηεζλήο χκβαζε 

γηα ηελ Πξφιεςε ηεο Ρχπαλζεο απφ Πινία (MARPOL 73/78), ε νπνία έρεη ήδε 

αλαθεξζεί αλαιπηηθά. 

 

 

5.2.5 Γηεζλήο ύκβαζε γηα ηελ πξνεηνηκαζία, αληαπόθξηζε θαη ζπλεξγαζία ζε 

πεξίπησζε ζαιάζζηαο ξύπαλζεο από πεηξέιαην (International Convention on Oil 

Pollution Preparedness, Response and Co-operation- OPRC Convention) 

 

   Ζ Γηεζλήο ζχκβαζε γηα ηελ πξνεηνηκαζία, αληαπφθξηζε θαη ζπλεξγαζία ζε 

πεξηπηψζεηο ξχπαλζεο απφ πεηξέιαην είλαη  κηα δηεζλήο λαπηηιηαθή ζχκβαζε γηα ηε 
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ζέζπηζε κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθνχ ζαιάζζηαο ξχπαλζεο απφ 

πεηξέιαην ζε εζληθφ επίπεδν θαη ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο ρψξεο. Απφ ην Μάην ηνπ 

2014, ζπκκεηέρνπλ 108 θξάηε ζηε χκβαζε. Ζ χκβαζε OPRC ζπληάρζεθε ζην 

πιαίζην ηνπ Γηεζλνχο Ναπηηιηαθνχ Οξγαληζκνχ (ΗΜΟ) θαη εγθξίζεθε ην 1990, ελψ 

ηέζεθε ζε ηζρχ ην 1995. Σν 2000 εγθξίζεθε έλα πξσηφθνιιν ζηε χκβαζε ζρεηηθά 

κε ηηο επηθίλδπλεο θαη επηβιαβείο νπζίεο, ην νπνίν ζα εμεηαζηεί ακέζσο παξαθάησ. 

   χκθσλα κε ηελ παξνχζα χκβαζε θαη ην παξάξηεκά ηεο, ηα θξάηε-κέιε 

επηρεηξνχλ  κεκνλσκέλα ή απφ θνηλνχ λα ιάβνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία θαη ηελ αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ ξχπαλζεο απφ πεηξέιαην. Ζ 

χκβαζε εθαξκφδεηαη ζε ζθάθε θάζε ηχπνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην ζαιάζζην 

πεξηβάιινλ, εθηφο απφ πνιεκηθά πινία,  βνεζεηηθά ζθάθε ή άιια πινία πνπ αλήθνπλ 

ή ηα εθκεηαιιεχεηαη ην θξάηνο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα θξαηηθή κε 

εκπνξηθή ππεξεζία. Δπίζεο, ηζρχεη γηα ππεξάθηηεο εγθαηαζηάζεηο ή ππνδνκέο, νη 

νπνίεο αζρνινχληαη κε ηελ εμεξεχλεζε θπζηθνχ αεξίνπ ή πεηξειαίνπ, ηελ 

εθκεηάιιεπζε θαη ηηο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ηε θφξησζε θαη ηελ 

εθθφξησζε ηνπ πεηξειαίνπ. Σέινο, εθαξκφδεηαη ζε ζαιάζζηνπο ιηκέλεο θαη 

εγθαηαζηάζεηο δηαθίλεζεο πεηξειαίνπ. Σα πινία απηά νθείινπλ λα θέξνπλ επί ηνπ 

πινίνπ ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο ζε πεξίπησζε ξχπαλζεο απφ πεηξέιαην, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ζεζπίδνληαη απφ ηνλ Γηεζλή Ναπηηιηαθφ Οξγαληζκφ (ΗΜΟ) γηα 

ην ζθνπφ απηφ. Σα ζρέδηα απηά ππφθεηληαη ζε επηζεψξεζε απφ αξκφδηα 

εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα απφ ην ελ ιφγσ ζπκβαιιφκελν κέξνο. Οη θνξείο 

εθκεηάιιεπζεο ησλ ππεξάθηησλ κνλάδσλ ππφ ηε δηθαηνδνζία ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

κεξψλ ππνρξενχληαη λα δηαζέηνπλ ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο ζε πεξίπησζε ξχπαλζεο 

απφ πεηξέιαην, ην νπνίν είλαη ελαξκνληζκέλν κε ην εζληθφ ζχζηεκα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο 

πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα εζληθή αξρή. Οη αξρέο ή νη θνξείο εθκεηάιιεπζεο 

ησλ ζαιάζζησλ ιηκέλσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο πεηξειαίνπ, πνπ 

ππάγνληαη ζηε δηθαηνδνζία ησλ ζπκβαιινκέλσλ θξαηψλ επίζεο ππνρξενχληαη λα 

δηαζέηνπλ ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο ξχπαλζεο απφ πεηξέιαην πνπ λα ζπληνλίδνληαη 

κε ην εζληθφ ζχζηεκα αληηκεηψπηζεο ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο. 

   Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηε χκβαζε, ηα πξφζσπα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηα πινία 

πνπ θέξνπλ ηε ζεκαία ελφο θξάηνπο θαη ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ ηελ επζχλε ησλ 

ππεξάθηησλ κνλάδσλ ππφ ηελ δηθαηνδνζία ελφο κέξνπο ππνρξενχληαη λα αλαθέξνπλ 

ρσξίο θαζπζηέξεζε θάζε ζπκβάλ ζην πινίν ηνπο ή ζηελ ππεξάθηηα κνλάδα, πνπ 
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πεξηιακβάλεη απφξξηςε ή πηζαλή απφξξηςε πεηξειαίνπ ή αθφκα θαη ηελ παξνπζία 

πεηξειαηνθειίδαο πξνο ηελ αξκφδηα εζληθή αξρή. Σέινο, θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο, 

είηε κεκνλσκέλα είηε κέζσ δηκεξνχο ή πνιπκεξνχο ζπλεξγαζίαο θαη ζε ζπλεξγαζία 

κε ηηο βηνκεραλίεο πεηξειαίνπ θαη λαππήγεζεο, ηηο ιηκεληθέο αξρέο θαη ηνπο άιινπο 

αξκφδηνπο θνξείο, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο απφ πεηξέιαην θαη άιια πξνγξάκκαηα φρη 

κφλν γηα απηφ ην ζθνπφ αιιά θαη γηα ηελ αλάινγε εθπαίδεπζε ησλ εκπιεθφκελσλ θαη 

ησλ αξκφδησλ πξνζψπσλ
67

. Βέβαηα, αλάκεζα ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη θαη ε ζηνηρεηψδεο επηθνηλσλία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελφο πεξηζηαηηθνχ 

ξχπαλζεο απφ πεηξέιαην. 

 

 

5.2.5.1 Πξσηόθνιιν γηα ηελ εηνηκόηεηα, ηελ αληαπόθξηζε, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ 

αληηκεηώπηζε πεξηζηαηηθώλ ξύπαλζεο ηεο ζάιαζζαο από επηθίλδπλεο θαη επηβιαβείο 

νπζίεο (Protocol on Preparedness, Response and Co-operation to Pollution Incidents 

by Hazardous and Noxious Substances- OPRC-HNS Protocol) 

 

   Σν Πξσηφθνιιν γηα ηελ εηνηκφηεηα, ηελ αληαπφθξηζε, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο απφ επηθίλδπλεο θαη επηβιαβείο 

νπζίεο αθνινπζεί ηηο αξρέο ηεο χκβαζεο OPRC θαη εγθξίζεθε επίζεκα απφ ηα 

θξάηε κέιε ηεο χκβαζεο ζε κηα δηπισκαηηθή δηάζθεςε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 

πιαίζην ηνπ IMO ζην Λνλδίλν ην Μάξηην ηνπ 2000. 

   πσο θαη ε ζχκβαζε OPRC, ην πξσηφθνιιν OPRC-HNS ζηνρεχεη λα θαζηεξψζεη 

εζληθά ζπζηήκαηα γηα ηελ εηνηκφηεηα θαη ηελ αληαπφθξηζε θαη λα παξέρεη έλα 

παγθφζκην πιαίζην γηα ηε δηεζλή ζπλεξγαζία κε ζθνπφ ηελ θαηαπνιέκεζε ζνβαξψλ 

πεξηζηαηηθψλ ή απεηιψλ ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε ζην 

Πξσηφθνιιν OPRC-HNS απαηηείηαη λα ζεζπίδνπλ κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

πεξηζηαηηθψλ ξχπαλζεο, είηε ζε εζληθφ επίπεδν είηε ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο ρψξεο. 

Σα πινία απηά νθείινπλ λα θέξνπλ επί ηνπ πινίνπ ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε εηδηθψλ πεξηζηαηηθψλ ξχπαλζεο ζηα νπνία εκπιέθνληαη επηθίλδπλεο 

θαη επηβιαβείο νπζίεο. Σν πξσηφθνιιν OPRC-HNS εμαζθαιίδεη φηη ηα πινία πνπ 
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κεηαθέξνπλ επηθίλδπλεο θαη επηβιαβείο νπζίεο θαιχπηνληαη απφ ζπζηήκαηα, 

παξφκνηα κε απηά πνπ ήδε ππάξρνπλ γηα ηα πεξηζηαηηθά ξχπαλζεο απφ πεηξέιαην, 

γηα ηελ εηνηκφηεηα θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηέηνηνπ είδνπο ξχπαλζεο. Δπίζεο, 

ππνγξακκίδεηαη φηη γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχ ηνπ πξσηνθφιινπ κηα επηθίλδπλε θαη 

ηνμηθή νπζία νξίδεηαη σο νπνηαδήπνηε νπζία εθηφο απφ ην πεηξέιαην ε νπνία, εάλ 

εηζαρζεί ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, είλαη πηζαλφ λα δεκηνπξγήζεη θηλδχλνπο γηα ηελ 

αλζξψπηλε πγεία, λα βιάςεη βηνινγηθνχο πφξνπο θαη ηε ζαιάζζηα δσή θαη λα 

παξεκπνδίζεη άιιεο λφκηκεο ρξήζεηο ηεο ζάιαζζαο. 

   Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην ζπγθεθξηκέλν πξσηφθνιιν, ην νπνίν νξίδεηαη 

σο OPRC-HNS Protocol 2000, δηαθέξεη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε Γηεζλή χκβαζε 

γηα ηελ αζηηθή επζχλε θαη απνδεκίσζε γηα δεκία ζε ζρέζε κε ηε ζαιάζζηα κεηαθνξά 

επηθίλδπλσλ θαη επηβιαβψλ νπζηψλ, γλσζηή θαη σο χκβαζε HNS
68

. 

 

 

5.3 πκβάζεηο εηδηθώο γηα επηθίλδπλεο νπζίεο 

 

5.3.1 ύκβαζε Λνλδίλνπ (London Convention on the Prevention of Maritime Pollution 

by Dumping Wastes and other Matters- London Convention) 

 

   Ζ ζπγθεθξηκέλε χκβαζε απνηειεί κηα ζπκθσλία γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζαιάζζηαο 

ξχπαλζεο απφ απνξξίςεηο κε απψηεξν ζθνπφ λα ελζαξξχλεη ηηο πεξηθεξεηαθέο 

ζπκπιεξσκαηηθέο ζπκθσλίεο ηεο χκβαζεο. Καιχπηεη ηελ επηηεδεπκέλε απφξξηςε 

ζηε ζάιαζζα απνβιήησλ ή άιισλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ απφ πινία, αεξνζθάθε θαη 

πιαηθφξκεο. Γελ θαιχπηεη ηηο απνξξίςεηο απφ ρεξζαίεο πεγέο, φπσο είλαη νη ζσιήλεο 

θαη νη αγσγνί απνρεηεχζεσλ, νη απνξξίςεηο πνπ πινπνηνχληαη ηπραία θαηά ηελ 

θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ ή θαηά ηελ ηνπνζέηεζε πιηθψλ ζην ζαιάζζην γηα 

ιφγνπο δηαθνξεηηθνχο απφ απηνχο ηεο απφξξηςεο δεδνκέλνπ φηη κηα ηέηνηα απφξξηςε 

δελ είλαη αληίζεηε πξνο ηνπο ζηφρνπο ηεο χκβαζεο. Ζ χκβαζε ηνπ Λνλδίλνπ 

πηνζεηήζεθε ζηηο 13 Ννεκβξίνπ 1972 θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 30 Απγνχζηνπ 1975. 

Απφ ην 2013,ζπκκεηείραλ 87 θξάηε ζηε χκβαζε. 
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   Δπηπιένλ, ε ζπγθεθξηκέλε χκβαζε δεηήζεθε απφ ηε Γηάζθεςε ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ γηα ην Αλζξψπηλν Πεξηβάιινλ (Ηνχληνο ηνπ 1972, ηνθρφικε) θαη ε ζπλζήθε 

ζπληάρζεθε ζην πιαίζην ηεο Γηαθπβεξλεηηθήο Γηάζθεςεο ζρεηηθά κε ηε ζχκβαζε γηα 

ηελ απφξξηςε απνβιήησλ ζηε ζάιαζζα (13 Ννεκβξίνπ ηνπ 1972, Λνλδίλν). 

Απνηειείηαη απφ 22 άξζξα θαη ηξία παξαξηήκαηα θαη αθνινπζεί κηα πξνζέγγηζε 

«καχξε / γθξίδα ιίζηα» ζρεηηθά κε ηηο ξπζκίζεηο ησλ απνξξίςεσλ ζηνπο σθεαλνχο. 

