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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση του Βόρειου Περάσματος, και οι προοπτικές 

που αυτό έχει σαν αποτέλεσμα των κλιματικών αλλαγών, με ιδιαίτερη αναφορά στους λιμένες 

της περιοχής. Η περιοχή της Αρκτικής περιβάλλεται από πέντε κράτη και ο περίπλοκος αυτός  

γεωγραφικού σχηματισμός δημιουργεί δυσχέρεια στην αναζήτηση των δικαιωμάτων 

δικαιοδοσίας. Ακόμα η αύξηση της θερμοκρασίας που οδηγεί στο συνεχόμενο λιώσιμο των 

πάγων, έχει επιβεβαιώσει τις εκτιμήσεις των ερευνητών σχετικά με το πλούσιο υπέδαφος της 

περιοχής, γεγονός που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των επενδυτών, αλλά και των 

διαφορετικών κρατών που συνορεύουν με τον Αρκτικό Ωκεανό, προκειμένου για την ανάπτυξη 

της ναυτιλίας, στις διάφορες μορφές της. Η έλλειψη ενός συγκροτημένου ρυθμιστικού οργάνου, 

εντείνει τις προσπάθειες για κυριαρχία από τα περιβάλλοντα κράτη. Μέρος της εργασίας θα 

αναφερθεί στη γεωγραφία της περιοχής προς ενημέρωση του αναγνώστη αλλά και στις μέχρι 

τώρα επιχειρήσεις εμπορικών πλοίων. Στη σχετική ανάλυση για τους λιμένες θα 

παρουσιαστούν τα κυριότερα λιμάνια, η περιγραφή και ο ρόλος τους για την ανάπτυξη της 

ναυτιλίας.  

 

Λέξεις Κλειδιά: Αρκτική, Λιμάνια, Ναυτιλία  

  

  



ABSTRACT   

 The main purpose of this thesis is the analysis of the Northern Sea Route, and the perspectives 

that exist in the area as a result of the melting ice, with particular emphasis to be given to the 

ports οf the Northern Sea Route. The Arctic is composed by five nations, and as a matter of fact, 

difficulties arise as for the jurisdiction rights. On the other hand, this Arctic meltdown has 

confirmed the assumptions as for the richness of the deep sea resources in the area, and the 

Arctic has been made a pole attraction for many foreign funds, as well as for the different 

surrounding nations, that aim to favourably operate in the area. The development of shipping 

though faces hard time due to the lack of a certain regulatory frame that stresses nations to have 

territorial claims in the area. Part of the dissertation will describe the geography of the area, and 

the different sea passages for the information of the reader, as well as the first commercial 

shipping operations so far.  To the last section the main ports will be presented, their 

characteristics, and contribution in the development of the shipping market.  

 

 

Key Words: Arctic, Ports, Shipping 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ναυτιλία ως μέσο μεταφοράς ευθύνεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 90% για τη 

διακίνηση του παγκόσμιου εμπορίου. Η παγκοσμιοποίηση του εμπορίου έχει επιδράσει 

διαφορετικά σε κάθε έθνος πλην όμως, όλα τα κράτη είτε βρέχονται από τη θάλασσα, 

είτε είναι αμιγώς ηπειρωτικά, συνδέονται με τη ναυτιλία, προκειμένου να επιτευχθούν 

οικονομίες κλίμακας αλλά και να αυξηθεί το ποσοστό κέρδους όπου είναι αυτό εφικτό. 

Αυτό συνεπάγεται τη μετατόπιση της παραγωγής σε χώρες με λιγότερο εργατικό 

κόστος και κόστος παραγωγής, το οποίο θα πρέπει να συγκρίνεται και με το 

μεταφορικό κόστος και την ελάττωση της απόστασης μεταξύ των διαφορετικών 

λιμένων φόρτωσης και εκφόρτωσης, που είναι και από τα κύρια κριτήρια για τη 

δημιουργία μιας θαλάσσιας εμπορικής διαδρομής. Η ύπαρξη πόρων και αγαθών σε μια 

περιοχή και ο μεγάλος όγκος αποθεμάτων αυτών προσελκύει το ενδιαφέρον των 

κεφαλαίων ξένων ή μη που στοχεύουν σε μεγαλύτερη κερδοφορία. Αυτό, σε 

συνδυασμό με τη μεταφορική ικανότητα των πλοίων, ανοίγει νέους εμπορικούς 

δρόμους όπως γίνεται και στην περίπτωση της Αρκτικής, όπου υπολογίζεται ότι μέχρι 

το 2020 ποσοστό έως και 15% του εμπορίου της Κίνας θα διέρχεται από την Αρκτική 

(Polar Research Institute of China, 2013). Η ναυτιλία εν συγκρίσει με τα άλλα μέσα 

μεταφοράς, είναι προσφιλέστερο προς το περιβάλλον, ενώ το ποσοστό των ατυχημάτων 

είναι διακριτά μικρότερο σε σχέση με τα άλλα μέσα μεταφοράς. Το λιώσιμο των πάγων 

σαν αποτέλεσμα της υπερθέρμανσης του πλανήτη έχει χαράξει νέες εμπορικές 

ευκαιρίες για τις προσκείμενες χώρες πρωτίστως αλλά και για τη ναυτιλία εν γένει. 

Αυτό εξηγείται καθώς το άνοιγμα της Αρκτικής και η διέλευση των πλοίων από εκεί 

αυτόματα μειώνει τη διανυόμενη απόσταση σε ποσοστό έως και 40%,  σε μίλια έως 

4,500 νμ, και αποτελεσματικά το συνολικό χρόνο του ταξιδιού, και το κόστος των 

πετρελαίων. Οι θαλάσσιες διαδρομές που έχουν δημιουργηθεί είναι τρεις και 

καλύπτουν την απόσταση από τον Ατλαντικό στην Ασία και είναι το Βορειοδυτικό 

Πέρασμα (NWP), το Βορειοανατολικό (NSR), γνωστό και ως Βόρειο Πέρασμα, και 

εκείνο που διασχίζει τον Αρκτικό Ωκεανό (TPP). Από την απαυγή του ανοίγματος της 

Αρκτικής διάφοροι προβληματισμοί έρχονται να απασχολήσουν όλη τη ναυτιλιακή 

κοινότητα, τόσο σε θέματα πλοήγησης και τεχνικών χαρακτηριστικών, όσο και για την 

εφικτότητα, και τη βιωσιμότητα αυτών των διαδρομών σε εμπορικό επίπεδο. Η 

Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα, σε συνδυασμό με 
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τους Νηογνώμονες, και το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό έχουν εκδώσει οδηγίες που 

καλύπτουν ευθαρσώς το θαλάσσιο αυτό πέρασμα καθώς και ποια είναι τα απαιτούμενα 

τεχνικά χαρακτηριστικά των πλοίων. Υπολογίζεται ότι τα πλοία τύπου Α που δύνανται 

να πλέουν το Βόρειο Πέρασμα μέχρι το 2059, στον Βορειοδυτικό τομέα θα φτάνουν σε 

ποσοστό 85%, ενώ ο Βορειοανατολικός τομέας, και οι πλόες διαμέσου του Αρκτικού 

Ωκεανού θα είναι καθόλα επιτρεπτές, κατά τους μήνες Ιούλιο έως Αύγουστο. Eπίσης 

εξετάζεται η εισαγωγή νέου τύπου πλοίων των Arcticmax, το μέγεθος των οποίων 

υπολογίζεται στα 4,500 TEU, σε πλοία εμπορευματοκιβωτίων, 100,000 DWT σε 

τάνκερς, σε 150,000 cbm για πλοία μεταφοράς υγροποιημένου αερίου.  Σκοπός της 

παρούσας διπλωματικής είναι η ανάλυση όλων παραγόντων που αφορούν και 

επηρεάζουν τη ναυτιλία στην περιοχή της Αρκτικής και πως αυτή αλληλοεπιδρά με τις 

κλιματικές αλλαγές, όσον αφορά τα λιμάνια στην περιοχή του Βόρειου Περάσματος. Η 

εργασία αποτελείται από 4 κεφάλαια και η διάρθρωσή της περιγράφεται ως ακολούθως. 

Στο 1
ο
 κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην υπάρχουσα  επιστημονική βιβλιογραφία για την 

περιοχή, τη ναυτιλία, τις προβλέψεις, τις κλιματικές αλλαγές καθώς και δυσκολίες που 

αναδύονται και αφορούν κυρίως το κανονιστικό πλαίσιο, όπως έχουν καταγραφεί από 

επιστημονικές ομάδες και ερευνητές. Στο 2
ο
 κεφάλαιο γίνεται περιγραφή της 

γεωγραφίας της περιοχής, τα χαρακτηριστικά, οι δυσκολίες, οι μέχρι τώρα αλλαγές στις 

κλιματικές  συνθήκες και πως αυτές συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ναυτιλίας, καθώς 

και οι επιτυχείς, διελεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί. Στο 3
ο
 κεφάλαιο αναλύονται οι 

προοπτικές που υπάρχουν στην περιοχή σε διαφορετικούς τομείς, και την κατατάσσουν 

δημοφιλή στις προτιμήσεις των επενδυτικών κεφαλαίων, και οι δυνατότητες εμπορικής 

εκμετάλλευσης. Το 4
ο
 κεφάλαιο αφορά στην περιγραφή των κυριότερων λιμένων του 

Βόρειου Περάσματος, πώς αυτά δύνανται να τελεσφορήσουν εμπορικά, να αυξήσουν 

την παγκόσμια ναυτιλία και αποτελεσματικά να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της 

παγκόσμιας οικονομίας. Εδώ να σημειωθεί πως οι προβλέψεις χαρακτηρίζουν το 

Βόρειο Πέρασμα ως από τους σημαντικότερους εμπορικούς κόμβους από όπου στο 

μέλλον περίπου το ¼ του παγκόσμιου εμπορίου θα διέρχεται από εκεί (South Korean 

Maritime Institute, 2013). Τέλος στα συμπεράσματα γίνεται αξιολόγηση της ανάλυσης 

των κεφαλαίων καθώς και τα σημαντικότερα σημεία της παρούσας, και προβλέψεις για 

το μέλλον. Η συγγραφή έχει στηριχθεί σε καθαρά επιστημονική βιβλιογραφία και 
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αρθρογραφία, καθώς και σε μελέτες περιπτώσεων των εμπλεκόμενων στην περιοχή 

κρατών όπως αυτές έχουν χρηματοδοτηθεί από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

Το λιώσιμο των πάγων στην περιοχή της Αρκτικής και η συνεχής αύξηση της 

θερμοκρασίας ως απότοκο των κλιματολογικών αλλαγών, τα τελευταία έτη έχει 

εντατικοποιήσει το ενδιαφέρον για την περιοχή αυτή, καθώς τα πλεονεκτήματα και ο 

πλούτος στο υπέδαφος φαίνεται να προσελκύουν επενδυτικά κεφάλαια ενώ ταυτόχρονα 

είναι αντικειμένου επιστημονικών ερευνών. Η διέλευση από την Αρκτική που άλλοτε 

φάνταζε αδύνατη και επιτρεπόταν μόνο με αερομεταφορά, πλέον είναι δυνατή 

διαμέσου της θάλασσας. Οι επιλογές προκειμένου για διάπλου στην Αρκτική 

διαχωρίζονται σε τρεις περιοχές, όπως αυτές σχηματίζονται και πρόκειται για το 

πέρασμα μέσω του Αρκτικού Ωκεανού (Transpolar-TPP), το Βορειοανατολικό πέρασμα 

(Northern Sea Route-NSR) και το Βορειοδυτικό πέρασμα  (Northwest Passage-NWP). 

Τα ερωτήματα που εύλογα εγείρουν απαντήσεις αφορούν τον ορισμό των διαδρομών 

αυτών στη βάση των γεωγραφικών χαρακτηριστικών στην κάθε περιοχή, τα φυσικά 

χαρακτηριστικά, τις πολιτικές επεκτάσεις του περάσματος της Αρκτικής, καθώς και 

νομικά θέματα που σχετίζονται με τη διέλευση της Αρκτικής, που ανήκει η δικαιοδοσία 

και η κυριαρχία στα ύδατα, και τέλος ποιες δυνατότητες διαφαίνονται στο μέλλον για 

την περιοχή αυτή σε επίπεδα ναυτιλίας και εμπορίου το οποίο και  πρόκειται να 

καταστεί και ακρογωνιαίος λίθος για την παραπάνω μελέτη και ανάπτυξη της 

Αρκτικής.  

Το πέρασμα της Αρκτικής πρόκειται για ένα πολυσύνθετο σχηματισμό αν ληφθεί 

υπόψη ότι παραπάνω από μια χώρες διατηρούν δικαιώματα δικαιοδοσίας στην περιοχή, 

και βρίσκεται μεταξύ τριών ηπείρων. Σε γεωπολιτικό επίπεδο, αυτό εξηγείται από τη 

διδασκαλία του στρατηγικού χάρτη όπως αυτός ορίζει  την πολιτική στις περιοχές ως: 

τον τρόπο που οι παγκόσμιες εικόνες των κρατών κανονίζονται από τη γεωγραφική 

τους τοποθεσία και ορίζοντα, πως οι τεχνολογικές εξελίξεις μετατρέπουν τη 

σημαντικότητα μιας περιοχής και πως οι γραμμές διάθεσης για ενέργεια και ορυκτά 

ενώνουν τις περιοχές αυτές και παρουσιάζουν τις αδυναμίες και την αλληλεξάρτηση 

μεταξύ των κρατών (Osterud 1996). Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι αφενός η 

ανάλυση των διαδρομών, όπου ανάλογα με τον τύπο του πλου αναγνωρίζονται οι 

διαδρομές που ξεκινούν από την Αρκτική και έχουν προορισμό λιμάνια εκτός από την 

Αρκτική, Arctic-destination routes, και οι διαδρομές διέλευσης, transit routes, οι οποίες 
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αφορούν πλόες μεταξύ του Ειρηνικού και Ατλαντικού δια μέσου της Αρκτικής. Θα 

πρέπει να σημειωθεί δε ότι και οι δυο προαναφερθείσες διαδρομές σχετίζονται  με το 

γεγονός ότι το 80% της παγκόσμιας παραγωγής τοποθετείται  σε γεωγραφικό πλάτος 30 

βαθμούς βόρεια από τον Ισημερινό και ο Αρκτικός Ωκεανός θεωρείται από τις πλέον 

παραγωγικές περιοχές παγκοσμίως.  

Κατά τον ορισμό του Βορειοανατολικού Περάσματος (NSR) υπάρχουν δύο 

προσεγγίσεις οι οποίες εντοπίζονται η πρώτη στη νομοθεσία του ρωσικού κράτους όπου 

θεωρείται και  ο επίσημος ορισμός, και η δεύτερη είναι το αποτέλεσμα της σύνθεσης 

διάφορων θεσμικών και γεωπολιτικών κριτηρίων. Σύμφωνα με τη ρωσική νομοθεσία 

στο NSR η Ρωσία έχει την απόλυτη κυριαρχία (Koldkin and Kolosov, 1990), το οποίο 

έρχεται σε σύγκρουση με τη θεωρία ότι το Βορειοανατολικό πέρασμα υπερκαλύπτει το 

πέρασμα διαμέσου του Αρκτικού Ωκεανού (TPP) και εκτείνεται στην ανοικτή 

θάλασσα, και αυτό υπόκειται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 

Θάλασσας όπου ορίζει πως τα δικαιώματα στην ανοιχτή θάλασσα βρίσκονται στην 

εθνικότητα του πλοίου. Στη δεύτερη εκδοχή της έννοιας του Βορειοανατολικού 

περάσματος τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ευρώπη εμμένουν στην άποψη της ανοιχτής 

θάλασσας για την περιοχή αυτή, όπως αυτή ορίζεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων 

Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και επομένως στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα. Σε 

περίπτωση που η Ρωσία επεκτείνει τη δικαιοδοσία της σε ύδατα που προκύπτουν από 

οποιαδήποτε από τους ορισμούς, αυτό προβλέπεται να προξενήσει κινητικότητα στο 

διπλωματικό στερέωμα της Ουάσιγκτον, των Βρυξελλών αλλά και μικρότερων κρατών 

(Ostreng et al, 2012). Θα πρέπει άλλωστε να αναφερθεί πως η Ρωσία είναι η πρώτη που 

έσπευσε να αξιώσει δικαιώματα στην περιοχή, όταν το 2001 κατέθεσε αίτηση στα 

Ηνωμένα Έθνη για δικαιοδοσία σε έκταση 460,000 sq.m στην περιοχή, το οποίο 

ισοδυναμεί με την έκταση της Καλιφόρνια, του Τέξας και της Ινδιάνα μαζί. Η αίτηση 

αυτή απορρίφθηκε, όμως κυριαρχικές πράξεις συνεχίστηκαν το 2007, με την ύπαρξη 

ρωσικών παγοθραυστικών, υποβρυχίων και πτήσεων μαχητικών αεροσκαφών, το οποίο 

είχε να συμβεί από τον Ψυχρό Πόλεμο.  

Το κανονιστικό πλαίσιο που ρυθμίζει την περιοχή φαίνεται να δυσχεραίνει τις όποιες 

αποφάσεις, καθώς δεν είναι προφανές και νομοθεσίες από διαφορετικά κράτη διέπουν 

την περιοχή. Οι ΗΠΑ, παρότι υποστηρικτής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για 
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το Δίκαιο της Θάλασσας, δεν έχει επισήμως επικυρώσει τη Σύμβαση αυτή με 

αποτέλεσμα να μη δύναται σε χρήση του περιεχομένου της, ούτε μπορεί να την 

επικαλεσθεί για τη λύση δικαιοπραξιών στην περιοχή. Η Αρκτική δεν διέπεται από 

συγκεκριμένο ρυθμιστικό πλαίσιο, ούτε από διεθνείς νόρμες οι οποίες να είναι 

αποδεκτές για το λόγο ότι δεν προβλεπόταν πως η περιοχή αυτή θα γινόταν πλεύσιμη, 

και πως το υπέδαφος της ήταν τόσο πλούσιο ώστε να γίνει πόλος έλξης κεφαλαίων. 

Ακόμα και η Κίνα λειτουργεί παγοθραυστικό στην περιοχή,  οι ΗΠΑ ένα επίσης, σε 

αντίθεση με τη Ρωσία που έχει στόλο 18 παγοθραυστικών. Είναι εύλογο επομένως πως 

η ανάπτυξη της διπλωματίας στην περιοχή επιβάλλεται, ώστε να αποφευκτούν 

συγκρούσεις μεταξύ κρατών το οποίο μπορεί να οδηγήσει και σε χειρότερες 

καταστάσεις, ή ακόμα και αιτία πολέμου σε έσχατο σημείο. Το Συμβούλιο της 

Αρκτικής που υπάρχει ρυθμίζει μόνο περιβαλλοντικά θέματα, ενώ από την απαρχή του 

στα 1996, οι ΗΠΑ σκοπίμως το απέτρεψε από να διακανονίζει θέματα ασφαλείας. Η 

πλειονότητα των ερευνητών υποστηρίζει πως η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το 

Δίκαιο της Θάλασσας είναι το ρυθμιστικό εργαλείο για την περιοχή, όμως οι συνθήκες 

στην περιοχή λίγο επιτρέπουν την καθολική χρήση του. Μεταξύ άλλων ελλείψεων, 

πρόκειται για μια περιοχή μη χαρτογραφημένη και γεωγραφικά πολύπλοκη που 

εκτείνεται μεταξύ πέντε κρατών με ανταγωνιστικά συμφέροντα (Borgerson, 2008). Το 

Συμβούλιο της Αρκτικής το οποίο συστάθηκε το 1996, και εγκαινιάστηκε δύο χρόνια 

μετά το 1998, αποτελείται από 8 κράτη
1
 στην περιοχή της Αρκτικής, 6 κράτη με 

ερευνητικές ιδιότητες που βρίσκονται εκτός της περιοχής και 3 κράτη εκτός της 

περιοχής που συμμετέχουν στο Συμβούλιο ειδικά για ερευνητικούς σκοπούς. Το 

Συμβούλιο, που δεν έχει νομοθετικό χαρακτήρα, πορεύεται με την καθολική παραδοχή 

πως το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον στην περιοχή επιβάλλει διεθνή συνεργασία 

σε θέματα που αφορούν διασυνοριακά συμφέροντα (Ebinger &  Zambetakis,  2009). Ο 

IMO έχει εκδώσει οδηγίες για την ασφαλή διέλευση των πλοίων από την περιοχή της 

Αρκτικής, και την πρόληψη της ρύπανσης. Οι οδηγίες αυτές δεν είναι υποχρεωτικές. 

Τέλος η Συνθήκη για το Αρχιπέλαγο του Spitsbergen (Συνθήκη Svalbard) του 1920. Η 

Συνθήκη κανονίζει την κυριαρχία της Νορβηγίας στην περιοχή του Αρχιπελάγους, το 

οποίο δεν απαγορεύει την πρόσβαση των κρατών μελών της Συνθήκης στην περιοχή για 

ερευνητικούς σκοπούς.  

                                                
1
 Καναδάς, Δανία, Φιλανδία, Ισλανδία, Σουηδία, Νορβηγία, Ρωσία, Αμερική 
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Σε ότι αφορά τις κλιματολογικές συνθήκες και την εξέλιξη της περιοχής σαν 

αποτέλεσμα της ολοένα και αυξανόμενης θερμοκρασίας, αυτή προβλέπεται 

συνεχόμενη, το οποίο και την καθιστά πλεύσιμη για περισσότερο χρονικό διάστημα. H 

έκταση της παγωμένης περιοχής έχει αλλάξει δραματικά τις τελευταίες δεκαετίες από 

10 εκ τ χλμ., το 1970 σε 4,28 τ χλμ. το 2007 (NSIDC, 2007).  Οι μέχρι τώρα διελεύσεις 

πραγματοποιούνται με φειδώ σε περιορισμένο χρονικό πλαίσιο κατά τους θερινούς 

μήνες, και με τη βοήθεια παγοθραυστικών και άλλων μέσων. Για το μέλλον οι 

προβλέψεις δείχνουν πως μεταξύ των ετών 2013 έως το 2060, η περιοχή της Αρκτικής 

θα είναι συνεχώς πλεύσιμη καθόλη τη διάρκεια του θέρους και η παγωμένη περιοχή θα 

συνεχίσει να μικραίνει, όπως φαίνεται και στην εικόνα παρακάτω.   

Εικόνα 1 Προβλεπόμενη Μείωση της Παγωμένης Περιοχής της Αρκτικής 

 

Πηγή: United Nations Environmental Programme 

 

Tέλος, σε έκθεση του διεθνούς ερευνητικού οργάνου IPPC (2001), οι εκτιμήσεις για την 

περιοχή της Αρκτικής βασίστηκαν στα αποτελέσματα ειδικών μοντέλων που 
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χρησιμοποιήθηκαν, των Atmosphere Ocean General Circulation Models (AOGCM) και  μεταξύ 

άλλων προβλέπουν: 

 Είναι πολύ πιθανό σε όλες τις χερσαίες περιοχές η θερμοκρασία να αυξάνει 

περισσότερο από το παγκόσμιο μέσο όρο, ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή περίοδο 

 Μείωση της περιοχής που καλύπτεται από χιόνι  και των της έκτασης των 

παγωμένων περιοχών στο Βόρειο ημισφαίριο καθώς και συνεχή υποχώρηση των 

παγόβουνων 

 Οι παγωμένες μέρες είναι πολύ πιθανό να είναι λιγότερες 

 

Σε επίπεδο εμπορικών δραστηριοτήτων, η περιοχή της Αρκτικής φαίνεται να 

προσελκύει το ενδιαφέρον, καθώς το υπέδαφός της είναι πλούσιο σε αποθέματα 

ενέργειας και μεταλλευμάτων, αλλά και άλλων αγαθών που μεταφέρονται δια  

θαλάσσης. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξανόμενη κίνηση στη θαλάσσια 

περιοχή της Αρκτικής (Corbett et al 1999, Endersen 2003), ενώ εκτιμάται πως 

δεδομένων των συνθηκών αυτό θα συνεχίσει και θα εξαρτηθεί από την αλληλεπίδραση 

μεταξύ των αποθεμάτων των πλουτοπαραγωγικών πηγών, της εφοδιαστικής αλυσίδας, 

και των ροών του εμπορίου. Σημαντικός παράγοντας είναι και η τεχνολογική εξέλιξη, 

καθώς καινοτομίες και νέες τεχνολογίες δύνανται να επιλύσουν δυσκολίες που 

προκύπτουν κατά τη διέλευση των πλοίων από την περιοχή της Αρκτικής. Αρκετοί 

ενστερνίζονται την τεχνολογία, και πιστεύεται πως η κατασκευή πλοίων που θα πλέουν 

χωρίς την αρωγή παγοθραυστικών είναι δυνατή σε όχι μακρινό μέλλον (Brigham, 

2007). Αυτό, σε συνδυασμό με το πλούσιο υπέδαφος της περιοχής προσελκύει 

επενδυτικά κεφάλαια και αυξάνει τη ναυτιλία της περιοχής (Borgerson, 2008). Η 

ναυτιλία της περιοχής χωρίζεται σε πλοία που χρησιμοποιούν την Αρκτική ως 

προορισμό όπως αναφέρθηκε και παραπάνω και σε πλοία που διασχίζουν την περιοχή 

και έχουν διαφορετικό τελικό προορισμό. Οι ΗΠΑ, ως υπερδύναμη που δύναται να 

επηρεάσει αρκετά τη ναυτιλία στην περιοχή,  χρησιμοποιεί περισσότερο την πρώτη 

κατηγορία, δηλαδή πραγματοποιούν πλόες με προορισμό την Αρκτική, ενώ πλοία 

προερχόμενα από την Ευρώπη εκτελούν πλόες και διασχίζουν την Αρκτική για λόγους 

συντόμευσης του συνολικού ταξιδιού. Βάση των παραπάνω υπολογίζεται πως η 
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ναυτιλία στην περιοχή της Αρκτικής θα αυξηθεί περισσότερο στο Βόρειο Πέρασμα, εν 

συγκρίσει με το Βορειοδυτικό και το Transpolar (Lothe, 2013). Πέραν της μεταφοράς 

αγαθών, η Αρκτική συγκαταλέγεται στους προορισμούς στην κατηγορία της 

κρουαζιέρας. Η περιοχή αυτή είναι γνωστή από τα 1875, όπου χρονολογείται το πρώτο 

ταξίδι κρουαζιέρας (Barthelmess, 2007). Με τη συνεχή αλλαγή των κλιματολογικών 

συνθηκών, η κρουαζιέρα φαίνεται να παραμένει ανεπηρέαστη από τις όποιες 

διακυμάνσεις στα επίπεδα των αγορών που επηρεάζουν τις άλλες μορφές της ναυτιλίας, 

και εκτιμάται πως η περιοχή πρόκειται να αποτελέσει δημοφιλή προορισμό για το 

επιβατικό κοινό, αλλά και για τις εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες κρουαζιέρας. Σε 

επίπεδα αριθμών για την περίοδο 2013-2014 ο αριθμός των επισκεπτών έφτασε τους 

37, 40% αυξημένο σε σύγκριση με την περίοδο 2011-2012, όπου ο αντίστοιχος αριθμός 

έφτασε τους 26,519 επισκέπτες. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί πως η συχνότητα των 

δρομολογίων έχει προσαρμοστεί ώστε να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο προς την 

ασφάλεια και την υγεία, να προστατεύσει το περιβάλλον και την πολιτιστική 

κληρονομιά της Αρκτικής. Για τους λόγους αυτούς έχει υιοθετήσει το Μέτρο
2
 15 

(2009) της Συνθήκης της Ανταρκτικής του 1980 όπως έχει αναθεωρηθεί το 2012, όπου 

μεταξύ άλλων προβλέπει πως οι εταιρίες κρουαζιέρας θα πρέπει να συνεργάζονται ώστε 

όχι περισσότερα από ένα πλοία ελλιμενίζονται κάθε φορά, όχι περισσότεροι από 100 

άτομα αποβιβάζονται στην ξηρά και τέλος η αναλογία 1:20 ξεναγός ανά επισκέπτη 

διατηρείται.  