Σν παξάξηεκα I πεξηιακβάλεη πιηθά (καχξε ιίζηα) ηα νπνία γεληθά δελ απνηεινχλ 

αληηθείκελν απνξξίςεσο ζηνλ σθεαλφ, αλ θαη γηα νξηζκέλα πιηθά ηνπ παξαξηήκαηνο 

Η, κφλν αλ εκθαλίδνληαη σο «πξνζκίμεηο ηρλνζηνηρείσλ» ή «γξήγνξα θαζίζηαληαη 

αβιαβή», ηφηε γίλεηαη δπλαηή θαη ε απφξξηςή ηνπο. Σν παξάξηεκα II πεξηιακβάλεη 

πιηθά (γθξίδα ιίζηα) πνπ απαηηνχλ εηδηθή πξνζνρή. Σέινο, ην παξάξηεκα III  

θαζνξίδεη γεληθνχο ηερληθνχο παξάγνληεο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ησλ θξηηεξίσλ ζρεηηθά κε ηηο επηηξεπηέο απνξξίςεηο ζηνπο σθεαλνχο.  

   Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο χκβαζεο ηνπ Λνλδίλνπ είλαη λα απνηξαπεί ε αδηάθξηηε 

απφξξηςε ζηε ζάιαζζα ησλ απνβιήησλ πνπ ζα κπνξνχζε λα επζχλεηαη γηα ηε 

δεκηνπξγία θηλδχλσλ ηφζν γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία φζν θαη γηα ηνπο έκβηνπο πφξνπο 

θαη ην πδάηηλν πεξηβάιινλ. Ζ χκβαζε ηνπ 1972 επεθηείλεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο 

ζε «φια ηα ζαιάζζηα χδαηα, εθηφο απφ ηα εζσηεξηθά χδαηα» ησλ θξαηψλ θαη 

απαγνξεχεη ηελ απφξξηςε νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ. Δπηπιένλ απαηηεί εηδηθή 

άδεηα γηα ηελ απφξξηςε άιισλ πξνζδηνξηζκέλσλ πιηθψλ θαη  γεληθή άδεηα γηα άιια 

απφβιεηα
69

. 

 

 

5.3.1.1 Πξσηόθνιιν Λνλδίλνπ (LC Protocol 1996) 

 

   Σν 1996, ηα Μέξε πηνζέηεζαλ έλα πξσηφθνιιν ζηε χκβαζε γηα ηελ πξφιεςε ηεο 

ζαιάζζηαο ξχπαλζεο απφ ηελ απφξξηςε απνβιήησλ θαη άιισλ πιψλ, ηνπ 1972 

(γλσζηφ θαη σο ην Πξσηφθνιιν ηνπ Λνλδίλνπ), ην νπνίν ηέζεθε ζε ηζρχ ην 2006. Σν 

Πξσηφθνιιν, ην νπνίν έρεη σο ζηφρν λα αληηθαηαζηήζεη ζηαδηαθά ηε ζχκβαζε ηνπ 

1972, αληηπξνζσπεχεη κηα ζεκαληηθή αιιαγή ηεο πξνζέγγηζεο ζρεηηθά κε ην πψο λα 

ξπζκίζεη ηε ρξήζε ηεο ζάιαζζαο σο ρψξνπ απνξξίςεσλ απνβιήησλ. Γελ αλαθέξεη 
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πνηα πιηθά δελ κπνξνχλ λα απνξξηθζνχλ, αιιά απαγνξεχεη θάζε απφξξηςε, εθηφο 

απφ θάπνηα πιηθά, πνπ πεξηέρνληαη ζην παξάξηεκα ηνπ πξσηνθφιινπ, γλσζηή θαη σο 

«αληίζηξνθε ιίζηα» θαη απαηηείηαη άδεηα γηα απηά. 

   Σν Πξσηφθνιιν ηνπ Λνλδίλνπ ηνλίδεη ηελ «πξνιεπηηθή πξνζέγγηζε», ην νπνίν 

κάιηζηα πξνβιέπεη φηη « ηα θαηάιιεια κέηξα πξέπεη λα πξνιακβάλνληαη, φηαλ 

ππάξρεη ιφγνο λα πηζηεχνπκε φηη ηα απφβιεηα ή άιια πιηθά, πνπ εηζάγνληαη ζην 

ζαιάζζην πεξηβάιινλ, είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζνπλ βιάβε, αθφκα θαη φηαλ δελ 

ππάξρνπλ πεηζηηθά ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αηηηψδε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

εηζξνψλ θαη ηεο επίδξαζήο ηνπο». Αλαθέξεη επίζεο φηη «ν ξππαίλσλ ζα πξέπεη, θαη 

'αξρήλ, λα επσκίδεηαη ην θφζηνο ηεο ξχπαλζεο» θαη ηνλίδεη φηη ηα ζπκβαιιφκελα 

κέξε ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζνπλ φηη ην πξσηφθνιιν δε ζα νδεγήζεη ζε ξχπαλζε πνπ 

κεηαθέξεηαη απφ ην έλα κέξνο ηνπ πεξηβάιινληνο ζην άιιν. 

   Σα ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο χκβαζεο ηνπ Λνλδίλνπ θαη ηνπ πξσηνθφιινπ έρνπλ 

πξφζθαηα ιάβεη κέηξα κε ζθνπφ λα κεηξηαζηνχλ νη επηπηψζεηο ηεο αχμεζεο ησλ 

ζπγθεληξψζεσλ ηνπ CO2 ζηελ αηκφζθαηξα (θαη, θαηά ζπλέπεηα, ζην ζαιάζζην 

πεξηβάιινλ) θαη λα εμαζθαιηζηεί φηη νη λέεο ηερλνινγίεο, πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα πξνθαιέζνπλ βιάβε ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, ειέγρνληαη απνηειεζκαηηθά θαη 

ξπζκίδνληαη. Σν πξσηφθνιιν ηνπ 1996 απαγνξεχεη φιεο ηηο απνξξίςεηο, εθηφο απφ 

κηα ιίζηα επηηξεπφκελσλ νπζηψλ, πνπ απαηηνχλ άδεηα θαη πνπ είλαη νη εμήο: πιηθφ 

βπζνθφξεζεο, ιπκαηνιάζπε, θαηάινηπα ςαξηψλ ή πιηθφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο 

εξγαζίεο κεηαπνίεζεο αιηεπκάησλ βηνκεραληθήο ρξήζεο, πινία θαη εμέδξεο ή άιιεο 

ηερλεηέο θαηαζθεπέο ζηε ζάιαζζα, αδξαλέο αλφξγαλν γεσινγηθφ πιηθφ, νξγαληθφ 

πιηθφ θπζηθήο πξνέιεπζεο, νγθψδε ζηνηρεία πνπ ζπλίζηαληαη θπξίσο απφ ζίδεξν, 

ράιπβα, ζθπξφδεκα θαη απφ άιια παξφκνηα κε επηβιαβή πιηθά, γηα ηα νπνία ε 

αλεζπρία είλαη νη θπζηθέο επηπηψζεηο θαη πεξηνξίδεηαη ζηηο πεξηζηάζεηο απηέο, φπνπ 

ηα ελ ιφγσ απφβιεηα παξάγνληαη ζε πεξηνρέο, φπσο ηα κηθξά λεζηά κε 

απνκνλσκέλεο θνηλφηεηεο, πνπ δελ έρνπλ άιιε επηινγή πιελ ηεο απφξξηςεο
70

.  
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5.3.2 ύκβαζε ηνθρόικεο (Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants- 

Stockholm Convention) 

 

   Ζ χκβαζε ηεο ηνθρφικεο ζρεηηθά κε ηηο ηζρπξέο ξππαληηθέο νπζίεο εγθξίζεθε 

ζηηο 22 Μαΐνπ 2001 ζηε ηνθρφικε. Ζ ζχκβαζε ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 17 Μαΐνπ 2004, 

90 εκέξεο κεηά ηελ επηθχξσζε απφ ηελ πεληεθνζηή ρψξα
71

, θαη πάλσ απφ 150 ρψξεο 

ηελ έρνπλ ππνγξάςεη. Πξφθεηηαη γηα κηα παγθφζκηα ζπλζήθε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

αλζξψπηλεο πγείαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηηο ηζρπξέο νξγαληθέο νπζίεο (POPS). 

“ΡΟΡS” είλαη ρεκηθέο νπζίεο πνπ παξακέλνπλ αλαιινίσηεο ζην πεξηβάιινλ γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, δηαρένληαη, ζπζζσξεχνληαη ζηνπο ιηπψδεηο ηζηνχο ησλ 

δσληαλψλ νξγαληζκψλ θαη είλαη ηνμηθέο γηα ηνλ άλζξσπν θαη ηα δψα. Σα POPS 

κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ παγθνζκίσο θαη κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ βιάβε 

νπνπδήπνηε θαη αλ εληνπίδνληαη. Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο, νη θπβεξλήζεηο 

ζα ιάβνπλ κέηξα γηα ηελ εμάιεηςε ή ηε κείσζε ηεο έθιπζεο απηψλ ησλ νπζηψλ ζην 

πεξηβάιινλ. 

   Ζ χκβαζε ηεο ηνθρφικεο επηθεληξψλεηαη ζηελ εμάιεηςε ή θαη ηε κείσζε ησλ 

εθιχζεσλ ησλ 12 ξππαληηθψλ νπζηψλ, ε ιεγφκελε  «βξψκηθε δσδεθάδα» (“dirty 

dozen”). Θεζπίδεη, ινηπφλ, ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε έλα ζχζηεκα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πξφζζεησλ ρεκηθψλ νπζηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο απαξάδεθηα 

επηθίλδπλα. Αλαγλσξίδεη φηη κπνξεί κεξηθέο θνξέο λα απαηηείηαη ηδηαίηεξε 

πξνζπάζεηα γηα ηε ζηαδηαθή θαηάξγεζε νξηζκέλσλ ρεκηθψλ πξντφλησλ γηα 

νξηζκέλεο ρξήζεηο θαη επηδηψθεη λα εμαζθαιίζεη φηη γίλεηαη απηή ε πξνζπάζεηα. 

Δπίζεο, δηνρεηεχεη πφξνπο απφ θαζαξηζκφ ησλ πθηζηάκελσλ απνζεκάησλ θαη ηηο 

απνξξίςεηο απηψλ ησλ ξππαληηθψλ νπζηψλ, πνπ βξίζθνληαη δηάζπαξηα. Σέινο, ε 

ζχκβαζε δείρλεη ην δξφκν γηα έλα κέιινλ απαιιαγκέλν απφ επηθίλδπλεο νπζίεο θαη 

ππφζρεηαη λα αλακνξθψζεη ηελ εμάξηεζε ηεο νηθνλνκίαο καο απφ ηηο ηνμηθέο ρεκηθέο 

νπζίεο. Ζ χκβαζε ηεο ηνθρφικεο έρεη πέληε βαζηθνχο ζηφρνπο: λα θαηαξγήζεη ηηο 

ηζρπξέο ξππαληηθέο νπζίεο, μεθηλψληαο απφ ηηο 12 ρεηξφηεξεο, λα ζηεξίμεη ηε 

κεηάβαζε πξνο αζθαιέζηεξεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, λα πξνσζήζεη πεξηζζφηεξε 

δξάζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ POPS, λα θαζαξίζεη παιηά απνζέκαηα θαη 

εμνπιηζκφ πνπ πεξηέρνπλ απηέο ηηο νπζίεο θαη λα εξγαζηεί γηα έλα πγηέο  κέιινλ. 
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   Ζ χκβαζε ηεο ηνθρφικεο είλαη ην πην ζεκαληηθφ παγθφζκην λνκηθά δεζκεπηηθφ 

κέζν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηζρπξψλ ξππαληηθψλ νπζηψλ. Σν Πξφγξακκα ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Πεξηβάιινλ (UNEP) ζπληφληζε ηελ νξγάλσζε ηεο 

χκβαζεο ηεο ηνθρφικεο, ε νπνία ππνγξάθεθε αξρηθά απφ 92 ρψξεο θαη ηελ 

Δπξσπατθή Κνηλφηεηα ζηηο 23 Μαΐνπ 2001 ζηε ηνθρφικε, ζηε νπεδία. Ζ 

χκβαζε ηεο ηνθρφικεο θαηάξηηζε έλαλ αξρηθφ θαηάινγν ησλ 12 βαζηθψλ 

ξππαληηθψλ νπζηψλ (ε απνθαινχκελε βξψκηθε δσδεθάδα, φπσο θαη έρεη 

πξναλαθεξζεί) γηα ηα νπνία νη ππνγξάθνληεο απαηηείηαη λα κεηψζνπλ ηνπο θηλδχλνπο 

γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απειεπζέξσζή 

ηνπο. Σα εγγεγξακκέλα κέξε ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ κέηξα (λνκηθά ή θαη 

δηνηθεηηθά) κε απψηεξν ζθνπφ λα εμαιείςνπλ ή λα πεξηνξίζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

παξαγσγή θαη ηε ρξήζε απηψλ ησλ νπζηψλ θαη λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηελ αθνχζηα 

παξαγσγή θαη ηελ απειεπζέξσζή ηνπο. 

   Σφζν ε χκβαζε ηεο ηνθρφικεο φζν θαη ην πξσηφθνιιν ηεο ζχκβαζεο θάλνπλ 

παξαρσξήζεηο γηα πεξαηηέξσ ρεκηθέο νπζίεο πνπ πξέπεη λα ραξαθηεξηζζνχλ σο 

POPS. Ζ παξαρψξεζε απηή πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 8 θαη ζην ηέηαξην παξάξηεκα 

ηεο χκβαζεο ηεο ηνθρφικεο, θαη απαηηεί απφ ηα κέξε λα ππνβάινπλ πξνηάζεηο 

ζρεηηθά κε ηηο λέεο ρεκηθέο νπζίεο ζχκθσλα κε κηα ζεηξά απζηεξψλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο
72

. 