  Στο λιμενικό χώρο,  τα εμπορικά λιμάνια που υπάρχουν στην περιοχή και 

χρησιμοποιούνται τόσο για εξαγωγές και εισαγωγές, όσο και ως διαμετακομιστικοί 

σταθμοί. Η περιοχή της Αρκτικής είναι ένα από τα σημαντικότερα γεωστρατηγικά 

σημεία του παγκόσμιου χάρτη καθώς παρέχει ταχύτερη πρόσβαση σε όλες τις ηπείρους 

διαμέσου της θαλάσσης και το υπέδαφός της είναι αρκετά πλούσιο ώστε να είναι 

δημοφιλής προς τις υπερδυνάμεις που διεκδικούν κυριαρχία στην περιοχή. Τα θέματα 

που τίθενται και χρήζουν μελέτη εφικτότητας, είναι εάν οι περιοχές που καλύπτονται 

από πάγο πρόκειται να αναδυθούν τελείως ως αποτέλεσμα της αύξησης της 

θερμοκρασίας και επομένως θα καθίσταται δυνατό να σχηματιστούν μόνιμες λιμενικές 

εγκαταστάσεις. Η έννοια και η σημασία του λιμένα δεν περιορίζεται στη 

                                                
2
 Measure 15 (2009) Landing of persons from passenger vessels in the Antarctic Treaty area, 

32
nd

 Antarctic Treaty Consulting Meeting, Baltimore, 2009 
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φορτοεκφόρτωση των πλοίων ή στην πετρέλευση αυτών. Η εξέλιξη των λιμένων τα έχει 

μετατρέψει σε οικονομικούς σχηματισμούς που συνδέονται άρρηκτα με την οικονομία 

της κοινωνίας όπου βρίσκονται οι υποδομές. Από την πλευρά των αμιγών λιμενικών 

λειτουργιών, αυτά επιδιώκουν αφενός την καλύτερη και αποδοτικότερη εκφόρτωση, 

παραλαβή και αποθήκευση των φορτίων, και αφετέρου, την αποδοτικότερη διαχείριση 

των φορτιών μετά τη φόρτωση και περαιτέρω μεταφορά στην ενδοχώρα, ή μέσω του 

αέρα ή ακόμα και της θάλασσας ξανά. Σε αυτά υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ 

διαφορετικών οργανισμών, ιδιωτικών και μη, μεταφορικών επιχειρήσεων, τροφοδοτών, 

τελωνειακών υπηρεσιών, λιμενικού σώματος, ναυλομεσιτών, στοιβαδόρων, εξαγωγέων 

και εισαγωγέων και άλλων. Η σημασία ενός λιμένα είναι πρωτίστης σημασίας όχι μόνο 

για τη ναυτιλία, αλλά και για την κοινωνία γενικότερα, ιδιαίτερα όταν η βιωσιμότητα 

αυτής εξαρτάται άμεσα από το λιμένα. Στην περιοχή της Αρκτικής υπάρχουν λιμενικές 

εγκαταστάσεις στα διάφορα κράτη που την περιβάλλουν, στο βόρειο τμήμα της 

Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένου και της Ρωσίας και τη Βόρεια Αμερική. Παρόλο που 

έχει παρατηρηθεί υποχώρηση των παγωμένων περιοχών, ιδιαίτερα στο Βερίγγειο και 

στη θάλασσα του Μπάρεντς, το υπόλοιπο του Αρκτικού Ωκεανού καλύπτεται από πάγο. 

Σε αυτή την περιοχή υπολογίζεται το πάχος του πάγου να μειωθεί και έτσι η συνεχώς 

επικαλυμμένη με πάγο περιοχή θα γίνει μικρότερη έως το 2080 (Instanes & Brigham, 

2003). Εάν η υποχώρηση του πάγου συνεχιστεί, ο τύπος του πάγου θα αλλάξει και θα 

είναι υποδεέστερης ποιότητας και τότε ολόκληρη η περιοχή της Ευρασίας θα είναι 

προσπελάσιμη καθόλη τη διάρκεια του έτους , ενώ οι εισβολές του πάγου στα παράκτια 

κράτη θα πραγματοποιούνται με μειωμένη συχνότητα. Αυτή η αλλαγή στην ποιότητα 

του πάγου πρόκειται να επηρεάσει τον τομέα της ναυπήγησης των πλοίων και στην 

επιλογή διαδρομής κατά μήκος του Βόρειου Περάσματος. Η αλλαγή στις συνθήκες 

πάγου, επηρεάζεται και από άλλους κλιματικούς παράγοντες όπως η δύναμη των 

ανέμων. Σε κάθε περίπτωση η αναμενόμενη αύξηση του αριθμού των πλοίων που 

διασχίζουν την Αρκτική επιβάλλει την οργάνωση των παράκτιων κρατών, καθώς θα 

υπάρξουν ανάγκες αναμετάδοσης των καιρικών συνθηκών στην περιοχή, η ενημέρωση 

για την ύπαρξη άλλων πλοίων, και άλλες πηγές που θα διευκολύνουν τη διέλευση των 

πλοίων, και θα προάγουν την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος αλλά και τους 

ασφαλείς πλόες. Για την παρατήρηση των κλιματικών συνθηκών στα παράκτια κράτη, 

συχνά πραγματοποιούνται έρευνες τα αποτελέσματα των οποίων όμως δε μπορούν να 
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θεωρηθούν αξιόπιστα καθώς δεν μπορούν να ποσοτικοποιήσουν την εξέλιξη της 

υποχώρησης του πάγου. Μια άλλη μέθοδος είναι η καταγραφή της θέσης της 

ακτογραμμής με τη χρήση δορυφόρου. Στην  περιοχή της Αρκτικής δεν είναι δυνατόν 

να αναγνωριστεί ένας συγκεκριμένος αριθμός λιμένων καθώς δεν είναι όλα σε 

λειτουργία. Στην πλευρά της Ρωσίας, στο Βόρειο Πέρασμα,  απαριθμούνται πέρι τα 50 

λιμάνια τα οποία είναι ανοιχτά σε πλοία ξένης σημαίας, ενώ στη Βορειοανατολική 

πλευρά της Αρκτικής μεγάλος όγκος φορτίων διασχίζει τη θάλασσα του Μπάρεντς. Με 

τη μείωση των αποθεμάτων ενέργειας και αγαθών σε άλλες περιοχές, οι 

πλουτοπαραγωγικές πηγές του υπεδάφους του Αρκτικού Ωκεανού θα βρεθούν στο 

επίκεντρο συζήτησης. Εκτενής αναφορά για την προοπτική των λιμένων, γίνεται στο 

τελευταίο κεφάλαιο της παρούσης. Η όποια άλλη μέθοδος μεταφοράς είτε μέσω του 

αέρα, οδικώς ή με τη χρήση σιδηροδρομικού δικτύου είναι τόσο κοστοβόρα καθώς η 

αερομεταφορά δεν έχει τις μεταφορικές δυνατότητες της ναυτιλίας, ενώ η χερσαία 

μεταφορά στην περιοχή είναι περίπλοκη λόγω της τεκτονικής δραστηριότητας του 

στερεού φλοιού που σε περιπτώσεις είναι κάθε άλλο παρά νωχελική (Miller, Grantz, 

Klemperer, 2002).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΡΚΤΙΚΗΣ 

2.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

Σύμφωνα με τις νομοθετικές ρυθμίσεις στη Ρωσία, το Βόρειο Πέρασμα εκτείνεται από 

Novaya Zemlya στη Δύση (168o 58' 37''W) προς το Βερίγγειο πορθμό στην Ανατολή 

(66ος παράλληλος).  Ο προσδιορισμός του Βόρειου Περάσματος ως ξεχωριστό τμήμα 

από το Βορειοανατολικό πέρασμα αποφασίστηκε από την ΕΣΣΔ στις 17 Δεκεμβρίου 

1932, οπότε και σηματοδοτείται η αρχή του Βόρειου Περάσματος ως διοικητική και 

νομική ύπαρξη κάτω από πλήρη σοβιετική δικαιοδοσία και έλεγχο.  Αποτελείται από 

μία σειρά διαφορετικών ναυτιλιακών λωρίδων όπου οι συνθήκες πάγου θα κρίνουν ανά 

πάσα στιγμή και τόπο ποια διαδρομή θα ακολουθηθεί.  Η πορεία καλύπτει 2200 με 

2900 ν.μ από νερά καλυμμένα με πάγο.  Διασχίζει τις θάλασσες Kara, Laptev, East 

Siberian Sea και Chukchi, οι οποίες συνδέονται με 58 πορθμούς και τρία νησιωτικά 

συμπλέγματα – Novaya Zemlja, Severnaja Zemlja και τα New Siberian Islands.  Κατά 

καιρούς, οι νηοπομπές αναγκάζονται να πλεύσουν βόρεια από τα νησιά λόγω 

συγκέντρωσης πάγου στα στενά, τα οποία μπορούν να φράξουν με θαλάσσιο πάγο.  Οι 

συνθήκες πάγου είναι γενικώς πιο έντονες στο ανατολικό άκρο παρά στο δυτικό.  Ο 

ανατολικός τομέας παρουσιάζει και τις πιο ρηχές περιοχές.  Η Ανατολική Σιβηρική 

θάλασσα έχει μέσο βάθος 58 μέτρων και η θάλασσα του Chukchi 88 μέτρα, ενώ στα 

στενά το ελάχιστο βάθος φτάνει και τα οκτώ (8) μέτρα.  Αυτό επηρεάζει το επιτρεπτό 

μέγεθος των πλοίων.  Οι περιοχές δυτικά της χερσονήσου Yamal έχουν λίγο 

μεγαλύτερο βάθος και λιγότερο πάγο απ’ ό,τι το ανατολικό κομμάτι.  Αυτό συμβαίνει 

και για το λόγο ότι βορειότερα, στη θάλασσα Kara, υπάρχει το νησιωτικό σύμπλεγμα  

Novaya Zemlja και παρεμποδίζει τη συγκέντρωση πολυετών πάγων από το κεντρικό 

Αρκτικό Ωκεανό.  Ο πολυετής πάγος, ο οποίος είναι ιδιαίτερα σκληρός αποτελώντας 

έτσι θαλάσσιο κίνδυνο το καλοκαίρι έχει πάχος 1 με 5 μέτρα. Για το σκοπό της 

παρούσας εργασίας ο ορισμός της Αρκτικής περιορίζεται σε εκείνον του ΙΜΟ
3
 

σύμφωνα με τον οποίο η περιοχή της Αρκτικής αποτελείται «από θαλάσσιες περιοχές 

που έχουν συγκέντρωση πάγου έκτασης του 1/10 ή μεγαλύτερου και που θέτουν σε 

κατασκευαστικό κίνδυνο τα πλοία.».  

                                                
3
 “Sea waters that have sea ices concentrations of 1/10 coverage or greater, and which pose a 

structural risks on ships.” Guidelines for Ships Operating in Arctic Ice-covered Waters, IMO 

2002 
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Σε μία παρουσίαση στο Λονδίνο τον Οκτώβριο στο ImarEST's Arctic Shipping and 

Offshore Technology Forum, ο διευθυντής Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος της 

SCF Unicom, David Sharp, περιέγραψε τις πορείες τις οποίες χάραξαν το SCF Baltica 

το 2010 και το Vladimir Tichonov το 2011.  Εξήγησε ότι υπάρχουν τρεις κύριες 

πορείες, η κάθε μία από τις οποίες έχει περιορισμούς βυθίσματος.  Η περισσότερο 

αβαθής πορεία με βάθος στα επτά (7) μέτρα ακολουθείται από πλοία μέσω του στενού 

Dmitry Laptev, ενώ η μέση λύση προς το νότο του Νέου Σιβηρικού Αρχιπελάγους – 

Στενό Sannikov – έχει έναν περιορισμό βυθίσματος στα 12.8 μέτρα και το Βορειότερο 

Πέρασμα, περνώντας βόρεια του Αρχιπελάγους, επιτρέπει σε πλοία με βύθισμα όχι 

περισσότερο των 15 μέτρων να πλεύσουν. 

Περιέγραψε το Στενό του Sannikov ως συμφόρηση βυθίσματος, καθώς το βύθισμα του 

δεξαμενοπλοίου περιοριζόταν στα 11 μέτρα ενώ του συνοδευόμενου παγοθραυστικού 

στα 12 μέτρα.  Τα πλοία θα πρέπει να περνάμε μέσα από περιοχές με περιορισμό στο 

βάθος κατά τις περιόδους πλημμυρίδας και να προετοιμαστούν για μείωση ταχύτητας, η 

οποία θα έχει ως αποτέλεσμα το υδροδυναμικό φαινόμενο squat, όπου ένα πλοίο το 

οποίο κινείται με μεγάλη ταχύτητα σε αβαθή νερά, δημιουργεί μία περιοχή 

χαμηλότερης πίεσης, η οποία  προκαλεί την θέση του πλοίου πιο κοντά στο βυθό, από 

ότι θα αναμενόταν.  Διακόπτες κλίσης και τριμαρίσματος πρέπει επίσης να ελέγχονται 

και το πλοίο δεν πρέπει να τεθεί σε κατάσταση αναμονής για ρυμούλκηση έκτακτης 

ανάγκης.  Ο Sharp εξήγησε ότι το Aframax SCF Baltica έπλευσε μέσω του Στενού του 

Sannikov και ολοκλήρωσε το διάπλου του Βόρειου Περάσματος σε 8.3 ημέρες με 

βύθισμα 11 μέτρων.  Ωστόσο το Suezmax Vladimir Tikhonov ήταν το πρώτο πλοίο που 

χρησιμοποίησε το Βόρειο Πέρασμα, παίρνοντας του 7.3 ημέρες να ολοκληρώσει το 

ταξίδι από το Ακρωτήριο Zhelanya στη Θάλασσα Kara στο Ακρωτήρι Dezhnev στη 

Θάλασσα Chukchi με ένα βύθισμα 14 μέτρων. Το 2012 η SCF σχεδιάζει να δοκιμάσει 

την επέκταση της πλοηγίσιμης περιόδου μέχρι πέντε ή ακόμα και έξι μήνες.  Ένα ταξίδι 

με ένα panamax Ιce Class Arc 6 έχει σχεδιαστεί για τον Ιούνη του 2012. 
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Εικόνα 2 Ορισμός των Αρκτικών Υδάτων σύμφωνα με τον ΙΜΟ 

Πηγή: ΙΜΟ Guidelines, 2002 

2.1.1 ΤΟ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΠΕΡΑΣΜΑ- NOTHERN SEA ROUTE (NSR)  

Το Βορειοανατολικό πέρασμα περιλαμβάνει τα βόρεια σύνορα της Ρωσίας στη μεριά 

της Αρκτικής από το Murmansk στην Provideniya και υπολογίζεται συνολικά ότι το 

μήκος αντιστοιχεί σε 2,600 ναυτικά μίλια. Η γραμμή αυτή εγκαινιάστηκε το 1931 για 

ναυτιλία μικρών αποστάσεων και το 1991 ξεκίνησε πάλι η λειτουργία του για τα πλοία 

ξένης σημαίας. Το πέρασμα αυτό εξυπηρετεί αρκετά τα λιμάνια της Βορειοανατολικής 

Ασίας και της Βόρειας Ευρώπης, καθώς και το εμπόριο που διαχειρίζονται τα λιμάνια 

αυτά. Η πλοήγηση στο πέρασμα αυτό επηρεάζεται πολύ από τις καιρικές συνθήκες. 

Έτσι, οι εμπορικές δραστηριότητες στην περιοχή περιορίζονται μόνο κατά τους 

θερινούς μήνες. Σχετικά με τα βυθίσματα, δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός στο 

μέγεθος του πλοίου.  

2.1.2 ΤΟ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΠΕΡΑΣΜΑ-NORTHWEST PASSAGE (NWP) 

Περιληπτικά το πέρασμα αυτό περιλαμβάνει τα νησιά του Καναδά που βρίσκονται στην 

πλευρά της Αρκτικής και τα δρομολόγια που διενεργούνται σε αυτά. Θεωρητικά από τις 

7 διαδρομές που περιέχονται στο Βορειοδυτικό πέρασμα, μόνο οι 3 μπορούν να 

θεωρηθούν εφικτές για ναυτιλία. Αυτές είναι το στενό του McChure, το στενό του 
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Prince of Wales, και το Peel Sound. Το νότιο δρομολόγιο μέσω του Peel Sound εώς το 

Nunavut έχει ανοίξει τα τελευταία χρόνια και τα νερά του χαρακτηρίζονται από μικρό 

βάθος το οποίο αποτελεί τροχοπέδη για τη διέλευση των πλοίων. Στα βόρεια, η 

διαδρομή διαγράφει το στενό του McChure από το Baffin Bay εως τη Beaufort Sea, στη 

βόρεια μεριά της Αλάσκας όπου η διέλευση είναι πιο εύκολη γεγονός που καθιστά τη 

διαδρομή πιο προσφιλή για μεταφορές, όμως και περισσότερο ευπαθή στο φράξιμο από 

τον πάγο. Σε σχέση με το Βορειοανατολικό Πέρασμα, το Βορειοδυτικό φαίνεται να 

είναι εμπορικά λιγότερο βιώσιμο.   

2.1.3 ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΡΚΤΙΚΟΥ ΩΚΕΑNΟΥ- TRANSPOLAR (TPP) 

Τα ταξίδια μεταξύ του Ειρηνικού και του Ατλαντικού μέσω της Αρκτικής υπολογίζεται 

πως μειώνουν την απόσταση κατά 700νμ σε σύγκριση με τις άλλες διαδρομές. Το 

πέρασμα που διασχίζει την Αρκτική έχει έκταση 1500νμ και σχηματίζεται από το Fram 

Corridor (FC) μεταξύ της Γροιλανδίας και του Svalbard, έως το Βερίγγειο, και ενώνει 

το Βόρειο Ατλαντικό με το Northern Maritime Corridor (NMC). Τα νερά στο πέρασμα 

αυτό είναι καλυμμένα με πάγο καθόλη τη διάρκεια του έτους, το οποίο δεν αναιρεί το 

γεγονός πως η διαδρομή αυτή μπορεί να μειώσει τη συνολική απόσταση του ταξιδιού, 

να εξοικονομήσει ενέργεια, να μειώσει τις εκπομπές και να προωθήσει τις εμπορικές 

δραστηριότητες. Σχετικά με τα βυθίσματα της περιοχής, αυτά δεν υπόκεινται σε 

περιορισμούς, επίσης δεν υπάρχουν στενά περάσματα ώστε να δυσχεραίνει η πλοήγηση 

των πλοίων. Εκείνο που πρέπει να δοθεί σημασία είναι η ύπαρξη των πάγων το οποίο 

είναι κι ο σημαντικότερος περιοριστικός παράγοντας για τη δυνητική διέλευση των 

πλοίων. Ο DNV για λόγους μελέτης εφικτότητας έχει κατασκευάσει εξομοιωτές, το 

λεγόμενο σχέδιο Arctic Container Project, (ARCON), σύμφωνα με το οποίο ο όγκος 

του πάγου θα είναι μεγάλος και το κόστος διέλευσης αρκετά αυξημένο. Δεδομένων των 

συνθηκών, υπολογίζεται ότι ακόμα και το 2050, η περιοχή θα συνεχίζει να σκεπάζεται 

από πάγο ακόμα και κατά τους θερινούς μήνες, γεγονός που αποτρέπει από την επιλογή 

του περάσματος αυτού.  

2.2 ΔΟΚΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΠΕΡΑΣΜΑ 

Οι διαδικασίες που ακολουθούνται προκειμένου την ασφαλή διέλευση της Αρκτικής 

μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την επικοινωνία του πλοίου  με τη Διεύθυνση Βόρειου 
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Περάσματος (Northern Sea Route Administration – NSRA) για άδεια πλοήγησης στην 

περιοχή.  Στη συνέχεια, το ρωσικό Κεντρικό Ινστιτούτο Θαλάσσιας Έρευνας και 

Σχεδιασμού (CNIIMF) θα πρέπει να εκδώσει ένα πιστοποιητικό πάγου και το Αρχηγείο 

Ναυτικών Επιχειρήσεων μαζί με άλλες εταιρείες όπως η Atomflot χρειάζεται να 

εμπλακούν για να παρέχουν αρωγή με τα παγοθραυστικά. Το Πιστοποιητικό Πάγου θα 

επιβεβαιώσει την επιτρεπτή ταχύτητα, την ασφαλή απόσταση συνοδείας, την ασφαλή 

βύθιση της προπέλας και συστάσεις για τους πλοηγούς.  Τα απαραίτητα έγγραφα για 

την έκδοση του πιστοποιητικού απαιτούν τον αριθμό ΙΜΟ του πλοίου και τα στοιχεία 

επικοινωνίας του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή, και άλλα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 

του πλοίου, όπως τα σχέδια γενικής διάταξης  του πλοίου (general arrangement 

drawings), τα σχέδια του κέλυφους του πλοίου, τις παραμέτρους της κύριας μηχανής, 

τα σχέδια της προπέλας και του άξονα. Η άδεια από της Διεύθυνση Βορείου 

Περάσματος (NSRA) εκδίδεται για κάθε ταξίδι ξεχωριστά και ισχύει για ένα μήνα.  Η 

έκδοσή της εξαρτάται από επιθεώρηση η οποία λαμβάνει χώρα στο πλοίο, 

συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων καταστρώματος, τους χώρους ενδιαίτησης, 

τον εξοπλισμό, τα μέσα διάσωσης και τις επικοινωνίες και διενεργείται από επιθεωρητή 

της Διεύθυνσης Βορείου Περάσματος. 

Η ιστορία του Βορείου Περάσματος ουσιαστικά πάει πίσω στο 1991 όταν πρωτοάνοιξε 

για εμπορικά πλοία.  Η κυκλοφορία κορυφώθηκε όταν πάνω από διακόσιες χιλιάδες 

τόνοι φορτίου μεταφέρθηκαν με ρωσικά πλοία μεταξύ Ασίας και Ευρώπης.  Όμως, 

μέχρι το 1997 το φορτίο το οποίο μεταφερόταν μέσω του Βόρειου Περάσματος είχε 

πέσει στο μηδέν και παρέμεινε μέχρι τον 21ο αιώνα. Το 2009 καταγράφεται η πρώτη 

δυτική ναυτιλιακή εταιρεία που χρησιμοποιεί το Βόρειο Πέρασμα. Η Beluga με 

κεντρικά γραφεία στη Βρέμη της Γερμανίας επιχείρησε έναν ταξίδι από το Ulsan στο 

Rotterdam με ένα από τα πλοία γενικού φορτίου της.  Περίπου το ίδιο χρονικό 

διάστημα, ρωσικά δεξαμενόπλοια ξεκινούσαν να εξυπηρετούν τα offshore τερματικά 

της θάλασσας του Barents και του Murmansk, μεταφέροντας πετρέλαιο σε πλοία 

αποθήκευσης – «μάνες» για περαιτέρω διαμετακόμιση μέσω του Βορρά της Νορβηγίας 

με τελικό προορισμό τη Νιγηρία.  Χρησιμοποιώντας το Βόρειο Πέρασμα κατάφεραν να 

εξοικονομήσουν 200 τόνους IFO 380 ανά πλοίο, δηλαδή περίπου 500,000 USD μόνο 

από τα έξοδα καυσίμων συν 20,000 USD για κάθε μέρα που εξοικονομήθηκε από την 

ελάττωση του ταξιδιού. Από τη μεριά της Ρωσίας, εγχώριο ρωσικό τονάζ με πλοία 



 

17 
 

γενικού φορτίου που διαχειρίζονται από τη Norilsk Nickel και με τα δεξαμενόπλοια της 

Sovcomflot, επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή της θάλασσας του Barents.  Παρόλο 

που δεν προβλέπεται ότι το Βόρειο Πέρασμα θα ξεπεράσει τις περισσότερο 

παραδοσιακές διαδρομές μεταξύ Ανατολής και Δύσης μέσω του Καναλιού του Σουέζ 

και του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας,  έχει αναπτυχθεί έντονο ενδιαφέρον από την 

πρώτη επιτυχή εμπορική διέλευση το 2009.  Την επόμενη χρονιά, μερικά επιπλέον 

πλοία συμπεριλαμβανομένου κι ενός Suezmax, διέπλευσαν το Βόρειο Πέρασμα. Από 

τότε, έχουμε δει αρκετά μεγάλα δεξαμενόπλοια να χρησιμοποιούν το Βόρειο Πέρασμα 

σε δοκιμαστική βάση μεταφέροντας κυρίως συμπυκνωμένα φορτία από τη Βόρεια 

Ρωσία προς τη Νότια Κορέα και την Κίνα, όπως και τα εννέα του 2011.   To 2010, η 

Novatek οργάνωσε ό,τι αποτελεί τώρα το ιστορικό ταξίδι ενός Aframax, του SCF 

Βaltica της Sovcomflot  με κλάση πάγου Arc 5 το οποίο παρέδωσε σταθερό 

συμπύκνωμα αερίου από το Murmansk στις 14 Αυγούστου, έφτασε στο Βερίγγειο 

Πορθμό στις 27 Αυγούστου και στο Ningbo μέσα σε 23 ημέρες στις 6 Σεπτεμβρίου, 

περίπου το μισό χρόνο που απαιτείται για την παραδοσιακή διαδρομή μέσω του 

Καναλιού του Σουέζ.  Από αυτές οι 10 ήταν στο Βόρειο Πέρασμα και η απόσταση 

μέχρι τη Shanghai είναι 6,600 ν.μ ενώ μέσω Σουέζ 12,000 ν.μ.  Αξίζει να σημειωθεί ότι 

το πλήρωμα αυξήθηκε ειδικά για το ταξίδι.  Ένας επιπλέον καπετάνιος όπως και 

πιλότος πάγου χρησιμοποιήθηκαν, αμφότεροι προερχόμενοι από τη Sovcomflot.  Έτσι 

υπήρχαν τρία μέλη με τα προσόντα του πλοιάρχου στο πλοίο με αποτέλεσμα να υπάρχει 

τουλάχιστον ένας από αυτούς στη γέφυρα καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετράωρου.  

Πριν το ταξίδι, όλα τα μέλη του πληρώματος έλαβαν εκπαίδευση και οδηγίες στο 

Murmansk, αξιωματούχοι του Αρχηγείου Ναυτικών Επιχειρήσεων επιθεώρησαν το 

πλοίο και έδωσαν εντολές στο πλήρωμα για την επικοινωνία, τις τακτικές πλοήγησης 

στον πάγο, τη διαδραστικότητα με τα παγοθραυστικά και άλλα θέματα σχετικά με τους 

πλόες στο Βόρειο Πέρασμα. Όσο για τα κόστη, εκείνες τις μέρες ένα πέρασμα μέσω 

Σουέζ κοστίζει λιγότερο από το κόστος αρωγής παγοθραυστικών στο Βόρειο Πέρασμα.  

Αλλά όταν η εξοικονόμηση χρόνου και καυσίμων ληφθούν υπόψιν, η εικόνα αλλάζει.  

Τέλος, η πυκνότητα της κυκλοφορίας παίζει ρόλο αφού αν έχουμε περισσότερα πλοία 

να πλέουν στο Βόρειο Πέρασμα, τόσο φθηνότερο γίνεται κάθε ταξίδι. Μέχρι το τέλος 

του 2011, στο κλείσιμο του διαστήματος επιτρεπτής διέλευσης, περίπου εννέα 

δεξαμενόπλοια μαζί με πλοία γενικού και ξηρού φορτίου είχαν διανύσει το Βόρειο 
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Πέρασμα μεταφέροντας συμπυκνωμένα φορτία από τη Ρωσία στις χώρες Ασίας και 

Ειρηνικού.     

Από την πλευρά της συνολικής διανυόμενης απόστασης σίγουρα αυτή η διαδρομή 

υπερτερεί κατά πολύ από τις παραδοσιακές διαδρομές.  Ένα ταξίδι από το Murmansk 

στο Ningbo μέσω του Βόρειου Περάσματος είναι πάνω από 40% συντομότερο από την 

εναλλακτική διαδρομή μέσω του Καναλιού του Σουέζ.  Αυτό εμφανώς εξοικονομεί 

στον εφοπλιστή χρόνο και χρήμα μέσω της σημαντικά χαμηλότερης κατανάλωσης 

καυσίμων, συν όλα τα υπόλοιπα περιβαλλοντικά οφέλη τα οποία συνοδεύονται.  Όμως 

αν το πλοίο ταξιδέψει μακρύτερα τότε η εξοικονόμηση γίνεται μικρότερη, όπως 

απεικονίστηκε από ένα Panamax δεξαμενόπλοιο, το οποίο ξεκίνησε από το Murmansk 

για να καταλήξει στο Map Ta Phut της Ταϊλάνδης.  Αυτό το ταξίδι αποδείχθηκε να είναι 

μόνο κατά 17% συντομότερο από το αντίστοιχο μέσω Σουέζ.  Αξίζει να σημειωθούν 

και τα μειονεκτήματα της έλλειψης ευελιξίας, από τη στιγμή που το Βόρειο Πέρασμα 

είναι διαθέσιμο μόνο για περίπου τρεις με τέσσερις μήνες το χρόνο, συνήθως μεταξύ 

Ιουνίου και Οκτωβρίου, ενώ σημαντικός είναι και ο χρόνος που απαιτείται για να 

εκδοθούν όλες οι απαραίτητες βεβαιώσεις για κάθε πλοίο ξεχωριστά μετά από 

επιθεώρησή τους ώστε να πιστοποιηθεί η δυνατότητα ασφαλούς πλοήγησής τους σε 

συνθήκες πάγου, καθώς και η χρήση των παγοθραυστικών. Εδώ να αναφερθεί ότι τα 

περισσότερα πλοία που διέσχισαν τη διαδρομή συνοδεύονταν από τουλάχιστον δύο 

πυρηνοκίνητα παγοθραυστικά από το στόλο της Atomfleet.   

Το 2011 σημειώθηκαν δεκαπέντε διελεύσεις πλοίων στο Βόρειο Πέρασμα, αν και είχε 

εκπνεύσει το περιθώριο των τεσσάρων μηνών όπου συνήθως έχουν την ευκαιρία να τις 

πραγματοποιήσουν.  Όλες οι διελεύσεις ήταν δοκιμαστικές και από πλοία μεταφοράς 

χύδην φορτίων, είτε ξηρών είτε υγρών.  Το μεγαλύτερο από τα εννέα δεξαμενόπλοια το 

οποίο κατάφερε επιτυχώς να διαπλεύσει το Βόρειο Πέρασμα το 2011 ήταν ένα 

Suezmax.  Η μείωση των αποστάσεων από τη Βόρεια Ευρώπη στην περιοχή Ασίας και 

Ειρηνικού εκτιμάται στο 40% αναλόγως τον προορισμό (με βάση υπολογισμού την 

απόσταση Murmansk – Ningbo) και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των δαπανών 

για καύσιμα, εκπομπών αερίων, την αποφυγή εξόδων διέλευσης του Καναλιού του 

Σουέζ και της πειρατικής απειλής στον Ινδικό Ωκεανό.  Από την άλλη, δημιουργούνται 

έξοδα προετοιμασίας, δαπάνες ναύλωσης παγοθραυστικών, αύξηση αριθμού 
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πληρώματος και άλλοι παράγοντες οι οποίοι πρέπει να σταθμιστούν, έτσι ώστε αυτή η 

διέλευση να καταστεί επιτυχής.  Αυτή η δραστηριότητα βρίσκεται σε νηπιακή ηλικία 

και θα χρειαστεί πιθανώς άλλα δέκα έτη για να αναπτυχθεί πλήρως, σε αντίθεση με τη 

Βαλτική Θάλασσα της οποίας οι λιμένες και τα κανάλια τα οποία πλήττονται από πάγο, 

διαχειρίζονται αποτελεσματικά. 

Παραδείγματα δεξαμενοπλοίων που διέσχισαν το Βόρειο Πέρασμα το 2011 

συμπεριλαμβάνουν το ταξίδι του STI Heritage το οποίο διαχειρίζεται η Scorpio Ship 

Management.  Το πλοίο ολοκλήρωσε ένα ταξίδι από το Vitino της Ρωσίας στο Map Ta 

Phut με την βοήθεια πυρηνοκίνητων παγοθραυστικών.  Αυτό ήταν το πρώτο ταξίδι για 

πλοίο διαχειριζόμενο από την Scorpio Ship Management.  Η εταιρεία δήλωσε ότι με 

την επιλογή αυτής της διαδρομής, το πλοίο απέφυγε τα τέλη του Καναλιού του Σουέζ 

και περιοχές που έχουν προσβληθεί από πειρατές στον κόλπο του Aden και τον Ινδικό 

Ωκεανό.  Το πλοίο είναι ένα 73,956 dwt Ice Class 1A Panamax δεξαμενόπλοιο.  

Λειτουργεί μέσα στην κοινοπραξία της Scorpio Panamax Tanker Pool, είναι 

εγγεγραμμένο στο νηολόγιο των νησιών Marshall και ανήκει στην κλάση του 

αμερικανικού Νηογνώμονα ABS.  Αποτελεί ιδιοκτησία της Scorpio Tankers και είναι 

χρονοναυλωμένο στην Gard Shipping.  Εκτέλεσε το διάπλου του Βορείου Περάσματος 

ναυλωμένο στη Novatek Gas and Power.  H Scorpio Ship Management δήλωσε ότι ο 

σχεδιασμός του ταξιδιού περιελάμβανε μια εμπεριστατωμένη αξιολόγηση κινδύνου 

σχετικά με την πλοήγηση σε υψηλό γεωγραφικό πλάτος και πάγο, όπως και στενή 

συνεργασία με το κράτος της Σημαίας, τον Νηογνώμονα ABS, τις αρχές του Βόρειου 

Περάσματος, ομάδες της ναυτιλιακή βιομηχανίας και τοπικούς διαχειριστές.  Η 

εταιρεία ανέφερε ότι ο πλοίαρχος Cpt Vlodomyr Podolskyy και το πλήρωμά του 

επιλέχθηκαν για την ικανότητα και εμπειρία τους στην πλοήγηση με βαριές συνθήκες 

πάγου.  Το πλοίο αναχώρησε από το Vitino στις 17 Ιουλίου με ένα φορτίο 61,000 τόνων 

σταθερού συμπυκνώματος αερίου, το οποίο είχε παραχθεί από την αντίστοιχη μονάδα 

επεξεργασίας της Novatek στο Purovsky της Αρκτικής Ρωσίας.  Αφού σταμάτησε για 

λίγο στο Murmansk, το πλοίο προχώρησε στο βόρειο άκρο της περιοχής της Νέας Γης 

για τη συνάντησή του με το πυρηνοκίνητο παγοθραυστικό Vaygach  δύναμης 45,000 

bhp.  Στο διάπλου του δεξαμενοπλοίου ενεπλάκη και ειδικός σύμβουλος σε θέματα 

πάγου ενώ το πλοίο συνοδεύτηκε από ένα και σε κατά τόπους δύο παγοθραυστικά, τα 

οποία ανήκουν και διαχειρίζονται από την Ομοσπονδιακή Κρατική Ενιαία Επιχείρηση 
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(FSUE) της Atomflot, ειδικής στη χρήση πυρηνοκίνητων παγοθραυστικών.  Το STI 

Heritage κατέφτασε στο Βερίγγειο Πορθμό στις 29 Ιουλίου, έχοντας ολοκληρώσει το 

Βόρειο Πέρασμα σε 8 μόλις ημέρες.  Το πλοίο έφτασε στον τελικό του προορισμό στο 

Map Ta Phut στις 16 Αυγούστου 2011, ολοκληρώνοντας το συνολικό ταξίδι του, από το 

προηγούμενο λιμάνι εκφόρτωσης στο Houston, των 9,000 μιλίων. Εν συνεχεία του 

διάπλου, το πλοίο και το πλήρωμά του έλαβε επιστολή επαίνου από τον Cpt Vladimir 

Arutyunyan, επικεφαλής του τμήματος λειτουργικής διαχείρισης της FSUE Atomflot, η 

οποία ανέφερε μεταξύ άλλων και σε ελεύθερη μετάφραση: «Είμαστε στην ευχάριστη 

θέση να υποτυπώσουμε ότι το δεξαμενόπλοιο STI Heritage πλέει κατά μήκος του 

Βόρειου Περάσματος με αυτοπεποίθηση και μελέτη.  Παρακαλώ εκφράστε εκ μέρους 

μας το μεγαλύτερο σεβασμό στον πλοίαρχο του STI Heritage για τον εξαίρετο 

επαγγελματισμό του.  Μόνο μέσω κοινών προσπαθειών και συνολική κατανόηση 

μπορούμε να επιτύχουμε θετικά αποτελέσματα στο Βόρειο Πέρασμα».  Ο Emmanuelle 

Lauro, πρόεδρος της Scorpio Ship Management και διευθύνων σύμβουλος της 

πλοιοκτήτριας Scorpio Tankers ανέφερε: «Αυτή το επίτευγμα είναι το πρώτο για την 

Scorpio και συγχαίρω τον Cpt Podolskyy, το πλήρωμά του και τα στελέχη στην ξηρά 

για τις ικανότητές τους, την εγρήγορση, την ομαδική δουλειά η οποία ήταν απαραίτητη 

για να ολοκληρωθεί αυτό το μοναδικό ταξίδι.  Ο διάπλους του STI Heritage από το 

Βόρειο Πέρασμα αντανακλά το σύνολο του υποδειγματικού έργου το οποίο εκτελείται 

κάθε μέρα από τους ανθρώπους της Scorpio στη θάλασσα και την ξηρά.  Η 

δημιουργικότητα, η αφοσίωση και τα επίπεδα συνεργασίας μεταξύ των πλοίων μας και 

των γραφείων μας είναι ζωτικής σημασίας για το στόχο εφαρμογής σταθερά υψηλών 

προτύπων.»  Παρόλο που αυτό το ταξίδι ήταν το πρώτο για την Scorpio στο Βόρειο 

Πέρασμα, δεν ήταν το πρώτο πέρασμα για την περίοδο του 2011 για πλοίο ναυλωμένο 

από τη Novatek, καθώς η πρώτη αποστολή φορτίου της εταιρείας είχε φύγει από το 

Murmansk τον Ιούνιο του 2011 με το panamax δεξαμενόπλοιο Perseverance της 

Transpetrol.  Μετέφερε φορτίο 60,000 τόνων σταθερού συμπυκνώματος αερίου με 

προορισμό την Κίνα. 

Ωστόσο, το ρεκόρ καταρρίφθηκε στις 20 Αυγούστου του 2011 όταν το μεγαλύτερο 

πλοίο μέχρι στιγμής που διέσχισε το Βόρειο Πέρασμα έφυγε από το Murmansk με 

προορισμό το Map Ta Phut.  Το Suezmax Vladimir Tikhonov της Sovcomfleet είναι 

ένα πλοίο 162,362 dwt, ενισχυμένης κλάσης πάγου 1Α , Arc 4, το οποίο μετέφερε πάνω 
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από 120,000 τόνους συμπυκνώματος αερίου, το οποίο ανήκε στον ναυλωτή Novatek.  

Στις 30 Αυγούστου το πλοίο πέρασε το Ακρωτήριο Dezhnev ολοκληρώνοντας το 

διάπλου του Βόρειου Περάσματος, το οποίο προετοιμάστηκε και επιχειρήθηκε σε 

πλήρη συνεργασία με την Novatek.  Το όλο ταξίδι χρειάστηκε λιγότερο από μήνα για 

να ολοκληρωθεί.  Το πέρασμα του Vladimir Tikhonov ακολούθησε μια νέα πορεία 

βαθέων υδάτων βορείως του Αρχιπελάγους των Νέων Σιβηρικών Νήσων 

(Novosibirskiye Ostrova).  Το συνολικό πέρασμα του Βόρειου Περάσματος ήταν 

σχεδόν 2,200 ναυτικά μίλια από το ακρωτήριο Desire  στη θάλασσα Kara στο 

ακρωτήριο Dezhnev κοντά στο Βερίγγειο Πορθμό.  Ο διάπλους επιτεύχθηκε σε χρόνο 

ρεκόρ, λιγότερο από 7.5 ημέρες.  Η SCF ανέφερε ότι το ταξίδι αυτό είχε ως στόχο να 

μελετηθεί η δυνατότητα μεταφοράς της μεγαλύτερης δυνατής ποσότητας  

συμπυκνωμένου αερίου χρησιμοποιώντας το Βόρειο Πέρασμα και η παροχή 

βελτιστοποιημένων οικονομιών κλίμακας για τέτοια ταξίδια μέσω μεγαλύτερων 

αποστολών.  Το δρομολόγιο του Βόρειου Περάσματος ήταν βόρεια των Νέων 

Σιβηρικών Νήσων, κατά μήκος του βαθύτερου τμήματος της διαδρομής, λόγω του 

μεγάλου βυθίσματος του πλοίου, το οποίο ήταν περίπου 12 μέτρα.  Τεχνικές ρυθμίσεις 

για το ταξίδι είχαν προβλεφθεί από την εταιρεία διαχείρισης πλοίων της SCF, τη 

Unicom, και από ειδικούς από τα κεντρικά γραφεία της SCF.  Δούλεψαν στενά με τις 

σχετικές ρωσικές κρατικές υπηρεσίες υπεύθυνες για όλα τα πλοηγικά θέματα και την 

υδρογραφική υποστήριξη του ταξιδιού, την πλοηγική ασφάλεια, καθώς και την 

προστασία του Αρκτικού θαλάσσιου περιβάλλοντος.  Το ρωσικό Υπουργείο 

Μεταφορών, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Θαλάσσιας και Ποτάμιας Μεταφοράς και η 

Υδρογραφική Επιχείρηση του Υπουργείου Μεταφορών πήραν ενεργό ρόλο στις 

προετοιμασίες του ταξιδιού.  Λαμβάνοντας υπόψιν την απομακρυσμένη τοποθεσία του 

αρκτικού δρομολογίου και την απουσία ανεπτυγμένων υποδομών και υιοθετώντας 

μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας της πλοήγησης, ένας κινητός σταθμός Έρευνας 

και Διάσωσης (SAR) κινητοποιήθηκε για να αντιμετωπίσει και τυχόν πιθανές 

πετρελαιοκηλίδες.  Επιπροσθέτως, καταδυτικός και λοιπός ειδικός εξοπλισμός 

στάλθηκε επάνω σε ένα από τα παγοθραυστικά κατά τη διάρκεια της διέλευσης.  Όλος 

ο απαραίτητος τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, ο οποίος επιτρέπει την εκπομπή των 

κατάλληλων δεδομένων και των τεχνικών παραμέτρων του ταξιδιού από το πλοίο σε 

πραγματικό χρόνο,  είχαν διευθετηθεί  πάνω στο δεξαμενόπλοιο, συμπεριλαμβανομένου 
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και την τοποθέτηση συστήματος Glonass.  To πλήρωμα του πλοίου, απαρτιζόταν από 

τον πλοίαρχο Dmitry Belov και 25 μέλη με σημαντική εμπειρία σε πλόες με πάγους. Η 

βάρδια επιτήρησης πάγου επαυξήθηκε με πρόσθετο πλήρωμα.  Το Vladimir Tikhonov 

συνοδεύτηκε από τα πιο ισχυρά πυρηνοκίνητα παγοθραυστικά στον κόσμο, το Yamal 

και το 50 Let Pobedy.  To Yamal παγοθραυστικό ήρθε προς ενίσχυση του 

δεξαμενόπλοιου και του 50 Let Pobedy στα ανοικτά των Νέων Σιβηρικών Νήσων. 

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, η ικανότητα των δύο αυτών μεγάλων παγοθραυστικών 

προσδιορίστηκε αντιμετωπίζοντας τις συνθήκες  οι οποίες επικρατούν στις 

δυσκολότερες περιοχές της Αρκτικής.  Τέλος, υπό παρακολούθηση βρίσκονταν και τα 

χαρακτηριστικά του δεξαμενοπλοίου όσο έπλεε σε νηοπομπή με τη συνοδεία των 

παγοθραυστικών. Ο χρόνος ο οποίος εξοικονομήθηκε σε σύγκριση με τη διαδρομή 

μέσω Σουέζ ήταν περίπου επτά ημέρες. Μιλώντας σε ρωσικά μέσα μαζικής 

ενημέρωσης το 2011, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Sovcomflot Sergey 

Frank είπε: “ Η επιτυχής πλοήγηση ενός μεγάλης χωρητικότητας Suezmax κατά μήκος 

του Βόρειου Περάσματος είναι το αποτέλεσμα σύνθετης και συστηματικής εργασίας 

από τον Όμιλο της Sovcomflot, ο οποίος συμμετέχει σε μεγάλης κλίμακας σχέδια 

ενέργειας στη ρωσική υφαλοκρηπίδα.  “ Η εστίασή μας στην περαιτέρω εξέλιξη των 

οικονομικά βιώσιμων και αειφόρων δρομολογίων για μεταφορά υδρογονανθράκων, 

εξυπηρετώντας τις εξελισσόμενες ανάγκες των μεγάλων εταιρειών πετρελαίου και 

αερίου.  Ανοίγοντας ένα νέο, εμπορικά βιώσιμο πλου κατά μήκος του Βόρειου 

Περάσματος, ο Όμιλος SCF παρέχει αποτελεσματικά μία πλωτή θαλάσσια γέφυρα, 

συνδέοντας τα υψηλής δυναμικής υπεράκτια πεδία της Ρωσίας στις μεγάλες διεθνείς 

αγορές ενέργειας.   

Εκτός από τις δύο προαναφερόμενες διελεύσεις, δύο δεξαμενόπλοια διαχειριζόμενα 

από τη Neste χρησιμοποίησαν κι αυτά επιτυχώς το Βόρειο Πέρασμα μεταξύ Murmansk 

και του Ειρηνικού Ωκεανού τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο του 2011.  

Το πρώτο πλοίο της Neste που διέσχισε την πορεία αυτή ήταν το 75,000 dwt  Panamax 

Stena Poseidon, το οποίο μετέφερε φορτίο προς τη Νότια Κορέα.  Ακολουθούσε το 

αδελφό πλοίο Palva, το οποίο είχε προορισμό την Κίνα.  Ο αντιπρόεδρος του τμήματος 

ναυτιλίας και τερματικών της εταιρείας την περίοδο εκείνη, Niko Ristikankare, δήλωσε 

ότι η εταιρεία του έχει μακρά ιστορία δεχόμενη προκλήσεις στο Βορειανατολικό 
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Πέρασμα. “Το Uikku ήταν το πρώτο δυτικό εμπορικό πλοίο που διέσχισε την πορεία 

αυτή το 1997.  Χάρη στην ειδίκευσή μας στην Αρκτική και το μοντέρνο στόλο μας, 

είμαστε σε άριστη θέση να χειριστούμε εμπορικές δραστηριότητες κατά μήκος του 

Βορειανατολικού Περάσματος.”  Η Neste επιβεβαίωσε ότι οι ρωσικές αρχές απαίτησαν 

ότι όλα τα πλοία που επιχειρούν κατά μήκος του Βόρειου Περάσματος πρέπει να είναι 

κλάσης πάγου και να έχουν τοποθετήσει πρόσθετο εξοπλισμό, όπως ασυρμάτους 

εγκεκριμένους για χρήση στην Αρκτική και εφεδρικά πτερύγια προπέλας.  Τα καύσιμα 

και οι προμήθειες απαιτείται να επαρκούν για τριάντα ημέρες στη θάλασσα λόγω της 

απρόβλεπτης φύσης των συνθηκών πάγου κατά μήκος της διαδρομής. Τα περίπου 6,250 

ναυτικά μίλια ή 11,500 χιλιόμετρα που κάλυψαν το Stena Poseidon και το Palva από το 

Murmansk προς τον Ειρηνικό πήραν περίπου είκοσι ημέρες με μία μέση ταχύτητα 13 

κόμβων. “Το ταξίδι μας από το Murmansk στο Βερίγγειο Πορθμό πήρε εννέα μέρες, 

συνοδευόμενο από ρωσικό πυρηνοκίνητο και τοπικό πιλότο ειδικό για πάγο” είπε ο Jari 

Leino, πλοίαρχος του Stena Poseidon.  “Εντοπίσαμε πάγο κατά μήκος της διαδρομής, 

αλλά μπορούσαμε να αποφύγουμε τους μεγαλύτερους όγκους χάρη στις συνθήκες 

ανοικτής θαλάσσης οι οποίες επικρατούσαν το καλοκαίρι.  Τελικά, ήταν μία μοναδική 

εμπειρία.” 

Κατά τα μέσα Σεπτεμβρίου 2011, το 75,000 dwt δεξαμενόπλοιο Mariann της Marinvest 

αποτέλεσε το δεύτερο LR1 της εταιρείας το οποίο διέπλευσε τη συγκεκριμένη πορεία.  

Ακολούθησε το αδελφό πλοίο Marilee, το οποίο ολοκλήρωσε επιτυχώς τον πρώτο της 

διάπλου στο Βόρειο Πέρασμα στις 15 Αυγούστου.  Το Marilee συνοδευόταν από το 

πυρηνοκίνητο παγοθραυστικό Vaigach της Atomflot κατά τη διάρκεια του πλου.  Η 

εξοικονόμηση χρόνου και καυσίμων για αυτό το ταξίδι αντιστοιχεί σε 18 ημέρες σε 

χρόνο και 580 τόνους καυσίμου σε σύγκριση με ένα ταξίδι στην Ασία μέσω του 

Καναλιού του Σουέζ.  Με έξι  DNV Ice Class 1A LR1 στο στόλο τους, η Marinvest 

θεωρείται πρώτη  παγκοσμίως σε κατοχή πλοίων τέτοιας κατηγορίας. Όλα 

ναυπηγήθηκαν στην γιάρδα του Brodosplit στην Κροατία.  Όλα τα πλοία 

προετοιμάστηκαν και επανδρώθηκαν κατάλληλα και επαρκώς για επιχειρήσεις σε 

ψυχρά κλίματα με έμπειρα πληρώματα.  Τα έξι αδελφά πλοία έχουν εμπορική εμπειρία 

σε συνθήκες πάγου στην Κίνα, στον Αρκτικό Καναδά, στο St Lawrence River, στη 

Βαλτική, στη Λευκή Θάλασσα και τώρα στο Βόρειο Πέρασμα. Πέντε από τα έξι που 

επιχειρούν στην κοινοπραξία με έδρα τη Σιγκαπούρη Straits Pool μαζί με ένα έκτο 
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πλοίο κλάσης πάγου αγοράστηκαν πρόσφατα από την Oldendorff Overseas Operations.  

Η Straits Tankers Pools είναι η μεγαλύτερη κοινοπραξία με LR1 και είναι ο εμπορικός 

διαχειριστής των πλοίων.  Η Straits Tankers είναι σύμπραξη 50:50 συμφερόντων της 

MOL και της Hafnia Management και διαχειρίζεται από τη Σιγκαπούρη και τη Δανία. 

“Ο διευθυντής του pool είναι περήφανος επίσης που μπορεί να παρουσιάσει τη λύση 

του Βόρειου Περάσματος στις αγορές, δίνοντας έμφαση ότι τόσο η εποχή όσο και τα 

διαθέσιμα πλοία είναι περιορισμένα”, δηλώνει ο Anders Engholm, διευθύνων 

σύμβουλος της Hafnia Management. 

Όπως αναφέρθηκε , το πρώτο δεξαμενόπλοιο που διέσχισε το Βόρειο Πέρασμα την 

εποχή αυτή ήταν το Perseverance της Transpetrol, βελγικών συμφερόντων, υπό τις 

εντολές του πλοιάρχου Pietka.  Έφυγε από το Vitino της Ρωσίας στις αρχές του Ιουλίου 

για το Zhousan της Κίνας.  Είχε επίσης το προνόμιο να κλείσει την εποχή με το δεύτερο 

πέρασμά της από την Ανατολή προς τη Δύση.  Στο πρώτο του ταξίδι ναυλωμένο από τη 

Novatek, τα παγοθραυστικά Yamal, το οποίο είχε το προβάδισμα, και τοTaymyr 

οδηγούσαν την νηοπομπή με το Perseverance να ακολουθεί σε μικρή απόσταση ώστε 

να αποφευχθεί το κλείσιμο φρεσκοανοιγμένου καναλιού. Η συνεχής επικοινωνία 

μεταξύ των πλοίων κρίνεται απαραίτητη και το Perseverance έφτασε σε ανοικτή 

θάλασσα επιτυχώς στις 14 Ιουλίου του 2011.  Όπως και για κάθε ταξίδι, απαιτήθηκε η 

μέγιστη προετοιμασία.  Ωστόσο η αρκτική διαδρομή ίσως ποτέ δεν θα θεωρηθεί εύκολη 

διαδρομή και η  “επιβίβαση” σε αυτή είναι περισσότερο μία εξερευνητική αποστολή.  

Περνώντας από απομακρυσμένες περιοχές, η νηοπομπή πρέπει να είναι αυτοδύναμη 

ώστε να μπορεί να διαχειριστεί κάποιο πιθανόν ατύχημα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.  

Επομένως, τα παγοθραυστικά χρησιμεύουν και ως πλοία άμεσης επέμβασης με εν πλω 

νοσοκομείο, εξοπλισμό αντιμετώπισης ρύπανσης, δυνατότητες ρυμούλκησης και 

εξειδικευμένο εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών.  Το δεύτερο ταξίδι της μέσω του Βόρειου 

Περάσματος επιτεύχθηκε μεταφέροντας φορτίο 64,000 τόνων JET A-1 από την Άπω 

Ανατολή στη Δυτική Ευρώπη.  Σε σύγκριση με το παρθενικό του ταξίδι από τη Δύση 

στην Ανατολή τον Ιούλιο, οι συνθήκες πάγου κατά τη διάρκεια του τελευταίου 

περάσματος ήταν εμφανώς ηπιότερες επιτρέποντας στο πλοίο να πετύχει μία μέση 

ταχύτητα σχεδόν 13 κόμβων.  Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης πλοηγικής 

περιόδου, συγκεντρωτικά η Novatek μετέφερε περίπου 600,000 τόνους αέριου σε 

καταναλωτές στην Νότια Κορέα, την Κίνα και την Ταϊλάνδη.   
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Το Σεπτέμβριο του 2011, ένα Panamax της ιαπωνικής Sanko Steamship έγινε το 

μεγαλύτερο bulk carrier και το πρώτο ιαπωνικό πλοίο που διέπλευσε το Βόρειο 

Πέρασμα.  Στις 31 Αυγούστου απέπλευσε  από τη χερσόνησο Kola στη ΒΔ Ρωσία 

μεταφέροντας 66,000 τόνους σιδηρομεταλλεύματος από την εξορυκτική εταιρεία 

EuroChem Kovdor και στις 23 κατέφτασε στο κινέζικο λιμάνι του Jingtang.  Το ταξίδι 

ήταν 30% συντομότερο από το συνηθισμένο και εξοικονομήθηκαν περίπου 750 τόνοι 

καυσίμων, ενώ δεν υπήρχε κίνδυνος πειρατείας.  Η Sanko είχε παραγγείλει δύο κλάσης 

πάγου 1Α Panamax από την Oshima Shipbuilding και το Sanko Odyssey παραδόθηκε 

το Νοέμβριο του 2010 ενώ το αδελφό Sanko Orion το Φεβρουάριο του 2011.  Οι 

ναυλωτές Nordic Bulk Carriers ειδικεύεται στις μεταφορές σιδηρομεταλλεύματος στην 

Κίνα από την αρκτική διαδρομή με το 45,000 dwt Nordic Barents, το οποίο ήταν το 

πρώτο bulk carrier με ξένη σημαία που διέπλευσε τη διαδρομή αυτή.  Το Sanko 

Odyssey είναι το δεύτερο για μεταφορά σιδηρομεταλλεύματος από τη βόρεια Ρωσία 

στην Κίνα μέσω του Βόρειου Περάσματος. Για τους ελληνόκτητους στόλους το πρώτο 

πλοίο που πραγματοποίησε το διάπλου του Βόρειου Περάσματος ήταν το Rainfrost του 

ομίλου Λασκαρίδη το Σεπτέμβριο του 2011.  Μετέφερε κατεψυγμένο φορτίο ψαριών 

από το Petroplavlovsk-Kamchatsky προς την Αγία Πετρούπολη, ο πλους του διήρκησε 

22 ημέρες ενώ μέσω Παναμά θα χρειάζονταν 40. 

Άλλα παραδείγματα διελεύσεων της αρκτικής περιλαμβάνουν το φορτηγό Nordic 

Barents με κλάση πάγου Arc 4 και σημαίας Hong Kong, το οποίο μετέφερε 41,000 

τόνους σιδηρομεταλλεύματος από τη Νορβηγία στην Κίνα, χωρίς να πιάσει κάποιο 

ενδιάμεσο λιμάνι.  Η μέση ταχύτητά του στο Βόρειο Πέρασμα ήταν 13 κόμβοι, το 

επιβατηγό MV Georg Ots, κλάσης πάγου Β ρωσικής σημαίας, μεταφέρθηκε με τη 

βοήθεια πιλότου από το Murmansk στο Vladivostok από τις 16 μέχρι τις 23 

Σεπτεμβρίου του 2011, το σουηδικό παγοθραυστικό Tor Viking II, κλάσης πάγου Arc 

5, συνοδεύτηκε από το πυρηνοκίνητο παγοθραυστικό Rossiya από το Βερίγγειο 

Πορθμό μέχρι τη νήσο Novaya Zemlya, ταξίδι που διήρκησε εννέα μέρες.  Αυτό θα 

μπορούσε να πραγματοποιηθεί αλλά η νηοπομπή συνάντησε δύο περιοχές γεμάτες με 

πάγο, τον οποίο έπρεπε να σπάσει το ρώσικο παγοθραυστικό.  Το ταξίδι αυτό 

πραγματοποιήθηκε ένα μήνα μετά την επίσημη ολοκλήρωση της θερινής – 

φθινοπωρινής πλοηγικής περιόδου και η επιτυχή ολοκλήρωσή του αποδεικνύει τη 

δυνατότητα αύξησης της αρκτικής πλοήγησης κατά τους χειμερινούς μήνες.  
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 Το 2012 το  LNG δεξαμενόπλοιο είναι το πρώτο της κατηγορίας του που διασχίζει τον 

Αρκτικό.  Το Ob River της ελληνικής Dynagas, αναχώρησε από το Hammerfest της 

Νορβηγίας στις 7 Νοεμβρίου, έπλευσε βόρεια της Ρωσίας με προορισμό την Ιαπωνία.  