 

 

5.3.3 ύκβαζε Ρόηηεξληακ (Rotterdam Convention on Prior Informed Consent for 

Certain Hazardous Chemicals in International Trade- Rotterdam Convention) 

 

   Πξηλ απφ ρξφληα, ε παγθφζκηα θνηλφηεηα είρε αλαθέξεη κηα ζεηξά απφ ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηε δηαζπλνξηαθή δηαθίλεζε ησλ ρεκηθψλ πξντφλησλ θαη ηεο δηαρείξηζήο 

ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ πνιπκεξψλ πεξηβαιινληηθψλ 

ζπκθσληψλ. Γχν πξσηνβνπιίεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε Γηάζθεςε ηνπ 1992 ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε (UNCED) είλαη ε ζχκβαζε 

ηνπ Ρφηεξληακ ζρεηηθά κε πξνγελέζηεξε ελεκεξσκέλε ζπγθαηάζεζε γηα 
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ζπγθεθξηκέλα επηθίλδπλα ρεκηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην δηεζλέο εκπφξην, πνπ 

εγθξίζεθε ην 1998, θαη ε χκβαζε ηεο ηνθρφικεο, πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο. 

   Ζ χκβαζε ηνπ Ρφηεξληακ είλαη έλα «κέζν» γηα ηελ επίζεκε απφθηεζε θαη ηε 

δηάδνζε ησλ απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ, έηζη ψζηε νη απνθάζεηο λα κπνξνχλ λα 

παξζνχλ απφ ηηο ρψξεο εηζαγσγήο ζρεηηθά κε ην εάλ επηζπκνχλ λα ιάβνπλ ηηο 

κειινληηθέο απνζηνιέο νξηζκέλσλ ρεκηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

ζπκκφξθσζεο κε ηηο απνθάζεηο απηέο απφ ηηο ρψξεο εμαγσγήο. Ζ χκβαζε πξνσζεί 

ηελ θνηλή επζχλε κεηαμχ ησλ ρσξψλ εμαγσγήο θαη εηζαγσγήο ζηελ πξνζηαζία ηεο 

αλζξψπηλεο πγείαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηηο δπζκελείο επηπηψζεηο απηψλ ησλ 

ρεκηθψλ νπζηψλ θαη πξνβιέπεη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε δπλεηηθψο 

επηθίλδπλα ρεκηθά πνπ κπνξεί λα εμαρζνχλ θαη λα εηζαρζνχλ. Έλαο βαζηθφο ζηφρνο 

ηεο χκβαζεο ηνπ Ρφηεξληακ είλαη ε παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο πξνο ηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη ζηηο ρψξεο κε νηθνλνκία ζε κεηαβαηηθφ ζηάδην γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο ππνδνκήο θαη ηεο ηθαλφηεηαο πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο χκβαζεο
73

. Πξνηεξαηφηεηα, ινηπφλ, ηεο παξνχζαο χκβαζεο είλαη λα 

πξνάγεη ηνλ επηκεξηζκφ ηεο επζχλεο θαη ηηο πξνζπάζεηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

κεξψλ ζην δηεζλέο εκπφξην νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ ρεκηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο πγείαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο απφ δπλεηηθέο βιάβεο θαη 

λα δηεπθνιχλεη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, 

πξνβιέπνληαο κηα εζληθή δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ εηζαγσγή θαη ηελ 

εμαγσγή ηνπο. 

    Ζ παξνχζα χκβαζε ηζρχεη γηα απαγνξεπκέλα ή απζηεξά πεξηνξηζκέλα ρεκηθά θαη 

γηα άθξσο επηθίλδπλα ζθεπάζκαηα θπηνθαξκάθσλ. Χζηφζν, δελ εθαξκφδεηαη γηα 

λαξθσηηθά θαη ςπρφηξνπεο νπζίεο, ξαδηελεξγά πιηθά, απφβιεηα, ρεκηθά φπια, 

θαξκαθεπηηθά πξντφληα, ρεκηθέο νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο πξφζζεηα 

ηξνθίκσλ, ηξφθηκα θαη ρεκηθά πξντφληα ζε πνζφηεηεο πνπ δελ είλαη πηζαλφ λα 

επεξεάζνπλ ηελ αλζξψπηλε πγεία ή ην πεξηβάιινλ δεδνκέλνπ φηη εηζάγνληαη γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηεο έξεπλαο ή γηα αλάιπζεο ή απφ άηνκν γηα δηθή ηνπ πξνζσπηθή ρξήζε ζε 

πνζφηεηεο πνπ είλαη δηθαηνινγεκέλεο γηα ηε ρξήζε απηή
74

. 
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    Απφ πιεπξά νξγάλσζεο, θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο πξέπεη λα νξίζεη κηα εζληθή 

αξρή γηα λα εμαζθαιηζηεί ε εθαξκνγή ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Ζ 

χκβαζε θαζηεξψλεη κηα δηάζθεςε ησλ κεξψλ, ε νπνία εμαζθαιίδεη ηελ εθαξκνγή ζε 

δηεζλέο επίπεδν θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο χκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

έγθξηζεο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ. Τπάξρεη επίζεο έλα επηθνπξηθφ φξγαλν, ε Δπηηξνπή 

Αλαζθφπεζεο Υεκηθψλ Πξντφλησλ, ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αλάιπζε θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ. Ζ Γξακκαηεία είλαη θπξίσο ππεχζπλε γηα ην 

ζπληνληζκφ θαη ηε δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ θαζεθφλησλ. 

   Κάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο πξέπεη λα ελεκεξψλεη ηε Γξακκαηεία ηνπ ζρεηηθά κε 

θάζε θαλνληζηηθφ κέηξν πνπ αθνξά έλα ή πεξηζζφηεξα ρεκηθά ή θπηνθάξκαθα ζηελ 

επηθξάηεηά ηνπο. Ζ θνηλνπνίεζε απηή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηηο ηδηφηεηεο, ηελ ηαπηνπνίεζε θαη ηε ρξήζε ησλ ρεκηθψλ θαη ηε δξάζε ηνπο. 

Χζηφζν, φηαλ ππάξρνπλ δχν θνηλνπνηήζεηο γηα ην ίδην ρεκηθφ πξντφλ, πξνεξρφκελεο 

απφ ηνπιάρηζηνλ δχν δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο, ε Δπηηξνπή ζα εμεηάζεη ηηο παξερφκελεο 

πιεξνθνξίεο θαη, ελδερνκέλσο, ζα ζπζηήζεη φηη ε ρεκηθή νπζία πξέπεη λα 

ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ θαηάινγν ησλ ρεκηθψλ πξντφλησλ πνπ ππφθεηληαη ζηε χκβαζε. 

Δμαηξεηηθά επηθίλδπλα θπηνθάξκαθα ππφθεηληαη ζε εηδηθέο δηαηάμεηο. Ζ χκβαζε 

ιακβάλεη ππφςε ην γεγνλφο φηη νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ή ρψξεο κε νηθνλνκία ζε 

κεηαβαηηθφ ζηάδην έρνπλ πην πεξηνξηζκέλα κέζα, θαη επηηξέπεη ζηηο ρψξεο απηέο λα 

αμηνπνηήζνπλ ηελ ηερληθή εκπεηξνγλσκνζχλε απφ νπνηαδήπνηε πεγή αλ επηζπκνχλ 

λα θαηαρσξίζνπλ θάπνην θπηνθάξκαθν ζηνλ θαηάινγν. Ζ Δπηηξνπή ζα εμεηάζεη ζηε 

ζπλέρεηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη θαη κπνξεί λα ζπζηήζεη ηελ εγγξαθή θαη 

ηελ θαηαρψξεζε ηνπ θπηνθαξκάθνπ.  Ζ Γηάζθεςε ησλ Μεξψλ εμεηάδεη ηηο 

ζπζηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο θαη κπνξεί λα ιάβεη ηελ ηειηθή απφθαζε. Μπνξεί επίζεο λα 

δηαγξάςεη έλα πξντφλ απφ ηε χκβαζε. 

   Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ηηο εηζαγσγέο, θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο πξέπεη λα 

δηεπθξηλίδεη αλ ζπλαηλεί ή φρη ζηελ εηζαγσγή ησλ επηθίλδπλσλ ρεκηθψλ νπζηψλ θαη 

θπηνθαξκάθσλ πνπ ππάγνληαη ζηε χκβαζε. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε κπνξνχλ 

επίζεο λα απνθαζίζνπλ λα ζπλαηλέζνπλ ζηελ εηζαγσγή κφλν ππφ εηδηθνχο φξνπο. 

Έλα κέξνο πνπ δε ζπλαηλεί ζηελ εηζαγσγή ελφο ρεκηθνχ ή πνπ ζπλαηλεί κφλν ππφ 

θαζνξηζκέλεο ζπλζήθεο πξέπεη λα δηαζθαιίζεη φηη ε εηζαγσγή ηνπ ρεκηθνχ πξντφληνο 

απφ νπνηαδήπνηε πεγή θαη ε εγρψξηα παξαγσγή ηνπ ρεκηθνχ πξντφληνο γηα εγρψξηα 

ρξήζε γίλνληαη ππφ ηνπο ίδηνπο φξνπο. ζνλ αθνξά ηηο εμαγσγέο, θάζε 

ζπκβαιιφκελν κέξνο πξέπεη, θπζηθά, λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απνθάζεηο ησλ 
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άιισλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ ζρεηηθά κε ηηο άδεηεο εμαγσγήο. Μηα ρεκηθή νπζία δελ 

κπνξνχλ λα εμαρζεί ζε νπνηνδήπνηε Μέξνο πνπ δελ έρεη απάληεζε ή έρεη πξνζσξηλή 

απάληεζε. Χζηφζν, ππάξρνπλ θαη εμαηξέζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα φηαλ ην 

ζπκβαιιφκελν κέξνο εηζαγσγήο έρεη δψζεη ηε ξεηή ζπγθαηάζεζή ηνπ γηα ηελ 

εηζαγσγή ηνπ ρεκηθνχ πξντφληνο. Δπηπιένλ, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε εμαγσγήο πξέπεη 

λα βνεζνχλ ηα κέξε εηζαγσγήο, θαηφπηλ αηηήζεσο, λα ιάβνπλ πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο θαη λα εληζρχζνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα δηαρεηξίδνληαη ηα ρεκηθά θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο. Κάζε εμαγφκελν πξντφλ, πνπ απαγνξεχεηαη ή 

ππφθεηηαη ζε απζηεξνχο πεξηνξηζκνχο βάζεη ηεο ζχκβαζεο, ζα πξέπεη λα 

ζπλνδεχεηαη απφ γλσζηνπνίεζε εμαγσγήο θαη ην ζπκβαιιφκελν κέξνο εηζαγσγήο 

πξέπεη επίζεο λα γλσζηνπνηεί ηελ παξαιαβή ηνπ πξντφληνο. Ζ χκβαζε 

πεξηιακβάλεη δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ ηα 

ρεκηθά, φπσο νη απαηηήζεηο επηζήκαλζεο
75

. 

 

 

5.4 πκβάζεηο εηδηθώο γηα ξαδηελεξγά πιηθά 

 

   Ζ Ρχπαλζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο απφ ξαδηελεξγά πιηθά κπνξεί λα 

αλαθχςεη είηε απφ αηχρεκα ηνπ πινίνπ πνπ κεηαθέξεη ηέηνηεο νπζίεο είηε απφ 

δηαρείξηζε ή θαη αηχρεκα ελφο ππξελνθίλεηνπ πινίνπ είηε ηέινο απφ ηελ απφξξηςε 

απηψλ ησλ πιηθψλ ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ε ξχπαλζε πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηέηνηεο πεγέο είλαη ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθή, θαζψο ε ξαδηελέξγεηα δε 

δηαζθνξπίδεηαη ζην λεξφ αιιά εηζρσξεί ζηε ζαιάζζηα δηαηξνθηθή αιπζίδα θαη 

δεκηνπξγεί έλα είδνο ξχπαλζεο πνπ παξακέλεη γηα πνιιά ρξφληα. Παξαθάησ ζα 

εμεηαζηνχλ νη πκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ηα ξαδηελεξγά πιηθά, φπσο είλαη ε  χκβαζε 

ηνπ Παξηζηνχ (1960), ε χκβαζε ηεο Βηέλλεο (1963) θαη ε χκβαζε ησλ Βξπμειιψλ 

(1962). 
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5.4.1 ύκβαζε Παξηζηνύ (Paris Convention 1960) 

 

   Ζ χκβαζε ηνπ Παξηζηνχ απνηειεί κία ζχκβαζε ηνπ 1960 ηνπ ΟΟΑ ζρεηηθά κε 

ηελ επζχλε θαη ηελ απνδεκίσζε γηα δεκίεο πνπ πξνθαινχληαη απφ αηπρήκαηα πνπ 

ζπκβαίλνπλ θαηά ηελ παξαγσγή ππξεληθήο ελέξγεηαο, αιιά θαη γηα ππξεληθέο νπζίεο 

θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο. Ζ χκβαζε ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1ε Απξηιίνπ 1968 θαη έρεη 

ηξνπνπνηεζεί κε ηα πξσηφθνιια ην 1964, ην 1982 θαη ην 2004. Σν πξσηφθνιιν ηνπ 

2004 δελ έρεη αθφκε ηεζεί ζε ηζρχ. Οη ζπληάθηεο ηεο χκβαζεο ησλ Παξηζίσλ έζεζαλ 

σο ζηφρν λα παξέρνπλ επαξθή απνδεκίσζε γηα ην θνηλφ γηα ηηο δεκίεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ έλα ππξεληθφ αηχρεκα θαη λα εμαζθαιίζνπλ φηη ε αλάπηπμε ηεο 

ππξεληθήο βηνκεραλίαο δε ζα παξεκπνδίδεηαη απφ ην βάξνο ηεο επζχλεο
76

. 