Οι πλοιοκτήτες ανέφεραν ότι οι μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες και η άστατη 

αγορά αερίων κατέστησαν το ταξίδι κερδοφόρο.  Ναυπηγημένο το 2007 με ενισχυμένο 

κύτος, το πλοίο μπορεί να μεταφέρει μέχρι 150,000 κ.μ. αερίου.  Συνοδεύτηκε από 

ρωσικό πυρηνοκίνητο παγοθραυστικό στο μεγαλύτερο τμήμα του ταξιδιού.  Είχε 

διεθνές πλήρωμα 40 ατόμων και είχε ναυλωθεί από τη Gazprom.  Η προετοιμασία του 

ταξιδιού διήρκησε περίπου ένα χρόνο.  Σύμφωνα με τον εμπορικό διευθυντή της 

Dynagas, Tony Lauritzen, σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι επιστημονικές παρατηρήσεις 

καταφέρνοντας να προσεγγίσουν μία κερδοφόρα αγορά μειώνοντας την απόσταση κατά 

40% και εξοικονομώντας έτσι 40% λιγότερα καύσιμα.  Το λιώσιμο των πάγων δεν είναι 

ο μόνος παράγοντας.  Η νορβηγική μονάδα του LNG κατασκευάστηκε έχοντας υπόψιν 

εξαγωγές προς τις ΗΠΑ.  Αλλά η ραγδαία υιοθέτηση σχιστολιθικού LNG περιόρισε τη 

ζήτηση για εισαγόμενο αέριο.  Εν τω μεταξύ στην Ιαπωνία λόγω του πυρηνικού 

ατυχήματος στη Fukushima, υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον για εναλλακτικές πηγές 

ενέργειας και ιδιαίτερα αερίου.  Έτσι το αέριο εξαγόταν προς την ανατολή και όχι προς 

τη δύση. Ο πίνακας που ακολουθεί περιέχει όλα τα πλοία που διέλευσαν επιτυχώς από 

την Αρκτική κατά τα πρώτα χρόνια εμπορικής δραστηριότητας.  

Πίνακας 1 Ιστορικές Διελεύσεις του Βορείου Περάσματος 

Εφοπλιστής 
Όνομα 

Πλοίου 
DWT Προορισμοί/Ημερομηνίες Φορτίο Σχόλια 

Beluga 

Shipping 

Group 

MV 

Foresight 
12,000 Vladivostok (21.08.09) 

Novy Port (07.09.09) 

- Murmansk 

Heavy 

Lift 

Modules 

1
ο
 πλοίο ξένης 

σημαίας στον 

διάπλου του 

Βόρειου 

Περάσματος 

MV 

Fraternity 
12,000 

Beluga 

Shipping 

MV 

Houston 
12,000 

Norrkoping – Novy Port 

(26.07.10) 

Heavy 

Lift 

Μερική διέλευση, 

χρήση ορισμένων 
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Group 
MV 

Fortitude 
20,000 

Modules σημείων του 

Βόρειου 

Περάσματος  

Murmansk 

Shipping 

Company 

Indiga 16,000 
Murmansk (14.07.10)- 

Pevek (22.07.10) 

Diesel 

Fuel 

1
η
 διέλευση για το 

2010 
Varzuga 16,000 

Sovcomflot Baltica 100,000 

Murmansk (14.08.10)- 

Pevek (25.08.10) – 

Ningbo (China) 

(30.09.10) 

LNG 

Μεγαλύτερο πλοίο 

που έχει διασχίσει 

το Βόρειο 

Πέρασμα 

Nordic Bulk 

Carriers 

MV Nordic 

Barents 

 

41,000 
Kirkenes (04.09.10) - 

China (30.09.10) 

Iron ore 

 

1
ο
 πλοίο ξηρού 

χύδην φορτίου που 

έχει διασχίσει το 

Βόρειο Πέρασμα 

Norilsk 

Nikkel 

Monchegorsk 

 
18,000 

Murmansk (15.09.10) - 

Du-dinka - 

Shanghai (17.10.10) 

Iron ore 

 

1
ο
 πλοίο που 

διέσχισε το Βόρειο 

Πέρασμα χωρίς τη 

βοήθεια 

παγοθραυστικού 

Russian 

state owned 

Georg Ots 

 
12,600 

Murmansk (09.09.10) - 

Ana-dyr (26.09.10) - 

Petropavlovsk - 

Vladivostok (10.10.10 

Επιβατηγό 

1
ο
 επιβατηγό πλοίο 

που διέσχισε το 

Βόρειο Πέρασμα 

Belgian 

Owned 
Perseverance 

70,000 Murmansk (27.06.11)- 

China (15.07.11) 

Oil con-

densate 

 

Η μοναδική 

μεταφορά 

πετρελαίου μέχρι το 

2011 

STI 

Heritage 

Shipping 

Co. 

STI Heritage 
73,000 

Murmansk (19.07.11) – 

Map Ta Put in Thailand 

(16.08.11) 

Gas con-

densate 

 

Ταχύτερη διέλευση 

πλοίου από το 

Βόρειο Πέρασμα, με 

14κόρους σε 8 

ημέρες 
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Sovcomflot 
Vladimir 

Tikhonov 

162,000 
Murmansk (20.08.11) - 

Gas con-

densate 

 

1
ο
 Suezmax που 

διέσχισε το Βόρειο 

Πέρασμα 

Πηγή: Norwegian Mapping Authority 

 

Σύμφωνα με υπολογισμούς, προκειμένου να είναι αποδοτική η διέλευση του Βόρειου 

Περάσματος για ένα φορτίο 120,000 τόνων ανάλογα με το ίδιο ταξίδι μέσω Σουέζ, τα 

κόστη των παγοθραυστικών πρέπει να μείνουν κάτω από $7 ανά τόνο για το ταξίδι 

Murmansk – Ningbo και κάτω από $4 ανά τόνο για το ταξίδι Murmansk – Map Ta Phut. 

Σε απάντηση αυτού η ρωσική ομοσπονδιακή υπηρεσία δασμών έθεσε το 2011 το 

ανώτερο όριο για τέλη παγοθραυστικών στα περίπου $19 ανά τόνο, αν και η αγορά 

προτείνει ότι τα πραγματικά κόστη ήταν αξιοσημείωτα πιο ανταγωνιστικά, ειδικά εάν 

τα εμπλεκόμενα μέρη , ναυλωτής αι ιδιοκτήτης του φορτίου και εφοπλιστής είναι και οι 

δύο ρωσικής εθνικότητας.   

Μακροχρόνια και παρόλα τα επιπλέον κόστη παγοθραυστικών, το Βόρειο Πέρασμα 

έχει μία τεράστια δυναμική ως γραμμή εξαγωγών για ενδιαφερόμενους τόσο σε Δύση 

όσο και στην Ανατολή, λόγω των μεγάλων αποθεμάτων πετρελαίου και αερίου στην 

περιοχή.  Όμως θα χρειαστούν ίσως δεκαετίες για να αναπτυχθούν και να 

εκμεταλλευτούν οι πόροι αυτοί και επομένως θα πάρει αρκετό χρόνο μέχρι το αρκτικό 

πέρασμα να αναπτυχθεί για την διέλευση δεξαμενοπλοίων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Το Βόρειο Πέρασμα θα πρέπει εξάλλου να εξεταστεί και από την πλευρά των λιμένων 

τα οποία περιλαμβάνονται στην περιοχή. Η ύπαρξη και ο ρόλος τους στην ανάπτυξη 

του περάσματος θεωρούνται καθοριστικά και επομένως εγχειρήματα προς την 

κατεύθυνση αυτή ενισχύονται. Η προσβασιμότητα στα λιμάνια διαφέρει μεταξύ του 

βορειοανατολικού (NEP) και του βορειοδυτικού περάσματος (NWP), το οποίο και 

εντοπίζεται κυρίως σε θέματα υποδομών, μικρού επιτρεπτού βυθίσματος, έλλειψη 

σύνδεσης με άλλα λιμάνια, ανεπαρκείς λιμενικές εγκαταστάσεις, καθώς και 

περιορισμένης δυναμικής ενίσχυση παγοθραυστικών υπηρεσιών υπό το πρίσμα της 

βοήθειας για διάπλου.  

Στο Βορειοανατολικό Πέρασμα μπορούν να αναγνωριστούν πέρι τα 50 λιμάνια, όλα 

ρωσικά, τα οποία  επιτρέπουν τη διέλευση και τη λειτουργία πλοίων σημαίας άλλης από 

τη ρωσική. Βάσει του άρθρου 234 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θαλάσσης των 

Ηνωμένων Εθνών του 1982, αλλά και Εθνικής νομοθεσίας, η Ρωσία είναι εκείνη που 

θέτει τους κανόνες για το πέρασμα αυτό. Κανόνες που υιοθετήθηκαν κατά τα έτη 1990 

και 1996, επιτρέπουν τη διέλευση πλοίων από το Βόρειο Πέρασμα, ανεξαρτήτως, τα 

οποία όμως εναρμονίζονται με τις οδηγίες για πλοήγηση στο Βόρειο Πέρασμα του 

1996, (Guide for Navigation through the NSR, 1996). Το περιεχόμενο των οδηγιών 

αυτών είναι κυρίως βασισμένο σε κανόνες του Ρωσικού Νηογνώμονα, όμως ισοδύναμοι 

σχετικοί κανόνες της Βαλτικής και του Πόλου είναι επίσης αποδεκτοί. Προκειμένου για 

τη διέλευση, καταβάλλεται χρηματικό ποσό στους πάροχους βοήθειας για την 

παγοθραυστική υποστήριξη και την όλη διαχείριση της διαδικασίας της διέλευσης, το 

οποίο και καθορίζεται από τη διοίκηση του Βόρειου Περάσματος. Η περιοχή που 

οριοθετεί το Βόρειο Πέρασμα εκτείνεται 125 μοίρες ανατολικά από τη Θάλασσα 

Λάπτεβ και πλοία που κινούνται ανατολικά από τη δύση αναφέρονται στη Διοίκηση 

των Θαλάσσιων Λειτουργιών που εδρεύουν στο Ντίκσον, ενώ εκείνα που κινούνται 

δυτικά από την ανατολή αναφέρονται στη Διοίκηση Θαλάσσιων Επιχειρήσεων στο 

Πεβέκ. Θα πρέπει να σημειωθεί πως οι Οδηγίες του Βόρειου Περάσματος επιβάλλουν 

την επιθεώρηση πριν την έναρξη της διέλευσης, η οποία εκτός άλλων παραμέτρων 

προϋποθέτει την ύπαρξη πληρώματος ικανό σε αριθμό ώστε κατά τη διάρκεια της 

διέλευσης να υπάρχει πάντα πλήρωμα σε επιφυλακή. Σχετικά με τον πλοηγό που 
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παρέχει βοήθεια στη διέλευση, αυτός θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να δύναται να 

λειτουργεί τουλάχιστον για τη διάρκεια 15 ημερών. Σε αντίθετη περίπτωση, η Διοίκηση 

των Θαλάσσιων Λειτουργιών μπορεί να ορίσει κι άλλο πλοηγό να βοηθήσει στη 

διέλευση.  

Στο βορειοδυτικό πέρασμα τα θέματα προς εξέταση είναι περιπλοκότερα καθώς η 

περιοχή αυτή εκτείνεται μεταξύ Αμερικής, Καναδά και Δανίας. O Καναδάς έχει 

κατατμήσει την περιοχή της Αρκτικής σε 16 ζώνες ασφάλειας ελέγχου, βάσει των 

συνθηκών πάγου που επικρατούν στην εκάστοτε ζώνη. Η δικαιοδοσία του Καναδά 

διαχωρίζεται σε περιοχές Αρκτικής, και μη, και η ναυτιλία στο εν λόγω πέρασμα 

κανονίζεται από το νόμο περί πρόληψης της μόλυνσης στην περιοχή της Αρκτικής του 

1970, Arctic Waters Pollution Prevention Act, AWPPA 1970, και άλλων παρόμοιων 

κανονισμών όπως οι Κανόνες πρόληψης της μόλυνσης από τη ναυτιλία του 1978, 

Shipping pollution prevention regulations ASPPR 1978. Οι κανόνες αυτοί περιγράφουν 

αναλυτικά τις προϋποθέσεις αναφορικά με το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη 

επικείμενη λειτουργία πλοίων στις ζώνες αυτές. Η υποστήριξη που παρέχεται από το 

κράτος του Καναδά για τον διάπλου πλοίων, είναι περιορισμένη καθώς κατά τη 

διάρκεια της χειμερινής περιόδου τα παγοθραυστικά δε βρίσκονται σε λειτουργία, το 

οποίο υπονοεί ότι η όποια διέλευση πλοίο κατά την περίοδο αυτή γίνεται χωρίς 

βοήθεια. H εκπαίδευση που παρέχεται δεν ακολουθεί κάποια πεπατημένη, και η γνώση 

αναπτύσσεται μαζί με την εμπειρία με τη μέθοδο του “on-the-job-experience”, από τους 

αξιωματικούς των λιμενικών Αρχών του Καναδά και τους τοπικούς συμβούλους που 

πραγματοποιούν αντίστοιχες υπηρεσίες.  

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στο βορειοανατολικό πέρασμα αριθμούνται περισσότερα 

από 50 λιμάνια τα οποία επιτρέπουν τη διέλευση ξένων πλοίων. Μολονότι ο αριθμός 

είναι μεγάλος, στην πραγματικότητα ορισμένα μονάχα συνάδουν με τις τεχνικές 

απαιτήσεις όπως αυτές προβλέπονται από τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα και αυτά 

λειτουργούν σε ετήσια βάση με τη βοήθεια παγοθραυστικών. Στην πλειονότητα τα 

λιμάνια της περιοχής αυτής έχουν βύθισμα μέσου όρου τα 9-10 μέτρα, το Μουρμάνσκ 

επιτρέπει την υποδοχή των περισσοτέρων μεγεθών πλοίου. Τα περισσότερα λιμάνια και 

τερματικά βρίσκονται στην περιοχή της θάλασσας του Μπάρεντς. Η μεταφορά 

πετρελαίου από τη Ρωσία πραγματοποιείται από λιμάνια στη Λευκή Θάλασσα, το 
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Μουρμάνσκ, και την Πετσόρα Θάλασσα, καθώς και από τη Θάλασσα Κάρα που 

βρίσκεται στη δυτική μεριά του Βόρειου Περάσματος. Στην ανατολική πλευρά, 

βρίσκεται η Θάλασσα του Λάπτεφ, η Ανατολική Σιβηρική, η Τσούκτσι και η 

Βερίγγειος Θάλασσα, τα λιμάνια λειτουργούν περιορισμένα. Τα τελευταία 10-15 έτη η 

δυτική πλευρά του Βορειοανατολικού Περάσματος, φαίνεται να έχει προσελκύσει το 

ενδιαφέρον για επενδύσεις σε εγκαταστάσεις, περισσότερο προκειμένου για την 

εξαγωγή πετρελαίου. Το παρόν δίκτυο των λιμανιών που βρίσκονται στο βόρειο 

πέρασμα καλύπτει μόνο τις βασικές ανάγκες της περιοχής για τον διάπλου των πλοίων 

και επιτάσσονται αναγκαίες κινήσεις για την ανάπτυξη της ναυτιλίας στην περιοχή.  

Στο Βορειοδυτικό Πέρασμα, δεν υπάρχουν λιμάνια με μεγάλο βύθισμα το οποίο και 

σημαίνει αδυναμία στον διάπλου των πλοίων, καθώς επίσης τα περισσότερα λιμάνια 

δεν τηρούν προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται από τη διεθνή ναυτιλία. Τα κύρια 

εμπόδια πηγάζουν από φυσικές αιτίες, όπως το μικρό βύθισμα, τα στενά περάσματα, τις 

περίπλοκες συνθήκες πάγου στην περιοχή και τις περιορισμένες εγκαταστάσεις. Μόνο 

το λιμάνι του Τσώρτσιλ μπορεί να θεωρηθεί ως «Καναδικό Λιμάνι της Αρκτικής». To 

λιμάνι αυτό δεν βρίσκεται στο Βορειοδυτικό Πέρασμα και ο συσχετισμός του με αυτό 

έγκειται στη δυνατότητα του ως διαμετακομιστικός σταθμός για τις περιοχές του 

Νουναβούτ και του Κιβαλλίκ. Τα τελευταία έτη πλάνα για την κατασκευή δύο βαθέων 

λιμένων έχουν κατατεθεί στο Ικαλούιτ και το Νανισιβίκ. Τα λιμάνια αυτά πρόκειται να 

εξυπηρετούν υπηρεσίες τουρισμού, αλλά και λειτουργία των Καναδικών Λιμενικών 

Αρχών. Επιπλέον τα εν λόγω λιμάνια θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο για τη 

ναυτιλία στην περιοχή του Νουναβούτ. Μέχρι τώρα στο Βορειοδυτικό Πέρασμα 

συναντώνται μάλλον ανεπαρκή βαθιά λιμάνια σε σχέση με την ανατολική μεριά του 

Βόρειου Περάσματος.  

Η ανάπτυξη της ναυτιλίας στην περιοχή της Αρκτικής δύναται να συμβάλλει σε 

ποικίλες περιοχές ενδιαφέροντος και να ενισχύσει την οικονομία, τόσο σε τοπικό αλλά 

αποτελεσματικά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι υψηλές θερμοκρασίες που οδηγούν στο 

λιώσιμο των πάγων έχει καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη της οικονομίας στις 

παρακείμενες περιοχές, ενώ από πλευράς συνολικής απόστασης το Βόρειο Πέρασμα 

είναι σαφώς συντομότερο από τις διαδρομές που μέχρι τώρα ακολουθούνται, μέσω του 

Σουέζ, ή από το Ακρωτήρι της Καλής Ελπίδας. Πιο συγκεκριμένα η λίστα που 
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ακολουθεί, ορίζει τις πηγές ανάπτυξης σε διαφορετικά σημεία στην περιοχή της 

Αρκτικής,  

1. Ορυκτά 

2. Τουρισμός  

3. Αλιεία  

4. Πετρελαιοειδή και Αέρια 

5. Εμπόριο μέσω θαλάσσης  

6. Ερευνητικές και επιστημονικές δραστηριότητες  

Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση των διαφορετικών τομέων προς γνώση του αναγνώστη, 

καθώς και προοπτικές που αναδύονται στον καθένα από αυτούς του τομείς. Η εικόνα 

που ακολουθεί δίνει μια συνοπτική άποψη για το πώς κατανέμονται οι εν λόγω τομείς 

στην περιοχή της Αρκτικής. 

Εικόνα 3 Τομείς Ανάπτυξης στην Αρκτική 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: US Arctic Research Commission  
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3.1  ΟΡΥΚΤΑ  

Ξεκινώντας από τον ορυκτό πλούτο, η περιοχή της Αλάσκας είναι εξαιρετικά εύπορη 

καθώς το υπέδαφός της συγκεντρώνει από τα μεγαλύτερα ποσοστά ορυκτών στον 

κόσμο. Η γαία της Αλάσκας εμφανίζει μεγάλες ποσότητες από διαφορετικά είδη 

ορυκτών των οποίων η εκμετάλλευση φαίνεται να αποτελεί από τις βασικές πηγές 

οικονομίας της χερσονήσου. Η εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζει τις περιοχές που ήδη 

πραγματοποιούνται εξορύξεις ορυκτών και είναι σημαδεμένες με κόκκινο, ενώ  με 

κίτρινο είναι τα σημεία όπου υπάρχουν προγράμματα προς χρηματοδότηση και 

εκμετάλλευση.  

Εικόνα 4 Αλάσκα: Υπάρχοντα και Δυνητικά Ορυχεία 

Πηγή: Alaska Miners Association 

Η εκμετάλλευση των ορυχείων είναι από τις βασικές πηγές οικονομικού πλούτου, ενώ 

οι κανονισμοί που διέπουν τη λειτουργία τους, καθορίζονται από το κράτος. Υπάρχει 
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νομοθεσία για τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις για την εξόρυξη του ορυκτού 

πλούτου, και το κάθε πρόγραμμα πραγματοποιείται με τη σύμπραξη του κράτους με τον 

εκάστοτε ιδιώτη. Η νομοθεσία ευνοεί ιδιαίτερα τους ιδιώτες με ποικίλες διευκολύνσεις, 

περισσότερο σχετικές με την χρηματοοικονομική πλευρά τέτοιων εγχειρημάτων, και 

επομένως αυτά προσφέρονται για οικονομικό κέρδος. 

Η άλλοτε ισχνή περιοχή της Γροιλανδίας, τα πρόσφατα χρόνια χρήζει ιδιαιτέρου 

ενδιαφέροντος κυρίως από την Άπω Ανατολή, λόγω του πλούσιου υπεδάφους της σε 

ορυκτά. Η εξάρτησή της από τη Δανία όμως δεν επιτρέπει παρά την ελεγχόμενη 

εκμετάλλευση της περιοχής. Παρά την αυτονομία της από το 1979 όπου και απέκτησε 

εσωτερικό Δίκαιο, θέματα δημοσιονομικής πολιτικής και εξωτερικών υποθέσεων 

διακανονίζονται από τη Δανία. Υπολογίζεται ότι τα αποθέματα ορυκτών στο νότιο 

μέρος της χώρας αγγίζουν το 10% των παγκόσμιων αποθεμάτων των σπάνιων γαιών, 

γνωστές ως Rare Earth Elements (REE).  Το Kvanefjeld είναι ένα πρόγραμμα εξόρυξης 

των ορυκτών στην περιοχή της νότιας Γροιλανδίας και προσδοκάται  ότι θα ενισχύσει 

σε μεγάλο ποσοστό την οικονομική ζωή της περιοχής. Οι σπάνιες γαίες, ουράνιο και 

ψευδάργυρος, προβλέπεται πως θα αυξήσουν τη ζήτησή τους κατά το ήμισυ των 

υπαρχόντων ποσοτήτων, το οποίο σε αριθμούς ισοδυναμεί με 180,000 τόνους ετησίως, 

καθώς η χρήση τους σε διάφορες εφαρμογές ολοένα και αυξάνεται. Το λιμάνι που θα 

εξυπηρετεί την παραγωγή και τη μεταφορά των ορυκτών είναι το Narsaq του οποίου το 

βάθος δύναται να εξυπηρετήσει πλοία με μεγάλο βύθισμα. Στην παρακάτω εικόνα 

φαίνεται η περιοχή του σχεδίου  Kvanefjeld και τα περιβάλλοντα στοιχεία.  

Εικόνα 5 Γροιλανδία Σχέδιο Kvanefjeld 

 

 

          

 

 

 

 

Πηγή: Greenland Minerals and Energy ltd 
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Πλούσιο υπέδαφος φαίνεται να παρουσιάζεται και στα εδάφη της Ρωσίας όπου κατακτά 

τη μερίδα του λέοντος σε αρκετά ορυκτά καθώς τα αποθέματα σε νικέλιο, χρώμιο, 

χαλκό, χρυσό, ασήμι, μαγγάνιο την κατατάσσουν ψηλά στη λίστα με τις ομοειδείς 

εδαφικά χώρες. Και στη Ρωσία συναντώνται σπάνιες γαίες. Το 2011 οι επιχειρήσεις με 

βασική ενασχόληση την εξόρυξη ορυκτών έφταναν τις 17,200 εκ των οποίων μόνο 200 

ήταν κρατικές, και 400 λειτουργούσαν με τη χρηματοδότηση ξένων κεφαλαίων ή 

άλλων σχημάτων ,όπως ΣΔΙΤ. Οι υπόλοιπες 15,300 ανήκαν σε ιδιώτες. Υπολογίζεται 

ότι το 2011 η συνολική αξία εξαγωγών ανήρθε στα 522 δις δολάρια, με τα ορυκτά να 

ευθύνονται σε ποσοστό 71% επί του συνόλου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της χώρας, 

υπολογίζεται ότι η αξία του ορυκτού πλούτου φτάνει τα 2 τρις δολάρια στη μεριά της 

Αρκτικής. Η χερσόνησος της Κόλα είναι πλούσια σε ορυκτά με πάνω από 700 είδη να 

εντοπίζονται στην περιοχή. Όπως φαίνεται από την εικόνα, η περιοχές της Ρωσίας προς 

την Αρκτική είναι πλούσιες σε ορυκτά σχεδόν σε όλο το μήκος της χώρας. Το 2008 τη 

θάλασσα του Μπάρεντς διέσχισαν πλοία που στο σύνολο τους μετέφεραν 11 εκατ. 

τόνους πετρελαίου, αριθμός που για το 2003 έφτανε μόλις τους 8 εκατ. τόνους και για 

το 2002 τους 4 εκατ. τόνους.  

Εικόνα 6 Ρωσία, Χάρτης Ορυκτών 

Πηγή: Greenland Minerals and Energy ltd 
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Ο Καναδάς αποτελεί μέρος της περιοχής της Αρκτικής εξίσου σημαντικός με τις εώς 

τώρα περιοχές. Το υπέδαφος του είναι πλούσιο σε σιδηρομετάλλευμα σε ποσότητες που 

φτάνουν τα 18εκατ. ετησίως. Στην περιοχή του Καναδά προς την Αρκτική και 

συγκεκριμένα στο νησί Μπάφιν που βρίσκεται βόρεια του Νουναβούτ εντοπίζεται το 

σχέδιο Mary River το οποίο πρόκειται για μια γιγαντιαία εγκατάσταση εξόρυξης 

σιδηρομεταλλεύματος. Αυτό χωρικά διανέμεται σε 3 διαφορετικά σημεία, στο κύριο 

μέρος, στο λιμάνι Σιδηρομεταλλεύματος (Mine Port) βόρεια από το κύριο μέρος, και 

στο λιμάνι του Steensby Port, νότια από το κύριο μέρος. Το Mine Port συνδέεται με το 

κύριο μέρος οδικώς ενώ σχεδιάζεται και σιδηροδρομική σύνδεση μήκους 150 χλμ. που 

θα συνδέσει το Mine Port με το Steensby Port. Η εικόνα παρακάτω δείχνει την 

τοποθεσία του σχεδίου και τη μελλοντική σύνδεση με την υπόλοιπη περιοχή καθώς και 

τα λιμάνια που προορίζονται για την εμπορία σιδηρομεταλλεύματος.  

Εικόνα 7 Καναδάς, Νήσος Μπάφιν, Σιδηρομετάλλευμα στο Mary River 

 

 Πηγή: Baffinland Iron Ore Mines Corporation  



 

37 
 

Μετά την ολοκλήρωση του έργου υπολογίζεται πως ανά 2 ημέρες θα πραγματοποιείται 

φόρτωση σιδηρομεταλλεύματος, ακόμα και κατά την περίοδο των πάγων, ενώ κατά την 

περίοδο της ανοιχτής θάλασσας (open water) η συχνότητα των δρομολογίων θα είναι 

αυξημένη. Όλα τα 3 μέρη του σχεδίου είναι ανεξάρτητα και όλα εξοπλισμένα με 

εγκαταστάσεις υποδοχής και διαχείρισης φορτίου, δυνατότητα διαμονής, καφετέριες 

και υπηρεσίες υγείας, αποθήκες και οδική και σιδηροδρομική σύνδεση. Το 

σιδηρομετάλλευμα που εξορύσσεται στην περιοχή είναι τέτοιας ποιότητας ώστε δε 

χρήζει περαιτέρω επεξεργασίας για να εξαχθεί ή να αποθηκευτεί, και επομένως δε 

χρειάζονται ταμιευτήρες που θα μετρούν ή θα επεξεργάζονται το προϊόν. Ο 

διαχωρισμός του φορτίου δύναται να παράξει δύο διαφορετικά προϊόντα, η διαφορά 

των οποίων έγκειται στο μέγεθος οπότε και δημιουργείται το lump ore με μέγεθος από 

6,3 mm έως 31,5mm και το fine ore με μέγεθος μικρότερο των 6,3mm.  

Το έργο αυτό στο Νουναβούτ πρόκειται να ενισχύσει σε μεγάλο ποσοστό την τοπική 

οικονομία καθώς νέες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν, ενώ ταυτόχρονα η ζήτηση 

για το αγαθό αυτό σύμφωνα με έρευνες θα αυξηθεί λόγω της συνεχόμενης ανάπτυξη 

των χωρών της Ανατολής με την Κίνα και την Ινδία να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον αλλά και της βελτίωσης των δυτικών οικονομιών. Σε επίπεδα ναυτιλίας η 

ολοκλήρωση του έργου δύναται να αλλάξει τις εμπορικές θαλάσσιες διαδρομές καθώς 

η δυναμική παραγωγής είναι μεγάλη, το προϊόν εξαιρετικά ποιοτικό, η περίοδος του 

ταξιδιού μειώνεται λόγω της μικρότερης απόστασης, και τέλος ενισχύονται αρκετά και 

οι συνδυασμένες μεταφορές.  

Η κοινωνικο-οικονομική συμβολή του έργου είναι μεγάλη καθώς στην περιοχή οι 

βασικές πηγές εσόδων προέρχονται κυρίως από γεωργικές εργασίες, και χειροτεχνίες 

ενώ ποσοστό μεγαλύτερο του 70% των κατοίκων είναι νεότερο των 25 ετών. Το έργο 

δύναται να συμβάλλει στη μείωση της ανεργίας καθώς οι απαιτήσεις και οι ικανότητες 

που χρειάζονται σε επίπεδα παραγωγής μπορούν να αναπτυχθούν και με εκπαίδευση 

κατά την εργασία. Αρκετοί από τους κατοίκους αναγκάζονται να διασχίζουν 

καθημερινά μεγάλες αποστάσεις προκειμένου να φτάσουν στην εργασία τους που 

βρίσκεται χιλιόμετρα μακριά από την περιοχή του Μπάφιν.  

Τέλος, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του έργου όπως αυτό έχει μελετηθεί από τους 

ερευνητές του έργου δε φαίνεται να επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον, τόσο το 
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ατμοσφαιρικό, το θαλάσσιο, το χερσαίο και τους οργανισμούς που φιλοξενούνται. Προς 

αυτή την κατεύθυνση κινούνται όλες οι εργασίες που επιχειρούνται στην περιοχή. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα προληπτικών, προστατευτικών μέτρων είναι η χρήση 

πετρελαίου χαμηλού σε θείο για τα πλοία που προσεγγίζουν την περιοχή προκειμένου 

για την ελαχιστοποίηση της μόλυνσης του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος.  Μεγάλη 

προσοχή έχει δοθεί και για τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, έκχυσης πετρελαίου στη 

θάλασσα και δημιουργίας πετρελαιοκηλίδας που δύναται να προκαλέσει μόλυνση στο 

θαλάσσιο περιβάλλον. Όσον αφορά τις διαδικασίες πετρέλευσης και παραλαβής 

πετρελαίου αυτές θα πραγματοποιούνται μόνο κατά τις περιόδους που είναι ανοιχτή 

θάλασσα και όχι κατά την χειμερινή περίοδο. Σε έρευνες του Εθνικού Συμβουλίου 

Ενέργειας (National Energy Board), αποδείχθηκε πως η αποτελεσματικότητα των 

ενεργειών αποκατάστασης πιθανής μόλυνσης του περιβάλλοντος από πετρέλαιο 

επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες και καταλήγει πως η βέλτιστη περίοδος 

παραλαβής πετρελαίου είναι μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου όπου οι πάγοι έχουν 

λιώσει. Αυτό δικαιολογείται στη δυνατότητα χρήσης περισσότερων μεθόδων 

αποκατάστασης όταν τα επίπεδα των πάγων είναι μηδενικά. Μακροπρόθεσμα η χρήση 

των συνδυασμένων μεταφορών πρόκειται να δημιουργήσει μεγαλύτερη πρόσβαση σε 

ορυχεία που βρίσκονται σε μεγαλύτερη απόσταση από τα λιμάνια, αλλά ταυτόχρονα να 

συμβάλλει στην ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή.  

3.2 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  

Στην περιοχή της Αρκτικής πλην του πλούτου του υπεδάφους, μια άλλη μορφή της 

ναυτιλίας φαίνεται να έχει ευοίωνες προοπτικές ανάπτυξης και κερδοφορίας. Η 

απάντηση βρίσκεται στην κρουαζιέρα ως μορφή τουρισμού. Η απαρχή της κρουαζιέρας 

χρονολογείται στα τέλη της δεκαετίας του 60 στο Μαϊάμι. Έκτοτε καταγράφει ρυθμό 

ανάπτυξης πέρι τα 8%-10% ετησίως και παραμένει σε μικρό ποσοστό εν συγκρίσει με 

άλλες μορφές αναψυχής. Η πρώτη κανονική διαδρομή κρουαζιέρας καταγράφεται στα 

1882 από τη Βρετανική P&O με το γιωτ Ceylon το οποίο πραγματοποιούσε ταξίδι από 

τα Νορβηγικά φιόρδ ως το Βόρειο Ακρωτήρι το οποίο και είναι το βορειότερο 

προσβάσιμο με οδικό δίκτυο σημείο του κόσμου. οι υπηρεσίες κρουαζιέρας στην 

περιοχή της Αρκτικής περιορίζονται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες όπου οι πάγοι 

λιώνουν με τους κύριους προορισμούς τη βόρεια Νορβηγία, την Ισλανδία, το 

Σβαλμπάρντ και τη δυτική ακτή της Γροιλανδίας. Οι μόνες διαδρομές κρουαζιέρας 



 

39 
 

μέχρι τώρα που φαίνεται να έχουν κανονικότητα και κατά τις περιόδους πάγου 

καλύπτουν την περιοχή από το Μουρμάνσκ στο Φρανζ Τζόσεφ και στο Βόρειο Πόλο 

όπου πραγματοποιούνται από ρωσικά πυρηνοκίνητα παγοθραυστικά. Κατά την περίοδο 

από το 1993 έως το 2004 πραγματοποιήθηκαν και άλλες κρουαζιέρες στην περιοχή της 

Αρκτικής 27 ταξίδια στο σύνολο χωρίς  όμως αυτές να έχουν κανονικότητα. Το 

παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει τον αριθμό των επιβατών που έφτασαν στο 

Σβάλμπαρντ την περίοδο από το 1999 έως το 2008 με το ρυθμό ανάπτυξης να φτάνει τα 

18% ετησίως.  

Εικόνα 8 Αριθμός Επιβατών που έφτασαν στο Longyearbyen 

Πηγή: Norwegian Ministry of Foreign Affairs, White Paper 2008-2009 

Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του ΙHS Fairplay ο παγκόσμιος στόλος έχει 3,755 

επιβατηγά πλοία εκ των οποίων μόνο τα 222, ήτοι το 5,9% έχουν πιστοποιηθεί από τις 

κλάσεις ως  ice class, ενώ από το σύνολο τα 554 είναι πλοία κρουαζιέρας και μόνο τα 

73 από αυτά έχουν χαρακτηριστεί ως ice class. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την 

κατανομή των επιβατηγών με κλάση ice class στις διαφορετικές κατηγορίες που 

υπάρχουν. 

Πίνακας 2 Κατανομή Επιβατηγών με Ice Class 

Ice Class Αριθμός  % 

Δυνατότητα Icebreaking 8 3,6 

Ice class 1 & 1A Super 12 5,4 

Ice class B & C 41 18,5 

Ice class II 44 19,8 

Ice Strengthened 117 52,7 

Σύνολο 222 100,0 

Πηγή: www.sea-web.com  

http://www.sea-web.com/
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Οι εταιρίες που διοργανώνουν κρουαζιέρες στην περιοχή είναι η Αμερικανική Quark 

Expeditors, η οποία διαχειρίζεται και τα περισσότερα πλοία, η Ολλανδική Oceanwide, 

η Lindbland Expeditions, η Heritage Expeditions, η Hapag-Lloyd, η Polar Expeditions, 

και άλλες. Αυτές επιχειρούν σε όλες τις τρεις διαδρομές του Βόρειου Περάσματος αλλά 

η κύρια διαδρομή κρουαζιέρας παραμένει κυρίως γύρω από το Svalban και τη 

Γροιλανδία. Πιο συγκεκριμένα για το Βορειοανατολικό πέρασμα (NEP) 

πραγματοποιούνται κρουαζιέρες διάρκειας 66 ημερών που καλύπτουν όλη την Αρκτική, 

ενώ στη Βορειοδυτική πλευρά οι κρουαζιέρες περιλαμβάνουν τις περιοχές από τον 

κόλπο του Queen Maud και τον κόλπο του Coronation, και σαν άλλη επιλογή 

προσφέρεται η διαδρομή από και προς το λιμάνι Resolution, ενώ υπάρχουν και 

κρουαζιέρες που καλύπτουν όλο το βορειοδυτικό πέρασμα. Τέλος στο Τranspolar το 

παγοθραυστικό 50 Years of Victory πραγματοποιεί κρουαζιέρες σε κανονική 

συχνότητα από το Murmansk στο Βόρειο Πόλο και πίσω.       

Από επιχειρηματική πλευρά, ο τουρισμός είναι ένας τομέας του οποίου η περιοχή 

δραστηριοτήτων δύναται να αλλάξει ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών, 

χωρίς όμως αυτό να αποτελεί τροχοπέδη στο γεωγραφικό εύρος δραστηριοτήτων. Η 

αγορά της κρουαζιέρας είναι δυναμική και οι επιχειρούντες σε αυτή συνεχώς κοιτούν 

για νέους προορισμούς που θεωρούν ότι προσελκύουν τουριστικό ενδιαφέρον. Από την 

άλλη μεριά η κλιματική αλλαγή και το λιώσιμο των πάγων έχουν κατά πολύ επηρεάσει 

τις δραστηριότητες στην περιοχή, οι οποίες βάσει προβλέψεων αναμένεται να 

αναπτυχθούν παραπάνω με εξαιρετικές προοπτικές. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 

κόστος για μια κρουαζιέρα στην περιοχή της Αρκτικής 27 ημερών κυμαίνεται από τα 

27,000 δολάρια Αμερικής μέχρι τα 47,000 δολάρια Αμερικής, ενώ η δυναμική τους σε 

επιβατηγό κοινό είναι αισθητά μικρότερη από άλλα μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια που 

επιχειρούν σε διαφορετικές περιοχές κανονικών κλιματικών συνθηκών. Σε επίπεδα 

αριθμών οι επιβάτες κινούνται από 50 έως 400, το οποίο εύρος είναι αρκετά μικρό σε 

σύγκριση με άλλα πλοία ίδιου είδους που έχουν δυναμική έως και 5,000 άτομα. Η 

κρουαζιέρα στην περιοχή της Αρκτικής είναι νέα αγορά σε σχέση με τους συνήθεις 

προορισμούς της Καραϊβικής και της Μεσογείου, πλην όμως με μεγάλες προοπτικές. 

Τέλος όσον αφορά τον αντίκτυπο από τις δραστηριότητες αυτές, η κρουαζιέρα φαίνεται 

να επηρεάζει κοινωνικά τους πολιτισμούς της περιοχής τόσο στην αλιεία αλλά και στον 
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τομέα του κυνηγιού, με την έννοια ότι η χρήση των πλοίων και των παγοθραυστικών 

επηρεάζει τις διάφορες δραστηριότητες και για το λόγο αυτό φέρει κοινωνική ευθύνη, 

το οποίο και θα πρέπει να είναι στην προσοχή των εταιριών που επιχειρούν στην 

περιοχή ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος διατάραξης του περιβάλλοντος, κοινωνικού, 

θαλάσσιου και άλλων. Τα κρουαζιερόπλοια κάνουν μικρή χρήση των χερσαίων 

δυνατοτήτων καθώς όλα τα απαιτούμενα, ενδιαίτηση, παραμονή υπάρχουν στο πλοίο, 

όμως σε περίπτωση ατυχήματος, όπου θα χρειαστεί αρωγή, τα παράκτια κράτη 

αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις στον τομέα της έρευνας και της διάσωσης. Η 

παρακάτω εικόνα παρουσιάζει τους σταθμούς στην κρουαζιέρα των 66 ημερών που 

καλύπτει όλη την περιοχή της Αρκτικής.  

 

Εικόνα 9 Προορισμοί Κρουαζιέρας στην Αρκτική 

Πηγή: Quark Expeditions 

3.3 ΑΛΙΕΙΑ 

 Στον τομέα της αλιείας η περιοχή της Αρκτικής παρουσιάζει ενδιαφέρον καθώς όπως 

και στις προαναφερθέντες δραστηριότητες το λιώσιμο των πάγων φαίνεται να ευνοεί 

την ανάπτυξη στον τομέα αυτό. Βάσει του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των 
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Ηνωμένων Εθνών, η Αρκτική τοποθετείται στη 18
η
 θέση  όσον αφορά την αλιεία, το 

οποίο απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα.  

Εικόνα 10 Μεγάλη Περιοχή Αλιείας 18 

Πηγή: Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών 

Τα θαλάσσια νερά της Αρκτικής χωρίζονται από μια γραμμή που γεωγραφικά ξεκινά 

από το Βόρειο Πόλο και κατά μήκος του μεσημβρινού προς την ανατολή. Αυτή 

συνεχίζει ανατολικά και διασχίζει τη νήσο Novaya Zemlya, έπειτα συνεχίζει και 

διασχίζει δυτικά το στενό του Matochkin Star, έπειτα νοτιοανατολικά κατά μήκος του 

Novaya Zemlya. Η γραμμή αυτή συνεχίζει στη δυτική μεριά της εισόδου στο στενό του 
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Karskiye Vorota, μετά κινείται νοτιοανατολικά κατά μήκος τη ακτογραμμής των νήσων 

Vaigach, συνεχίζει στη δυτική μεριά της εισόδου στο στενό του Yugoskiy Shar έως το 

Khaborova, και μετά συνεχίζει ανατολικά κατά μήκος της Ρωσίας έως το Mys 

Dezhvena, μετά διασχίζει το στενό του Berring και συνεχίζει ανατολικά προς το 

ακρωτήρι τoυ Prince of Wales. H γραμμή αυτή συνεχίζει με βορειοανατολική 

κατεύθυνση προς την Αμερική και τον Καναδά, μετά βόρεια και δυτικά έως ότου 

φτάσει στην ανατολική πλευρά της νήσου Baffin, ενώ μετά κατευθύνεται ανατολικά και 

διασχίζει το Smith Sound μέχρι το Etah, ακτή της Γροιλανδίας. Τέλος, με κατεύθυνση 

βορειοανατολική κινείται κατά μήκος της Γροιλανδίας έως τον τεσσαρακοστό 

μεσημβρινό και μετά με βόρεια κατεύθυνση προς το Βόρειο Πόλο. Στην περιοχή 

αναγνωρίζονται 4 μεγάλα θαλάσσια βόρεια οικοσυστήματα τα οποία είναι  

1. Το Βορειοανατολικό  Ατλαντικό που περιλαμβάνει τις θάλασσες του Μπάρεντς 

και τις Νορβηγικές  

2. Το Κεντρικό Βόρειο Ατλαντικό που περιέχει τη θάλασσα γύρω από την 

Ισλανδία, τα νησιά Φερόε και την Ανατολική Γροιλανδία  

3. Τα νερά πέραν της βορειοανατολικής πλευράς του Καναδά που περιέχει τη Νέα 

Γη, την περιοχή του Λαμπραντόρ και 

4.  Τη Θάλασσα του Μπέρινγκ  

Η καλλιέργεια γάδου στη θάλασσα του Μπέρινγκ και του Μπάρεντς θεωρούνται από 

τις μεγαλύτερες σε παραγωγή παγκοσμίως. Για το 2004 και 2005 οι παραγωγή ψαριών 

της Ρωσίας προέρχεται σε ποσοστό 40% από το Βόρειο Ατλαντικό και τη Θάλασσα του 

Μπάρεντς και σε ποσοστό 56% από το βορειοδυτικό Ειρηνικό. Το 2010 η Νορβηγία 

κατέγραψε υψηλό εξαγωγών στον τομέα με τον όγκο των εξαγωγών να φτάνει τους 2,7 

εκατ. τόνους . Προκειμένου για την επιχείρηση αλιευτικών δραστηριοτήτων πρέπει να 

πληρούνται προϋποθέσεις, όπως επιτρεπτές θερμοκρασίες νερού που θα επιτρέπουν την 

επιβίωση των ειδών, η τοπογραφία του υπεδάφους να είναι κατάλληλη, και τα σημεία 

αναπαραγωγής να μη βρίσκονται πολύ μακριά από την ακτογραμμή. Η Συνθήκη του 

1982 για το Δίκαιο της Θάλασσας καθώς και η Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για τα 

αποθέματα ψαριών του 1995, επιτρέπουν τις αλιευτικές δραστηριότητες σε απόσπαση 

μεγαλύτερης των 200 μιλίων κα  τα κράτη που ανήκουν στην περιοχή της Αρκτικής 

(Ρωσία, Αμερική, Καναδάς, Γροιλανδία, Νορβηγία) υποχρεούνται να συμμορφώνονται 
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με τους κανονισμούς αυτούς.  Στην περιοχή του Βόρειου Ατλαντικού υπάρχουν τοπικοί 

οργανισμοί για τη διαχείριση της περιοχής με την Επιτροπή Αλιείας του 

Βορειοανατολικού Ατλαντικού να είναι η μεγαλύτερη, αφού καλύπτει εύρος μέχρι το 

Βόρειο Πόλο. Σε έρευνα που διεξαχθεί μετά από αίτηση των κρατών ενδιαφέροντος 

στην περιοχή της Αρκτικής το 2011 προκειμένου για την αναγνώριση και αξιολόγηση 

των αποθεμάτων στην περιοχή τα αποτελέσματα αποδεικνύουν πως η πιθανή ανάπτυξη 

ιχθυοκαλλιέργειας στην περιοχή λίγο συνάδει με την πραγματικότητα, χωρίς όμως να 

την αποκλείει μακροπρόθεσμα. Παρόμοια αποτελέσματα επέφεραν οι επιστημονικές 

συζητήσεις του 2013 που έλαβαν χώρα στην Ουάσιγκτον και στο Τρόμσο της 

Νορβηγίας. Το 2009 διεξήχθει ανώνυμη ψηφοφορία για την απαγόρευση της 

ιχθυοκαλλιέργειας στην περιοχή της θάλασσας του Μποφόρ και του Τσούκι έκτασης 

200, 000 τετραγωνικών μιλίων, προκειμένου για τη διατήρηση του περιβάλλοντος, το 

οποίο και οργανώθηκε από το Συμβούλιο Διοίκησης Ιχθυοκαλλιεργειών του Βόρειου 

Ειρηνικού των Ηνωμένων Πολιτειών (US North Pacific Fishery Management Council). 

Σημαντική προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην πορεία της ζήτησης των προϊόντων που 

εξάγονται από την περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη τη Κίνα που είναι ο μεγαλύτερος 

παραγωγός παγκοσμίως.  Πέραν τούτου, η αύξηση της θερμοκρασίας προβλέπεται πως 

θα επηρεάσει το θαλάσσιο οικοσύστημα, ενώ κάποια είδη απειλούνται σε εξαφάνιση. 

Οι εικόνες που ακολουθούν, δίνουν παράδειγμα για το γάδο, ένα είδος που είναι 

σημαντικό καθώς είναι τροφή για άλλα θηλαστικά, αλλά και για τους ανθρώπους.  

Εικόνα 11. Μεταβολή στην διανομή του γάδου μετά από 1,10,20,30 έτη αύξησης της 

θερμοκρασίας με υποθετικά σενάρια ρυθμού υποχώρησης του πάγου 5 χλμ. ανά έτος

 
Πηγή: Arctic Council  
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Η Καναδική Κυβέρνηση έχει παραθέσει κάποιες πιθανές ενέργειες προκειμένου για τη 

διαχείριση των ιχθυοκαλλιεργειών σε συνάρτηση με τη διατήρηση του περιβάλλοντος 

οι οποίες πλην άλλων περιέχουν τα ως κάτωθι:  

 Πολιτική για τις Βενθικές Ζώνες  

 Διαχείριση των κτηνοτροφικών ειδών  

 Κατάλογος αξιολόγησης της βιωσιμότητας των ιχθυοκαλλιεργειών  

 Συγκεκριμενοποίηση μεθόδων διαχείρισης των ιχθυοκαλλιεργειών βάσει των 

οικοσυστημάτων  

 Ο νόμος για τα Είδη προς Εξαφάνιση (Species at Risk Act)  

3.4 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑ  

Το πετρέλαιο σαν πηγή πλούτου δεν λείπει από το υπέδαφος της Αρκτικής, συνοδεύεται 

δε από το φυσικό αέριο το οποίο βρίσκεται κι αυτό στην περιοχή. Υπολογίζεται ότι 

περίπου το 25% των αποθεμάτων που απομένουν παγκοσμίως κρύβεται κάτω από την 

Αρκτική, ενώ σε συνέντευξή του στον τύπο ο Διευθύνων Σύμβουλος της BP, δήλωσε 

καθησυχαστικά πως τα αποθέματα πετρελαίου επαρκούν για 40 χρόνια, του φυσικού 

αερίου για 60 χρόνια και 130 χρόνια για τον άνθρακα.  Η σημαντικότητα της συμβολής 

του ποσοστού αυτού είναι σε άμεση συνάφεια με την αναμενόμενη ζήτηση για αέριο 

και πετρέλαιο ως πηγές ενέργειας. Μέχρι τα πρόσφατα χρόνια το πετρέλαιο και ο 

άνθρακας αποτελούσαν τη βασική πηγή ενέργειας και συχνά βρισκόταν αντικείμενο 

διεκδίκησης, και διαπραγμάτευσης των μεγάλων δυνάμεων. Το φυσικό αέριο, σαν 

νεότερη μορφή ενέργειας φαίνεται να κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος σε σχέση 

με το μαύρο χρυσό, με τα πλεονεκτήματα να απαριθμούνται αρκετά με κυριότερα το 

κόστος και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ωστόσο ο τρόπος διαχείρισης και η 

μεταφορά του αντιμετωπίζονται με κάποια επιφυλακτικότητα από τους εφοπλιστές 

λόγω του υψηλού λειτουργικού κόστους και από τους χρήστες, τελικούς καταναλωτές 

λόγω της ιδιαίτερης μορφής του και διαχείρισής του, με το τελευταίο να υποχωρεί 

καθώς ολοένα και περισσότερες λειτουργίες χρησιμοποιούν φυσικό αέριο. Ο πίνακας 

που ακολουθεί δείχνει τους μεγαλύτερους καταναλωτές φυσικού αερίου και πετρελαίου 

το 2010.  
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Πίνακας 3 Μεγαλύτεροι Καταναλωτές Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Παγκοσμίως, 

2010 

Χώρα και 

Ομάδα Χωρών 

Κατανάλωση 

πετρελαίου σε 

εκ. τόνους/θέση 

% σε 

κατανάλωση 

Κατανάλωση 

φυσικού αερίου 

σε εκ. 

τόνους/θέση 

% σε 

κατανάλωση 

ΗΠΑ 850,0 (1) 21,1 621,0 (1) 21,7 

Κίνα 425,6 (2) 10,6 98,1 (3) 3,4 

Ιαπωνία 201,6 (3) 5,0 85,1 (4) 3,1 

Ινδία 155,5 (4) 3,9 55,7 (8) 1,9 

Ρωσία 147,6 (5) 3,7 327,7 (2) 15,0 

Σ. Αραβία 125,5 (6) 3,1 75,5 (6) 2,6 

Γερμανία 115,1 (7) 2,9 73,2 (7) 2,8 

Ν. Κορέα 105,6 (8) 2,6 38,6 (9) 1,4 

Καναδάς 102,3 (9) 2,5 84,5 (5) 3,0 

Σύνολο 

Κόσμου 
4028,1 100,0 2858,1 100,0 

Ευρωπαϊκή 

Ένωση 
662,5 16,4 443,3 15,5 
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Χώρες OECD 2113,8 52,5 1397,6 48,9 

Χώρες Μη-

OECD 
1914,3 47,5 1460,5 51,1 

Σοβιετική 

Ένωση 
201,5 5,0 237,1 18,8 

Πηγή: BP Statistical Review of World Energy 

 

Η περιοχή της Αρκτικής απαρτίζεται από διάφορες χώρες των οποίων η δικαιοδοσία 

δεν τους επιτρέπει να ονομάζονται καθαρά Αρκτική, με εξαίρεση τη Ρωσία της οποίας 

το μεγαλύτερο μέρος προς τη θάλασσα βρίσκεται στην Αρκτική. Πετρέλαιο και φυσικό 

αέριο παράγονται στις 4 χώρες της Αρκτικής, στη Ρωσία, την Αλάσκα, την 

Βορειοδυτική πλευρά του Καναδά και τη Νορβηγία. Η απαρχή των μεγάλων 

εξορυκτικών δραστηριοτήτων τοποθετείται χρονικά το 1962 στη Ρωσία στον τομέα 

Tazovskoye και το 1967 στην Αλάσκα στον τομέα Prudhoe Bay. Κατά τη διάρκεια των 

ετών, 61 μεγάλοι τομείς ανακαλύφθηκαν στην περιοχή της Αρκτικής με τους 15 από 

αυτούς να μην έχουν ακόμα εκμεταλλευτεί, 11 στον Καναδά, 2 στη Ρωσία και 2 στην 

Αλάσκα. Από τους 61 τομείς 42 βρίσκονται στη Ρωσία, 6 στην Αλάσκα, 11 στον 

Καναδά και 1 βρίσκεται στη Νορβηγία.  

Σε σύγκριση με άλλα μέρη του κόσμου όπου γίνεται εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού 

αερίου, η Αρκτική παρά το μέγεθος των αποθεμάτων της, παραμένει σε πολλά σημεία 

ανεξερεύνητη. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2008 από τη Γεωλογική υπηρεσία 

της Αμερικής  αξιολογήθηκαν 90 δις βαρέλια πετρελαίου, 44 δις βαρέλια 

υγροποιημένου αερίου και 1,670 τρις κυβικά πόδια φυσικού αερίου τα οποία 

παραμένουν ανεξερεύνητα λόγω έλλειψης τεχνολογικού εξοπλισμού. Τα μεγέθη αυτά 

μεταφράζονται σε 13% ανεξερεύνητου πετρελαίου, 20% ανεξερεύνητου υγροποιημένου 

αερίου και 30% ανεξερεύνητου φυσικού αερίου. Τα αποθέματα αυτά βρίσκονται σε 

απόσταση 500 μέτρων από την ακτογραμμή και εκτείνονται ως και τα 200 ν.μ εντός. Οι 

πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τις περιοχές όπου θεωρούνται πως βρίσκονται 
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τα ανεξερεύνητα αποθέματα πετρελαίου, και αερίων, καθώς και τις περιοχές στις οποίες 

τα αποθέματα είναι αποδεδειγμένα και εξερευνήσιμα.   

Πίνακας 4 Τοποθεσία Ανεξερεύνητων Πηγών Ενέργειας στην Αρκτική 

Περιοχές Πετρελαίου 
Εκατ. Βαρέλια 

Πετρελαίου 
Περιοχές Αερίου 

Εκατ. Κυβικά Πόδια 

Αερίου 

Αρκτική Αλάσκα 29,960.94 
Δυτικός Σιβηρικός 

Κόλπος 
651,498.56 

Κόλπος Amerasia 9,723.58 
Ανατολικός Κόλπος 

Μπάρεντς 
317,557.97 

Ανατολική 

Γροιλανδία 
8,902.13 Αρκτική Αλάσκα 221,397.60 

Ανατολικός Κόλπος 

Μπάρεντς 
7,406.49   

Δυτική Γροιλανδία-

Ανατολικός Καναδάς 
7,274.40   

Υποσύνολα (70.3%) 63,267.54 Υποσύνολα (71.3%) 1,190,454.10 

Σύνολο Αρκτικής 

(100%) 
89,983.21 

Σύνολο Αρκτικής 

(100%) 
1,668,657.84 

Πηγή: US Geological Survey, US Dept of Interior, 2008  
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Πίνακας 5 Επιβεβαιωμένα Αποθέματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου στις Περιοχές της 

Αρκτικής 

Περιοχές 

Αρκτικής 

Τέλος 2007 δις 

εκατ. βαρέλια 

πετ2.0ρελαίου 

% επί του 

συνόλου των 

αποθεμάτων 

πετρελαίου 

Τέλος 2007 τρις 

κυβικών μέτρων 

φυσικού αερίου 

% επί του 

συνόλου των 

αποθεμάτων 

φυσικού αερίου 

ΗΠΑ 4.2 20.0 0.18 3 

Καναδάς 2.0 0.1 0.16 10 

Ρωσία 59.2 75.0 38.07 99 

Νορβηγία 0.2 2.0 0.21 7 

Σύνολο 

Περιοχών 

Αρκτικής 

65.6 45.9 38.41 64 

Πηγή: BP Statistical Review of World Energy 

Παρά τον ανεξερεύνητο πλούτο, θα πρέπει να σημειωθεί πως το κόστος για εξορυκτικές  

επιχειρήσεις είναι αρκετά δυσπρόσιτο για τους εκάστοτε χρηματοδοτικούς φορείς, 

δημόσιους και ιδιωτικούς. Επί παραδείγματι, το 2005 το κόστος για την εξόρυξη σε 

βάθος 1 ποδιού στην Αμερική έφτανε τα 294 δολάρια Αμερικής και σε βάθος 10,000 

ποδιών τα 294,000 δολάρια Αμερικής ενώ αντίστοιχο κόστος για την περιοχή της 

Αλάσκας έφτανε τα 1,880 δολάρια Αμερικής για βάθος 1 ποδιού και κατ’ αντιστοιχία 

τα 18,800,000 εκατ. δολάρια Αμερικής για βάθος 10,000 ποδιών.  