   Ζ χκβαζε πξνβιέπεη έλα εηδηθφ λνκηθφ θαζεζηψο, ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζε κηα 

ζεηξά απφ ζεκαληηθέο αξρέο: Πξψηνλ, ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ηεο ππξεληθήο 

εγθαηάζηαζεο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα δεκηέο πνπ πξνθαινχληαη απφ 

αηπρήκαηα θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο ησλ ππξεληθψλ 

νπζηψλ πξνο θαη απφ ηελ ελ ιφγσ εγθαηάζηαζε. Γεχηεξνλ, ε επζχλε απηή είλαη 

απζηεξή ζε αληίζεζε κε ην γεληθφ δίθαην ησλ αδηθνπξαμηψλ, ην νπνίν βαζίδεηαη ζην 

πηαίζκα ή ηελ ακέιεηα. χκθσλα κε ηε χκβαζε ησλ Παξηζίσλ, ν θνξέαο 

εθκεηάιιεπζεο ηεο ππξεληθήο εγθαηάζηαζεο είλαη ππεχζπλνο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ 

κπνξεί λα απνδεηρζεί ε ππαηηηφηεηα. Σξίηνλ, ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ηεο ππξεληθήο 

εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα έρεη νηθνλνκηθή αζθάιεηα ηζνδχλακε κε ηελ επζχλε ηνπ. 

Σέηαξηνλ, ην δηθαίσκα απνδεκίσζεο παξαγξάθεηαη, εθφζνλ ε λνκηθή δξάζε δελ 

αζθείηαη εληφο δέθα εηψλ απφ ην ππξεληθφ αηχρεκα θαη ηέινο ε χκβαζε πξέπεη λα 

εθαξκφδεηαη ρσξίο θακία δηάθξηζε κε βάζε ηελ ηζαγέλεηα ή ηε δηακνλή. Οη ππξεληθέο 

εγθαηαζηάζεηο νξίδνληαη σο εμήο: ππξεληθνί αληηδξαζηήξεο εθηφο απφ εθείλνπο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε είδνπο κεηαθνξηθφ κέζν. Δξγνζηάζηα γηα ηελ παξαζθεπή ή 

ηελ επεμεξγαζία ησλ ππξεληθψλ νπζηψλ, γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ νπξαλίνπ, θαζψο 

θαη γηα ηελ επαλεπεμεξγαζία αθηηλνβνιεκέλσλ ππξεληθψλ θαπζίκσλ. Σέινο, ν 

νξηζκφο πεξηιακβάλεη θαη  εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ ππξεληθψλ 

νπζηψλ. Δγθαηαζηάζεηο πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ πςειά επίπεδα ξαδηελέξγεηαο, φπσο 

απηέο γηα ηελ εμφξπμε νπξαλίνπ θαη γηα ηελ παξαγσγή ξαδηντζνηφπσλ, θαιχπηνληαη 
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απφ ην γεληθφ δίθαην πεξί αδηθνπξαμηψλ θαη φρη απφ ηε χκβαζε. Απηέο, ινηπφλ, 

είλαη νη βαζηθέο αξρέο πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε χκβαζε. 

   Δπηπιένλ, ε χκβαζε ησλ Παξηζίσλ εθαξκφδεηαη θαη γηα ππξεληθέο νπζίεο θαηά ηε 

κεηαθνξά ηνπο απφ ηνλ έλαλ δηαρεηξηζηή ηεο ππξεληθήο εγθαηάζηαζεο ζηνλ άιινλ. Ζ 

επζχλε έγθεηηαη ζην θνξέα απνζηνιήο ησλ ππξεληθψλ νπζηψλ, δεδνκέλνπ φηη ζα έρεη 

πξνλνήζεη γηα ηελ θαηάιιειε ζπζθεπαζία θαη ζπλνρή απηψλ ησλ νπζηψλ. ηελ 

πεξίπησζε ησλ κεηαθνξψλ πξνο ή απφ ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο ζε θξάηε πνπ δελ 

είλαη ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο χκβαζεο, ηζρχνπλ εηδηθέο δηαηάμεηο γηα λα 

εμαζθαιηζηεί φηη κηα επηρείξεζε ζηελ νπνία εθαξκφδεηαη ην θαζεζηψο ηεο χκβαζεο 

ζα είλαη ππεχζπλε. Ζ χκβαζε γεληθά ηζρχεη φηαλ έλα αηχρεκα πνπ πξνθαιεί βιάβε 

ζπκβαίλεη ζην έδαθνο ελφο κέξνπο θαη νη δεκηέο πνπ έρνπλ πξνθιεζεί απφ απηφ ην 

αηχρεκα έρνπλ ππνζηεί ζην έδαθνο ελφο κέξνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

ρσξηθψλ πδάησλ. Μάιηζηα, ην 1968 ε ζπληνληζηηθή επηηξνπή ηεο ΝΔΑ (Nuclear 

Energy Agency) ζπλέζηεζε φηη ε χκβαζε θαιχπηεη ππξεληθά αηπρήκαηα ή ππξεληθή 

δεκία πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ αλνηθηή ζάιαζζα θαη ην 1971 ζπλέζηεζε φηη ε χκβαζε 

ηζρχεη γηα δεκηά πνπ παξνπζηάδεηαη ζε έλα ζπκβαιιφκελν θξάηνο ηεο χκβαζεο, 

αθφκε θαη εάλ ην ππξεληθφ αηχρεκα ζπκβαίλεη ζε θξάηνο πνπ δελ είλαη 

ζπκβαιιφκελν κέξνο ηεο χκβαζεο. Πνιιά θξάηε ηεο χκβαζεο ησλ Παξηζίσλ 

έρνπλ πηνζεηήζεη ηηο ζπζηάζεηο απηέο
77

. 

 

 

5.4.2 ύκβαζε Βηέλλεο (Vienna Convention 1963) 

 

   Ζ χκβαζε ηεο Βηέλλεο γηα ηελ αζηηθή επζχλε γηα ππξεληθέο θαηαζηξνθέο είλαη 

κηα ζπλζήθε ηνπ 1963, πνπ δηέπεη ζέκαηα επζχλεο ζε πεξίπησζε ππξεληθνχ 

αηπρήκαηνο. Τηνζεηήζεθε ζηε Βηέλλε ζηηο 21 Μαΐνπ 1963 θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 12 

Ννεκβξίνπ 1977. Ζ ζχκβαζε έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην πξσηφθνιιν ηνπ 1997. Ο 

ζεκαηνθχιαθαο είλαη ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (International 

Atomic Energy Agency)
78

. 

   Σν επηέκβξην ηνπ 1997, ε θπβέξλεζε έθαλε έλα ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηε 

βειηίσζε ηνπ θαζεζηψηνο επζχλεο γηα ηελ ππξεληθή δεκία. ε κηα δηπισκαηηθή 
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δηάζθεςε ζηε Βηέλλε, 8-12 επηεκβξίνπ ην 1997, αληηπξφζσπνη πάλσ απφ 80 θξάηε 

πηνζέηεζαλ αθελφο έλα Πξσηφθνιιν, ην νπνίν ηξνπνπνηεί ηε χκβαζε ηεο Βηέλλεο 

ηνπ 1963 γηα ηελ αζηηθή επζχλε γηα ππξεληθέο θαηαζηξνθέο, θαη αθεηέξνπ κηα 

χκβαζε ζρεηηθά κε ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο απνδεκηψζεηο γηα ηηο ππξεληθέο 

θαηαζηξνθέο. Σν Πξσηφθνιιν απφ ηε κία πιεπξά θαζνξίδεη ην πηζαλφ φξην επζχλεο 

ηνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο ζε φρη ιηγφηεξν απφ 300 εθαηνκκχξηα Δηδηθά Σξαβεθηηθά 

Γηθαηψκαηα (SDRs), πνπ ηζνδπλακνχλ πεξίπνπ κε 400$  εθαηνκκχξηα. Ζ χκβαζε 

γηα ηε ζπκπιεξσκαηηθή απνδεκίσζε απφ ηελ άιιε πιεπξά νξίδεη επηπξφζζεηα πνζά 

πνπ πξέπεη λα παξέρνληαη απφ ηηο ζπλεηζθνξέο ησλ θξαηψλ-κειψλ βάζεη ηεο 

εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ππξεληθήο ελέξγεηαο θαη ηνπ ξπζκνχ αμηνιφγεζεο ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Ζ χκβαζε απνηειεί έλα κέζν κε ην νπνίν φια ηα θξάηε κέιε 

κπνξνχλ λα πξνζθνιιεζνχλ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ζπκκεηέρνπλ ζηηο ήδε 

ππάξρνπζεο πκβάζεηο ππξεληθήο επζχλεο ή έρνπλ ππξεληθέο εγθαηαζηάζεηο ζηελ 

επηθξάηεηά ηνπο. Σν Πξσηφθνιιν πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, έλα θαιχηεξν νξηζκφ 

ηεο ππξεληθήο δεκίαο. Μάιηζηα, αλαθέξεη ην δήηεκα ηεο έλλνηαο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο δεκίαο θαη ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ, επεθηείλεη ην γεσγξαθηθφ 

πεδίν εθαξκνγήο ηεο χκβαζεο ηεο Βηέλλεο, θαη παξαηείλεη ηελ πεξίνδν θαηά ηελ 

νπνία ηζρπξίδεηαη κπνξεί λα ηζρχεη γηα ηελ απψιεηα αλζξψπηλεο δσήο θαη πξνζσπηθφ 

ηξαπκαηηζκφ. Πξνβιέπεη επίζεο ηε δηθαηνδνζία ησλ παξάθηησλ θξαηψλ ζρεηηθά κε 

δξάζεηο πνπ επηζχξνπλ ππξεληθή δεκία θαηά ηε κεηαθνξά. ην ζχλνιφ ηνπο, νη δχν 

πξάμεηο ζα πξέπεη λα εληζρχζνπλ ζεκαληηθά ην ζπλνιηθφ πιαίζην γηα ηελ 

απνδεκίσζε πέξα απφ απηή πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο πθηζηάκελεο ζπκβάζεηο. Πξηλ 

απφ ηε δξάζε απηή ην επηέκβξην ηνπ 1997, ην δηεζλέο θαζεζηψο επζχλεο 

ελζσκαηψζεθε θαηά θχξην ιφγν ζε δχν πξάμεηο, δειαδή ζηε χκβαζε ηεο Βηέλλεο 

(1963) γηα ηελ αζηηθή επζχλε γηα ππξεληθέο θαηαζηξνθέο θαη ζηε χκβαζε ησλ 

Παξηζίσλ γηα ηελ αζηηθή επζχλε ζηνλ ηνκέα ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο ην 1960, πνπ 

ζπλνδεχεηαη απφ πξσηφθνιιν πνπ εγθξίζεθε ην 1988
79

. 
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5.4.3 ύκβαζε Βξπμειιώλ (Brussels Convention 1962) 

 

   Ζ χκβαζε γηα ηελ επζχλε ησλ πινηνθηεηψλ ησλ ππξελνθίλεησλ πινίσλ εθδφζεθε 

ζηηο Βξπμέιιεο ζηηο 25 Μαΐνπ 1962. Ζ χκβαζε ηζρχεη γηα ππξεληθή δεκία πνπ 

πξνθιήζεθε απφ ππξεληθφ αηχρεκα θαη ην νπνίν έρεη ζπκβεί ζε νπνηνδήπνηε κέξνο 

ηνπ θφζκνπ θαη πεξηιακβάλεη ππξεληθφ θαχζηκν ή ξαδηελεξγά πξντφληα ή απφβιεηα 

πνπ παξάγνληαη ζε έλα ππξεληθφ πινίν πνπ θέξεη ηε ζεκαία ελφο ζπκβαιιφκελνπ 

κέξνπο. Παξ 'φια απηά, ε ζχκβαζε δελ έρεη ηεζεί ζε ηζρχ κέρξη ζήκεξα. Χζηφζν, 

ζχκθσλα κε ηηο πην πξφζθαηεο δειψζεηο απφ πνιιά θξάηε (π.ρ. ε Βξαδηιία, ε Κίλα 

θαη ε Ρσζία), ν ζηφινο ησλ ππξεληθψλ πινίσλ πξνγξακκαηίδεηαη λα εληζρπζεί 

πεξαηηέξσ κε ππξελνθίλεηα πινία λέαο γεληάο θαηά ηα πξνζερή έηε. Με ηηο εμειίμεηο 

απηέο θαηά λνπ, έρνπκε λα απαληήζνπκε ζε εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην πνην θαζεζηψο 

ππξεληθήο επζχλεο ζα είλαη ην πην θαηάιιειν γηα ηα λεφδκεηα πινία θαη πνηα 

καζήκαηα πξέπεη λα παξζνχλ απφ ην αδηέμνδν ζρεηηθά κε ηε χκβαζε ησλ 

Βξπμειιψλ γηα ηελ επζχλε ησλ δηαρεηξηζηψλ ησλ ππξεληθψλ πινίσλ. 

   χκθσλα κε ηηο πην πξφζθαηεο δειψζεηο απφ ηνπιάρηζηνλ έλα ζεκαληηθφ 

ελδηαθεξφκελν ζηνλ ηνκέα ηεο ππξεληθήο ζαιάζζηαο πξφσζεο, ν ππξεληθφο ζηφινο 

πνπ ιεηηνπξγεί απφ ην ξσζηθφ θξάηνο πξνβιέπεηαη λα απμεζεί πεξαηηέξσ ην 2010 κε 

ππξελνθίλεηα πινία λέαο γεληάο, πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγνχλ ηφζν ζε βαζηά 

πνηάκηα φζν θαη ζε ζάιαζζα. Απηά ηα λέα πινία πξννξίδνληαη λα απνηειέζνπλ ηνλ 

ππξήλα ηνπ κειινληηθνχ ξσζηθνχ ππξεληθνχ ζηφινπ. Με ηηο εμειίμεηο απηέο θαηά 

λνπ, ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζνπκε ην ζέκα ζρεηηθά κε ην πνην θαζεζηψο ππξεληθήο 

επζχλεο ζα είλαη ην πην θαηάιιειν ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ 

ππξελνθίλεησλ πινίσλ πνιιαπιαζηαζηεί ζην εγγχο κέιινλ. Μπξνζηά ζε απηή ηελ 

πξφθιεζε, ζα πξέπεη λα έρνπκε θαηά λνπ φηη ε βηνκεραλία έρεη ήδε ζπκβηβαζηεί κε 

απηήλ ηελ πξννπηηθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950. Οχηε ε χκβαζε ησλ 

Παξηζίσλ ηνπ 1960 νχηε θαη ε χκβαζε ηεο Βηέλλεο ηνπ 1963 είλαη εθαξκφζηκεο γηα 

ην ζέκα ησλ δεκηψλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο γηα ηηο 

κεηαθνξέο. Καηά ζπλέπεηα, ε ξχζκηζε ησλ ζεκάησλ ππξεληθήο επζχλεο φζνλ αθνξά 

απηνχο ηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ έρεη δεζκεπηεί γηα κηα εηδηθή δηεζλή ζπλζήθε 

απφ ηελ θνηλφηεηα ησλ ζπκβαιινκέλσλ θξαηψλ θαη ζηηο δχν θχξηεο ζπκβάζεηο πεξί 

ππξεληθήο επζχλεο.  

   Ζ πηνζέηεζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο πκβάζεσο ησλ Βξπμειιψλ ζρεηηθά κε ηελ επζχλε 

ησλ δηαρεηξηζηψλ ησλ ππξεληθψλ πινίσλ ηνπ 1962 πξνέθπςε απφ καθξνρξφληεο 
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πξνζπάζεηεο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο πνιπκεξνχο πιαηζίνπ νκνηφκνξθσλ θαλφλσλ γηα 

ηελ ππξεληθή επζχλε ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία 

ππξεληθψλ πινίσλ. Χζηφζν, φπσο θαη έρεη πξναλαθεξζεί, γηα δηάθνξνπο ιφγνπο ε 

ζχκβαζε δελ έρεη ηεζεί ζε ηζρχ κέρξη ζήκεξα. Δπηπιένλ, νη δχν κεγάινη δηαρεηξηζηέο 

ππξεληθψλ πινίσλ, νη ΖΠΑ θαη ε ηφηε νβηεηηθή Έλσζε, δελ θαηφξζσζαλ λα 

πηνζεηήζνπλ ηηο ζπκβάζεηο. 

   Ζ αηνκηθή ελέξγεηα ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί απνηειεζκαηηθά γηα ηελ 

παξνρή ζαιάζζηαο πξφσζεο, δεδνκέλνπ φηη ην ππξνθίλεην πινίν “USS Nautilus”,  

δελ ήηαλ κφλν ην πξψην πινίν πνπ έθηαζε ζην Βφξεην Πφιν, αιιά επίζεο κπνξνχζε 

λα δηαλχζεη κεγάιεο απνζηάζεηο απαξαηήξεην, κε κεγάιε ηαρχηεηα θαη ππνβξχρηα, 

απνθεχγνληαο ηελ αληίζηαζε ησλ θπκάησλ θαη ρσξίο αλεθνδηαζκφ. Χζηφζν, ε 

πξνζνρή ζηξάθεθε θαη επηθεληξψζεθε ζηελ αλάγθε λα παξέρεηαη απνηειεζκαηηθή 

λνκηθή πξνζηαζία γηα ην επξχ θνηλφ απφ ηνπο θηλδχλνπο ηεο αθηηλνβνιίαο θαη απφ 

άιιεο κνξθέο δεκηάο, πνπ ζα κπνξνχζαλ ελδερνκέλσο λα πξνθιεζνχλ απφ ηα 

ππξεληθά πινία, ρσξίο ε «εθθνιαπηφκελε» βηνκεραλία λα ππεξθνξηψλεηαη κε 

εγγπήζεηο. Αληηκεησπίδνληαο, ινηπφλ, απηέο ηηο πξνθιήζεηο, νη πξνζπάζεηεο 

νδήγεζαλ ζηε δηακφξθσζε κηαο πνιπκεξνχο ζπλζήθεο πνπ ξχζκηδε ζέκαηα 

ππξεληθήο επζχλεο, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο ζηε 

ζαιάζζηα πξφσζε θαη επεξεάδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ 

δχν νκάδσλ ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ: εθείλεο πνπ παξαδνζηαθά δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηνλ ηνκέα ησλ ζαιάζζησλ ζπκβάζεσλ θαη εθείλεο πνπ κειεηνχλ ζέκαηα ππξεληθήο 

επζχλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ρεξζαίνπο ππξεληθνχο αληηδξαζηήξεο. Σελ ίδηα ζηηγκή, ν 

Γηεζλήο Οξγαληζκφο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (ΓΟΑΔ) θαη ε Δπξσπατθή Τπεξεζία 

Ππξεληθήο Δλέξγεηαο ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο 

(ΟΟΑ) άξρηζε λα πξνεηνηκάδεη πνιπκεξείο πξάμεηο πνπ έγηλε ε χκβαζε ησλ 

Παξηζίσλ ην 1960 θαη ε χκβαζε ηεο Βηέλλεο ην 1963. Χζηφζν, ην θείκελν θαη ησλ 

δχν ζπκβάζεσλ εμαηξεί ηνπο ππξεληθνχο αληηδξαζηήξεο απηψλ ησλ πινίσλ απφ ην 

πεδίν εθαξκνγήο ηνπο. 

   Χο εθ ηνχηνπ, ζέκαηα ππξεληθήο επζχλεο γηα δεκίεο απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ππξελνθίλεησλ πινίσλ πξνθχπηνπλ. Πξψηνλ, νξηζκέλεο γεληθά απνδεθηέο αξρέο, πνπ 

αθνξνχλ ηελ ππξεληθή επζχλε, αλαπηχρζεθαλ θαη έγηλαλ επξέσο απνδεθηέο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηα ηέιε ηνπ 1950 θαη ηνπ 1960. χκθσλα κε ηηο 

αξρέο απηέο, ν δηαρεηξηζηήο απηψλ ησλ πινίσλ πξέπεη λα είλαη απνιχησο ππεχζπλνο 

γηα θάζε δεκία πνπ πξνθαιείηαη απφ έλα ππξεληθφ αηχρεκα, ελψ θάζε επζχλε πξέπεη 
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λα απνδίδεηαη ζε απηφλ. Ζ απφιπηε επζχλε ηνπ δηαρεηξηζηή ζρεηίδεηαη επίζεο θαη κε 

νπνηνδήπνηε πιηθφ ην νπνίν έρεη θιαπεί, ραζεί, εγθαηαιεηθζεί ή έρεη κεηαθεξζεί απφ 

νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν εθηφο απφ απηφ πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλν απφ ην λφκν 

θαη ππεχζπλν γηα ππξεληθή δεκηά. Βέβαηα, ππάξρνπλ θαη ηξεηο εμαηξέζεηο ζχκθσλα 

κε ηηο νπνίεο ε απφιπηε επζχλε ηνπ δηαρεηξηζηή δελ εθηείλεηαη ζε δεκηέο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηα ίδηα ηα πινία, απφ ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο, απφ ην θαχζηκν ή απφ ηα 

αληαιιαθηηθά. Γεχηεξνλ, ν δηαρεηξηζηήο εμαηξείηαη ηεο επζχλεο φηαλ θάπνηνο 

πξνθαιέζεη δεκηά, πνπ νθείιεηαη ζηελ ίδηα ηνπ ηελ πξάμε ή ζε παξάιεηςε. Σξίηνλ,  

ππξεληθή δεκία, πνπ πξνθιήζεθε απφ έλα ππξεληθφ αηχρεκα θαη ην νπνίν νθείιεηαη 

άκεζα ζε πφιεκν ή ερζξνπξαμία, δελ θαιχπηεηαη απφ ηε χκβαζε. Δπηπιένλ, ε 

επζχλε ηνπ δηαρεηξηζηή ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ, ην 

νπνίν ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη πιήξσο. ιεο απηέο νη αξρέο έγηλαλ ζηε ζπλέρεηα 

απνδεθηέο απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο ησλ Παξηζίσλ ηνπ 1960, θαζψο θαη ηεο 

χκβαζεο ηεο Βηέλλεο ηνπ 1963 θαη ππήξμε ε νκνθσλία φηη νη αξρέο απηέο πξέπεη λα 

ηζρχνπλ θαη γηα ην ζέκα ηεο επζχλεο ησλ ππξελνθίλεησλ πινίσλ. Δπηπιένλ, δηάθνξα 

ζέκαηα εμεηάζηεθαλ εηδηθά γηα απηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ππξελνθίλεηα πινία θαη 

κε ηα νπνία ε αλακελφκελε δηεζλήο ζπλζήθε ζα πξέπεη λα αζρνιεζεί. Έλα πνιχ 

ζεκαληηθφ δήηεκα ήηαλ εάλ νη θαλφλεο ζα είλαη θνηλνί γηα ηα ππξελνθίλεηα εκπνξηθά 

πινία θαη ηα πνιεκηθά πινία πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ππξεληθή πξφσζε. Δπηπιένλ, 

ππήξρε ην εξψηεκα αλ ε ζχκβαζε ζα πεξηέρεη κφλν θαλφλεο, πνπ λα ηζρχνπλ γηα ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ππξελνθίλεησλ πινίσλ ζηελ αλνηθηή ζάιαζζα ή λα ξπζκίδνπλ ηα 

δεηήκαηα ηεο εηζφδνπ ηνπο ζηα ιηκάληα ζε θξάηε εθηφο απφ απηά πνπ έρνπλ άδεηα. 

Δπίζεο, ήηαλ πξνθαλέο φηη ελψ νη ρεξζαίνη αληηδξαζηήξεο ζα κπνξνχζαλ λα 

κεηξηάζνπλ εχθνια πηζαλνχο θηλδχλνπο απφ ηνλ εληνπηζκφ ηνπο καθξηά απφ 

θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, ηα ππξελνθίλεηα πινία έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα πιεχζνπλ 

κέζα ζηα ιηκάληα. Καηά ζπλέπεηα, ελψ ε εγθαηάζηαζε αλακέλεηαη λα αληηζηαζκίζεη 

θαηάιιεια έλα ππξεληθφ αηχρεκα κε ηνπο ρεξζαίνπο αληηδξαζηήξεο (πνπ βξίζθνληαη 

ζηελ επηθξάηεηά ηεο), ην θξάηνο αδεηνδφηεζεο δε ζα είλαη θάησ απφ ηέηνηα άκεζε 

πίεζε, εάλ ην αηχρεκα ζπκβεί ζε έλα καθξηλφ ιηκάλη, φπνπ ην ππξελνθίλεην πινίν, 

πνπ θέξεη ηε ζεκαία ηνπ, είλαη αγθπξνβνιεκέλν. Έηζη, ηα θξάηε πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο ππξεληθήο λαπηηιίαο είραλ λα αληηκεησπίζνπλ φιεο 

απηέο ηηο πξνθιήζεηο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. 

   ην παξειζφλ, ζε δηάθνξεο ζπλεδξηάζεηο, εθ ησλ νπνίσλ ε πξψηε μεθίλεζε ην 1959 

ζηε Ρηηδέθα, είραλ γίλεη θάπνηεο πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ ηα 
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ζρέδηα γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ππξελνθίλεησλ πινίσλ θαη λα 

δηαπξαγκαηεπηνχλ φια ηα ζπλαθή ζέκαηα, φπσο είλαη ε επζχλε ησλ δηαρεηξηζηψλ 

απηνχ ηνπ είδνπο πινίσλ. Κπξίσο ηα θξάηε πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ηα ππξελνθίλεηα 

πινία ήηαλ θαη απηά ηα νπνία δελ ήζειαλ λα ππνγξάςνπλ ηε χκβαζε, γεγνλφο ην 

νπνίν είρε ζρέζε κε ηελ έθηαζε ηεο επζχλεο ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ ππξεληθψλ πινίσλ. 

Σειηθά, ε χκβαζε, θαζψο βξηζθφηαλ αληηκέησπε κε αξθεηά εξσηήκαηα πνπ 

πξνέθππηαλ απφ ην κέγεζνο ηεο επζχλεο πνπ πξναλαθέξζεθε, ππνγξάθεθε κεηά απφ 

πνιχ θαηξφ απφ ηελ πξψηε ζπλεδξίαζε απφ ηα θξάηε πνπ έδσζαλ ην παξφλ ηνπο ζηε 

Γηπισκαηηθή Γηάζθεςε ζηηο Βξπμέιιεο ζηηο 25 Ματνπ 1962, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ππφ ηελ αηγίδα ηεο βειγηθήο θπβέξλεζεο.  

   Απφ ηελ πιεπξά ηεο εθαξκνγήο ηεο, ε χκβαζε ησλ Βξπμειιψλ ζεσξείηαη 

αμηνζεκείσηε, θαζψο αθελφο μεπέξαζε θαηά πνιχ ηνλ ηνκέα ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

θαη αθεηέξνπ αθνξά θαη ηα λαπηηθά έζλε θαη ηηο ρψξεο πνπ δελ είραλ ηελ πξννπηηθή 

ιεηηνπξγίαο ζεκαληηθψλ ππξελνθίλεησλ ζηφισλ ζην εγγχο κέιινλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε χκβαζε απηή (NS Convention) πξννξίδεηαη λα αζρνιεζεί 

απνθιεηζηηθά κε ηα ζέκαηα αζηηθήο επζχλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ππξελνθίλεησλ πινίσλ, κε ηνπο αθφινπζνπο νξηζκνχο: Πξψηνλ, «ππξεληθφ πινίν» 

λνείηαη θάζε πινίν έρεη κνλάδα παξαγσγήο ππξεληθήο ελέξγεηαο. Γεχηεξνλ, 

«ππξεληθφο ζηαζκφο» λνείηαη θάζε κνλάδα παξαγσγήο ελέξγεηαο ζηελ νπνία έλαο 

ππξεληθφο αληηδξαζηήξαο ρξεζηκνπνηείηαη ή πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη σο πεγή 

ελέξγεηαο, είηε γηα ηελ πξφσζε ηνπ πινίνπ είηε γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ζθνπφ. 