3.5 ΕΜΠΟΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΗΣ  

Στην περιοχή της ανατολικής Σιβηρικής θάλασσας, δυτικά του Baffin Bay, αλλά και 

στο Tiksi της Ρωσίας έχουν αναπτυχθεί εμπορικές δραστηριότητες που αφορούν στη 

βοηθητική ναυτιλία με την έννοια των πλοίων μεταφοράς ναυτιλιακού καυσίμου, 

βοήθειας, ανέλκυσης πλοίων και εμπορευματοκιβωτίων. Με την ανακάλυψη 

πετρελαίου στο Prudhoe Bay, παραδόθηκαν στην αγορά περίπου 334 μπάριζες. Τα 

πλοία που συνοδεύουν μεγαλύτερα, ή ακόμα και πλωτές εγκαταστάσεις φαίνεται να 

χρησιμοποιούνται για ασφαλή διέλευση και από μεγάλες εταιρίες όπως η BP. Οι 

κυριότερες εταιρίες τέτοιων δραστηριοτήτων είναι η Crowley και η Foss. Οι εικόνες 

που ακολουθούν παρουσιάζουν στιγμιότυπα από τις διάφορες επιχειρήσεις.  
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Εικόνα 12 Ρυμούλκηση πλοίου εμπορευματοκιβωτίων 

Πηγή: Crowley  

Εικόνα 13 Sealift Project στην Αρκτική  

Πηγή: Foss 
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3.6 ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ  

Η Αρκτική πέραν των έως τώρα αναφερθέντων είναι αρκετά αξιόλογη όσον αφορά τις 

επιστημονικές διαστάσεις που εκτείνονται στην περιοχή. Η Διεθνής Επιτροπή στη 

Επιστήμη της Αρκτικής
4
 που πρωτοσυστάθηκε το 1990,  είναι η κυριότερη πηγή 

επιστημονικών ερευνών και πρόκειται για ένα μη κυβερνητικό όργανο που σαν κύριο 

στόχο έχει να διευκολύνει και να συντονίσει την επιστημονική έρευνα στην περιοχή, 

καθώς και να ενθαρρύνει την αυτήν ώστε να γίνουν κατανοητοί οι περιβαλλοντικοί 

μηχανισμοί της Αρκτικής και η συμβολή τους στο οικοσύστημα.  Η επιτροπή αυτή 

απαρτίζει όλες τις χώρες της Αρκτικής και οι θέσεις της μεταξύ άλλων 

συγκεντρώνονται στη διάδοση της γνώσης, τη χρήση επιστημονικών εργαλείων 

προκειμένου για έρευνα, στη μετάδοση των πληροφοριών στο ευρύ κοινό προς γνώση 

του, στη συνεργασία και αλληλεπίδραση με άλλους επιστημονικούς φορείς. Η 

Επιτροπή έχει αναγνωρίσει επιστημονικές ομάδες των οποίων οι δραστηριότητες 

αφορούν στην ανάλυση ζητημάτων όπως αυτά έχουν εξεταστεί και εγκριθεί πρωτίστως 

από την Επιτροπή.   Οι δραστηριότητες των θεματικών δικτύων,  όπως αυτά 

περιγράφονται, επιθεωρούνται κάθε τρία χρόνια, ενώ δεν υπάρχει ετήσια 

χρηματοδότηση, αλλά αυτό καθορίζεται ανά περίπτωση. Τα τωρινά δίκτυα είναι τα 

ακόλουθα:  

 Network on Arctic Glaciology (NAG) 

 Polar Archaeology Network (PAN) 

 Arctic Coastal Dynamics (ACD) 

 Circum-Arctic Lithosphere Evolution (CALE) 

 Arctic Climate System Network (ACSNet) 

 Paleo-Arctic Spatial and Temporal Gateways (PAST Gateways) 

 Arctic in Rapid Transition (ART) 

 Arctic Freshwater Synthesis (AFS) 

                                                
4
 International Arctic Science Committee, IASC 
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 International Study for Arctic Change (ISAC) 

 Το καθένα από αυτά ασχολείται με θεματικές ενότητες που μαρτυρά και ο τίτλος της 

ομάδας του δικτύου, και εκδίδει εκθέσεις βάσει των ευρημάτων και της επιστημονικής 

έρευνας.  

Πέραν της παραπάνω επιτροπής υπάρχει και το φόρουμ των Ερευνητών της Αρκτικής
5
 

που πρωτοσυστάθηκε το 1998, και το οποίο περιλαμβάνει μέλη από 18 χώρες, την 

Αυστρία, τον Καναδά, την Κίνα, την Τσεχία, τη Δανία, τη Φιλανδία, τη Γαλλία, τη 

Γερμανία, την Ισλανδία, την Ιταλία, την Ιαπωνία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, την 

Πολωνία, την Πορτογαλία, την Κορέα, τη Ρωσία, τη Σουηδία, την Αγγλία και τέλος την 

Αμερική. Υπάρχουν τοποθετημένοι σταθμοί σε όλη την περιοχή την Αρκτικής ώστε να 

γίνεται παρατήρηση και ανάλυση των δεδομένων.  Στόχος του φόρουμ σε συνάφεια με 

εκείνο της Διεθνούς Επιτροπής, είναι η ενθάρρυνση και η βελτίωση των logistics ώστε 

να διευκολύνονται οι όποιες δραστηριότητες και η προώθηση της επιστημονικής 

έρευνας στην περιοχή της Αρκτικής.  Η επίτευξη αυτού μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη 

δικτύωση μεταξύ των μελών, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και μεθόδων, την 

αλληλεπίδραση μεταξύ των επιστημονικών ομάδων, την ανταλλαγή πληροφοριών και 

επιστημονικών αποτελεσμάτων και άλλα. Το φόρουμ συγκαλεί συνάντηση σε ετήσια 

βάση κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Επιστημονικής Συνάντησης Κορυφής της 

Αρκτικής
6
.  

 

 

 

 

                                                
5
 Forum of Arctic Research Operators 

6
 Arctic Science Summit Week 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ 

 Στην εώς τώρα ανάλυση, παρατέθηκαν οι τομείς που μπορούν δυνητικά να σχετιστούν 

με τη ναυτιλία στις περιοχές που απαρτίζουν το Βόρειο Πέρασμα. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται τα κυριότερα λιμάνια στην περιοχή, τα χαρακτηριστικά αλλά και ο 

ρόλος που αυτά δύναται να διαδραματίσουν στην παγκόσμια ναυτιλία με το καθολικό 

άνοιγμα του περάσματος. Η μεθοδολογία γίνεται με τη συνοπτική παρουσίαση των 

χαρακτηριστικών σε πίνακα, και περαιτέρω ανάλυση στη συνέχεια.   

Στην περιοχή της Αρκτικής υπάρχουν λιμενικές εγκαταστάσεις στα διάφορα κράτη που 

την περιβάλλουν, στο βόρειο μέρος της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένου και της 

Ρωσίας και τη Βόρεια Αμερική. Παρόλο που έχει παρατηρηθεί υποχώρηση των 

παγωμένων περιοχών, ιδιαίτερα στο Βερίγγειο και στη θάλασσα του Μπάρεντς, το 

υπόλοιπο του Αρκτικού Ωκεανού καλύπτεται από πάγο. Σε αυτή την περιοχή 

υπολογίζεται το πάχος του πάγου να μειωθεί και έτσι η συνεχώς επικαλυμμένη με πάγο 

περιοχή θα γίνει μικρότερη έως το 2080 (Instanes & Brigham, 2003). Η πλοήγηση κατά 

τη χειμερινή περίοδο κατά τη δυτική πλευρά του Βόρειου Περάσματος από τη θάλασσα 

του Μπάρεντς έως τις εκβολές του ποταμού Yenisey είναι πιο πιθανή, ενώ μια διέλευση 

του Βόρειου Περάσματος από το στενό του Vilkitski στο Βερίγγειο επιβάλλει τη χρήση 

παγοθραυστικών. Στην πλευρά της Ανατολικής Σιβηρικής Θάλασσας, Δυτικά της 

Θάλασσας του Chukchi, και της Θάλασσας του Laptev, η μόνη βελτίωση είναι η 

μείωση του πάγου και η αύξηση των διελεύσεων καθόλη τη διάρκεια του έτους. 

Σύμφωνα με τη Ρωσική πρακτική, το Βόρειο Πέρασμα θεωρείται πλεύσιμο καθόλη τη 

διάρκεια του έτους από το Murmansk, έως το Dudinka, εκτός από την περίοδο από το 

Μάιο έως τον Ιούνη που ο πάγος βγαίνει εκτός από το ποτάμι  (DMA, 1993). Σύμφωνα 

με τους Ostreng, Jorgensen-Dhal (1991) υπάρχουν 9 λιμάνια στο Βόρειο Πέρασμα που 

παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην περιοχή. Ονομαστικά αυτά είναι τα: Amderma, 

Dikson, Khatanga, Tiksi, Pevek, Mys Shmidta, Dudinka, Igarka, Murmansk,  Αρχικά τα 

λιμάνια διοικούνταν από τα υπουργεία Εμπορικής Ναυτιλίας και Ποτάμιας 

Μεταφοράς
7
και εξειδικεύονταν ανά περιοχή με αποτέλεσμα, η πλειονότητα των 

λιμένων να κατασκευάζεται με την προοπτική να υποστηρίξει τα επιχειρηματικά σχέδια 
                                                
7
 Ministry of Merchant Marine, and Ministry of River Transport 
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του Σοβιέτ. Η διοίκηση των λιμένων όταν δεν αφορούσε τα κρατικά συμφέροντα, 

πραγματοποιούνταν από ανεξάρτητες ναυτιλιακές εταιρίες, οι οποίες και ήταν 

υπεύθυνες για το σύνολο των λιμενικών λειτουργιών και απαιτήσεων και περιλάμβαναν 

μεταξύ άλλων, βοηθήματα πλοήγησης, τη διέλευση από τα κανάλια, και άλλες πράξεις, 

και πλέον ήταν υπεύθυνες για την κοινωνική πρόνοια των υπαλλήλων τους με την 

κατασκευή νοσοκομείων, σχολείων και άλλων ευκολιών. Μέχρι τον 20
ο
 αιώνα οι 

ιδιωτικοποιήσεις δεν ήταν προσφιλείς για τη Ρωσία περισσότερο λόγω κουλτούρας και 

πολιτικού σχήματος
8
, έκτοτε όμως επενδυτικές κινήσεις από ιδιώτες απαριθμούνται 

πολλές.  

Στην πραγματικότητα είναι δύσκολο να αναγνωριστεί ο ακριβής αριθμός των λιμένων 

του Βόρειου Περάσματος, που σχηματίζονται στα ρωσικά ύδατα. Σύμφωνα με την 

Κυβέρνηση της Ρωσίας, 41 λιμάνια στη μεριά της Αρκτικής είναι ανοιχτά για πλοία 

ξένης σημαίας και αυτά διαλέγονται βάσει κριτηρίων, όπως ο όγκος διαχειριζόμενου 

φορτίου, η διάρκεια που αυτά είναι ανοιχτά και λειτουργούν για εμπορικούς σκοπούς, 

καθώς και η σύνδεση με τη χερσαία περιοχή.  Στον αντίποδα με τα λιμάνια του Βόρειου 

Περάσματος, το Βορειοδυτικό Πέρασμα, δεν έχει παρά λίγα καναδικά λιμάνια, το οποίο 

και αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη της ναυτιλίας στην Αλάσκα. Σε αυτά 

περιλαμβάνονται το λιμάνι του Nunavut και το Churchill. Επίσης το λιμάνι του 

Kirkenes της Νορβηγίας και του Vopnafjorour της Ισλανδίας.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8
 FESCO President, Viktor Miskov, “This type of privatization is totally wrong.. they broke up 

the chain. Before taking this step, they should have taken into account the psychology of the 

people, tradition, even geography-the whole system used to live in. Maybe it could be done in a 

few years’ time, but not now, not straight away.” (Berenyl et al,  1994)   
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Εικόνα 14 Λιμάνια και Σταθμοί στο Βόρειο Πέρασμα (2012)  

 

Πηγή: Foss 

Εικόνα 15 Λιμάνια κατά μήκος του Βόρειου Περάσματος και Μεταφορικό Δίκτυο 

Πηγή: Ranger FNI Report 13b, 2000 
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4.1 ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ MURMANSK  

Το λιμάνι του Murmansk θεωρείται από τα σημαντικότερα λιμάνια της Ρωσίας και του 

Βόρειου Περάσματος λόγω της γεωγραφικής του θέσης και των κλιματικών συνθηκών 

στην περιοχή, του φαινομένου του Gulf Stream. Τοποθετημένο στην είσοδο της 

Αρκτικής στη θάλασσα του Μπάρεντς, είναι κύριος προορισμός για πολλά πλοία, ενώ 

σημαντικό να αναφερθεί είναι πως  είναι ανοιχτό όλο το χρόνο, λόγω της θέσης του, 68 

μοίρες και 58 δέκατα Βόρεια. Το λιμάνι είναι το μοναδικό στη βορειοδυτική Ρωσία που 

έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί πλοία έως 130,000 DWT.  Σε ότι αφορά τα φορτία, 

το λιμάνι έχει 3 διαφορετικές κατηγορίες, με τις δύο πρώτες να σχετίζονται με τη 

διαχείριση γενικού φορτίου, χύδην ξηρού και εμπορευματοκιβωτίων, ενώ η 3
η
 

εξειδικεύεται στη διαχείριση πλοίων με φορτίο συμπύκνωμα απατίτη. Οι εταιρίες 

στοιβαδόρων είναι αρκετές με δύο κύριες, την Murmansk Commercial Seaport και την 

Agrosphere με την τελευταία να ασχολείται μόνο με τη διαχείριση των ορυκτών. Στις 

χρεώσεις του λιμένα, πλέον των συνηθισμένων τελών διέλευσης καναλιού, 

χωρητικότητας, πιλότου, φάρων, πλοήγησης, υπάρχουν και οικολογικές χρεώσεις και 

χρεώσεις πάγου. Τέλος το λιμάνι έχει στην κτήση του πέρι τις 100 προβλήτες, μήκους 

10 χλμ. Για το 2011 το συνολικό φορτίο που διαχειρίστηκε το λιμάνι έφτασε τους 

25,687,2 τόνους, μειωμένο σε σύγκριση με το 2010 όπου ο αντίστοιχος αριθμός έφτασε 

του 32,809.2 τόνους.  Η οικονομία της περιοχής βασίζεται κυρίως στην αλιεία καθώς το 

16% της αλιείας της χώρας προέρχεται από το Murmansk,  τη μεταλλουργία και τα 

ορυκτά. Οι μελλοντικές προοπτικές, περιλαμβάνουν την εξόρυξη και επεξεργασία 

πετρελαίου και αερίων, καθώς και τη δημιουργία δικτύων τα οποία θα διευκολύνουν 

την εξαγωγή αργού από τη Δυτική Σιβηρία και την Τιμάν. Το λιμάνι είναι από τα 

σημαντικότερα του Βόρειου Περάσματος καθώς συνδέεται με τη Βαλτική, και 

διαχειρίζεται τα περισσότερα φορτία.  
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Πίνακας 6 Σύνοψη του λιμένα Murmansk 

Γενικά Χαρακτηριστικά  Τοποθετείται στην ακτή της θάλασσας του 

Μπάρεντς στον κόλπο Κόλα  

Διαχειριστής  JSC Commercial Sea Port  Murmansk 

Μέση Πλεύσιμη Περίοδος  Λειτουργεί όλο το χρόνο 

Διαθεσιμότητα για Ξένα Πλοία Ανοιχτό 

Μέγιστο Μέγεθος Πλοίου 130,000DWT 

Μέγιστο Μήκος Πλοίου  220 m 

Μέγιστο Βύθισμα 16m  

Αεροδρόμιο Ναι (Murmaschi) 

Συνδυασμένες Μεταφορές  Σιδηροδρομικό, Οδικό Δίκτυο 

Συνθήκες Πάγου  Όχι παγωμένο. Κατολίσθηση ποσοτήτων 

πάγου σε ήπιους χειμώνες  

Διαθέσιμες Υπηρεσίες  Πιλότος (υποχρεωτικό) Φρέσκο Νερό, 

Επισκευές για πλοία μεγαλύτερα των 30,000 

DWT 

Διαχείριση Φορτίου  Στο συνολικό φορτίο μεταξύ 2002-2003 

έφτασε τους 10 εκατ. τόνους. Το 2005 

αντίστοιχα τους 17 εκατ. τόνους, ενώ το 2008 

ξεπέρασε τους 25 εκατ. τόνους   
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Εμπορική Δραστηριότητα και Προβλήτες Ο λιμένας απαρτίζεται από συνολικά 16 κύριες 

προβλήτες φόρτωσης και 5 βοηθητικές με 

συνολικό μήκος τα 3.4 χλμ. 

Το λιμάνι χωρίζεται σε 3 περιοχές διαχείρισης 

φορτίου:  

1. Για διαμετακόμιση χύδην και γενικού 

φορτίου, όπου η περιοχή περιλαμβάνει 

9 προβλήτες φόρτωσης με βάθος 6 

έως 15 μέτρα., με τις 6 από αυτές να 

έχουν πρόσβαση σε σιδηροδρομικό 

δίκτυο. 

2. Για τη διαμετακόμιση άνθρακα και 

γενικού φορτίου του σχηματισμού 

Norilsk και για την εξαγωγή 

σιδηροκραμάτων, διατίθενται 3 

προβλήτες φόρτωσης βάθους 10-15 

μέτρων 

3. Για τη διαμετακόμιση φωσφορικών 

γίνεται χρήση μιας προβλήτας βάθους 

11 μέτρων, ενώ ένα ειδικό σύμπλεγμα 

διαμετακόμισης είναι σε λειτουργία 

και το οποίο διαθέτει μεταφορείς 

ικανότητας 1200 t/h  

Άλλα Συνεχής κίνηση από και προς το Dudinka με 

τη χρήση παγοθραυστικών  

Πηγή: Maritime  Forum North 
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4.2 ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ARCHANGELSK 

To λιμάνι του Archangelsk τοποθετείται στην ανατολική πλευρά του ποταμού Dvina 

περίπου 28 ν.μ από την εκβολή του στη Λευκή Θάλασσα. Είναι από τα μεγαλύτερα και 

σημαντικότερα λιμάνια της Ρωσίας, αφού μαζί με το Murmansk, είναι από τις κύριες 

εξόδους προς το Βόρειο Πέρασμα. Το λιμάνι μειονεκτεί εν συγκρίσει με το Murmansk 

καθώς ανάλογα με τον καιρό, είναι αναγκαία η χρήση παγοθραυστικών, ενώ μπορεί να 

δεχτεί πλοία έως και 9μ βύθισμα σε σχέση με τα 16 του Murmansk. To λιμάνι εξήγαγε 

μεγάλο όγκο ξυλείας το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί κατακόρυφα, ενώ έχει 

συνδεθεί και με την εξαγωγή πετρελαίου. Για το μέλλον οι προοπτικές είναι ευοίωνες, 

καθώς σε συνεργασία με την εταιρία σιδηροδρόμων Belkomur, πρόκειται να 

κατασκευαστεί νέο λιμάνι στη βόρεια πλευρά που θα συνδέει το λιμάνι με το Komi και 

Perm. Υπολογίζεται ότι το νέο αυτό εγχείρημα θα έχει ως αποτέλεσμα σε επίπεδα 

διαχείρισης φορτίου, πέρι τους  30 εκ τόνους, με μέγιστο τους 50 εκ τόνους ετησίως. Η 

ολοκλήρωση του σχεδίου αυτού ανοίγει νέους ξεχωριστούς θαλάσσιους δρόμους προς 

τον υπόλοιπο κόσμο, και  πρόκειται να ενισχύσει αρκετά τις εξαγωγές και τη 

μεταφόρτωση των αγαθών. Αξίζει να σημειωθεί πως ξένα κεφάλαια προσεγγίζουν την 

περιοχή λόγω του τομέα Shtokamn, που θεωρείται από τους μεγαλύτερους αποθετήρες 

σε φυσικό αέριο στη βορειοδυτική πλευρά της θάλασσας του Μπάρεντς.  Η κατασκευή 

του νέου λιμένα, και η επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύου αποτελούν μέρη των 

αναπτυξιακών στρατηγικών της Ρωσίας μέχρι το 2030
9
 . Το σχέδιο αυτό έχει σα στόχο 

πέραν άλλων και τη δημιουργία εμπορικών σχέσεων με χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, τη Βόρεια και Νότια Αμερική, αλλά και Κεντρική και Νοτιοανατολική Ασία. 

Από λιμενικής πλευράς, το νέο λιμάνι θα δύναται να δέχεται πλοία με βύθισμα έως και 

12,4μ όντας έμφορτα, εώς και 75,000 DWT, ενώ σχετικά με τα φορτία αυτά 

περιλαμβάνουν, πετρέλαιο, χύδην ξηρό, γενικό φορτίο, αλλά και εμπορευματοκιβώτια. 

Η επένδυση αυτή πρόκειται να ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό την οικονομία της περιοχής, 

αλλά και τη ναυτιλία με την ανάπτυξη νέων εμπορικών διαδρομών.  

 

 

                                                
9
 Trunk Railway Development Strategy of Russia, Complex Program of Industrial and 

Infrastructural Development of Republic of Komi, Perm, Arkhangel Region 
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Πίνακας 7 Σύνοψη του λιμένα Archangelsk 

Γενικά Χαρακτηριστικά  Τοποθετείται στο Δέλτα του Βόρειου ποταμού 

Dvina 

Διαχειριστής  JSC Arkhangelsk Sea Commercial Port 

(ASCP) 

Μέση Πλεύσιμη Περίοδος  Αρχές Νοέμβρη με αρχές Μαΐου, ενώ με τη 

χρήση παγοθραυστικών δύναται η διέλευση 

καθόλη τη διάρκεια του έτους  

Διαθεσιμότητα για Ξένα Πλοία Μόνιμα ανοιχτό  

Μέγιστο Μέγεθος Πλοίου 19,240 dwt 

Μέγιστο Μήκος Πλοίου  162 μέτρα 

Μέγιστο Βύθισμα 9 μέτρα 

Αεροδρόμιο Ναι/ Talagi 

Συνδυασμένες Μεταφορές  Σιδηροδρομικό Δίκτυο, ποταμός Dvina, 

Κανάλι White Sea-Baltic 

Συνθήκες Πάγου  Καλύπτεται από πάγο από τα τέλη του 

Οκτώβρη έως τα μέσα του Μάη, με το πάχος 

του πάγου κατά τη χειμερινή περίοδο να 

φτάνει έως και το 1 μέτρο  

Διαθέσιμες Υπηρεσίες  Πιλότοι (υποχρεωτικό), δυνατότητα χρήσης 

παγοθραυστικών, φρέσκο νερό, επισκευές για 

πλοία έως 7,000 dwt 
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Διαχείριση Φορτίου  Για το 2008 το συνολικό φορτίο που 

διαχειρίστηκε στο λιμάνι φτάνει τους 1.76 

εκατ. τόνους 

Για το 2007 το αντίστοιχο νούμερο είναι 1.5 

εκατ. τόνοι 

Εμπορική Δραστηριότητα και Προβλήτες  Οι προβλήτες του λιμένα βρίσκονται κατά 

μήκος του ποταμού Dvina και των 

παραποτάμων του. Οι 178 προβλήτες δέχονται 

πλοία με βύθισμα από 4 έως 9,2 μέτρα. Οι 

προβλήτες φόρτωσης είναι εξοπλισμένες με 

γερανούς δυναμικής 5 έως 40 τόνους. Τα 

τερματικά των Ε/Κ έχουν διαθέσιμα 98,000 μ
2
  

για αποθήκευση έως 5,762 TEU, ενώ η μέση 

ετήσια διαχείριση φορτίου φτάνει τα 75,000 

TEU.  

Άλλα Το λιμάνι αυτό είναι το σημείο εκκίνησης του 

Βορειοανατολικού και του Βορειοδυτικού 

περάσματος. Ο ποταμός Dvina χρειάζεται 

συχνή βυθοκόρηση, ενώ το λιμάνι είναι έδρα 

για τη ρωσική ναυτιλιακή Northern Shipping 

Company 

Πηγή: Maritime  Forum North 
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4.3 ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ VITINO 

 

To λιμάνι του Vitinο, τοποθετημένο στον κόλπο του Kandalaksha στη Λευκή Θάλασσα, 

είναι το πρώτο ιδιωτικό λιμάνι της Ρωσίας και η συμβολή του στην ανάπτυξη των 

εξαγωγών πετρελαίου μέσω της θάλασσας του Μπάρεντς είναι σημαντική. Το λιμάνι 

εξειδικεύεται στην αποθήκευση και μεταφόρτωση αργού πετρελαίου και 

συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου, και συχνά το πετρέλαιο μεταφέρεται και μέσω 

τρένων. Το 2007 μόνο, εξήχθησαν 3,9 εκ τόνοι συμπυκνώματος και ελαφρών 

πετρελαιοειδών, νούμερο που το επόμενο έτος ανήλθε στους 4,4 εκ, τόνους με 

παραλήπτες μεγάλα λιμάνια της Ευρώπης, και άλλα μεταφορτώθηκαν προς το 

Νορβηγικό Sarnesfjord. Το λιμάνι αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου σχεδίου για την 

εξαγωγή πετρελαιου από τη Σιβηρία. Το λιμάνι έχει τη δυνατότητα διαχείρισης 

υδρογονανθράκων. Μελλοντικά, με τον εκμοντερνισμό των υποδομών, προβλέπεται 

πως θα υπάρχει η δυνατότητα διαχείρισης 2 δεξαμενοπλοίων ταυτόχρονα. Το 2002 το 

υπουργείο Μεταφορών της Ρωσίας, εισήγαγε το σχέδιο “The Northern Bridge”,  το 

οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη του μεταφορικού συστήματος προς το Βόρειο Πέρασμα, 

με ιδιαίτερο προσανατολισμό τις δυτικές αγορές. Μέχρι το 2003 η Λευκή Θάλασσα και 

το Κανάλι της Βαλτικής δεν συμμετείχαν στην εξαγωγή πετρελαίου. Προκειμένου για 

την αύξηση των εξαγωγών στη διαδρομή Βόλγα-Βαλτική, και τη Λευκή Θάλασσα και 

το Κανάλι της Βαλτικής, η εταιρία Volgatanker, κύριος μεταφορέας στην περιοχή, το 

ίδιο έτος εισήγαγε το σχέδιο “The White Sea”. To σχέδιο εγκρίθηκε και  το καλοκαίρι 

του 2003 υπολογίστηκε ότι διακινήθηκαν 800,000 τόνοι πετρελαίου, αριθμός που για 

τον 2004 εκτιμήθηκε στους 1,500,000 τόνους
10

. Παρά το ότι το λιμάνι έχει κάνει 

αξιόλογες βελτιώσεις τα τελευταία χρόνια και αυτό μειονεκτεί έναντι του Murmansk σε 

θέματα πλοήγησης με την έννοια ότι χρειάζεται στη βοήθεια παγοθραυστικών κατά 

τους χειμερινούς μήνες.  

 

 

 

 

 

 

                                                
10

 The Northern Courier, April 2003 
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Πίνακας 8 Σύνοψη του λιμένα Vitino 

Γενικά Χαρακτηριστικά  Τοποθετείται στον κόλπο Kandalaksha της 

Λευκής Θάλασσας και λειτουργεί όλο το 

χρόνο. Το λιμάνι εξειδικεύεται στην 

αποθήκευση και διαμετακόμιση μαύρου 

πετρελαίου και συμπυκνώματος αερίου 

Μέση Πλεύσιμη Περίοδος  Καθόλη τη διάρκεια του έτους με τη χρήση 

παγοθραυστικών για τη χειμερινή περίοδο, 

κυρίως από την εταιρία Murmansk Shipping 

Company 

Διαθεσιμότητα για Ξένα Πλοία Ανοιχτό σε ξένα πλοία 

Μέγιστο Μέγεθος Πλοίου 80,000 dwt 

Μέγιστο Μήκος Πλοίου  230 μέτρα 

Μέγιστο Βύθισμα 10.2 μέτρα 

Συνδυασμένες Μεταφορές  Σιδηρόδρομος Octjabrskaja, Ο σταθμός 

“Beloye more”, το τερματικό του Vitino για 

αργό πετρέλαιο, συμπύκνωμα αερίου και 

πετρελαιοειδή με τη χρήση σιδηροδρομικού 

δικτύου. 

Συνθήκες Πάγου  Ο μέσος αριθμός ημερών με πάγο φτάνει τις 

183 ημέρες, ενώ το Lupcha Inlet παγώνει από 

τις αρχές του Νοέμβρη έως τα τέλη του Μάη 

Διαθέσιμες Υπηρεσίες  Πιλότοι (υποχρεωτικό), βοήθεια 

παγοθραυστικών, ρυμούλκηση 
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Εμπορική Δραστηριότητα και Προβλήτες  Υπάρχουν 4 προβλήτες στο λιμάνι, με την 1
η
 

να προορίζεται αποκλειστικά για τα πλοία των 

λιμενικών αρχών και έχει μέγιστο βάθος τα 

3,5 μέτρα, οι 2 και 3 προορίζονται για 

εμπορικά πλοία, κυρίως μεταφοράς σιδήρου 

και πετρελαιου και έχουν βάθος τα 4 μέτρα 

και η 4
η
 χρησιμοποιείται σαν αγκυροβόλιο για 

τάνκερς μεγέθους έως και 40.000 τόνους.   

Μεταφόρτωση Πετρελαίου Το 2007 το Vitino εξήγαγε 3,9 εκατ. τόνους 

συμπυκνωμένων και ελαφρών προϊόντων 

πετρελαίου. Το 2008 4,4 εκατ. τόνοι 

εστάλησαν σε μεγάλα Ευρωπαϊκά λιμάνια 

απευθείας ή δια μέσου της Νορβηγίας  

Δυνατότητα Μεταφόρτωσης  Πετρέλαιο: έως και 140 χιλ. τόνους ανά μήνα 

Αργό έως και 100 χιλ τόνους ανά μήνα 

Συμπύκνωμα Αερίου: έως και 120 χι τόνους 

ανά μήνα 

Πηγή: Maritime  Forum North 
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4.4 VARANDEY OIL TERMINAL  

To τερματικό πετρελαίου του Varandey ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2000, από την 

Murmansk Shipping Company. Για το 2004 μόνο 560,000 τόνοι πετρελαίου 

μεταφέρθηκαν στο διαμετακομιστικό σταθμό του Kola Bay. Η κίνηση που αύξησε τη 

δημοτικότητα και αποτελεσματικά τη σημαντικότητα του τερματικού, ήταν το άνοιγμα 

του νέου τερματικού πετρελαίου το 2008, το οποίο θεωρείται και βαρυσήμαντο γεγονός 

για τη ναυτιλία της περιοχής της Αρκτικής. Διαχειριστής είναι η Lukoil, για 

λογαριασμό της οποίας το 2008 κατασκευάστηκαν 2 παγοθραυστικά που προορίζονται 

για την υποστήριξη των διελεύσεων κατά την περίοδο των πάγων. Κύριος προορισμός 

του πετρελαίου είναι η ανατολική πλευρά της Θάλασσας του Μπάρεντς. Εδώ αξίζει να 

σημειωθεί πως το 2012 η διαχειρίστρια εταιρία ολοκλήρωσε την κατασκευή αγωγών 

πετρελαίου Kharyaga-Yuzhnoye Khylchuyu, με δυναμική 4 εκ τόνους ετησίως. Η 

κατασκευή αυτή εκτιμάται πως θα αυξήσει τον διακινούμενο όγκο πετρελαίου που 

φτάνουν στο τερματικό κατά 6 εκ τόνους ετησίως. Στα μειονεκτήματα συγκαταλέγονται 

τα αβαθή νερά της περιοχής που δεν επιτρέπουν τη διέλευση σε πλοία μεγαλύτερης 

χωρητικότητας. Τέλος, το τερματικό έχει συμπεριληφθεί στο βιβλίο Γκίνες ως το 

βορειότερο τερματικό του κόσμου που λειτουργεί καθόλη τη διάρκεια του χρόνου και  

τοποθετείται  63 μοίρες, 03 δέκατα και 11 εκατοστά Βόρεια.  

Πίνακας 9 Σύνοψη του Πετρελαϊκού Σταθμού Varandey 

Γενικά Χαρακτηριστικά  Τοποθετείται ανατολικά της θάλασσας του 

Μπάρεντς, 22 χλμ. από τη στεριά Κατάσταση Τερματικού Μόνιμα ανοιχτό 

Διαχειριστής  Lukoil 

Πλεύσιμη Περίοδος  Το 2008, 2 παγοθραυστικά ενσωματώθηκαν 

στο στόλο της Lukoil Arctic. Τα Toboy και 

Varandey κατασκευάστηκαν από τη Lukoil 

για να βοηθούν τη διαχείριση του πετρελαίου 

καθόλη τη διάρκεια του έτους στο Varandey.  

Διαθέσιμες Υπηρεσίες / Υποδομές  
1. 150 χλμ. σήραγγα από το Yuzhno 

Khulchuyu στο Varandey  

2. Το τερματικό πετρελαίου 



 

66 
 

λειτουργείται από 3 τάνκερς 

ιδιοκτησίας Sovcomflot. Τα 

μεταφορικής ικανότητας 70,000 

τόνων ice class τάνκερς μεταφέρουν 

το πετρέλαιο στο πλωτό τερματικό 

Belokamenka, στο Murmansk bay και 

από εκεί φορτώνεται σε τάνκερς 

μεταφορικής ικανότητας 150, 000 

τόνων προς τη Δυτική Ευρώπη και τις 

Η.Π.Α 

3. Η Lukoil  έχει κατασκευάσει το 

εξειδικευμένο αυτό τερματικό 

πετρελαίου για να εξάγει πετρέλαιο 

που παράγεται βόρεια στην επαρχεία 

του Timano-Pechora. Το τερματικό 

περιλαμβάνει χώρους υποδοχής 

μεγέθους 325,000 μ
3
, 22,6 χλμ. 

υποθαλάσσιας σήραγγας και το 

σταθερό υπεράκτιο τερματικό 

εκφόρτωσης που είναι 

κατασκευασμένο να αντέχει στον 

πάγο (FOIROT) 

Μεταφόρτωση Πετρελαίου Μέχρι το 2010, 10 εκατ. τόνοι αργού 

πετρελαίου έχουν μεταφερθεί μέσω του 

τερματικού του Varandey στην ανατολική 

πλευρά της θάλασσας του Μπάρεντς από την 

αρχή λειτουργίας του τι 2008 

Δυνατότητα Μεταφόρτωσης  12 εκατ. τόνοι πετρελαίου ετησίως ή 240,000 

βαρέλια ημερησίως  

Πηγή: Maritime  Forum North 
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4.5 PIRAZIOMNOYE OIL TERMINAL 

Τοποθετημένο 60 χλμ. από τη στεριά στην περιοχή της Pechora στη θάλασσα του 

Μπάρεντς, το τερματικό αυτό ξεκίνησε τη λειτουργία του στα 1989.  Κατασκευασμένο 

από την Sevmash Production Association, το FOROIT αυτό θεωρείται σημαντικός 

αρωγός ανάπτυξης. Στις λειτουργίες του περιλαμβάνονται η παραγωγή, εξόρυξη, η 

αποθήκευση και η εκφόρτωση πετρελαίου. Η δυνατότητά του να λειτουργεί καθόλη τη 

διάρκεια του έτους, το καθιστά δημοφιλή παρά το γεγονός ότι έχει προκαλέσει 

διαμαρτυρίες από περιβαλλοντικούς ακτιβιστές που δηλώνουν ότι η πιθανότητα 

πετρελαιοκηλίδας μπορεί να αποβεί καταστροφική για το φυσικό πλούτο της περιοχής, 

ο οποίος και προστατεύεται από τη ρωσική νομοθεσία. Με τις τελευταίες εξελίξεις των 

κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από την Αμερική και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η 

παραγωγή και η διακίνηση του πετρελαίου φαίνεται να δυσχεραίνει γεγονός που θα 

αντιμετωπιστεί με την εύρεση νέων τεχνασμάτων για την εξαγωγή του πετρελαίου από 

την περιοχή σύμφωνα με τον CEO της διαχειρίστριας
11

. H μοναδικότητα της 

πλατφόρμας να είναι ανθεκτική στον πάγο, σε θερμοκρασίες έως και 50 βαθμούς υπό 

το μηδέν, αυξάνει τη δημοτικότητά του, και δεξαμενόπλοια καταφτάνουν συχνά για να 

φορτώσουν πετρέλαιο με προορισμό το λιμάνι του Murmansk. Η πλατφόρμα αυτή είναι 

η πρώτη φορά παγκοσμίως που  υδρογονάνθρακες στην περιοχή της Αρκτικής 

παράγονται από πλατφόρμα.  

Πίνακας 10 Σύνοψη Πετρελαϊκού Σταθμού Prirazlomnoye 

Γενικά Χαρακτηριστικά  Τοποθετείται στην ανατολική πλευρά της 

Θάλασσας του Μπάρεντς. Το τμήμα αυτό 

απέχει 60 χλμ. από τη στεριά. 

Συνθήκες Πάγου Κατά τη χειμερινή περίοδο οι θερμοκρασίες 

πέφτουν κάτω των 50 βαθμών Κελσίου και το 

πάχος του πάγου φτάνει μέχρι και 1,6 μέτρα. 

Μέγιστο Βύθισμα Πλοίου 20 μέτρα 

                                                
11 “At the moment, we don’t think this will affect our long-term plans. If events follow the 
worst case scenario, we are working at options to buy equipment from alternative 
sources, or producing it with Russian or Asian companies.” Vadim Yakovlev, 2014 
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Διαθέσιμες Υπηρεσίες / Υποδομές  2 παγοθραυστικά πλοία τροφοδοσίας 

(Vladislav Strizhen και Yuriy Topchev) 

χτίστηκαν στο Havyard της Νορβηγίας και 

παραδόθηκαν στη Sovcomflot το 2006.  

Διαχειριστής  Sevmorneftegaz Company, θυγατρική της 

Gazprom 

Τωρινή Κατάσταση Το αρχικό πλάνο προέβλεπε την ολοκλήρωση 

της κατασκευής και της τοποθέτησης της 

πλατφόρμας στην Pechora Sea το 2004, το 

οποίο καθυστέρησε και σύμφωνα με την 

Gazprom το Pirazlomnoye έχει τεθεί σε 

εμπορική λειτουργία από το 2011. 

Δυνατότητα Μεταφόρτωσης  Η μέγιστη ετήσια παραγωγή των 7,5 εκατ. 

τόνων πετρελαίου μπορεί να αναγνωριστεί 

κατά την 5
η
 χρονιά λειτουργίας. Αργό 

πετρέλαιο από την Pirazlomnoye εξάγεται, και 

στο μέλλον μπορεί να μεταφερθεί στο 

Murmansk για διύλιση. 

Πηγή: Maritime  Forum North 

 

4.6 KOLGUEV OIL TERMINAL  

O τομέας στο Peschanoozerskoe στο νησί Kolguev έχει ανακαλυφθεί το 1982 και εκεί 

παράγεται ελαφρύ πετρέλαιο. Για δέκα έτη το νησί ήταν το βορειότερο σημείο 

εξόρυξης πετρελαίου (Karelin 2005). Για το 2001 η παραγωγή έφτασε στο μέγιστο των 

125,4 χιλ τόνους, αριθμός ο οποίος για το 2012 ξεπέρασε τους 1,9 εκ τόνους. Από το 

2002 το πετρέλαιο μεταφέρεται με δεξαμενόπλοια είτε εντός της Αρκτικής μέσω του 

Kola Bay, είτε απευθείας στο Ρότερνταμ. Το πετρέλαιο αυτό αποθηκεύεται και κατά 

τους θερινούς μήνες εξάγεται στο Ρότερνταμ. Ο σταθμός του Kolguev όπως και άλλοι 
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μειονεκτεί στα αβαθή νερά του γεγονός που επιτρέπει μόνο σε συγκεκριμένου μεγέθους 

πλοία να καταφτάνουν εκεί.. Η διαχείριση του σταθμού γίνεται από ιδιώτες την εταιρία 

Arcticneft. Στα νερά στη νότια μεριά του νησιού, φιλοξενούνται σπάνια είδη πτηνών τα 

οποία κινδυνεύουν από την πιθανότητα πετρελαιοκηλίδας που με την παραγωγή, 

αυξάνεται και αυτή. Για τους λόγους αυτούς υπό συζήτηση έχει τεθεί η προσθήκη μιας 

θαλάσσιας ζώνης 12 μιλίων προκειμένου για την προστασία της περιοχής
12

. Η περιοχή 

του Kolguev θα πρέπει να σημειωθεί πως είναι από τις πιο ευαισθητοποιημένες σε 

θέματα πολιτισμού, πνεύματος και οικολογίας, και  η αλληλεπίδραση των αυτόχθονων 

κοινωνιών με τις ιδιωτικές εταιρείες πετρελαίου θα πρέπει να συγκλίνει προς συμφωνία 

αμφοτέρων των μερών.  Για το μέλλον οι προοπτικές εκτιμούν πως η παραγωγή θα 

παραμένει στα επίπεδα του  100 χιλ τόνων ετησίως και όχι παραπάνω από αυτό.  

Πίνακας 11 Σύνοψη Πετρελαϊκού Σταθμού Kolguev 

Γενικά Χαρακτηριστικά  Πετρέλαιο και συμπύκνωμα αερίου από το 

Peschanoozerskoye στο νησί Kolguev 

Κατάσταση Τερματικού Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου περιορίζονται 

κατά την θερινή περίοδο το οποίο μπορεί να 

διαρκέσει από 2 έως 6 μήνες  

Μέγιστο Μέγεθος Πλοίου 40,000 DWT 

Μέγιστο Βύθισμα Πλοίου Το υπεράκτιο τερματικό πετρελαίου επιτρέπει 

τάνκερς με μέγιστο βύθισμα τα 10,5 μέτρα 

Μεταφόρτωση Πετρελαίου Οι  ετήσιες εξαγωγές μειώθηκαν από τους 120,000 

τόνους το 2002 στους 80,000 τόνους για τα έτη από 

το 2004 έως το 2006. Το 2007 η μεταφορά 

μειώθηκε παραπάνω στους 70,000 τόνους και 

στους 50,000 τόνους για το 2008 

                                                
12

 Specially protected ethno-ecological territory  
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Διαθέσιμες Υπηρεσίες / Υποδομές  Όλο το πετρέλαιο που παράγεται στο Kolguev 

παραδίδεται με τοπικές σωλήνες που φτάνουν έως 

και τα 5 χλμ. μήκους στις εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας που βρίσκονται στο κέντρο του 

τομέα. Το αργό μεταφέρεται με σωλήνα 12 χλμ. 

βόρεια και είτε αποθηκεύεται είτε στέλνεται σε μια 

από τις δύο μονάδες Crude Oil Topping Units 

(COTU) και διυλίζονται σε προϊόντα πετρελαίου. 

Η δεξαμενή αποθήκευσης έχει χωρητικότητα 

75,000 μ
3 

ενώ οι μονάδες COTU έχουν μέγιστη 

δυναμική τους 200 τόνους ημερησίως  

Πηγή: Maritime  Forum North 

 

 

4.7 ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ NOVY 

Το λιμάνι κατασκευάστηκε στα πλαίσια ανάπτυξης προγραμμάτων εξόρυξης 

πετρελαίου και αερίου στη χερσόνησο του Yamal. Θεωρείται ότι έχει τα μεγαλύτερα 

αποθέματα πετρελαίου και συμπυκνώματος αερίου στην περιοχή του Nenet 

Autonomous Area. Είναι ανοικτό καθόλη τη διάρκεια του έτους αλλά ο κύριος όγκος 

συνδέεται με τους θερινούς μήνες από τον Ιούνη μέχρι τον Οκτώβρη. Κατά την περίοδο 

1979 έως 1990, ήταν το σημαντικότερο λιμάνι εισαγωγής αγωγών και εξοπλισμού από 

τη Δυτική Ευρώπη και την Ιαπωνία. Το λιμάνι δύναται να χρησιμοποιηθεί για τη 

μεταφόρτωση φορτίου σε μπάριζες που πλέουν τον ποταμό Οb και μικρότερα πλοία. 

Παρά τη στρατηγική του θέση ο συνολικός όγκος διαχειριζόμενου φορτίου είναι 

μικρός, σε επίπεδα του 1998 έφτασε τους μόλις 724 τόνους ετησίως. Οι προοπτικές 

εκτιμώνται ιδιαίτερα ευοίωνες για το μέλλον με την επένδυση της Gazprom Neft, η 

οποία πρόκειται να κατασκευάσει νέο σταθμό στο λιμάνι του Novy, ο οποίος θα 

συνδέεται με αγωγούς μήκους 106 χλμ.,  με το λιμάνι Sabetta. Από τα τέλη του 2015 η 

εταιρεία υπολογίζει να πραγματοποιείται εξαγωγή πετρελαίου καθόλη τη διάρκεια του 

έτους από το λιμάνι του Novy, με δυναμική τους 40.000 τόνους ημερησίως. Το 

καλοκαίρι του 2014 η ίδια εταιρεία πραγματοποίησε εξαγωγή αργού από το Novy προς 

την Ευρώπη μέσω θαλάσσης για πρώτη φορά, και το αργό που μεταφέρθηκε είναι 
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χαμηλό σε περιεκτικότητα θείου περίπου 0,1 %. Για λόγους ποιότητας στην περιοχή 

έχει εγκατασταθεί στην περιοχή εργαστήριο που παρακολουθεί την ποιότητα του 

πετρελαίου με συνεχείς χημικές αναλύσεις.  

Πίνακας 12 Σύνοψη του λιμένα Novy 

Γενικά Χαρακτηριστικά  Τοποθετείται στη δυτική ακτή στην είσοδο 

του κόλπου του Ob 

Μέση Πλεύσιμη Περίοδος  Μόνο κατά τη θερινή περίοδο από τον Ιούνη 

στον Οκτώβρη 

Διαθεσιμότητα για Ξένα Πλοία Μόνιμα Ανοικτό  

Μέγιστο Βύθισμα 7 μ 

Συνδυασμένες Μεταφορές   

Συνθήκες Πάγου  Σταθερός σχηματισμός πάγου στο λιμάνι κατά 

τη χειμερινή περίοδο ξεκινά στις 8 Οκτώβρη, 

με το πρώτο ολοκληρωμένο πάγωμα στο 

λιμάνι συμβαίνει κατά τα μέσα του Οκτώβρη. 

Το λιώσιμο των πάγων συμβαίνει γύρω στις 

23 Ιούνη το οποίο μεταφέρεται στις 6 Ιούνη 

για ήπιους χειμώνες και στις 13 Ιούνη για 

έντονους χειμώνες, ενώ το καθολικό 

καθάρισμα των υδάτων από πάγο χρονικά 

τοποθετείται πέρι την 1
η
 Ιουλίου 

Διαθέσιμες Υπηρεσίες  Πιλότοι (υποχρεωτικό), Φρέσκο νερό, 

Παγοθραυστικές υπηρεσίες  

Εμπορική Δραστηριότητα και Προβλήτες  Στο λιμάνι υπάρχουν 3 προβλήτες. Για τη 

διαχείριση φορτίου υπάρχουν πλωτοί γερανοί 

δυναμικής έως και 25 τόνους. Στη μέση του 
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λιμένα τα βάθη είναι 3-4 μέτρα, ενώ 

προσεγγίζοντας τις προβλήτες αυτά 

μειώνονται στα 2,5-3 μέτρα 

Άλλο Το Σεπτέμβρη του 2009 τα πλοία της εταιρίας 

Beluga ταξιδεύοντας από τη Ν. Κορέα μέσω 

του Βόρειου Περάσματος παράδωσαν heavy 

modules στο λιμάνι αυτό  

Πηγή: Maritime  Forum North 

 

4.8 ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ DIKSON 

Το λιμάνι του Dikson, τοποθετημένο στην ανατολική μεριά του νησιού Ostrov,  στη 

νοτιοανατολική πλευρά της θάλασσας Kara, είναι το βορειότερο της Ρωσίας. Ανήκει 

στην Norilsk Nickel Company και στην αρχική του μορφή είχε μέγιστο βύθισμα για τα 

πλοία που το προσεγγίζουν τα 11 μέτρα, τα επόμενα χρόνια όμως μετά τη λειτουργία 

του, αυτό αυξήθηκε στα 15μ. Το λιμάνι εξειδικεύεται στη διαχείριση πλοίων που 

πλέουν εντός του ποταμού Yenisey, ενώ εκεί εδρεύουν το Marine Operations 

Headquarters που πραγματοποιεί ελέγχους σε ξένα πλοία που καταφτάνουν στο Βόρειο 

Πέρασμα από τη δύση. Στην τριγύρω περιοχή καθώς δεν υπάρχουν αρκετά χτισμένα 

βιομηχανικά ή οικιστικά κτήρια, υπάρχει δυνατότητα για την κατασκευή υποδομών 

στην περιοχή Taymyr. Τα τελευταία χρόνια όμως παρατηρείται εγκατάλειψη του τόπου 

και οι κάτοικοι που αριθμούσαν το σύνολο των 6.000, πλέον φτάνουν τους μόλις 600. 

Έτσι το λιμάνι έχει χάσει και την αίγλη των προηγούμενων ετών που το καθιστούσε 

από τα σημαντικά λιμάνια του Βόρειου Περάσματος, το οποίο έχει επιδεινωθεί και από 

την εμφάνιση πολικών αρκούδων που λόγω των κλιματικών αλλαγών αναζητούν τροφή 

στην κατοικημένη περιοχή. Το λιμάνι συμμετείχε σε ένα σχέδιο που θα ένωνε το λιμάνι 

του Dikson με εκείνο του Vankor μέσω του Dudinka, με αγωγούς 710χλμ,  και απ’ 

όπου θα γινόταν εξαγωγή πετρελαίου και συμπυκνώματος αερίου, με δυναμική τους 18 

εκ τόνους ετησίως. Το σχέδιο ανακαλέστηκε και τελικά το πετρέλαιο θα μεταφέρεται 

από τον αγωγό Vankor-Pur Pe, μήκους 550χλμ. Παρά την κατάσταση της περιοχής που 
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παρά ευοίωνη χαρακτηρίζεται, η αύξηση της κινητικότητας στο Βόρειο Πέρασμα, είναι 

ελπιδοφόρα για το λιμάνι. Σε ανακοίνωσή της η Ρωσία, επιβεβαιώνει τις φήμες για την 

τοποθέτηση σταθμού έρευνας και διάσωσης στο λιμάνι.  

Πίνακας 13 Σύνοψη του λιμένα Dikson 

Γενικά Χαρακτηριστικά  Τοποθετείται στο νοτιοανατολικό μέρος της 

θάλασσας του Kara στην είσοδο του κόλπου 

Yenisei  

Διαχειριστής  RAO Norilsk Nickel 

Μέση Πλεύσιμη Περίοδος  Μόνο κατά τη θερινή περίοδο από τον Ιούλη 

στον Οκτώβρη 

Διαθεσιμότητα για Ξένα Πλοία Ανοιχτό 

Μέγιστο Μέγεθος Πλοίου Δεν αφορά 

Μέγιστο Μήκος Πλοίου  500 πόδια 

Μέγιστο Βύθισμα 11-15μ 

Συνθήκες Πάγου  Η μέση ημερομηνία που παγώνουν τα νερά 

είναι κατά τα μέσα του Οκτώβρη. Το μέγιστο 

πάχος στα τέλη του Μάη φτάνει τα 214 εκ με 

μέση αξία τα 160 εκ. Το λιώσιμο των πάγων 

ολοκληρώνεται κατά μέσο όρο την 3
η
 

εβδομάδα του Ιούλη 

Διαθέσιμες Υπηρεσίες  Πιλότοι (υποχρεωτικό), Φρέσκο νερό, 

Ρυμούλκηση, Μικρές επισκευές  
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Εμπορική Δραστηριότητα και Προβλήτες  Το λιμάνι έχει μια κύρια προβλήτα για γενικά 

και χύδην φορτία στα δυτικά (προβλήτα 1) με 

μήκος 110μ και ελάχιστο βάθος τα 9,4 μ και 

στα ανατολικά (προβλήτα 2) με μήκος 95 μ 

και ελάχιστο βάθος τα 7,6 μ. Η προβλήτα 

πετρελαίου και η προβλήτα 7 είναι 

σχεδιασμένες για την εκφόρτωση πετρελαίου 

και τη διαχείριση τάνκερς 

Άλλο Το δυτικό Marine Operations Headquarters 

που τοποθετείται στο Dikson λειτουργείται 

από την Murmansk Shipping Company.  

Επιπλέον στο λιμάνι γίνονται πετρελεύσεις 

προκειμένου για τη διέλευση του Βόρειου 

Περάσματος  

Πηγή: Maritime  Forum North 

 

 

4.9 ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ DUDINKA 

Το λιμάνι βρίσκεται στον ποταμό Yenisei και διαχειρίστρια εταιρία είναι η Norilsk 

Nickel. Λειτουργεί όλο το χρόνο πέραν της περιόδου της άνοιξης από τα τέλη του 

Μαΐου έως τα τέλη του Ιούνη, όπου οι προβλήτες βυθίζονται λόγω του πάγου. Το 

λιμάνι συνδέεται με αεροδρόμιο, αλλά και με σιδηροδρομικό δίκτυο με το σταθμό 

Dudinka-Norlisk. Η κύρια λειτουργία του αφορά στην εξαγωγή μεταλλευμάτων και 

σιδήρου από τη Norilsk Nickel από τη δυτική μεριά του Βόρειου Περάσματος προς την 

ανατολή (Granberg 1992) και στην εισαγωγή προμηθειών στην πόλη. Το εμπορικό 

λιμάνι έχει προσελκύσει και το ενδιαφέρον των Αμερικάνων που θέλουν να 

χρησιμοποιήσουν το σταθμό αναμετάδοσης που υπάρχει στην περιοχή για 

στρατιωτικούς λόγους, λόγω της μεγάλης εμβέλειας που έχει στην εκπομπή σήματος. Η 

ανάπτυξη νέων τομέων πετρελαίου και αερίου στην περιοχή του Taimir και της 

θάλασσας του Kara, προμηνύουν ανάπτυξη και για το λιμάνι του Dudinka που ήδη 
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θεωρείται κομβικό διαμετακομιστικό σημείο. Τέλος αξίζει να αναφερθεί πως μέχρι το 

2012 τα φορτία από το Dudinka προς την Ευρώπη, ή την Ασία, έπρεπε να περάσουν 

από το Murmansk για εκτελωνισμό, ενώ πλέον αυτό μπορεί να γίνει και πριν τον 

κατάπλου.  

Πίνακας 14 Σύνοψη του λιμένα Dudinka 

Γενικά Χαρακτηριστικά  Τοποθετείται 230 μίλια από την είσοδο του 

ποταμού Yenisei 

Διαχειριστής  RAO Norilsk Nickel 

Μέση Πλεύσιμη Περίοδος  Όλο το χρόνο, από το Νοέμβρη μέχρι το Μάη 

με τη βοήθεια παγοθραυστικών 

Διαθεσιμότητα για Ξένα Πλοία Ανοιχτό 

Μέγιστο Μέγεθος Πλοίου 20,000 DWT 

Μέγιστο Μήκος Πλοίου  Δεν αφορά 

Μέγιστο Βύθισμα 11,5 μ 

Αεροδρόμιο Ναι 

Συνδυασμένες Μεταφορές  Η Norilsk Nickel έχει ναυπηγήσει 6 πλοία 

ξηρού φορτίου τα οποία δύνανται να 

διενεργούν μεταφορές καθόλη τη διάρκεια του 

έτους μεταξύ των λιμένων Dudinka και 

Murmansk, ανεξάρτητα από την ύπαρξη των 

παγοθραυστικών  

Συνθήκες Πάγου  Μέση περίοδος ολοκλήρωσης του παγώματος 

είναι κατά τις δέκα τελευταίες μέρες του 
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Δεκέμβρη, ενώ στα μέσα του Ιούνη τα νερά 

καθαρίζουν τελείως από κάθε ίχνος πάγου 

Διαθέσιμες Υπηρεσίες  Πιλότοι (υποχρεωτικό), Φρέσκο νερό, 

Νοσοκομείο 

Εμπορική Δραστηριότητα και Προβλήτες  Περισσότερα από 10 πλοία μπορούν να 

αγκυροβολήσουν ταυτόχρονα. Το λιμάνι είναι 

εξοπλισμένο με γερανούς, ρυμουλκά, 

υπηρεσίες επισκευών, και υπηρεσίες δυτών. 

Υπάρχουν 32 προβλήτες στο λιμάνι, 9 από τις 

οποίες είναι για τη διαχείριση πλοίων ανοικτής 

θάλασσας. Υπάρχουν επίσης 100 

μεταφερόμενοι γερανοί δυναμικής έως και 40 

τόνους. Τα βάθη των προβλητών φτάνουν 

μέχρι και τα 11,5 μ.  

Δυνατότητα Φορτίου Περισσότερα από 10 εκατ. τόνους φορτίου 

ετησίως  

Άλλο  Εξαγωγές όλο το χρόνο από τη Norilsk Nickel 

στο Murmansk  

Πηγή: Maritime  Forum North 

4.10 ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ IGARKA  

Το λιμάνι του Igarka, είναι από τα πρώτα λιμάνια που ακολούθησαν την απαυγή του 

Βόρειου Περάσματος για τη διέλευση ξένων πλοίων κι έτσι η αξία του είναι και 

ιστορική. Η περιοχή έχει ήδη καταγράψει αλματώδη αύξηση του πληθυσμού τη 

δεκαετία του 1930
13

, και το γεγονός ότι είχε γίνει κέντρο εμπορίου ξυλείας, ενώ μέχρι 

τον πόλεμο θεωρούνταν το μεγαλύτερο και καλύτερα εξοπλισμένο λιμάνι.. Μέχρι το 

                                                
13

 6,500 χιλ με δεδομένα του 2009 
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1994, το λιμάνι ήταν το μοναδικό που εμφανιζόταν σε καταλόγους λιμένων
14

  που 

αφορούσαν την περιοχή του Βόρειου Περάσματος. Και πριν από το άνοιγμα της 

Αρκτικής όμως το λιμάνι είχε αυξημένη εμπορικότητα, με κύριο προϊόν την ξυλεία. Ο 

μεγαλύτερος όγκος εξαγωγών γίνεται από το λιμάνι φορτώνεται από πλοία της 

Northern Shipping Company. Κύριο αγαθό είναι τα προϊόντα ξυλείας από την ομώνυμη 

περιοχή και τον ποταμό Yenisei. Η επιτρεπόμενη περίοδος για τη διέλευση των πλοίων 

είναι κατά τους θερινούς μήνες από Ιούνη έως Οκτώβριο, ενώ και αυτό το λιμάνι 

χωλαίνει σε εμπορικότητα λόγω των ρηχών νερών του. Μαζί με άλλα λιμάνια, το 

Igarka αποτελεί αντικείμενο της κρυοπολιτικής, όπως ονομάζεται, και περιλαμβάνεται 

στα σχέδια της Ρωσικής Αρχής Συνόρων
15

 για εκμοντερνισμό των λιμένων εν όψη της 

αύξησης του εμπορίου στον τομέα του πετρελαίου και του αερίου. Η Αρχή εκτιμά πως 

οι κατάλληλες λιμενικές εγκαταστάσεις θα προσελκύσουν περισσότερα ξένα κεφάλαια 

ακόμα και από τα διόδια που θα χρειαστεί να πληρώνουν τα ξένα πλοία που 

προσεγγίζουν την περιοχή. Να σημειωθεί εδώ πως η Ρωσία θεωρεί τα νερά αυτά σαν 

χωρικά ύδατα και όχι σα διεθνή. Στα πλαίσια εργασιών συνεδρίου για τη διοίκηση του 

ολλανδικού λιμένα του Defzeil/Eemshaven πίσω το 1995, είχε προταθεί η κατασκευή 

και η σύνδεση του λιμένα με Ρωσικά λιμάνια της περιοχής του Angara και του 

Yenisei
16

. Η εμπορική αυτή διαδρομή θα συνδέει την AYR με τη δυτική Ευρώπη μέσω 

της Αρκτικής.  