Σξίηνλ, «ππξεληθφο αληηδξαζηήξαο» λνείηαη θάζε εγθαηάζηαζε πνπ πεξηέρεη 

ππξεληθά θαχζηκα ζε ηέηνηα δηάηαμε πνπ κία απηνζπληεξνχκελε αιπζηδσηή 

δηαδηθαζία ππξεληθνχ δηαρσξηζκνχ κπνξεί λα ζπκβεί ρσξίο πξφζζεηε πεγή 

λεηξνλίσλ. Καηά ζπλέπεηα, ε χκβαζε ησλ Βξπμειιψλ δελ είρε ηελ πξφζεζε λα 

θαιχςεη ζπκβαηηθά πινία, ηα νπνία απιψο κεηαθέξνπλ ππξεληθά πιηθά. Απηά 

θαιχπηνληαλ απφ ηε χκβαζε ησλ Παξηζίσλ ηνπ 1960 θαη ηε χκβαζε ηεο Βηέλλεο 

ηνπ 1963 θαη νπζηαζηηθά ε παξνχζα χκβαζε ιεηηνχξγεζε ζπκπιεξσκαηηθά ζε 

ζέκαηα δηεζλνχο ζπκθσλίαο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, πνπ δελ είραλ 

ζπκπεξηιεθζεί ζηηο δχν πξνεγνχκελεο. Ο πεξηνξηζκφο ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα ηεο 

αζηηθήο επζχλεο, κεηαμχ άιισλ, ππνδειψλεη φηη ε ζπγθεθξηκέλε χκβαζε 

νπζηαζηηθά δελ αζρνιείηαη κε ηα ζέκαηα ηεο ππξεληθήο αζθάιεηαο, ζηεξηδφκελε ζε 

εμεηδηθεπκέλεο ζπλζήθεο ηεο ππξεληθήο αζθάιεηαο. Χζηφζν, αθφκε θαη ε χκβαζε 

γηα ηα ππξελνθίλεηα πινία πεξηέρεη δχν θαλφλεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ 
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σο πξνζαλαηνιηζκφ γηα ηελ αζθάιεηα. Πξψηνλ, θάζε ζπκβαιιφκελν θξάηνο 

αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πάξεη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα απνηξέςεη έλα 

ππξεληθφ πινίν, πνπ θέξεη ηε ζεκαία ηνπ, λα ιεηηνπξγήζεη ρσξίο άδεηα ή απφ κηα 

αξρή πνπ λα ηνπ ηελ έρεη ρνξεγήζεη. Γεχηεξνλ, θάζε ζπκβαιιφκελν θξάηνο 

αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα κε ρνξεγεί άδεηα ή θάπνηα αξρή λα ιεηηνπξγεί έλα 

ππξεληθφ πινίν πνπ θέξεη ηε ζεκαία ελφο άιινπ θξάηνπο.  

   Δπηπιένλ, ε ζπγθεθξηκέλε χκβαζε δελ πξνζπάζεζε λα αζρνιεζεί κε ίζσο ην πην 

δχζθνιν πξφβιεκα, κε δεηήκαηα δειαδή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ηεο ππξεληθήο 

ελέξγεηαο γηα ηα κέζα ζαιάζζηαο πξφσζεο: ην πέξαζκα ησλ ππξελνθίλεησλ πινίσλ 

κέζσ ησλ εζσηεξηθψλ πδάησλ θαη ηελ είζνδφ ηνπο ζε ιηκέλεο. Καηά ζπλέπεηα, ε 

χκβαζε δειψλεη ξεηά φηη εηδηθέο δηκεξείο ζπκθσλίεο ζα ρξεηαζηνχλ πξσηνχ ηα 

ππξελνθίλεηα πινία ζα είλαη ζε ζέζε λα εηζέιζνπλ ζε μέλα χδαηα. Ζ αμηνιφγεζε ησλ 

πξνηχπσλ αζθάιεηαο ζεσξήζεθε φηη ππφθεηληαη ζε δηκεξείο δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ 

ηνπ θξάηνπο αδεηνδφηεζεο θαη ηνπ θξάηνπο ιηκέλα. Άιισζηε, νη ζπκκεηέρνληεο ζηε 

Γηάζθεςε πηνζέηεζαλ απηή ηε χκβαζε, κεηαμχ άιισλ, κε ηελ ειπίδα φηη έλα εληαίν 

πνιπκεξέο πιαίζην, πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηε ζπλζήθε απηή, ζα θάλεη ηέηνηεο 

δηαπξαγκαηεχζεηο ζρεηηθά πην εχθνιεο. Μηα άιιε πηπρή ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο 

χκβαζεο αμίδεη ηδηαίηεξε αλαθνξά, δηφηη έρεη απνδεηρζεί φηη είλαη έλα ζεκαληηθφ 

εκπφδην απνηξέπνληαο πεξηζζφηεξν απφ φινπο ηνπο άιινπο παξάγνληεο ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηεο χκβαζεο. Απηφ ην εκπφδην είλαη ε έληαμε ησλ ππξελνθίλεησλ πνιεκηθψλ 

πινίσλ θάησ απφ ηε ζθνπηά απηήο ηεο χκβαζεο. Παξά ην γεγνλφο φηη ε 

δηπισκαηηθή δηάζθεςε ησλ Βξπμειιψλ είρε θηάζεη ζρεδφλ ζε νκφθσλε ζπλαίλεζε 

γηα ηα πην βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο χκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ 

θαηλνηνκηψλ πνπ ε ζπλζήθε ππνλννχζε, ε ππνζηήξημε ησλ δχν κεγάισλ ρσξψλ πνπ 

ιεηηνπξγνχζαλ ππξελνθίλεηα πνιεκηθά πινία ράζεθε ζην ζέκα ηεο ζπκπεξίιεςήο 

ηνπο ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο χκβαζεο. Αξρηθά, νη ΖΠΑ ππνζηήξημαλ ζζελαξά ηελ 

έληαμε ησλ ππξελνθίλεησλ πνιεκηθψλ πινίσλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο χκβαζεο, 

ελψ  ν εκπεηξνγλψκνλαο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ ήηαλ αληίζεηνο αξρηθά ζε απηή 

ηελ έληαμε. Χζηφζν, ε αληίζεηε άπνςε ησλ ΖΠΑ θαη ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο 

λα ζπκπεξηιεθζνχλ ηα ππξελνθίλεηα πνιεκηθά πινία ζηε χκβαζε είρε ηειηθά λα 

αληηκεησπίζεη ςήθνπο απφ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ππνζηεξίδνληαλ απφ 

αληηπξνζψπνπο ηεο Αζίαο, ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο θαη ηεο δπηηθήο Δπξψπεο. Σα 

επηρεηξήκαηα ππέξ ηεο έληαμεο ησλ ππξελνθίλεησλ πνιεκηθψλ πινίσλ ζηε χκβαζε 

ήηαλ πνιχ ξεαιηζηηθά. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ εμέιημε πνπ ππήξρε απφ ηελ αξρή 
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ηεο ρξήζεο ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ζαιάζζηαο πξφσζεο, ηα 

θξάηε πνπ εθπξνζσπήζεθαλ ζηε δηάζθεςε ππνζηήξηδαλ φηη, γηα πνιιά ρξφληα, ε 

ππξεληθή πξνψζεζε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηα πνιεκηθά πινία. Σν 

γεγνλφο είλαη φηη ηα ππξελνθίλεηα πινία ήηαλ θπξίσο ζηξαηησηηθνχ ραξαθηήξα θαηά 

ηε ζηηγκή πνπ ε ζπγθεθξηκέλε χκβαζε εγθξίζεθε. Δλδεηθηηθά, ην 1963 ε αλαινγία 

ήηαλ πεξίπνπ 30 πνιεκηθά ππξελνθίλεηα πινία πξνο 2 εκπνξηθά ππξελνθίλεηα πινία.  

Δμαηηίαο απηνχ, ηα ππξελνθίλεηα πνιεκηθά πινία αλακέλεηαη λα αληηπξνζσπεχνπλ 

έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ κειινληηθψλ ππξεληθψλ ζηφισλ. Χο εθ ηνχηνπ, ηα πινία 

απηά ζεσξνχληαη έλαο πξαγκαηηθφ θίλδπλνο, έλαληη ηνπ νπνίνπ ε πξνζηαζία πξέπεη 

λα είλαη δηαζέζηκε φρη κφλν ζην επξχ θνηλφ, αιιά θαη  ζηε ζπκβαηηθή λαπηηιία. 

Δμάιινπ, αξθεηά επηρεηξήκαηα θαηά ηεο έληαμεο ησλ πνιεκηθψλ ππξελνθίλεησλ 

πινίσλ ζηε χκβαζε παξνπζηάζηεθαλ ζηε δηάζθεςε. Έλα απφ απηά ήηαλ φηη νη 

αληηπξφζσπνη ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο ππνζηήξηδαλ φηη 

νη θαλφλεο ζρεηηθά κε ηα ππξελνθίλεηα πνιεκηθά πινία δελ έρνπλ ζέζε ζε κηα 

ζπλζήθε αζηηθήο επζχλεο, δεδνκέλνπ φηη θάζε αηχρεκα, πνπ απηά ζπλεπάγνληαη, ζα 

απνδίδνληαη θπξίσο ζηε δηεζλή επζχλε ησλ θξαηψλ. Δπίζεο, είρε επηζεκαλζεί φηη δε 

ζα ππάξρεη θακία δηθαηνινγία γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο επζχλεο ηνπ θξάηνπο ζε ζρέζε 

κε πνιεκηθά πινία θαη φηη ζχκθσλα κε ηε ζέζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο ε θάιπςε 

ησλ ππξελνθίλεησλ πνιεκηθψλ πινίσλ απφ ηε χκβαζε ζα ζήκαηλε φηη ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο χκβαζεο ζα λνκηκνπνηνχζαλ ηε ρξήζε ηεο ππξεληθήο 

ελέξγεηαο γηα ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο. Σέινο, νη κεγάινη δηαρεηξηζηέο ησλ 

ππξελνθίλεησλ ζηφισλ πξνθαλψο είραλ ην θφβν φηη ε έληαμε ησλ ππξελνθίλεησλ 

πνιεκηθψλ πινίσλ ζην πιαίζην ηεο χκβαζεο ζα κπνξνχζε λα πξνκελχεη κηα 

πξνζπάζεηα επηβνιήο ξπζκίζεσλ ζρεηηθά κε ηα πινία, φπσο δηεζλείο επηζεσξήζεηο ή 

απαηηήζεηο αδεηνδφηεζεο.  

   Λακβάλνληαο, ινηπφλ, ππφςε φιεο απηέο ηηο αληηξξήζεηο, θάπνηεο ζεκαληηθέο 

παξαρσξήζεηο έγηλαλ πξνο εθείλα ηα θξάηε πνπ αληηηίζνληαλ ζηελ έληαμε ησλ 

ππξελνθίλεησλ πινίσλ ζηε χκβαζε: χκθσλα κε ην άξζξν III, ε ππνρξέσζε λα 

ππάξρεη αζθάιηζε ή άιιε ρξεκαηηθή αζθάιεηα δελ εθαξκφδεηαη ζε πεξηπηψζεηο θαηά 

ηηο νπνίεο ν θνξέαο δηαρείξηζεο ηνπ πινίνπ είλαη ην ίδην ην θξάηνο. Χζηφζν, ε επζχλε 

ηνπ θξάηνπο ρνξήγεζεο αδεηψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν III δελ επαθίεηαη ζηε δηάηαμε 

απηή θαη, σο εθ ηνχηνπ, ε εμαίξεζε απηή ήηαλ πεξηζζφηεξν ζπκβνιηθή παξά 

πξαθηηθή. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν X, πνιεκηθά πινία ή πινία πνπ 

πξννξίδνληαη γηα κε εκπνξηθή ππεξεζία δελ ππφθεηληαη ζε ζχιιεςε ή θαηάζρεζε ή 
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απνλνκή δηθαηνδνζίαο ζρεηηθά κε ηα πνιεκηθά πινία ζηα δηθαζηήξηα νπνηνπδήπνηε 

μέλνπ θξάηνπο. Δίλαη γεγνλφο φηη κηα πξνζπάζεηα λα βξεζεί κηα ζπκβηβαζηηθή ιχζε 

αλάκεζα ζε δχν δηαθνξεηηθέο ζέζεηο έγηλε. Μηα πξφηαζε λα απνθιεηζηνχλ ηα 

ππξελνθίλεηα πνιεκηθά πινία απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο χκβαζεο ζπλεπάγεηαη 

δηαπξαγκαηεχζεηο ελφο μερσξηζηνχ πξσηφθνιινπ, ην νπνίν ζα επεθηείλεη θαη 

νξηζκέλεο απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο χκβαζεο ζε απηά ηα πινία. Χζηφζν, απηέο νη 

πξνζπάζεηεο απέηπραλ. Οη πξνζπάζεηεο λα ηξνπνπνηήζνπλ ηε χκβαζε θαη λα 

απνθιείζνπλ ηα ππξελνθίλεηα ζηξαηησηηθά πινία αληηκεηψπηζαλ ηελ ίδηα κνίξα. 

Αθνινχζσο, ηα δχν κεγάιε θξάηε πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ππξεληθνχο ζηξαηησηηθνχο 

ζηφινπο παξέκεηλαλ απξφζπκα λα πξνζρσξήζνπλ ζηε χκβαζε. 

   Δλψ ην ζέκα είρε ιάβεη κεγάιε έθηαζε, ε ππξεληθή πξνψζεζε απέηπρε λα 

απνδείμεη ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα είλαη έλα κειινληηθφ κέζν ζαιάζζηαο πξφσζεο. 