Πίνακας 15 Σύνοψη του λιμένα  Igarka 

Γενικά Χαρακτηριστικά  Τοποθετείται 370 μίλια από την είσοδο του 

ποταμού Yenisei 

Διαχειριστής  Igarka Woodworking Integrated Plant 

Μέση Πλεύσιμη Περίοδος  Μόνο κατά τη θερινή περίοδο, από τον Ιούνη 

έως τον Οκτώβρη 

                                                
14

 Ports of the World 1994, LLP 1994 
15

 Russian Border Agency, Rosengranitsa  
16

 AYR, Angara Yenisei Region 
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Διαθεσιμότητα για Ξένα Πλοία Μόνιμα ανοιχτό 

Μέγιστο Μέγεθος Πλοίου 14,200 DWT 

Μέγιστο Μήκος Πλοίου  150 μ 

Μέγιστο Βύθισμα 6-5 – 8 μ 

Αεροδρόμιο Ναι 

Συνδυασμένες Μεταφορές   

Συνθήκες Πάγου  Περίοδος παγώματος κατά τις τελευταίες μέρες 

του Οκτώβρη 

Περίοδος λιωσίματος στα μέσα του Ιούνη 

Διαθέσιμες Υπηρεσίες  Πιλότοι (υποχρεωτικό) διαθέσιμοι μέχρι τις αρχές 

του Δεκέμβρη, Φρέσκο νερό από το ποτάμι, 

πετρέλευση το οποίο δεν εγγυάται, ρυμούλκηση 

κατά το αγκυροβόλιο (υποχρεωτικό), μικρές 

επισκευές  

Εμπορική Δραστηριότητα και Προβλήτες  Το λιμάνι ειδικεύεται στην εξαγωγή ξυλείας και 

μπορεί να διαχειρίζεται 50 πλοία ανοιχτής 

θαλάσσης και 60 πλοία ναυτιλίας μικρών 

αποστάσεων ετησίως. Τα τερματικά της ακτής 

επιτρέπουν πλοία έως και 8 μ βυθίσματος ανάλογα 

με τα επίπεδα του νερού στον ποταμό Yenisei. Οι 

προβλήτες Dolphin επιτρέπουν πλοία έως και 7 μ 

βυθίσματος και μήκους 150μ. Έχουν σχεδιαστεί 

για τη φόρτωση ξυλείας και άλλων φορτίων από τα 

πλοία του ποταμού σε πλοία ανοιχτής θαλάσσης 

Πηγή: Maritime  Forum North 
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4.11 ΤΟ ΛΙΜAΝΙ ΤΟΥ TIKSI 

Τοποθετημένο στη δυτική πλευρά του κόλπου του Tiksi, το λιμάνι είναι το μεγαλύτερο 

στην ακτογραμμή του Βόρειου Περάσματος, χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα σημαντικό 

και είναι το εμπορικό σημείο για τη διακίνηση εμπορίου προς και από τον ποταμό Lena. 

Άνοιξε το 1934, από τους πρωτοπόρους του Βόρειου Περάσματος. Πλέον είναι και το 

κύριο σημείο για πρόσβαση τη θάλασσα του Laptev. Μεγάλος όγκος αφορά τη 

μεταφόρτωση φορτίων από υπεράκτια πλοία σε άλλα μικρότερα που πλέουν προς τους 

ποταμούς Lena και Yana. Τα προηγούμενα χρόνια πίσω στη δεκαετία του 1990 το 

λιμάνι αυτό χρησιμοποιούνταν και σα στρατιωτική βάση και από εκεί μεταφέρονταν 

και αγαθά υψηλής ποιότητας που μονάχα οι κάτοικοι της περιοχής ήταν προνομιούχοι. 

Από το 2002 έχει διακόψει την εξαγωγή πετρελαίου από το Βόρειο Πέρασμα, το οποίο 

γίνεται πλέον μέσω άλλων διεξόδων προς τη δύση. Η διαδικασία περιλαμβάνει  τη 

μεταφορά πετρελαίου από το Talakanskoye μέσω αγωγών μήκους 110 χλμ., στο σταθμό 

Vitim στον ποταμό Lena και από εκεί στο λιμάνι του Tiski. Από εκεί το πετρέλαιο 

φορτώνεται προς το Ρότερνταμ. Στις κύριες λειτουργίες του πέραν της μεταφόρτωσης, 

περιλαμβάνεται η παραλαβή φορτίων με προορισμό τις εταιρίες που εδρεύουν στην 

περιοχή Bulunkanskiy, καθώς και η εξυπηρέτηση των πλοίων που πλέουν το Βόρειο 

Πέρασμα. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια να καθαριστεί ο πυθμένας του 

λιμανιού από διάφορες ποσότητες ξυλείας και ναυάγια που υπάρχουν στο βυθό, ενώ η 

ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού δικτύου στο Yakutsk στον ποταμό Lena ενδέχεται να 

μειώσει την εμπορευσιμότητα του λιμένα.  

Πίνακας 16 Σύνοψη του λιμένα Tiksi 

Γενικά Χαρακτηριστικά  Τοποθετείται στον κόλπο του Bay της 

θάλασσας Laptev, 45 χλμ. από το δέλτα του 

ποταμού Lena 

Διαχειριστής  Republic of Sakha (Yakutia) 

Μέση Πλεύσιμη Περίοδος  Λειτουργία μόνο 100 ημέρες το χρόνο 

(Ιούλιο-Σεπτέμβριο) 
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Διαθεσιμότητα για Ξένα Πλοία Ανοιχτό  

Μέγιστο Μέγεθος Πλοίου Δ/Α 

Μέγιστο Μήκος Πλοίου  Δ/Α 

Μέγιστο Βύθισμα Βύθισμα Λιμένα 9 μ/Βύθισμα Προβλήτας 6μ 

Αεροδρόμιο Ναι 

Συνδυασμένες Μεταφορές  Σύνδεση με τον ποταμό Λένα 

Συνθήκες Πάγου  Παγώνει κυρίως στα μέσα του Οκτώβρη, ενώ 

οι πάγοι λιώνουν τελείως μέχρι την τελευταία 

εβδομάδα του Ιούνη  

Διαθέσιμες Υπηρεσίες  Πιλότος (υποχρεωτικό), ελλιμενισμός και 

ρυμούλκηση, φρέσκο νερό, παράδοση 

απορριμμάτων, σεντίνων και έρματος, μικρές 

επισκευές και υπηρεσίες δυτών 

Εμπορική Δραστηριότητα και Ντόκοι Προβλήτες και προβλήτες πετρελαίου, 

γερανοί δυναμικής 25 τόνων, 2 προβλήτες με 

βύθισμα έως και 6μ. Το μεγαλύτερο μέρος του 

φορτίου διαχειρίζεται στο λιμάνι με τη 

βοήθεια πλωτών γερανών  

Μεταφόρτωση Πετρελαίου Το 2001 το λιμάνι φόρτωσε 38,000 τόνους 

πετρελαίου προς εξαγωγή, αριθμός που το 

2002 αυξήθηκε στους 58,000 τόνους και το 

2003 μειώθηκε στους 28,000 
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Άλλο Μεταφόρτωση πετρελαίου μεταξύ διαφορετικών 

επιπέδων θάλασσας και μπαριζών των ποταμών. 

Πηγή: Maritime  Forum North 

 

4.12 ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ PEVEK 

Τοποθετημένο στη δυτική πλευρά του κόλπου του Tiksi, το λιμάνι είναι το μεγαλύτερο 

στην ακτογραμμή του Βόρειου Περάσματος, χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα σημαντικό 

και είναι το εμπορικό σημείο για τη διακίνηση εμπορίου προς και από τον ποταμό Lena. 

Άνοιξε το 1934, από τους πρωτοπόρους του Βόρειου Περάσματος. Πλέον είναι και το 

κύριο σημείο για πρόσβαση τη θάλασσα του Laptev. Μεγάλος όγκος αφορά τη 

μεταφόρτωση φορτίων από υπεράκτια πλοία σε άλλα μικρότερα που πλέουν προς τους 

ποταμούς Lena και Yana. Τα προηγούμενα χρόνια πίσω στη δεκαετία του 1990 το 

λιμάνι αυτό χρησιμοποιούνταν και σα στρατιωτική βάση και από εκεί μεταφέρονταν 

και αγαθά υψηλής ποιότητας που μονάχα οι κάτοικοι της περιοχής ήταν προνομιούχοι. 

Από το 2002 έχει διακόψει την εξαγωγή πετρελαίου από το Βόρειο Πέρασμα, το οποίο 

γίνεται πλέον μέσω άλλων διεξόδων προς τη δύση. Η διαδικασία περιλαμβάνει  τη 

μεταφορά πετρελαίου από το Talakanskoye μέσω αγωγών μήκους 110 χλμ., στο σταθμό 

Vitim στον ποταμό Lena και από εκεί στο λιμάνι του Tiski. Από εκεί το πετρέλαιο 

φορτώνεται προς το Ρότερνταμ. Στις κύριες λειτουργίες του πέραν της μεταφόρτωσης, 

περιλαμβάνεται η παραλαβή φορτίων με προορισμό τις εταιρίες που εδρεύουν στην 

περιοχή Bulunkanskiy, καθώς και η εξυπηρέτηση των πλοίων που πλέουν το Βόρειο 

Πέρασμα. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια να καθαριστεί ο πυθμένας του 

λιμανιού από διάφορες ποσότητες ξυλείας και ναυάγια που υπάρχουν στο βυθό, ενώ η 

ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού δικτύου στο Yakutsk στον ποταμό Lena ενδέχεται να 

μειώσει την εμπορευσιμότητα του λιμένα.  
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Πίνακας 17 Σύνοψη του λιμένα Pevek  

Γενικά Χαρακτηριστικά  Τοποθετείται στην ανατολική ακτή του 

κόλπου Chaunskaya στην Ανατολική 

Σιβηρική Θάλασσα 

Διαχειριστής  Το λιμάνι είναι δημόσιο, στον έλεγχο του 

Κράτους και ανήκει στο υπουργείο 

Μεταφορών της Ρωσίας  

Μέση Πλεύσιμη Περίοδος  Λειτουργεί ανεμπόδιστα 150 μέρες το χρόνο 

και όλο το χρόνο με τη βοήθεια 

παγοθραυστικών 

Διαθεσιμότητα για Ξένα Πλοία Ανοιχτό 

Μέγιστο Μέγεθος Πλοίου Δ/Α 

Μέγιστο Μήκος Πλοίου  Δ/Α 

Μέγιστο Βύθισμα Τα βάθη κοντά στο δρόμο φτάνουν τα 14-19 

μ, και στις προβλήτες υπολογίζονται στα 10μ 

Αεροδρόμιο Ναι (Pevek) 

Συνθήκες Πάγου  Η περίοδος πάγου ξεκινά το 1
ο
 δεκαήμερο του 

Οκτώβρη και το λιώσιμο ολοκληρώνεται στα 

τέλη του Ιούνη. Ο πάγος στο μέγιστο πάχος 

φτάνει τα 192εκ, με μέσο πάχος τα 152εκ 

Διαθέσιμες Υπηρεσίες  Πιλότος, Ρυμούλκηση, διάθεση ξηρών 

αποβλήτων, Πετρέλευση  
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Εμπορική Δραστηριότητα και Ντόκοι Στο λιμάνι υπάρχουν 3 προβλήτες με βάθη 

έως 10μ, υπηρεσίες επισκευών, πετρέλευση, 

μεταφόρτωση φορτίου 

Άλλο Διαχείριση φορτίου που προορίζεται για την 

περιοχή του Chaynsky και την πόλη του 

Pevek, μεταφόρτωση φορτίου και 

αποθήκευση.   

Πηγή: Maritime  Forum North 

Το Pevek θεωρείται και αυτό από τα σημαντικότερα λιμάνια του Βόρειου Περάσματος, 

καθώς λόγω της τοποθεσίας του στην ανατολική Σιβηρική Θάλασσα. ελέγχει τα πλοία 

που εισέρχονται στο Βόρειο Πέρασμα από την ανατολή, αλλά και επειδή παρέχει 

υπηρεσίες πετρέλευσης, προμηθειών και επισκευών για πλοία και παγοθραυστικά. Οι 

μέρες λειτουργίας του υπολογίζονται σε 150, όμως υπάρχει η δυνατότητα διέλευσης 

καθόλη τη διάρκεια του έτους με τη βοήθεια παγοθραυστικών. Οι κάτοικοι απαριθμούν 

τους 10,000 με κύρια ασχολία τη μεταλλουργία, το οποίο είναι και βασική λειτουργία 

του λιμένα, η παραλαβή φορτίου για τις εταιρίες ορυκτών και ξυλείας της περιοχής του 

Chaunskiy, και η εξαγωγή από τις εταιρίες αυτές. Υπολογίζεται ότι το λιμάνι 

διαχειρίζεται πέρι το ¼ όλων των φορτίων που φτάνουν μέσω θαλάσσης στο Chukotka. 

Ανάμεσα σε άλλα, για το μέλλον σχεδιάζεται η λειτουργία του λιμανιού και ως 

επιβατικό καθώς υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τις ταξιδιωτικές εταιρίες.  

4.13 ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ PROVIDENIYA  

Το λιμάνι του Provideniya τοποθετημένο στη χερσόνησο του Chukotka, πρόκειται για 

ένα μικρό, πάραυτα σημαντικό λιμάνι του Βόρειου Περάσματος. Την περίοδο της 

Σοβιετικής Ένωσης αποτελούσε πύλη εισόδου για τα πλοία που κατέπλεαν τον 

Ειρηνικό. Με μόλις 2,700 κατοίκους, αποτελεί κόμβο μεταφόρτωσης φορτίων για πλοία 

που διέρχονται του Αρκτικού Ωκεανού από το λιμάνι του Murmansk. Συνδέεται με τη 

Μογγολία μέσω σιδηροδρομικού δικτύου, ενώ οι παροχές του λιμανιού είναι ισχνές και 

χρήζουν βελτίωσης προκειμένου να ανταπεξέλθουν στην αύξηση των διελεύσεων και 

της ναυτιλίας στην περιοχή. Για το μέλλον, νέοι σταθμοί έρευνας και διάσωσης 
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πρόκειται να κατασκευαστούν στην περιοχή σύμφωνα με το Συμβούλιο της Αρκτικής
17

 

, ενώ υπηρεσίες πετρέλευσης, πιλότων και η ύπαρξη ρυμουλκών επίσης βρίσκονται υπό 

διαπραγματεύσεις.  

Πίνακας 18 Σύνοψη του λιμένα Provideniya  

Γενικά Χαρακτηριστικά  Κόλπος Provideniya στη χερσόνησο Chukotka 

Διαχειριστής  Δ/Α 

Μέση Πλεύσιμη Περίοδος  225 μέρες εκ των οποίων στις 45 απαιτείται 

χρήση παγοθραυστικών, από 05 Μάη έως 05 

Γενάρη 

Διαθεσιμότητα για Ξένα Πλοία Ανοιχτό 

Μέγιστο Μέγεθος Πλοίου Δ/Α 

Μέγιστο Μήκος Πλοίου  Δ/Α 

Μέγιστο Βύθισμα Πλοίου 20μ 

Αεροδρόμιο Ναι 

Συνδυασμένες Μεταφορές  Όχι  

Συνθήκες Πάγου  Περίοδος πάγου από το Νοέμβρη μέχρι το 

Μάη 

Διαθέσιμες Υπηρεσίες  Πιλότος (υποχρεωτικό), Φρέσκο νερό, 

Πετρέλευση, Ρυμούλκηση, Μικρές επισκευές, 

                                                
17 Emergency Prevention Preparedness and Response in Kirkenes workshop 5-7 
Ιουνίου 2012, Νορβηγία 
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Υπηρεσίες δυτών  

Εμπορική Δραστηριότητα και Προβλήτες  Φορτίο και βοηθητικές προβλήτες, προβλήτα 

δεξαμενοπλοίων, 5 κινητοί γερανοί δυναμικής 

40τόννων, 16 γερανοί caterpillar δυναμικής 25 

τόνων 

Άλλο Ελλιπείς λιμενικές υπηρεσίες  

Πηγή: Maritime  Forum North 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Το λιώσιμο των πάγων ως απότοκο της κλιματικής αλλαγής έχει επιφέρει νέες τάσεις 

στο εμπόριο και τη ναυτιλία καθώς επίσης και τεράστιες επενδυτικές ευκαιρίες το οποίο 

και επιβεβαιώνεται από τα χρηματοδοτικά πακέτα που προσφέρονται στην περιοχή και 

ποικίλουν εθνικοτήτων. Σε επίπεδο ναυτιλίας και δεδομένων των συνθηκών, κύρια 

επίτευξη των εφοπλιστών αποτελεί η μείωση των λειτουργικών ημερήσιων εξόδων, 

ιδιαίτερα σε περιόδους ύφεσης όπου τα επίπεδα των ναύλων βρίσκονται σε ιστορικά 

χαμηλά, σε αντίθεση με τα επίπεδα τιμών των ναυτιλιακών καυσίμων που 

παρουσιάζουν ανοδικές τάσεις. Η ακρίβεια, οι προβλέψεις και οι οικονομίες κλίμακας 

είναι οι τρεις βασικοί παράγοντες που χαρακτηρίζουν τη μεταφορά των αγαθών δια 

μέσου της θαλάσσης. Αυτό έρχεται να απαντηθεί από το άνοιγμα του Βόρειου 

Περάσματος της Αρκτικής το οποίο μειώνει κατά μεγάλο ποσοστό τις πλεύσιμες μέρες, 

έως και 40% . Σε εμπορικό επίπεδο, η περιοχή της Αρκτικής έχει αποδειχθεί πακτωλός 

φυσικών πόρων και ενέργειας καθώς έρευνες επιβεβαιώνουν πως τα αποθέματα 

ενέργειας που βρίσκονται στον πυθμένα και το υπέδαφος των όμορων κρατών είναι 

αρκετά. Το τελευταίο, δηλαδή ο όγκος των αποθεμάτων, έχει μεταβάλει την περιοχή σε 

πόλο έλξης διαφορετικών φορέων, ιδιωτικών και μη, που θέλουν να εκμεταλλευτούν 

εμπορικά το γεγονός και συνεπώς έχουν δημιουργηθεί ποικίλες ομάδες με αποτέλεσμα 

τη σύγκρουση συμφερόντων. Η Κίνα το 2011 ξεπέρασε σε εξαγωγές τις ΗΠΑ (CIA, 

2012), προβλέπεται το ΑΕΠ της να υπερβεί εκείνο των ΗΠΑ μέχρι το 2019 

(Euromonitor 2010), το οποίο πρέπει να συνδεθεί εμπορικά με το γεγονός ότι είναι μια 

χώρα που εξαρτάται οικονομικά από το ξένο εμπόριο, και επομένως θα αναζητήσει νέες 

γραμμές επικοινωνίας και διάθεσης των προϊόντων της. Μέχρι τα νεότερα χρόνια λίγοι 

είχαν ασχοληθεί με την περιοχή της Αρκτικής, καθώς δεν προβλεπόταν τόσο ραγδαία 

αλλαγή, σε ό,τι αφορά θέματα δικαιοδοσίας και κυριαρχίας στην περιοχή, γεγονός που 

εντείνει τη σύγκρουση συμφερόντων, ιδιαίτερα μεταξύ των υπερδυνάμεων της Ρωσίας 

και των ΗΠΑ και λιγότερο των υπόλοιπων κρατών που απαρτίζουν την περιοχή. Για να 

αντιμετωπιστεί αυτό θα πρέπει να συνταχθεί μια νέα συνθήκη που να υπερκαλύπτει τις 

χώρες που περιβάλλουν την Αρκτική το περιεχόμενο της οποίας θα δύναται να επιλύσει 

διαφορές των χωριών υδάτων. Μια άλλη λύση είναι η επικύρωση της Σύμβασης των 

Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 από την Αμερική. Οι ΗΠΑ 

δεν έχουν προχωρήσει στην υιοθέτηση της Σύμβασης στην εθνική νομοθεσία της, και 
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επομένως εφευρίσκει άλλα νομικά τεχνάσματα όταν προκύπτουν θέματα κυριαρχίας 

στην περιοχή. Σε γενικές γραμμές το νομικό πλαίσιο στην περιοχή περιλαμβάνει τη 

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 και διεθνή 

τελωνειακή νομοθεσία όπου είναι αυτή εφαρμοστέα (VanderZwaang et al, 2008). Από 

την πλευρά της η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζοντας τις νέες οικονομικές ευκαιρίες 

στην περιοχή, έχοντας την προστασία του περιβάλλοντος σα γνώμονα για το κάθε 

εγχείρημα στην περιοχή, ανέπτυξε στρατηγική κάτω από τον τίτλο «γνώση, 

υπευθυνότητα, δέσμευση» η οποία περιλαμβάνει δράσεις φιλικές προς το περιβάλλον 

με στόχο την αειφορία και την προώθηση της ναυτιλίας στην περιοχή. Το Συμβούλιο 

της Αρκτικής, που απαρτίζεται από αμιγώς χώρες που περιβάλλουν την περιοχή, έχει 

εγκρίνει με απόφασή του για την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει την ιδιότητα του 

παρατηρητή, απόφαση που δίνει τη δυνατότητα της συμμετοχής στις συνεδριάσεις, 

αλλά και του λόγου κατόπιν εγκρίσεως από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου. Μαζί με την 

Κίνα, είναι οι κύριοι επίδοξοι που επιθυμούν να έχουν λόγο στην περιοχή. Σε επίπεδο 

των λιμένων, υπάρχουν σαφείς διαφορές μεταξύ του Βόρειου Περάσματος, και του 

Βορειοδυτικού Περάσματος. Στο πρώτο που είναι και κύριο αντικείμενο της παρούσας 

διπλωματικής, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των λιμένων είναι μεγαλύτερος, μονάχα 

λίγα από αυτά διαθέτουν μοντέρνες εγκαταστάσεις, γεγονός που χρήζει άμεσης 

αποκατάστασης καθώς προκύπτουν ποικίλα θέματα κυρίως λόγω του  συνεχούς πάγου 

που αποτρέπουν την ανάπτυξη της ναυτιλίας. Σε αυτά έρχονται να προστεθούν τα 

αβαθή νερά, και η ελλιπής σύνδεση με τη χερσαία περιοχή. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι οι ασφαλιστές που προκειμένου για την ασφάλιση των πλοίων που θα 

προσεγγίσουν κάποιο λιμάνι της Αρκτικής καλούνται να απαντήσουν σε διάφορα 

ερωτήματα όπως, αν υπάρχουν μη παγωμένα λιμάνια στην περιοχή, η ύπαρξη 

παγοθραυστικών, η ύπαρξη υποδομών φορτο-εκφόρτωσης, δυνατότητες 

μεταφόρτωσης, τα βυθίσματα του κάθε λιμένα, που τα περισσότερα είναι αβαθή και 

αυτό ενισχύει τη δυσπιστία των ασφαλιστών. Ένα άλλο ζήτημα που χρειάζεται να 

εξεταστεί είναι τα τέλη που καταβάλλονται για την υπηρεσία των παγοθραυστικών. 

Αυτά δεν έχουν τεθεί σε κάποια κανονικότητα και διαπραγματεύονται σε κάθε 

περίπτωση ξεχωριστά. Σε αυτό η ρωσική κυβέρνηση επικαλείται πως ακόμα δεν 

υπάρχει επίσημη θαλάσσια διαδρομή για το Βόρειο Πέρασμα, και το ύψος των τελών 

θα αναθεωρηθεί στο μέλλον. Η λιμενική ακτοφυλακή πρόκειται να παίξει σημαντικό 
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ρόλο στην αειφορία και την πρόληψη της μόλυνσης του περιβάλλοντος και μέσω της  

διεθνούς νομοθεσίας να επικαλεστεί το Άρθρο 218
18

 της Σύμβασης του 1982 σε 

περίπτωση υπόνοιας για μη συμμόρφωση με τη Σύμβαση.  Επιπρόσθετα τα διάφορα 

Μνημόνια Κατανόησης, για την περιοχή εκείνο του Παρισιού ταιριάζει περισσότερο, 

μπορούν να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και να βοηθήσουν και 

στην εναρμόνιση με των Κώδικα της Αρκτικής. To Νοέμβρη του 2014 ο ΙΜΟ στην 94
η
 

Σύνοδο Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας πρόκειται να υιοθετήσει το Κεφάλαιο XIV της 

SOLAS για τα μέτρα ασφαλείας για τα πλοία που πλέουν στα νερά της Αρκτικής, σε 

συνδυασμό με τον Κώδικα της Αρκτικής που θα περιλαμβάνει οδηγίες τόσο σε θέματα 

ναυπήγησης, εξοπλισμού και εκπαίδευσης, όσο και για την περιβαλλοντικά ασφαλή 

πλοήγηση στην περιοχή. Ερευνητές εξετάζουν την πιθανότητα ένωσης του Καναδά με 

τη Ρωσία στα αντίστοιχα λιμάνια του Churchill και Murmansk κάτι που θα μειώσει το 

ταξίδι κατά 9 μέρες και θα ενώσει τις αγορές της Βορείου Αμερικής με την Ευρασία, 

ενώ η Ισλανδία πρόκειται να παίξει σημαντικό ρόλο σαν διαμετακομιστικός σταθμός 

(Ministry Foreign Affairs Iceland, 2007).  Τα λιμάνια του Βόρειου Περάσματος, με 

                                                
18

   

1. When a vessel is voluntarily within a port or at an off-shore terminal of a State, that 

State may undertake investigations and, where the evidence so warrants, institute 

proceedings in respect of any discharge from that vessel outside the internal waters, 

territorial sea or exclusive economic zone of that State in violation of applicable 

international rules and standards established through the competent international 

organization or general diplomatic conference. 

2. No proceedings pursuant to paragraph 1 shall be instituted in respect of a discharge 

violation in the internal waters, territorial sea or exclusive economic zone of another 

State unless requested by that State, the flag State, or a State damaged or threatened by 

the discharge violation, or unless the violation has caused or is likely to cause pollution 

in the internal waters, territorial sea or exclusive economic zone of the State instituting 

the proceedings. 

3. When a vessel is voluntarily within a port or at an off-shore terminal of a State, that 

State shall, as far as practicable, comply with requests from any State for investigation 

of a discharge violation referred to in paragraph 1, believed to have occurred in, caused, 

or threatened damage to the internal waters, territorial sea or exclusive economic zone 

of the requesting State. It shall likewise, as far as practicable, comply with requests 

from the flag State for investigation of such a violation, irrespective of where the 

violation occurred. 

4. The records of the investigation carried out by a port State pursuant to this article shall 

be transmitted upon request to the flag State or to the coastal State. Any proceedings 

instituted by the port State on the basis of such an investigation may, subject to section 

7, be suspended at the request of the coastal State when the violation has occurred 

within its internal waters, territorial sea or exclusive economic zone. The evidence and 

records of the  sea, together with any bond or other financial security posted with the 

Authorities of the port State, shall in that event be transmitted to the coastal State. Such           

transmittal shall preclude the continuation of proceedings in the port State. 
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κυριότερα αυτά του Murmansk,  του Varandey και του Novy, πρόκειται να 

διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη ναυτιλία της περιοχής. Τέλος στη 

χερσόνησο Yamal το λιμάνι του Sabetta προβλέπεται να αυξήσει κι άλλο τη 

δημοτικότητά του και τόσο η παραγωγή εξόρυξης πετρελαίου όσο και ο τομέας του 

υγροποιημένου φυσικού αερίου έχουν αναπτυχθεί αρκετά. Εκτιμάται πως μέχρι το 2020 

το νέο αυτό λιμάνι θα έχει τη δυναμική 30 εκ τόνων υγροποιημένου φυσικού αερίου 

ετησίως (Yamal Oil & Gas, 2013), ενώ στον τομέα του μαύρου χρυσού  πέρι τους 24 εκ 

τόνους αργού παράγονται ετησίως. Ο αριθμός των τομέων εξόρυξης πετρελαίου και 

υγροποιημένου φυσικού αερίου φτάνει του 238, ενώ προβλέπονται για το μέλλον η 

κατασκευή άλλων 66 τομέων. Το μελλοντικό άνοιγμα της Αρκτικής και η ανάπτυξη της 

ναυτιλίας δε θα εξαρτηθεί μόνο από τις κλιματικές αλλαγές, παρά και ίσως περισσότερο 

από τις οικονομικο-γεωστρατηγικές πολιτικές των προσκείμενων προς την περιοχή 

χωρών καθώς και των χωρών που έχουν εμπορικές βλέψεις για την περιοχή.   
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