Τπήξμαλ κφλν ηέζζεξα ππξελνθίλεηα πινία ζε ιεηηνπξγία κέρξη ζηηγκήο. Οη ΖΠΑ 

πξνψζεζε ην Savannah (ζε ιεηηνπξγία απφ 1962-1972), ε Ηαπσλία ην Mutsu (ζε 

ιεηηνπξγία απφ 1970-1992), ε Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο ην Otto 

Hahn (ζε ιεηηνπξγία απφ 1968-1979) θαη ε νβηεηηθή Έλσζε ην Sevmorput, έλα 

ππξελνθίλεην θνξηεγφ πινίν κε παγνζξαπζηηθέο ηθαλφηεηεο ζε ιεηηνπξγία απφ ην 

1988. Ζ ηχρε ηνπ ππξελνθίλεηνπ πινίνπ Savannah απεηθνλίδεη ην φιν ζέκα. Σν  

ζπγθεθξηκέλν πινίν ζεσξείηαη κηα επίδεημε ηερληθήο ζθνπηκφηεηαο ηεο ππξεληθήο 

πξφσζεο ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ. Βαζηθά, δελ αλακελφηαλ λα είλαη εκπνξηθά 

αληαγσληζηηθφ. Δίρε ζρεδηαζηεί σο έλα νπηηθά εληππσζηαθφ πνιπηειέο γηνη, πνπ 

έθεξε 30 θιηκαηηδφκελεο θακπίλεο, κηα ηξαπεδαξία γηα 100 επηβάηεο, ζαιφλη, πηζίλα 

θαη βηβιηνζήθε. Απφ πνιιέο απφςεηο ην πινίν ήηαλ κηα επηηπρία. Απφ ην 1965 έσο ην 

1971, ε Ναπηηιηαθή Γηνίθεζε ησλ ΖΠΑ κίζζσζε ην Savannah ζηελ ακεξηθάληθε 

εμαγσγηθή εηαηξεία Isbrandtsen Lines κε ζηφρν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ λαχισζεο. 

Χζηφζν, πνιινί απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο ζα κπνξνχζαλ λα αλαιάβνπλ αξθεηέο 

θνξέο ην θνξηίν ηνπ Savannah. Σν πιήξσκα ήηαλ έλα ηξίην κεγαιχηεξν απφ απηφ 

ησλ δεμακελφπινησλ θαη έπξεπε λα ιάβεη εθηφο ησλ άιισλ θαη ζπκπιεξσκαηηθή 

εθπαίδεπζε. Σν θφζηνο ιεηηνπξγίαο είρε λα πεξηιακβάλεη θαη ηε ζπληήξεζε ελφο 

μερσξηζηνχ νξγαληζκνχ ζηελ αθηή πξνθείκελνπ λα δηαπξαγκαηεχεηαη ηηο επηζθέςεηο 

ιηκέλσλ. Χο εθ ηνχηνπ, ε Ναπηηιηαθή Γηνίθεζε ησλ ΖΠΑ αλαγθάζηεθε λα 

παξνπιίζεη ην Savannah ην 1972, πξνθεηκέλνπ λα κεηψζνπλ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο 

ηνπο. Οκνίσο, ην Otto Hahn παξνπιίζηεθε ην 1979, φπνπ ν ππξεληθφο αληηδξαζηήξαο 

θαη ε κεραλή πξφσζεο αθαηξέζεθαλ θαη αληηθαηαζηάζεθαλ απφ έλα ζπκβαηηθφ 
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θηλεηήξα ληίδει. Σέινο, ην Mutsu παξνπιίζηεθε ην 1992. Τπήξμαλ κφλν δχν ηνκείο 

ζηνπο νπνίνπο ε ππξεληθή ελέξγεηα απφ κφλε ηεο έδεημε λα είλαη ην θαηάιιειν κέζν 

γηα ηε ζαιάζζηα πξφσζε: Πξψηνλ, ππάξρεη ην παξάδεηγκα ησλ ππξελνθίλεησλ 

πνιεκηθψλ ππνβξχρησλ, ηα νπνία ζπλέρηζαλ λα θαηαζθεπάδνληαη ηφζν απφ ηηο ΖΠΑ 

φζν θαη ηε νβηεηηθή Έλσζε. Γεχηεξνλ, ε νβηεηηθή Έλσζε πξνρψξεζε ζηελ 

θαηαζθεπή ππξελνθίλεησλ παγνζξαπζηηθψλ πινίσλ, ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαη θαη 

γηα αηιαληηθέο θαη γηα πνηάκηεο κεηαθνξέο. 

   πσο επηζεκάλζεθε αλσηέξσ, ε ίδηα ε χκβαζε δελ ππαηλίζζεηαη ην δηθαίσκα ησλ 

ππξελνθίλεησλ πινίσλ ελφο ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο λα εηζέιζνπλ ζηα ιηκάληα θαη ηα 

ρσξηθά χδαηα ηνπ άιινπ ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο ηεο χκβαζεο. Δπηπιένλ, 

απνηειψληαο ζπκβαιιφκελν κέξνο ηεο χκβαζεο ζπλεπάγεηαη, κεηαμχ άιισλ, φηη 

φιεο νη αμηψζεηο ζα πξέπεη λα απνδνζνχλ ζην δηαρεηξηζηή ή ζην θξάηνο πνπ ην 

δηαρεηξίδεηαη ζε πεξηπηψζεηο θξαηηθψλ ζηφισλ θαη θακία αμίσζε δε ζα απνδνζεί 

ζηνπο πξνκεζεπηέο, αθφκε θαη αλ απηή ζα είλαη απφ κε ζπκβαιιφκελα θξάηε. Καηά 

ζπλέπεηα, κπνξεί λα θαηλφηαλ φηη απηά ηα θξάηε, πνπ δελ επηζπκνχζαλ λα 

πξνζρσξήζνπλ ζηε χκβαζε, ιφγσ ηεο έληαμεο ησλ ππξεληθψλ πνιεκηθψλ πινίσλ, 

ζα πξνηηκνχζαλ λα δηαπξαγκαηεπζνχλ δηκεξείο ζπκθσλίεο κε ην θξάηνο ιηκέλα. 

Σέηνηα ήηαλ πξνθαλψο θαη ε πεξίπησζε ησλ ΖΠΑ. Χζηφζν, είλαη γεγνλφο φηη, κεηά 

ηελ απνηπρία απηήο ηεο χκβαζεο, δηεζλείο θαλνληζκνί γηα ηα ππξεληθά πινία 

δηέπνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο δηκεξείο ζπκθσλίεο
80

. Χο εθ ηνχηνπ, νη ελ ιφγσ 

ζπκθσλίεο απνδεδεηγκέλα έρνπλ αληηθαηαζηήζεη ην ξφιν κηαο πνιπκεξνχο ζπλζήθεο. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

   Δίλαη αδηακθηζβήηεην φηη ε Δπξσπατθή λαπηηιία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ θαη φισλ ησλ ζπλαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ιεγφκελνπ 

λαπηηιηαθνχ πιέγκαηνο, ζπλεηζθέξεη νπζηαζηηθά ζηελ αεηθφξν νηθνλνκηθή αλάπηπμε, 

θαζψο ζπκβάιιεη ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ θαη ζηε δηακφξθσζε ηνπ εζληθνχ 

εηζνδήκαηνο. Οη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο έρνπλ δσηηθή ζεκαζία γηα ην δηεζλέο εκπφξην, 

δεδνκέλνπ φηη ην 90% ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη πάλσ 

απφ ην 40% ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο εκπνξίνπ πξαγκαηνπνηείηαη δηα ζαιάζζεο. 

   Δηδηθφηεξα, είλαη επξχηεξν γλσζηφ φηη κεηά ηε δεθαεηία ηνπ 1950 ε ζαιάζζηα 

δηαθίλεζε ησλ επηθίλδπλσλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αλζξψπηλε πγεία θνξηίσλ έρεη 

απμεζεί κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο θαη έρεη εμειηρζεί ζε έλα δπζεπίιεην δηεζλέο 

πξφβιεκα. Ζ ξχπαλζε πνπ πξνθαινχλ ηα εκπνξηθά πινία, είηε πξφθεηηαη γηα 

ιεηηνπξγηθή είηε γηα αηπρεκαηηθή ξχπαλζε, έρεη ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα 

ηνπ λεξνχ, ζηα νηθνζπζηήκαηα, ζην θιίκα θαη ηέινο ζηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν κέζσ ηεο 

ηξνθηθήο αιπζίδαο. Ζ ζνβαξφηεηα ηεο ξχπαλζεο εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ ξχπνπ 

πνπ εηζέξρεηαη ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, πξάγκα ην νπνίν θαη ζεκαίλεη φηη νη 

επηπηψζεηο ηεο ξχπαλζεο απφ ηε ζαιάζζηα κεηαθνξά ησλ επηθίλδπλσλ θαη 

ξαδηελεξγψλ θνξηίσλ είλαη θαη πην επηδήκηεο γηα ην πεξηβάιινλ. Απφ ην ζχλνιν ησλ 

βαζηθψλ πξντφλησλ ζηνλ θφζκν, ην πεηξέιαην θαηέρεη ηελ εγεηηθή ζέζε φζνλ αθνξά 

ζηα κεξίδηα ηεο κεηαθνξάο. Αληίζηνηρα, θαη ε πνζφηεηα ησλ ρεκηθψλ θαη 

ξεπζηνπνηεκέλσλ αεξίσλ, πνπ κεηαθέξνληαη δηα ζαιάζζεο, αλ θαη είλαη ζεκαληηθά 

κηθξφηεξε απφ απηή ησλ πεηξειαηνεηδψλ, εγθπκνλεί ζνβαξφηεξνπο θηλδχλνπο γηα ηα 

νηθνζπζηήκαηα θαη ηελ αλζξψπηλε πγεία. Φαηλφκελα, φπσο είλαη ε βηνζπζζψξεπζε, 

ν επηξνθηζκφο θαη ε απνμπγφλσζε είλαη εχινγα επαθφινπζα απφ ηελ εηζξνή 

ξππνγφλσλ νπζηψλ ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Βέβαηα, ζε ζρέζε κε άιιεο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο ε λαπηηιία είλαη ζπγθξηηηθά ειάζζσλ ζπληειεζηήο ηεο 

ζαιάζζηαο ξχπαλζεο. 

   Ζ λαπηηιία, σο θαη' εμνρήλ δηεζλήο δξαζηεξηφηεηα, απαηηεί δηεζλείο θαλφλεο κε 

παγθφζκηα αλαγλψξηζε θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή. Ο Γηεζλήο Ναπηηιηαθφο 

Οξγαληζκφο (ΗΜΟ) είλαη θαη ν κφλνο αξκφδηνο Γηεζλήο Οξγαληζκφο γηα ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ θπξίσο ηε λαπηηθή αζθάιεηα, ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο, 

ηελ αζθάιεηα λαπζηπινΐαο θαη ηε ιήςε κέηξσλ έλαληη έθλνκσλ ελεξγεηψλ ζην 
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ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ν ΗΜΟ 

πξνβαίλεη ζηελ πηνζέηεζε Γηεζλψλ πκβάζεσλ θαη Κσδίθσλ θαη ζηε ζπλέρεηα 

παξαθηλεί θαη ελζαξξχλεη ηα θξάηε κέιε απηνχ λα πξνβνχλ κε ηελ ζεηξά ηνπο ζηελ 

ελζσκάησζε ηνπο ζηελ έλλνκε ηάμε ηνπο θαη ζηε ζπλαθφινπζε εθαξκνγή ηνπο
81

. 

Δηδηθφηεξα, γηα ηα επηθίλδπλα θαη ξαδηελεξγά θνξηία, πνπ θαζηζηνχλ ηε ζαιάζζηα 

κεηαθνξά εθ ησλ πξαγκάησλ πην απεηιεηηθή γηα ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, έρνπλ 

θαζηεξσζεί Κψδηθεο θαη εηδηθέο πκβάζεηο γηα ηε ζαιάζζηα κεηαθνξά απηψλ ησλ 

θνξηίσλ, κε ζεκαληηθφηεξν εμ‟ απηψλ ην Γηεζλή Ναπηηιηαθφ Κψδηθα Δπηθίλδπλσλ 

Δκπνξεπκάησλ (IMDG Code). Μεηαμχ ησλ θπξηφηεξσλ δηεζλψλ ζπκθσληψλ 

ζπγθαηαιέγνληαη ε χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην δίθαην ηεο ζάιαζζαο, ε 

χκβαζε γηα ηελ Απνθπγή Ρππάλζεσο ηεο Θάιαζζαο απφ Πινία (MARPOL) θαη ε 

χκβαζε γηα ηελ Αζθάιεηα ηεο Αλζξψπηλεο Εσήο ζηε Θάιαζζα (SOLAS), νη νπνίεο 

απνβιέπνπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο απφ ελδερφκελν 

ξχπαλζεο πινίσλ πνπ κεηαθέξνπλ επηθίλδπλα θνξηία. Χζηφζν, πκβάζεηο θαη 

Κψδηθεο, γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά, πξνυπνζέηνπλ ηελ νκνηφκνξθε θαη 

θαζνιηθή εθαξκνγή ηνπο. Σν ζέκα πνπ πξνθχπηεη ζε απηφ ην ζεκείν είλαη φηη φιεο νη 

ρψξεο δελ έρνπλ ππνγξάςεη θαη απνδερηεί ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο, ελψ θάπνηεο 

ρψξεο, φπσο νη ΖΠΑ, νη νπνίεο δηαδξακαηίδνπλ κεγάιν ξφιν ζηηο απνθάζεηο ηνπ 

IMO, εθαξκφδνπλ κνλνκεξψο ηηο δηθέο ηνπο λνκνζεζίεο θαζηζηψληαο δχζθνιε ηε 

ζπκκφξθσζε ηεο λαπηηιηαθήο θνηλφηεηαο κε ηνπο ππάξρνληεο θαλνληζκνχο. 

   Γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ε δπλαηφηεηα πιήξνπο απνθαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο 

κεηά απφ έλα ζεκαληηθφ αηχρεκα κε δηαξξνή πεηξειαίνπ είλαη κεδακηλή. Μηα άιιε 

παξάκεηξνο, εθηφο απφ ηελ θνηλή απνδνρή ησλ δηεζλψλ ζπκθσληψλ, έγθεηηαη ζην 

γεγνλφο φηη ζηα πεξηζζφηεξα λαπηηθά αηπρήκαηα θαηαγξάθεηαη εκπινθή ηνπ 

αλζξσπίλνπ παξάγνληα, δηφηη είλαη γλσζηφ φηη ν εξγαζηαθφο ρψξνο ηνπ πινίνπ 

παξνπζηάδεη ηδηαηηεξφηεηεο πνπ δε ζπλαληά θαλείο ζε άιιε βηνκεραληθή κνλάδα. 

Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ην 90% ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηε ζάιαζζα είλαη απνηέιεζκα 

αλζξψπηλνπ ιάζνπο. Οη πξνζαξάμεηο ζπρλά νθείινληαη ζε ιάζε πινήγεζεο θαη 

έιιεηςε θαηάιιεινπ βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ. Οη δεμηφηεηεο θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ 

πιεξψκαηνο, ε νπνία ζα πξέπεη λα αλαλεψλεηαη θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο δηεζλνχο χκβαζεο STCW, έρνπλ αλαγλσξηζηεί πιένλ σο βαζηθά 

ζηνηρεία γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ζηε ζάιαζζα. Δπηπιένλ, κηα άιιε ζεκαληηθή 
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παξάκεηξνο είλαη πσο θαη νη ίδηεο νη λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο θαη φια ηα 

εκπιεθφκελα κέξε ζα πξέπεη λα εθαξκφδνπλ θαη λα ηεξνχλ ηα κέηξα πνπ νξίδνληαη 

απφ ηνπο Κψδηθεο θαη ηηο θαζ‟ έθαζηεο πκβάζεηο. Ζ αζθάιεηα ησλ κεηαθνξψλ, ε 

νπνία είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ αλζξψπηλε δσή θαη γηα ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ 

αιιά θαη γηα ην θνξηίν πνπ κεηαθέξεηαη, πξνυπνζέηεη πνηφηεηα. Ζ πνηφηεηα, ζηνηρείν 

αληαγσληζηηθφηεηαο, ζπκπεξηιακβάλεη ηελ έλλνηα ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ ρξφλνπ, 

πξάγκα θαη ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ηα ξπζκηζηηθά πιαίζηα αζθαιείαο πνπ έρνπλ 

επηβιεζεί δεκηνπξγνχλ δαπάλεο πνπ επηβαξχλνπλ νιφθιεξε ηελ εθνδηαζηηθή 

αιπζίδα αιιά θαη ηα επηκέξνπο εκπιεθφκελα κέξε. Χζηφζν, ην θφζηνο πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπνπλ νη Κψδηθεο θαη νη 

πκβάζεηο δε ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά γηα ηηο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο, 

θαζψο ην θνηλσληθφ θφζηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ νηθνινγηθνχ, πνπ 

«αλαδχεηαη» απφ κηα ζαιάζζηα ξχπαλζε είλαη πνιχ πην ζεκαληηθφ. Σέινο, πέξα απφ 

ηα κέηξα πνπ επηβάιιεη ε δηεζλήο χκβαζε MARPOL, ζα πξέπεη θαη λα θαζνξίδνληαη 

νη πεξηνρέο αζθαινχο αιιά θαη απαγνξεπκέλεο δηέιεπζεο επηθίλδπλσλ θνξηίσλ, 

θπξίσο φηαλ πξφθεηηαη γηα νηθνινγηθά επαίζζεηεο πεξηνρέο, θαζψο θαη λα ππάξρεη 

ζσζηή νξγάλσζε, θαηάιιεινο εμνπιηζκφο θαη έγθαηξε δξάζε ζε πεξίπησζε 

ζαιάζζηνπ αηπρήκαηνο. ηφρνο, ινηπφλ, γηα ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο είλαη κελ ε 

αχμεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο αιιά θαη ε πξνζηαζία ηεο ζαιάζζηαο θιεξνλνκηάο 

ιεηηνπξγψληαο ζηα πιαίζηα ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

ΚΤΡΧΖ ΓΗΔΘΝΧΝ ΤΜΦΧΝΗΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΘΑΛΑΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 

 

1. χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο. 

 Τπνγξαθή: Μνληέγθν Μπέε (Σδακάηθα), 10/12/1982 

 Έλαξμε ηζρχνο: 16/11/1994 

 Θεκαηνθχιαθαο: Γ.Γ. ΟΖΔ 

 Κχξσζε απφ Διιάδα Ν. 2321/1995 (ΦΔΚ 136/Α/23-06-1995) 

 

2. Γηεζλήο χκβαζε ηνπ 1973 γηα ηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο απφ 

πινία, φπσο ηξνπνπνηείηαη απφ ην Πξσηφθνιιν ηνπ 1978, ζρεηηθά κε πεξηζηαηηθά 

ξχπαλζεο κε επηβιαβείο νπζίεο, (MARPOL 73/78). 

 Τπνγξαθή: Λνλδίλν, (Ζλσκέλν Βαζίιεην), 02/11/1973, 17/02/1978 

 Έλαξμε ηζρχνο: 02/10/1983 

 Θεκαηνθχιαθαο: Παγθφζκηνο Ναπηηιηαθφο Οξγαληζκφο (IMO) 

 Κχξσζε απφ Διιάδα N. 1269/1982 (ΦΔΚ 89/Α/21-07-1982) 

 

2.1 Σξνπνπνηήζεηο ζην Πξσηφθνιιν ηνπ 1978 θαη ζην Παξάξηεκα II ηεο δηεζλνχο 

χκβαζεο MARPOL 73/78 γηα ηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο απφ πινία. 

 Τπνγξαθή: 05/12/1985 

 Έλαξμε ηζρχνο: 06/04/1987 

 Θεκαηνθχιαθαο: Παγθφζκηνο Ναπηηιηαθφο Οξγαληζκφο (IMO) 

 Κχξσζε απφ Διιάδα Π.Γ. 404/1986 (ΦΔΚ 182/Α/26-11-1986) 
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  3. Γηεζλήο χκβαζε γηα ηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο απφ πεηξέιαην 

(OILPOL). 

 Τπνγξαθή: Βξπμέιιεο, (Βέιγην), 12/05/1954 

 Έλαξμε ηζρχνο: 26/07/1958 

 Θεκαηνθχιαθαο: Παγθφζκηνο Ναπηηιηαθφο Οξγαληζκφο (IMO) 

 Κχξσζε απφ Διιάδα Ν.Γ. 4529/1966 (ΦΔΚ 154/Α/10-08-1966) 

 

4. Γηεζλήο χκβαζε γηα ηελ εηνηκφηεηα, ζπλεξγαζία θαη αληηκεηψπηζε ηεο ξχπαλζεο 

ηεο ζάιαζζαο απφ πεηξέιαην (OPRC 90). 

 Τπνγξαθή: Λνλδίλν, (Ζλσκέλν Βαζίιεην), 30/11/1990 

 Έλαξμε ηζρχνο: 13/05/1995 

 Θεκαηνθχιαθαο: Παγθφζκηνο Ναπηηιηαθφο Οξγαληζκφο (IMO) 

 Κχξσζε απφ Διιάδα Ν. 2252/1994 (ΦΔΚ 192/Α/18-11-1994) 

 

4.1 Πξσηφθνιιν γηα ηελ εηνηκφηεηα, ζπλεξγαζία θαη αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ 

ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο απφ επηθίλδπλεο θαη επηβιαβείο νπζίεο (2000 HNS-OPRC 

90). 

 Τπνγξαθή: Λνλδίλν (Ζλσκέλν Βαζίιεην), 15/03/2000 

 Έλαξμε ηζρχνο: 14/06/2007 

 Θεκαηνθχιαθαο: Παγθφζκηνο Ναπηηιηαθφο Οξγαληζκφο (IMO) 

 Κχξσζε απφ Διιάδα Ν. 3100/2003 (ΦΔΚ 20/Α/29-01-2003) 

 

5. Γηεζλήο χκβαζε γηα ηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο απφ ηελ απφξξηςε 

θαηαινίπσλ θαη άιισλ πιψλ (London Dumping). 

 Τπνγξαθή: 
Λνλδίλν, Πφιε ηνπ Μεμηθνχ, Μφζρα, Οπάζηγθηνλ, 

13/11/1972 

 Έλαξμε ηζρχνο: 30/08/1975 

 Θεκαηνθχιαθαο: Παγθφζκηνο Ναπηηιηαθφο Οξγαληζκφο (IMO) 

 Κχξσζε απφ Διιάδα Ν. 1147/1981 (ΦΔΚ 110/Α/28-04-1981) 
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5.1  Πξσηφθνιιν ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο 1972 γηα ηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο ηεο 

ζάιαζζαο απφ ηελ απφξξηςε θαηαινίπσλ θαη άιισλ πιψλ. 

 Τπνγξαθή: Λνλδίλν, (Ζλσκέλν Βαζίιεην), 07/11/1996 

 Έλαξμε ηζρχνο: 24/03/2006 

 Θεκαηνθχιαθαο: Παγθφζκηνο Ναπηηιηαθφο Οξγαληζκφο (IMO) 

 Κχξσζε απφ Διιάδα Π.Γ. 68/1995 (ΦΔΚ 48/Α/07-03-1995) 

 

6.  χκβαζε ηνθρφικεο γηα ηνπο έκκνλνπο νξγαληθνχο ξχπνπο (persistent organic 

pollutants – POPs). 

 Τπνγξαθή: ηνθρφικε (νπεδία), 22/05/2001 

 Έλαξμε ηζρχνο: 17/05/2004 

 Θεκαηνθχιαθαο: Γ.Γ. ΟΖΔ 

 Κχξσζε απφ Διιάδα Ν. 3447/2006 (ΦΔΚ 52/Α/13-03-2006) 

 

7.  χκβαζε ηνπ Ρφηεξληακ γηα ηε δηαδηθαζία ζπλαίλεζεο, κεηά απφ ελεκέξσζε, γηα 

νξηζκέλα επηθίλδπλα ρεκηθά πξντφληα θαη πξντφληα θπηνπξνζηαζίαο ζην δηεζλέο 

εκπφξην (PIC). 

 Τπνγξαθή: Ρφηεξληακ (Οιιαλδία), 1998 

 Έλαξμε ηζρχνο: 24/02/2004 

 Θεκαηνθχιαθαο: Γ.Γ. ΟΖΔ 

 Κχξσζε απφ Διιάδα Ν. 3176/2003 (ΦΔΚ 208/Α/29-08-2003) 

 

8.  χκβαζε γηα ηελ αζηηθή επζχλε ζηνλ ηνκέα ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο. 

 Τπνγξαθή: Παξίζη (Γαιιία), 29/07/1960 

 Έλαξμε ηζρχνο: 01/04/1968 

 Θεκαηνθχιαθαο: Οηθνλνκηθφο Οξγαληζκφο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο 

 Κχξσζε απφ Διιάδα Ν.Γ. 336/1969 (ΦΔΚ 269/Α/16-12-1969) 
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8.1 Πξσηφθνιιν ηξνπνπνίεζεο ηεο χκβαζεο γηα ηελ αζηηθή επζχλε ζηνλ ηνκέα ηεο 

ππξεληθήο ελέξγεηαο ηνπ 1960, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην πξφζζεην Πξσηφθνιιν 

ηνπ 1964. 

 Τπνγξαθή: 16/11/1982 

 Έλαξμε ηζρχνο: 07/10/1988 

 Θεκαηνθχιαθαο: Οηθνλνκηθφο Οξγαληζκφο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο 

 Κχξσζε απφ Διιάδα Ν. 1758/1988 (ΦΔΚ 44/Α/10-03-1988) 

 

 8.2 Πξσηφθνιιν Σξνπνπνίεζεο ηεο χκβαζεο γηα ηελ αζηηθή επζχλε ζηνλ ηνκέα 

ηεο Ππξεληθήο Δλέξγεηαο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην πξφζζεην Πξσηφθνιιν ηεο 

28εο Ηαλνπαξίνπ 1964 (ΦΔΚ Α/269/1969) θαη απφ ην Πξσηφθνιιν ηεο 16εο 

Ννεκβξίνπ 1982 (ΦΔΚ Α/44/1988). 

 Τπνγξαθή: Παξίζη (Γαιιία), 12/02/2004 

 Έλαξμε ηζρχνο: --- 

 Θεκαηνθχιαθαο: Οηθνλνκηθφο Οξγαληζκφο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο 

 Κχξσζε απφ Διιάδα Ν. 3787/2009 (ΦΔΚ 140/Α/07-08-2009) 

 

8.3 Κνηλφ Πξσηφθνιιν ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ηεο Βηέλλεο θαη ηεο 

χκβαζεο ηνπ Παξηζηνχ.  

 Τπνγξαθή: Βηέλλε (Απζηξία), 21/09/1988 

 Έλαξμε ηζρχνο: 27/04/1992 

 Θεκαηνθχιαθαο: Γηεζλήο Τπεξεζία Αηνκηθήο Δλέξγεηαο IAEA 

 Κχξσζε απφ Διιάδα Ζ Διιάδα ην ππέγξαςε ζηηο 21/9/1988 

 

9.  χκβαζε ηεο Βηέλλεο ζρεηηθά κε ηελ αζηηθή επζχλε γηα ππξεληθέο θαηαζηξνθέο. 

 Τπνγξαθή: Βηέλλε (Απζηξία), 21/05/1963 

 Έλαξμε ηζρχνο: 12/11/1977 

 Θεκαηνθχιαθαο: Γηεζλήο Τπεξεζία Αηνκηθήο Δλέξγεηαο IAEA 

 Κχξσζε απφ Διιάδα Δθθξεκεί 
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